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 คณะท�างานตดิตามการลงทนุขา้มพรมแดน (Extra-Territorial Obligations: 

ETOs Watch) เกดิจากความสนใจรว่มกนัของหน่วยงานจ�านวนหน่ึง ทีไ่ดต้ดิตาม

สถานการณ์ดา้นการพฒันาและสิง่แวดลอ้มในประเทศเพือ่นบา้นของไทย อนัประกอบ

ไปดว้ย ประเทศกมัพชูา, ลาว, เมยีนมา และเวยีดนาม (หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ CLMV)  

โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณ์ปัญหาดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชนและปัญหา 

ดา้นการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาต ิทีเ่กดิขึน้จากการลงทนุโดยตรงของรฐัวสิาหกจิ

หรอืภาคเอกชนของไทย ไมว่า่สถานการณ์ปัญหาดงักลา่วนัน้จะสง่ผลกระทบ

ขา้มพรมแดนมายงัประเทศไทยหรอืไมก่ต็าม

 การจดัท�ารายงานรายงานการตดิตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่าง

ประเทศ: กรณกีารละเมดิสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนฉบบัน้ี ไดเ้สรจ็สิน้

ลงในเดอืนกนัยายน 2560 โดยมกีรณศีกึษาในประเทศต่าง ๆ 12 กรณศีกึษา จ�าแนก

ไปตามประเทศ ไดแ้ก่ 

 ประเทศ สปป.ลาว ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร,ี โครงการ

ไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นปากแบง่, โครงการโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต์

 ประเทศเมียนมา ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นฮตัจ,ี โครงการ

ทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย, โครงการเหมอืงแรด่บุีกเฮงดา, โครงการ

เหมอืงแรถ่่านหนิบานชอง, โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย, โครงการโรงงานปนูซเีมนต์

และโรงไฟฟ้าถ่านหนิเมาะลมัใย

 ประเทศกมัพชูา ไดแ้ก่ โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�้าตาล 

โอดอรเ์มยีนเจย, โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�้าตาลเกาะกง

 ประเทศเวียดนาม ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิกวางจ ิ1

บทน�า
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

11 โครงการลงทนุโดยตรงของไทย เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของการลงทนุโดยตรง

เทา่นัน้ โดยการลงทนุสะสมในชว่งปี 2548 – 2559 ไทยลงทนุโดยตรงในประเทศ

เมยีนมา, สปป.ลาว, กมัพชูา และเวยีดนาม โดยรวมมมีลูคา่เทา่กบั 114,362.01, 

75,874.58, 32,287.83, 107,503.71 ลา้นบาท ตามล�าดบั ซึง่ไดม้กีารลงทนุหลกั ๆ 

ในภาคไฟฟ้า ขดุเจาะก๊าซ-น�้ามนั ไอน�้าและระบบปรบัอากาศภาคบรกิารทางการเงนิ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลติ (เชน่ น�้าตาล, สิง่ทอ) ธรุกรรม การกูย้มืระหวา่งบรษิทั 

ในเครอื สนิเชือ่การคา้ ภาคการท�าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ และผลติภณัฑค์อนกรตี

เป็นตน้  มลูเหตุส�าคญัทีด่งึดดูและผลกัดนัการลงทนุของไทยสูป่ระเทศเพือ่นบา้น 

จากงานวจิยัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยนัน้ไดร้ะบุวา่เป็นการแสวงหา

ตลาดและแหลง่ทรพัยากรใหม ่ๆ  เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และการกระจายความเสีย่ง 

 เน้ือหาหลกัของรายงานฉบบัน้ี ไดแ้บง่ประเดน็หลกั ๆ ไดแ้ก่ 

การศกึษาภาพรวมของการลงทนุโดยตรงของไทยทัว่โลกและในภมูภิาคอาเซยีน, 

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุของประเทศในภมูภิาค CLMV, สถานการณ์ตรวจสอบ

โครงการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ(ถงึเดอืนกนัยายน 2560), 

กรณศีกึษา 12 กรณ ี (ในแต่ละกรณจีะไดศ้กึษาถงึรปูแบบการลงทนุ, หน่วยงาน 

องคก์ร หรอืสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง, ผลกระทบดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชน, ชมุชน  

และสิง่แวดลอ้ม)  

 รายงานฉบบัน้ีไดข้อ้คน้พบส�าคญั คอื สถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้

จากการลงทนุโดยตรงในประเทศเพือ่นบา้นนัน้ เกดิจากปัจจยัส�าคญั อาท ิ

ชอ่งวา่งการบงัคบัใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้ม, ชอ่งวา่งของกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัย-์ 

แหง่ประเทศไทย, ชอ่งวา่งของกฎหมายคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ การ

เปิดเผยขอ้มลูและกระบวนการรบัฟังความเหน็ทีไ่มส่มบรูณ์, ความรบัผดิชอบของ

ธนาคารพาณชิยท์ีใ่หเ้งนิกูแ้ก่โครงการต่าง ๆ เป็นตน้

 อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่คณะรฐัมนตรจีะไดม้มีตใิหด้�าเนินการปรบัปรงุ

การลงทนุของภาคเอกชนไทย ไดแ้ก่กรณ ี โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงาน

น�้าตาล โอดอรเ์มยีนเจย ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 และ
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โครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่

16 พฤษภาคม 2559 โดยใหม้กีารก�ากบัดแูลการลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุ

สญัชาตไิทยใหเ้คารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน โดยน�าหลกัการชีแ้นะ

แหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน (การปฏบิตัติามกรอบการคุม้ครอง 

เคารพ เยยีวยา) มาเป็นกรอบในการด�าเนินการของการลงทนุในต่างประเทศของ 

ผูล้งทนุสญัชาตไิทย หากแต่ในทางปฏบิตันิัน้ ยงัไมม่กีลไกของรฐับาลหรอืภาค

ราชการ ทีส่ามารถด�าเนินการไดต้ามมตคิณะรฐัมนตรทีัง้สองน้ี

 คณะท�างานตดิตามการลงทนุขา้มพรมแดนของไทย หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่

รายงานการศกึษาฉบบัน้ี จะเป็นจดุเริม่ตน้ของกระบวนการตดิตามสถานการณ์

ต่าง ๆ ในประเทศเพือ่นบา้น ในอนัทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูข้องสงัคม

ไทยและเพือ่นบา้น ในอนัทีจ่ะพฒันาความรว่มมอืเพือ่ยกระดบัการลงทนุโดยตรง

ของไทย ใหม้จีดุเน้นกรอบของการคุม้ครองและเคารพสทิธมินุษยชนเป็นหลกัมากกวา่

กรอบเรือ่งของการเยยีวยา เพราะน่ีคอืหลกัประกนัพืน้ฐานของกระบวนการมสีว่นรว่ม

ในการตดัสนิอนาคตของชมุชน ทีอ่าจจะตอ้งเปลีย่นแปลงไปตลอดกาล

 คณะท�างานตดิตามการลงทนุขา้มพรมแดนของไทย ใครข่อขอบคณุ เสมสกิขาลยั 

และมลูนิธไิฮน์รคิเบลิล ์ในการสนบัสนุนการจดัท�ารายงานการตดิตามการลงทนุโดยตรง 

ของไทยในต่างประเทศ: กรณกีารละเมดิสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชน   

และการจดัพมิพร์ายงานโดย เสมสกิขาลยั

 

ดว้ยมติรภาพขา้มพรมแดน

คณะท�างานตดิตามการลงทนุขา้มพรมแดน

เมษายน 2561
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กสม. กบักรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนของไทย

 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต(ิกสม.)1  ไดต้ดิตามและตรวจสอบ

กรณรีอ้งเรยีนการละเมดิสทิธชิมุชน และการจดัการฐานทรพัยากรในกรณขีอง

บุคคล/กลุม่บุคคลสญัชาตไิทยทีเ่ป็นองคก์รภาครฐั และ/หรอืมใิชภ่าครฐั (state and 

non-state actors) ทีจ่ดัท�าโครงการพฒันาหรอืธรุกจิขนาดใหญ่ในประเทศเพือ่น

บา้น ตามกรณรีอ้งเรยีนต่างๆ ตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มา ทัง้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา โดยมี

กระบวนการด�าเนินงาน ครอบคลมุ (1) การแสวงหาขอ้เทจ็จรงิจากผูถ้กูกลา่วหา 

กระท�าการละเมดิ และ/หรอืการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในพืน้ทีใ่นกรณทีีเ่ป็นพืน้ที่

ของประเทศไทย หรอืเป็นเสน้พรมแดนระหวา่งประเทศ2  (2) การประสานงานกบั

องคก์รพฒันาระหวา่งประเทศ และ/หรอืภายในทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ๆ ในการ

ออกแบบ และจดัท�าการศกึษาหรอืวจิยัเพือ่รวบรวมขอ้เทจ็จรงิในกรณทีีเ่ป็นพืน้ที่

นอกประเทศไทย3  (3) การจดั น�าเสนอ และ/หรอืเขา้รว่มการประชมุเชงิวชิาการ

ระหวา่งประเทศเพือ่น�าเสนอและแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัพืน้ทีต่่างๆ4 (4) การจดัท�า

รายงานการตรวจสอบ และพจิารณาการละเมดิสทิธมินุษยชน พรอ้มกบัน�าเสนอต่อ

1 เริม่ตน้โดย กสม. ชดุทีส่อง (คณะอนุกรรมการดา้นสทิธชิมุชนและฐานทรพัยากร โดยมนีายนิรนัดร ์พทิกัษ์
วชัระ กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิเป็นประธาน) และ กสม. ชดุทีส่าม (คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน
ดา้นสทิธชิมุชนและฐานทรพัยากร โดยมนีางเตอืนใจ ดเีทศน์ กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เป็นประธาน) 
2 โดยพจิารณาถงึเขตอ�านาจรฐั หรอืกฎหมายของประเทศไทย (Jurisdiction) เป็นส�าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กรณโีครงการพฒันาขนาดใหญ่ในแมน่�้า หรอืแหลง่ทรพัยากรรว่มของประเทศต่างๆ อาท ิ แมน่�้าสาละวนิใน
ชายแดนระหวา่งราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา และแมน่�้าโขง ในชายแดนระหวา่งราช
อาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
3 โดยพจิารณาถงึหลกัการส�าคญัของธรุกจิและสทิธมินุษยชน ทีค่�านึงถงึความรบัผดิชอบของรฐัต่อการกระท�า
ของธรุกจิทีถ่อืสญัชาตขิองรฐันัน้ๆ อาท ิกรณขีอ้พพิาทอุตสาหกรรมผลติน�้าตาลสญัชาตไิทยกบัการจดัการทีด่นิ
ในจงัหวดัเกาะกง และอุดรมชียั ราชอาณาจกัรกมัพชูา และกรณกีารจดัท�าเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายโดยการ
ด�าเนินการของธรุกจิรว่มทนุสญัชาตไิทย และอืน่ๆ ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา
4 อาท ิการเขา้รว่มการประชมุทางวชิาการดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนในภมูภิาคเอเชยี และการน�าเสนอต่อที่
ประชมุระดบัภมูภิาควา่ดว้ยสทิธมินุษยชน และเกษตรพาณชิย ์(SEA Conference on Human Rights and Ag-
ribusiness) ตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา ตลอดจนการน�าเสนอต่อทีป่ระชมุระดบัโลกวา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษย
ชน (Forum of Business and Human Rights) ในปี 2556 และการเขา้รว่มการดงักลา่วจนถงึปัจจบุนั
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รฐับาล และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง5  และ (5) การสือ่สาร และสรา้งความเขา้ใจ ตลอดจน

การตดิตามกระบวนการจดัท�าขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย6 

 ทัง้น้ี กสม. ไดน้�าเสนอรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งที ่1120/2558 ลงวนัที ่

23 พฤศจกิายน 2558 เรือ่งสทิธชิมุชน กรณโีครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิ

ทวาย ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา ซึง่ประเทศไทยไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้

ตกลงในการพฒันา ละเมดิสทิธมินุษยชนต่อชาวทวายต่อรฐับาล7  ซึง่ต่อมาทีป่ระชมุ

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 มมีตเิหน็ชอบแนวทางทีจ่ะผลกั

ดนัใหป้ระเทศไทยมมีาตรการและแนวทางปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัในการสง่เสรมิใหเ้อกชน

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและเคารพหลกัพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชนในการลงทนุทัง้

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศ รวมถงึการลงทนุสญัชาตไิทยในต่างประเทศซึง่เป็นไปตาม 

ขอ้เสนอของกสม. อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมของธรุกจิฉบบัที ่ 1 (พ.ศ. 2558-2560) โดยก�าหนดการด�าเนินการใน 4 

ประเดน็8 พรอ้มกบัมอบหมายใหห้น่วยงานของรฐัรว่มมอืกบัเอกชนต่าง ๆ เชน่สภา

หอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย 

เพื่อผลกัดนัเรื่องดงักล่าวใหเ้หน็ผลเป็นรปูธรรมรวมทัง้ใหร้ายงานความคบืหน้า

ในการด�าเนินการผ่านคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปการบรหิารราชการ

แผน่ดนิ ซึง่ต่อมาภาคประชาสงัคม หน่วยงานวชิาการ ตลอดจนองคก์รสทิธมินุษยชน 

ทัง้ภายในและระหวา่งประเทศไดม้คีวามพยายามรว่มกนัในการผลกัดนัการปฏบิตั ิ

ในเชงิรปูธรรมทีเ่ป็นผลของมตดิงักลา่ว

5 อาท ิรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งที ่ 115/2558 สทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนินงานของบรษิทัผูผ้ลติน�้าตาล
สญัชาตไิทย สง่ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอส�าโรง (Samrong) อ�าเภอจงกล (Chongkal) 
จงัหวดัอุดรมชียั (OddarMeanchey) และรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งที ่ 1120/2558 ลงวนัที ่ 23 
พฤศจกิายน 2558 เรือ่งสทิธชิมุชน กรณโีครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิทวาย ในสาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมยีนมารท์ีป่ระเทศไทยรว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงในการพฒันา ละเมดิสทิธมินุษยชน
ต่อชาวทวาย 
6 มตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่16 พฤษภาคม 2559
7 หนงัสอืคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิที ่สม 0003/138ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2559
8 กลา่วคอื (1) การผลกัดนัใหเ้อกชนมมีาตรการทีส่ง่เสรมิสทิธมินุษยชนในดา้นต่างๆโดยตรงและเขม้ขน้
มากขึน้โดยขยายผลการด�าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของภาคธรุกจิ (CSR) พรอ้มกบัก�าหนดให้
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

เอกชนทีล่งทนุในต่างประเทศด�าเนินการเรือ่งน้ีมากขึน้ อาท ิ การจดัใหม้กีลไกปรกึษาหารอืและรบัขอ้ 
รอ้งเรยีนจากชมุชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ การศกึษาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนของโครงการต่าง ๆ 
รวมถงึจดัท�ารายงานประจ�าปีหรอืเปิดเผยขอ้มลูทีม่สีาระเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน (กระทรวง
การคลงั กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ และส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ) (2) การก�าหนดเครือ่งมอืเชงินโยบายที่
แสดงความมุง่มัน่และจรงิจงัทางการเมอืง การจดัท�ายทุธศาสตรก์ารลงทนุของประเทศทีค่รอบคลมุสาระ
ดา้นสทิธมินุษยชนและร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจดัท�าแผนปฏบิตัริะดบัชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบั 
สทิธมินุษยชนรวมทัง้พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ครือ่งมอืประเภทแรงจงูใจทางภาษ ี หรอืเงือ่นไข
ในการขอรบัเงนิกูห้รอืสทิธปิระโยชน์จากภาครฐัในการผลกัดนัใหเ้อกชนเคารพสทิธมินุษยชนและรกัษา 
สิง่แวดลอ้ม (กระทรวงการคลงักระทรวงพาณชิย ์ บโีอไอ กระทรวงยตุธิรรมและกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย)์ (3) การเผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และเคารพหลกัพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน ในการลงทนุ และ (4) การแสดงบทบาทน�าในภมูภิาคโดยเฉพาะ
อาเซยีน (ASEAN) ในการรบัรองเอกสารการประกอบธรุกจิและสทิธมินุษยชนเพือ่แสดงเจตนารมณ์ 
ของอาเซยีน (กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)

 เชน่เดยีวกนัในปี 2560 ภายหลงัจากที ่ กสม. ไดน้�าเสนอรายงานผลการ

พจิารณาค�ารอ้งที ่ 115/2558 สทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนินงานของบรษิทัผูผ้ลติน�้าตาล

สญัชาตไิทย สง่ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอส�าโรง (Samrong) อ�าเภอจงกล 

(Chongkal) จงัหวดัอุดรมชียั (OddarMeanchey) รฐับาลกม็มีต ิ ครม. เมือ่วนัที ่ 2 

พฤษภาคม 2560 เน้นย�า้การน�ากรอบการคุม้ครอง เคารพ เยยีวยาตามหลกัการชีแ้นะ

แหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน (UN Guiding Principles on  

Business and Human Rights - UNGPs) มาเป็นกรอบในการด�าเนินการของการลงทนุ

ในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทย และผลกัดนัการปฏบิตัติามหลกัการดงักลา่วให้

มกีารน�าหลกัการดงักลา่วไปปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและแพรห่ลายมากขึน้โดยรฐับาล 

จะเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึภาคเอกชนต่าง ๆ  อยา่ง

ต่อเน่ืองเพือ่ตดิตามใหม้ัน่ใจวา่การลงทนุในต่างประเทศของนกัลงทนุไทยมกีารเคารพ

หลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน

 ทัง้น้ี ในการตดิตามประเมนิสถานการณ์การด�าเนินการเกีย่วกบั “สทิธิ

ชมุชน และการจดัการฐานทรพัยากรขา้มพรมแดน” ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแหง่ชาตซิึง่รบัผดิชอบดแูลเรือ่งดงักลา่วมาอยา่งต่อเน่ือง ยงัพบผลกระทบ 

ดา้นสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มเน่ืองจากการลงทุนของธุรกจิสญัชาตไิทยใน

ประเทศเพือ่นบา้น ซึง่มไิดเ้ป็นไปตามหลกัการ UNGPs และสนธสิญัญาหลกัดา้น

สทิธมินุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคจีงึขอยนืยนัใหร้ฐับาลและหน่วยงานของไทย
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รว่มกนัสรา้งหลกัประกนั การก�าหนดแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจน พรอ้มกบัจดัท�า

กลไก ตดิตาม ก�ากบั ดแูล และรบัผดิชอบทีเ่ขม้แขง็ เพือ่สรา้งความโปรง่ใสและ

การปฏบิตัติามมาตรฐานสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ป็นแนวทางการ

ด�าเนินโครงการและธรุกจิในต่างประเทศของวสิาหกจิจากไทย

 เอกสาร “รายงานการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ” ฉบบัน้ี เป็นหน่ึง

ในความพยายามตดิตามและประเมนิสถานการณ์ดงักลา่ว ซึง่ไดน้�าเสนอเน้ือหาที่

แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะการลงทนุขา้มพรมแดนของไทยในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา ทัง้ทีเ่ป็นโครงการซึง่ไดร้บัความสนบัสนุน

จากรฐัและโครงการของเอกชน อนัสง่ผลใหเ้กดิขอ้กงัวลเกีย่วกบัผลกระทบดา้น 

สทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มอนัเป็นผลมาจากการลงทนุเหลา่น้ี โครงการขนาด

ใหญ่ของไทยซึง่ลงทนุในประเทศเพือ่นบา้นหลายโครงการเชือ่มโยงกบัการละเมดิ

สทิธมินุษยชน ไมว่า่จะเป็นโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้า

ในแมน่�้าสาละวนิของพมา่ แปลงปลกูออ้ยทีจ่งัหวดัเกาะกงและอุดรมชียัในกมัพชูา 

เหมอืงถ่านหนิทีห่งสาและโรงไฟฟ้าเขือ่นไซยะบุรแีละโครงการไฟฟ้าพลงัน�้าอืน่ ๆ 

บนแมน่�้าโขงในสปป.ลาว

 ทีผ่า่นมาชมุชนทอ้งถิน่ทัง้ในและนอกประเทศไทย แลทัง้ในและนอกพืน้ที่

ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินโครงการในลกัษณะดงักลา่ว ต่างเรยีกรอ้งใหม้กีาร

ตรวจสอบตามมาตรฐานสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้ม ทัง้โดยการฟ้องรอ้งด�าเนินคดี

ในศาลและกระบวนการยตุธิรรมของประเทศไทย และการใชส้ทิธต่ิาง ๆ ตามกลไก

แบบกึง่ทางการและอืน่ ๆ ทีม่ใิชศ่าล โดยแนวโน้มส�าคญัลา่สดุภายหลงัจากการ

ตดิตาม ตรวจสอบกรณรีอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบจากการลงทนุขา้มพรมแดนกลไก

สทิธมินุษยชนต่าง ๆ ไดม้ขีอ้เสนอเกีย่วกบัการจดัท�าขอ้บงัคบัเพือ่ก�าหนดพนัธกรณี

ดา้นสทิธมินุษยชนนอกอาณาเขต (extraterritorial human rights obligations - ETOs)  

อยา่งเป็นรปูธรรม โดยใชบ้งัคบักบัการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั วสิาหกจิ และ

ภาคเอกชน เพือ่ใหม้กีารป้องกนัผลกระทบ การตรวจสอบ และการเยยีวยาฟ้ืนฟูเมือ่เกดิ

การละเมดิขึน้ เพือ่ประกนัใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการ UNGPs และมต ิครม. ดงักลา่ว
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ดงันัน้ จงึหวงัวา่ เอกสาร “รายงานการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ” 

จะเป็นสว่นหน่ึงของพลงัรว่มและเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนขององคก์รทีร่ว่มกนัจดัท�าโดยขอ

น�าเสนอใหร้ฐับาลไทยใหค้วามส�าคญักบัการด�าเนินการใน 6 ขัน้ตอนหลกั กลา่วคอื 

(1) การก�าหนดบทบญัญตัใิหร้ฐัวสิาหกจิและการด�าเนินธรุกจิของประเทศไทยในต่าง

ประเทศตอ้งเคารพสทิธมินุษยชน และใหด้�าเนินการเพือ่ตรวจสอบ ป้องกนั สอบสวน 

ลงโทษ และเยยีวยาเมือ่เกดิการปฏบิตัมิชิอบและการละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้ (2) การ

จดัท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน เพือ่สนบัสนุนการด�าเนิน

งานตามหลกัการชีน้�าแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน รวมทัง้ในสว่นที่

เกีย่วกบัพนัธกรณนีอกอาณาเขตและการลงทนุขา้มพรมแดน (3) การประกนัวา่หน่วย

งานธรุกจิของไทยก�าหนดใหม้นีโยบายดา้นสทิธมินุษยชน ขอ้ก�าหนดใหม้กีารตรวจสอบ

เมือ่มกีารลงทนุขา้มพรมแดน และก�าหนดใหม้ขี ัน้ตอนรบัขอ้รอ้งเรยีนระดบับรษิทั ซึง่

ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินงานสามารถใชส้ทิธใินการรอ้งเรยีนได ้(4) ด�าเนิน

การเพิม่เตมิเกีย่วกบัพนัธกรณขีองหน่วยงานของรฐั บรษิทัซึง่เป็นผูร้บัเหมาจากหน่วย

งานของรฐัซึง่ลงทนุในพืน้ทีท่ีม่สีงครามความขดัแยง้ รวมทัง้ก�าหนดใหม้กีารตรวจสอบ

ดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น ก่อนจะอนุมตัใิหม้กีารลงทนุนัน้ (5) ก�าหนดใหม้หีรอื

พฒันากลไกรบัค�ารอ้งทีเ่ขา้ถงึไดแ้ละเป็นผลในระดบัประเทศ รวมทัง้กลไกของศาลและ

กลไกอืน่ ๆ  เพือ่การเยยีวยาเมือ่เกดิการปฏบิตัมิชิอบดา้นสทิธมินุษยชนอนัเป็นผลมาจาก

การด�าเนินงานของบรษิทัจากไทยในต่างประเทศ และ (6) การรว่มมอืกบัหน่วยงาน

พหภุาค ีทัง้อาเซยีนและธนาคารเพือ่การพฒันาพหภุาคแีละสถาบนัอืน่  ๆเพือ่ประกนัวา่

หน่วยงานเหลา่น้ีสง่เสรมิใหม้กีารเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติามหลกัการ UNGPs 

ในระหวา่งการด�าเนินงานของตน

นางเตอืนใจ ดเีทศน์

กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ

วนัที ่30 พฤษภาคม 2561
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 การลงทุนขา้มพรมแดนของไทย หรอืการลงทุนโดยตรงไทยในต่าง

ประเทศ1 เริม่ตน้ในชว่งปลายทศวรรษ 1980 (ประมาณปี พ.ศ. 2528-2532) กลุม่

บรษิทัทีเ่ริม่ไปลงทนุในต่างประเทศรุน่แรก ๆ เชน่2 Bangkok Bank (1950s), 

CharoenPokphand (1970s), S&P(1990), Saha Union (1972s), Siam Cement 

Conglomerate group (1990), Thai Union Food (1990s) และมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้

ภายใตน้โยบาย “เปลีย่นสนามรบ เป็นสนามการคา้” ของรฐับาลพลเอกชาตชิาย 

ชณุหะวณั  ในปี 2534 ทัง้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และบรษิทัจดทะเบยีนทัว่ไปซึง่อยู่ภายใตก้ระแสการพฒันาเศรษฐกจิหลกัระดบั

โลกทีรู่จ้กักนัในชือ่ “ฉนัทามตแิหง่วอชงิตนั”3  (Washington Consensus) โดย

ธนาคารโลกและกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ มบีทบาทส�าคญัในการแปลงฉนัทามติ

แหง่วอชงิตนั เป็นแนวการพฒันาเศรษฐกจิ 4 เรือ่งทีส่�าคญัคอื Stabilization (การ

สรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ), Liberalization (การเปิดเสรดีา้นการคา้ การลงทนุ 

และการเงนิระหวา่งประเทศ),  Deregulation (การลดการก�ากบัและลดการควบคมุ

จากรฐั) และ Privatization  (การถ่ายโอนการผลติจากภาครฐับาลไปสูภ่าคเอกชน) 

โดยทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของไทยและในกลุม่ประเทศ CLMV กถ็กูขบัเคลือ่น

ภายใตก้รอบฉนัทามตแิหง่วอชงิตนัน้ีจนถงึปัจจบุนั

1 “การลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ” (Thai Direct Investment: TDI) ธนาคารแหง่ประเทศไทย
ไดใ้หค้วามหมายวา่ ธรุกรรมการลงทนุทีผู่ล้งทนุซึง่มถีิน่ฐานในประเทศไทยมตี่อธรุกจิทีม่ถีิน่ฐานในต่าง
ประเทศทีเ่ป็นกจิการในเครอื โดยทีผู่ล้งทนุถอืหุน้ของกจิการในเครอืหรอืกจิการทีน่�าเงนิไปลงทนุตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไป
2 Outward foreign direct investment by enterprises from Thailand, Transnational Corporations, 
Vol. 16, No. 1 (April 2007) P. 91, by Kee Hwee Wee หน้า 101, 102
3 ฉนัทมตแิหง่วอชงิตนั” หรอื “Washington Consensus” มจีดุเริม่ตน้จากการประมวลขอ้เสนอเพือ่การ
ปฏริปูระบบเศรษฐกจิในละตนิอเมรกิาในปี 2532 โดย จอหน์ วลิเลยีมสนั (John Williamson ขณะนัน้ท�างาน
ที ่Institute for International Economics นครวอชงิตนั ดซี)ี ตอ้งการประมวลชดุของนโยบาย (Policy Menu) 
ซึง่บรรดาสถาบนัผลติความคดิ (Think Tanks) ในนครวอชงิตนั ด.ีซ.ี มคีวามเหน็รว่มกนัวา่เป็นนโยบายที่
เหมาะสมส�าหรบัการปฏริปูเศรษฐกจิ ทัง้น้ี วลิเลยีมสนั คดัสรรเฉพาะนโยบายทีม่ผีูเ้หน็รว่มกนัเป็นสว่นใหญ่ 
เพือ่การปฏริปูระบบเศรษฐกจิในละตนิอเมรกิาเทา่นัน้. (อา้งองิใน ฉนัทมตวิอชงิตนั,  ศาสตราจารยร์งัสรรค ์
ธนะพรพนัธุ,์ พฤษภาคม 2548)
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ภาพรวมการลงทนุของไทยในต่างประเทศในต่างประเทศ

ตารางท่ี 1   มลูคา่การลงทนุโดยตรงในของไทยในต่างประเทศ 2548-2559

ประเทศ 2548-2559 (ล้านบาท)

ประเทศกลุม่อาเซยีน 785,949.78

ฮอ่งกง 287,794.40

เคยแ์มนไอสแ์ลนด์ 266,474.80

มอรเิชยีส 202,836.32

สหรฐัอเมรกิา 166,502.66

บรติชิเวอรจ์นิไอสแ์ลนด์ 133,562.89

ประเทศอืน่ ๆ 719,655.10

รวม 2,562,775.95

ทีม่า ธนาคารแหง่ประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS  
(ขอ้มลูปรบัปรงุเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พฒันาตารางขอ้มลูโดย Thai ETOs Watch

 เมือ่ดเูฉพาะกลุม่ประเทศอาเซยีน กพ็บวา่ในชว่งปี 2548-2559 ประเทศไทย

ไปลงทนุในสงิคโปรส์งูทีส่ดุ รองลงมาคอื เมยีนมา, เวยีดนาม, อนิโดนีเซยี, มาเลเซยี, 

ลาว, กมัพชูา, ฟิลปิปินส ์และบรไูน ซึง่ไดแ้สดงมลูคา่การลงทนุไวใ้นตารางที ่2 กจิการที่

ไทยลงทนุส�าคญั ๆ ไดแ้ก่ การลงทนุในภาคพลงังานไฟฟ้า ขดุเจาะก๊าซ-น�้ามนั ไอน�้า

และระบบปรบัอากาศภาคบรกิารทางการเงนิ ภาคอุตสาหกรรมการผลติ (เชน่ น�้าตาล, 

สิง่ทอ) ธรุกรรมการกูย้มืระหวา่งบรษิทัในเครอื, สนิเชือ่การคา้, ภาคการท�าเหมอืงแรแ่ละ

เหมอืงหนิ และผลติภณัฑค์อนกรตี เป็นตน้  ซึง่มบีทบาทกระจายในสามรปูแบบ คอื 

บทบาทในฐานะผูพ้ฒันาโครงการ, ผูส้นบัสนุนโครงการ และผูล้งทนุสถาบนัการเงนิ

 มลูคา่การลงทนุโดยตรงของไทยในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก มมีลูคา่สะสมตัง้แต่ 

2548-2559 รวมกนัประมาณ 2,562,775.95 ลา้นบาท โดยมกีารลงทนุสะสมในกลุม่ประเทศ

อาเซยีนมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ฮอ่งกง, เคยแ์มน ไอสแ์ลนด,์ มอรเิชยีส, สหรฐัอเมรกิา, 

บรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด ์และประเทศอืน่  ๆตามล�าดบัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ตารางท่ี 2 การลงทนุของไทยในกลุม่ประเทศอาเซยีน 2548-2559

ประเทศกลุ่มอาเซียน 2548-2559 (ล้านบาท)

สงิคโปร์ 261,064.09

เมยีนมา 114,362.01

เวยีดนาม 107,503.71

อนิโดนีเซยี 94,590.20

มาเลเซยี 87,436.22

ลาว 75,874.58

กมัพชูา 32,287.83

ฟิลปิปินส์ 12,698.91

บรไูน 132

รวม 785,949.55

ทีม่า ธนาคารแหง่ประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS 
(ขอ้มลูปรบัปรงุเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พฒันาตารางขอ้มลูโดย Thai ETOs Watch

 ดงันัน้เมือ่จดัเรยีงล�าดบัของการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศจากมากไป

หาน้อย 6 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฮอ่งกง, เคยแ์มน ไอสแ์ลนด,์ สงิคโปร,์ มอรเิชยีส, 

สหรฐัอเมรกิา และบรติชิ เวอรจ์นิ ไอสแ์ลนด ์ดว้ยมลูคา่สะสมในชว่งปี 2548-2559 

คอื 287,794.4, 266,474.8, 261,064.09, 202,836.32, 166,502.66, 133,562.89 

ลา้นบาทตามล�าดบัดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่ 3 กลุม่ประเทศเหลา่น้ีนกัธรุกจิไทย

นิยมใชเ้ป็นฐานในการท�าธรุกรรมทางการเงนิ เพือ่ลงทนุต่อไปยงัประเทศทีส่าม 

เน่ืองจากสทิธปิระโยชน์ในดา้นภาษแีละความสะดวกในการท�าธรุกรรม
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ภาพรวมการลงทนุของไทยในต่างประเทศในต่างประเทศ

ตารางท่ี 3 การลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศสงูสดุ 6 อนัดบัแรก 

ระหวา่ง 2548-2559

 สาเหตุของการไปลงทนุในต่างประเทศของภาคเอกชนไทยนัน้ ฝ่ายวจิยั

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดท้�าการส�ารวจและพบสาเหตุส�าคญั 4 ประการ

ไดแ้ก่4 

ประการแรก เพือ่แสวงหาตลาดใหมห่รอืรกัษาสว่นแบง่ตลาดเดมิในประเทศทีม่ี

ตลาดขนาดใหญ่ หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตสงู (Market Seeking) 

ประการทีส่อง เพือ่แสวงหาทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ถงึวตัถุดบิและแรงงานทีถ่กู

กวา่ในประเทศ (Resource and Labor Seeking) 

ประการทีส่าม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติรวมถงึการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  

(Efficiency Seeking) 

ประการทีส่ ี ่ เพือ่ชว่ยในดา้นการกระจายความเสีย่งของภาคธรุกจิ

การลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ปี 2548-2559 

ฮอ่งกง เคยแ์มนฯ สงิคโปร์ มอรเิชยีส อเมรกิา บรติชิ  

เวอรจ์นิฯ

277,794.40 266,474,80 261,064.09 202,836.32 166,502.66 133,562.89

100,000
200,000
300,000
400,000

มลู
คา่

กา
รล

งท
นุ 

: ล
า้น

บา
ท

ทีม่า ธนาคารแหง่ประเทศไทย www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_052_TH_ALL.XLS 
(ขอ้มลูปรบัปรงุเมือ่ 31 กรกฎาคม 2560) พฒันาตารางขอ้มลูโดย Thai ETOs Watch

4 รายงานการลงทนุทางตรงในต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ปี 2558 , ฝ่ายวจิยัตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย มถุินายน 2559
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ 
โดยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศทีผ่า่นมา ไดส้รา้งผลทีต่ามมาทัง้ดา้นบวก

และดา้นลบ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลในดา้นลบนัน้ สว่นใหญ่จะถกูเผยแพรอ่อกมาใน

เรือ่งความไมโ่ปรง่ใสและขาดหลกัธรรมาภบิาล, ผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม, 

การละเมดิสทิธมินุษยชน และรวมถงึการเยยีวยาทีไ่มเ่ป็นธรรม และมหีลายกรณทีี่

ชมุชนในประเทศกมัพชูาและเมยีนมา ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ เหลา่น้ี 

ไดร้อ้งเรยีนใหห้น่วยงานของประเทศไทยไดร้ว่มตรวจสอบ โดยเฉพาะการรอ้งเรยีนต่อ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนใหต้รวจสอบปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน อาท ิ โครงการ

ปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�า้ตาลเกาะกง, โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�า้ตาลโอด

อรเ์มยีนเจย, โครงการทา่เรอืน�า้ลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย เป็นตน้

 การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ สง่ผลใหร้ฐับาล

ของไทยยอมรบัอย่างเป็นทางการครัง้แรกถงึสถานการณ์ปัญหาของการลงทุน

โดยตรงของไทย โดยมมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 กรณโีครงการ

ทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ประเทศเมยีนมา และวนัที ่ 2 พฤษภาคม 

2560 กรณโีครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�้าตาลโอดอรเ์มยีนเจย ประเทศ

กมัพชูา ซึง่มสีาระส�าคญัคอื ใหม้กีารจดัตัง้กลไกหรอืก�าหนดภารกจิการก�ากบัดแูล

การลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทยใหเ้คารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้น

สทิธมินุษยชนโดยน�าหลกัการชีแ้นะแหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน 

(การปฏบิตัติามกรอบการคุม้ครอง เคารพ เยยีวยา) มาเป็นกรอบในการด�าเนินการ

ของการลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทย 

 โครงการทีน่�ามาใชเ้ป็นกรณศีกึษาในการศกึษาน้ี มทีัง้ทีไ่ดผ้า่นการพจิารณา

ตรวจสอบ และอยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

และกรณศีกึษาทีไ่มไ่ดเ้สนอใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตติรวจสอบรวม

ทัง้หมด 12 กรณ ีซึง่สรปุได ้4 กลุม่ดงัน้ี

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กลุ่มท่ี 1 โครงการทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ (กสม.)

และทางกสม. สง่รายงานการตรวจสอบใหค้ณะรฐัมนตรแีลว้ และคณะรฐัมนตร(ีหรอื

นายกรฐัมนตร)ี มมีตหิรอืค�าสัง่ต่อเน่ืองไปยงัหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้า

พลงัน�้าเขือ่นฮตัจ,ี โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�้าตาลโอดอรเ์มยีนเจย,โครงการ

ทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย

กลุ่มท่ี 2 โครงการทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ (กสม.)

และกสม. สง่รายงานการตรวจสอบใหค้ณะรฐัมนตรแีลว้ ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�้า

ไซยะบุร,ี โครงการโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต,์ โครงการปลกูออ้ยและจดัตัง้โรงงานน�้าตาล

เกาะกง

กลุ่มท่ี 3 โครงการทีม่กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิและ

อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ ไดแ้ก่ โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นปากแบง่, โครงการ

เหมอืงแรด่บีุกเฮงดา, โครงการเหมอืงแรถ่่านหนิบานชอง (Ban Chaung)

กลุม่ท่ี 4 โครงการทีไ่มไ่ดม้กีารรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิดแ้ก่ 

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย, โครงการโรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิ, โครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหนิกวางจ ิ1
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นโยบายของรฐับาลไทย 

 ปัจจยัทีผ่ลกัดนัใหน้กัลงทนุไทยเขา้ลงทนุในประเทศเพือ่นบา้น ซึง่นอก

เหนือจากสาเหตุ 4 ประการ ทีฝ่่ายวจิยัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย5 ได้

ท�าการส�ารวจ ไดแ้ก่ เพือ่แสวงหาตลาดใหมห่รอืรกัษาสว่นแบง่ตลาดเดมิในประเทศ

ทีม่ตีลาดขนาดใหญ่หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตสงู (Market Seeking), เพือ่แสวงหา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ถงึวตัถุดบิและแรงงานทีถ่กูกวา่ในประเทศ (Resource 

and Labor Seeking), เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติรวมถงึการแสวงหาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  (Efficiency Seeking) และเพือ่ชว่ยในดา้นการกระจายความเสีย่งของภาค

ธรุกจิแลว้นัน้ การสนบัสนุนของรฐัไทย ทัง้ในเชงินโยบาย และผา่นกลไกของรฐั  

กเ็ป็นสว่นส�าคญัในการสรา้งความมัน่ใจในการไปลงทนุในต่างประเทศ เชน่

      ส�านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

(องคก์ารมหาชน) หรอื สพพ. (Neighbouring Countries Economic Development 

Cooperation Agency (Public Organization): NEDA) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ เมือ่วนัที ่ 17 

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นหน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอืประเทศเพือ่นบา้นและ 

ประเทศอืน่ๆ ทัง้ดา้นการเงนิและวชิาการ, การใหค้วามรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิ

กบัประเทศเพือ่นบา้นเชน่ การจดัท�ารายงานยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืกบัประเทศ

เพือ่นบา้นทัง้ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ สปป.ลาว, เวยีดนาม, กมัพชูา และเมยีนมา6รวมทัง้

การสนบัสนุนโครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษและท่าเรอืน�้าลกึทวาย7ใหเ้ป็น

โครงการหลกัในแผนงานของ NEDA 

5 รายงานการลงทนุทางตรงในต่างประเทศของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ปี 2558 , ฝ่ายวจิยัตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย มถุินายน 2559

 ธนาคารแห่งประเทศไทย มบีทบาทในการก�าหนดนโยบายการเคลือ่น

ยา้ยเงนิทนุเขา้ออก ซึง่ลา่สดุในเดอืนเมษายน 2558 ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้

ท�าการผอ่นคลายเงนิทนุไหลเขา้ออกเพิม่เตมิภายใตแ้ผนแมบ่ทเงนิทนุเคลือ่นยา้ย

6 ส�านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน), ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอื
กบัประเทศเพือ่นบา้น, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.neda.or.th/home/download-with-thumb.php?id=192

นโยบายสนับสนุนการลงทนุของรฐับาล

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ระหวา่งประเทศชว่งปี 2558-2560 (นอกเหนือจากการเปิดเสรทีางการเงนิ ตามพนัธะขอ้ 8 

ของกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ  มผีลในการยกเลกิการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมการคา้ ตัง้แต่วนัที ่ 4 พฤษภาคม 25338) ซึง่จะชว่ยใหก้ารออกไป

ลงทนุภายนอกประเทศเกดิประสทิธภิาพและมตีน้ทนุทีต่�า่ลง โดยเฉพาะตน้ทนุทีเ่กีย่วกบั

การแลกเปลีย่นเงนิตราในอนาคต9 

 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย EXIM Bank) 

เป็นสถาบนัการเงนิของรฐัทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงการคลงั จดัตัง้ขึน้ตาม 

พระราชบญัญตัธินาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2536 มผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่7 กนัยายน 2536 เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐัทีม่บีทบาท

หน้าทีใ่นการสง่เสรมิและสนบัสนุนการสง่ออก การน�าเขา้ การลงทนุทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ส�าหรบักรณศีกึษา 4 กรณพีบวา่ EXIM Bank ไดใ้หเ้งนิกูใ้นโครงการ

เขือ่นไซยะบุร ีในลาว และใหเ้งนิกูแ้ก ่บมจ. ททีซีแีอล ในโครงการโรงไฟฟ้าอนัโลน ใน

ประเทศเมยีนมา 

7 ส�านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน), NEDA กบั โครงการพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษทวาย, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.neda.or.th/home/download-with-thumb.php?id=79
8 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ, เขา้ถงึไดจ้าก https://www.bot.or.th/Thai/
AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/IMF.aspx
9 ประชาชาตธิุรกจิออนไลน์,  7 พฤษภาคม 2558

 กระทรวงการต่างประเทศ เปรยีบเสมอืนตวัแทนอยา่งเป็นทางการของภาค

รฐัในการเจรจาพฒันาความตกลงต่างๆ เชน่ การจดัท�าความตกลงคุม้ครองการลงทนุ 

ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปี 2505 (ความตกลงเพือ่การสง่เสรมิและคุม้ครองการลงทนุระหวา่ง

ไทยและกมัพชูา มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่18 เมษายน 2540,  ไทยและลาว มผีลใชบ้งัคบัวนั

ที ่7 ธนัวาคม 2533, สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา มผีลใชบ้งัคบั 8 มถุินายน 2555) 

รวมทัง้การใชส้ถานทตูไทยในประเทศต่าง ๆ เพือ่สนบัสนุนโครงการลงทนุของทัง้

ภาครฐัและเอกชน เชน่ สถานทตูไทยประจ�ากรงุยา่งกุง้ไดจ้ดับรรยายพเิศษเรือ่ง

เขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ใหแ้ก่คณะกรรมการเศรษฐกจิของพรรคสนันิบาตชาติ

เพือ่ประชาธปิไตย (National League for Democracy: NLD) เมือ่วนัที ่ 17 

พฤษภาคม 2559
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 กรมสรรพากร มบีทบาทในการท�าความตกลงดา้นการยกเวน้การเกบ็

ภาษซี�า้ซอ้นกบัประเทศต่าง ๆ เชน่ อนุสญัญาฯทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้กบัเมยีนมา เมือ่

วนัที ่15 ส.ค. 2554, มอรเิชยีส เมือ่ 10 มถุินายน 2541, ลาว เมือ่ 23 ธนัวาคม 2540, 

สงิคโปร ์เมือ่ 27 เมษายน 2519, ฮอ่งกง 7 ธนัวาคม 2548 เป็นตน้

ในดา้นนโยบายนัน้ รฐับาลไทยไดพ้ฒันากรอบความตกลงต่าง ๆ  กบัประเทศกลุม่ 

CLMV เพือ่ใหเ้กดิทัง้การลงทนุโดยตรงของไทย และสง่เสรมิการคา้ขายระหวา่ง

ประเทศมากขึน้ เชน่

การท�าความตกลงการซือ้ขายไฟฟ้ากบัประเทศเพือ่นบา้น ซึง่จะเปิดโอกาสใหท้ัง้

รฐัวสิาหกจิไฟฟ้า และบรษิทัต่าง ๆ จากไทยเขา้ไปลงทนุสรา้งโรงไฟฟ้าเพือ่สง่ขาย

กลบัมายงัไทย ไดแ้ก ่ความตกลงระหวา่งไทย-ลาว ซือ้ขายไฟฟ้าปรมิาณ 9,000 เมกะ

วตัต ์ลงนามเมือ่ 6 กนัยายน 2559, ความตกลงระหวา่ง ไทย-เมยีนมา ซือ้ขายไฟฟ้า

ปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ลงนามเมือ่ 4 กรกฎาคม2540 ปัจจบุนัไทย-เมยีนมา ก�าลงั

เริม่เจรจาเพือ่ลงนามในความตกลงฉบบัใหม่

ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืทางเศรษฐกจิ อริวด-ีเจา้พระยา-แมโ่ขงระหวา่งกมัพชูา ลาว 

เมยีนมาร ์ไทย และเวยีดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic 

Cooperation Strategy: ACMECS) ลงนามวนัที ่12 พฤศจกิายน 2546 ทีเ่มอืงพกุาม 

ประเทศเมยีนมาเป็นกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในระดบัอนุภมูภิาคทีจ่ดัตัง้

ขึน้เพือ่ด�าเนินความรว่มมอืใน 8 สาขา ไดแ้ก่ 1. การอ�านวยความสะดวกการคา้การ

ลงทนุ 2. การเกษตร 3. อุตสาหกรรมและพลงังาน 4. การเชือ่มเสน้ทางคมนาคม  

5. การทอ่งเทีย่ว 6. การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์7. สาธารณสขุ และ 8. สิง่แวดลอ้ม

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เสน้ทางเชือ่มโยงระหวา่งทา่เรอืน�้าลกึทวายในเมยีนมากบัทา่เรอื

แหลมฉบงัของไทย นบัเป็นสว่นหน่ึงภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

การสนับสนุนจากภาครฐัของประเทศกมัพชูา

 ในดา้นภาพรวมของประเทศกมัพชูา ภายหลงัสงครามภายในยตุลิงและนบัแต่มกีาร

เลอืกตัง้ทัว่ไปภายใตร้ฐัธรรมนูญปี 2536 เป็นตน้มา กมัพชูาไดท้�าการฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศ

อยา่งต่อเน่ืองในทกุ  ๆดา้น เหน็ไดจ้ากการทีร่ฐับาลกมัพชูาไดจ้ดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิ(Socio-Economic Development Plan) ยทุธศาสตรล์ดความยากจนแหง่ชาต ิ

(National Poverty Reduction Strategy) แผนพฒันายทุธศาสตรแ์หง่ชาต ิ(National Strat-

egy Development Plan) ยทุธศาสตรส์ีเ่หลีย่มเพือ่การเจรญิเตบิโต การจา้งงาน ความเสมอ

ภาค และประสทิธภิาพในกมัพชูา (Rectangular Strategy for Growth, Employment, 

Equity and Efficiency in Cambodia) รวมถงึก�าหนดเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ

ของสหประชาชาต ิ(Cambodia’s Millennium Development Goals) 

 ทัง้น้ีนอกจากแผนพฒันาและยทุธศาสตรต่์าง ๆ  ทีไ่ดก้�าหนดขึน้ รฐับาลกมัพชูา

ยงัตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกเขา้มาชว่ยเสรมิ อาท ิ นโยบายการคา้แบบเสรโีดยใชก้ลไก

ตลาดเปิดโอกาสใหแ้ขง่ขนัอยา่งเสร ีเป็นหน่ึงชอ่งทางทีจ่ะระดมทนุจากต่างประเทศเขา้มา 

โดยการชว่ยแนะแนวทางการคา้แก่นกัธรุกจิและนกัลงทนุทัง้ในและต่างชาตใิหป้ระกอบ

ธรุกจิอยา่งสอดคลอ้งกบัทศิทาง นโยบาย และกฎหมายของกมัพชูา รวมถงึการปรบัปรงุ

การบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืและสง่เสรมิบรรยากาศการคา้

การลงทนุในกมัพชูา อนัจะเป็นการชว่ยกระตุน้ใหภ้าคเศรษฐกจิการคา้และการลงทนุของ

ประเทศเตบิโตรดุหน้าไดม้ากทีส่ดุ 

 โดยเฉพาะในสว่นของอุตสาหกรรมออ้ยและน�้าตาลนัน้ วธิกีารหน่ึงทีร่ฐับาล

กมัพชูาใชเ้พื่อสนับสนุนใหเ้กดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิกค็อืการใหส้มัปทานทีด่นิ 

ทางเศรษฐกจิ โดยเชญิชวนใหภ้าคเอกชนทัง้ในและนอกประเทศเขา้มาลงทนุปลกูพชื

อุตสาหกรรมทางการเกษตร รวมทัง้แปรรปูเพือ่การสง่ออก โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม ้

และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF) ของกมัพชูา

จะเปิดใหย้ืน่ขอสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิตามกฤษฎกีาวา่ดว้ยสมัปทานทีด่นิทาง

เศรษฐกจิปี 2548 (Sub-decree on Economic Land Concessions) ประกอบกบั

กฎหมายทีด่นิกมัพชูา (Land Law) ปี 2544 ซึง่ไดก้�าหนดหลกัเกณฑก์ารขอสมัปทาน

และการอนุมตัสิมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิไวค้อ่นขา้งชดัเจน
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การสนับสนุนจากภาครฐัของ สปป.ลาว

รฐับาล สปป.ลาว ไดว้างยทุธศาสตรร์ะดบัประเทศทีส่�าคญัไว ้2 ดา้น ซึง่น�ามาสูก่าร

เปิดโอกาสใหน้กัลงทนุจากต่างประเทศซึง่รวมทัง้ไทยดว้ย สามารถเขา้มาลงทนุใน

กจิการต่าง ๆ ตามยทุธศาสตรท์ีก่�าหนดไว ้ไดแ้ก่

 ยทุธศาสตรก์ารเจรญิเตบิโตและขจดัความยากจนแหง่ชาต ิ(National Growth 

and Poverty Eradication Strategy: NGPES)10 เป็นกรอบการพฒันาประเทศทีม่าจาก

แนวคดิของการประชมุสมชัชาพรรคประชาชนปฏวิตัลิาว (Party Congress) ครัง้ที ่6 ใน

ปี 2539 ทีต่อ้งการพฒันาประเทศในระยะยาวเพือ่ใหห้ลดุพน้จากฐานะการเป็นประเทศ

ดอ้ยพฒันา  (Least Developed Countries) ภายในปี 2563 โดยเน้นการลงทนุ

อุตสาหกรรมประเภทโครงการไฟฟ้าพลงัน�้า เหมอืงแร ่การทอ่งเทีย่ว การแปรรปูไมแ้ละ

สนิคา้เกษตร ในระยะแรกรฐับาลลาวไดใ้หค้วามส�าคญักบัการลงทนุในโครงการไฟฟ้า

พลงัน�้าน�้าเทนิ 2 และเหมอืงแร ่เป็นอยา่งมาก

10 National Growth and Poverty Eradication Strategy  http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/
en/home/library/poverty/NGPES.html

 ยทุธศาสตรก์ารเป็นแบตเตอรแีหง่เอเชยี (Battery of Asia) เพือ่หารายไดเ้ขา้

ประเทศจากอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน โดยการผลติกระแสไฟฟ้าและขายใหแ้ก่ประเทศ

ต่างๆในทวปีเอเชยี ดว้ยเป้าหมายคอื การขยายฐานผลติกระแสไฟฟ้าทัง้หมดจ�านวน 

24,022 เมกะวตัต ์และตอ้งการขายไฟฟ้าไปยงัต่างประเทศประมาณ 20,400 เมกะวตัต ์

(รอ้ยละ 85 ของก�าลงัผลติทัง้หมด) ภายในปี 2573ซึง่โครงการเขือ่นไฟฟ้าไซยะบุร ีคอื

โครงการด�าเนินการภายใตย้ทุธศาสตรน้ี์ของรฐับาลลาวในปัจจบุนั

นอกจากนัน้รฐับาลลาวยงัไดอ้อกกฎหมายทีส่�าคญับางฉบบัเพือ่เอือ้ส�าหรบัการลงทนุ

ภายในประเทศไดแ้ก่

 กฎหมายการสง่เสรมิการลงทนุของนกัลงทนุต่างชาต ิ(Law on the Pro-

motion of Foreign Investment) ฉบบัลา่สดุถกูประกาศใชเ้มือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2547 

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

โดยมกีารก�าหนดด�ารงหลกัการ ระเบยีบขอ้บงัคบั และการพจิารณาในการสง่เสรมิ 

ปกป้องและการจดัการเกี่ยวกบักจิการการลงทุนของต่างชาตทิี่เกดิขึน้ภายใน

ประเทศลาว โดยรปูแบบการลงทนุของต่างชาตมิดีว้ยกนั 3 รปูแบบ คอื 1) ความ

รว่มมอืทางธรุกจิตามเงือ่นไขสญัญา (Business Cooperation by Contract) 2) การ

ลงทนุรว่มระหวา่งผูล้งทนุต่างชาตแิละผูล้งทนุภายในประเทศ (Joint ventures  

between foreign and domestic investors) และ 3) กจิการการลงทนุของต่างชาติ

โดยสมบรูณ์ (One Hundred Percent Foreign Owned Enterprise)

 การประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (Environmental Protection 

Law: EPL) ในปี 2542 ต่อมามกีารประการใชก้ฎกระทรวงเรือ่งการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (The EIA Regulation) เป็นครัง้แรกในปี 2543 และไดร้บัการปรบัปรงุเป็น

กฤษฎเีรือ่งการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม  (The EIA Decree) ในปี 2553   

ซึง่อยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (Min-

istry of Natural Resources and Environment: MONRE) การมกีฎหมายดา้นสิง่

แวดลอ้มในดา้นหน่ึงเป็นการใหร้บัรองโครงการต่าง ๆ ในการผา่นกฎเกณฑด์า้นสิง่

แวดลอ้ม หากแต่ในทางปฏบิตันิัน้ยงัคงมชีอ่งวา่งในกระบวนการการประเมนิผลกระ

ทบทางสิง่แวดลอ้มของประเทศลาว ดงัตวัอยา่งเชน่ ไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูระหวา่ง

กระบวนการการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหส้าธารณชนรบัทราบในวง

กวา้งดงัเชน่ทีเ่กดิกบัโครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุรี

การสนับสนุนจากภาครฐัของประเทศเมียนมา

การลงทนุจากต่างประเทศในเมยีนมา โดยเฉพาะในกจิการดา้นการขดุเจาะน�้ามนั 

ก๊าซธรรมชาต ิ เหมอืงแร ่ มกีารลงทนุมาอยา่งต่อเน่ือง และเมือ่บรรยากาศทางการ

เมอืงภายในประเทศเริม่เปิดขึน้โดยเฉพาะในชว่งปี 2553 ก่อนการเลอืกตัง้ทัว่ไป 

รฐับาลเมยีนมาไดเ้ริม่ก�าหนดมาตรการสง่เสรมิการลงทนุอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ทีส่�าคญั ไดแ้ก่

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) ในปี 2553 รฐับาล 

เมยีนมาไดป้ระกาศ “การปฏริปูประเทศ” ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ



23

20 ปี (พ.ศ. 2554-2574) ทีใ่หค้วามส�าคญัต่อภาคการคา้และการลงทนุ รวมถงึการ

ระดมการลงทนุระหวา่งประเทศทีม่ปีระชาชนเป็นศนูยก์ลาง ยดึหลกัประชาชนระดบั

รากหญา้ (Bottom Up) ไดร้บัประโยชน์สงูสดุ (People – Centered  Approach) จาก

การบรหิารจดัการของรฐั และมสีว่นรว่มในการก�าหนดทศิทางนโยบายและกระบวนการ

ในการพฒันา ซึง่มปัีจจยัส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพชวีติดา้นต่าง ๆ ของประชาชน 

เชน่ สภาพสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ความเป็นอยูภ่ายในชมุชน 

และมาตรฐานการด�ารงชพีของประชาชน11 

 กฎหมายการลงทนุของต่างชาต ิ ปี 255512   (Foreign Investment Law 

2012) ประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการเมือ่ 2 พฤศจกิายน 2555 เปิดใหน้กัลงทนุต่างชาติ

สามารถถอืหุน้กจิการได ้ 100%, ยกเลกิขอ้จ�ากดัมลูคา่เงนิลงทนุขัน้ต�่า 500,000 

ดอลลารส์หรฐัส�าหรบัอุตสาหกรรมการผลติและ 300,000 ดอลลารส์หรฐัส�าหรบัธรุกจิ

บรกิาร, ขยายระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็น 5 ปีแรกของการด�าเนิน

โครงการ, การผอ่นคลายขอ้ก�าหนดภาษนี�าเขา้เครือ่งจกัร อะไหลแ่ละวตัถุดบิที่

ตอ้งใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ และไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี โดยยกเวน้ภาษี

เงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นเวลา 5 ปี (Corporate income tax)

11 ศนูยข์อ้มลูขา่วสารอาเซยีน, กรมประชาสมัพนัธ,์ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศของเมยีนมา  เขา้ถงึได้
จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4636&filename=aseanknowledge  (3 มนีาคม 2559)
12 ศนูยข์อ้มลูธรุกจิไทยในเมยีนมา, กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ  เขา้ถงึไดจ้าก http://www.thaibiz-
myanmar.com/th/economy/trade-investment.php  (3 มนีาคม 2559)

 กฎหมายฉบบัดงักล่าวยงัก�าหนดใหม้คีณะกรรมาธกิารการลงทุนแห่ง 

เมยีนมา (Myanmar Investment Commission - MIC) มหีน้าทีร่บัผดิชอบการพจิารณา

อนุมตัโิครงการลงทนุของชาวต่างชาต ิ และยงัมอี�านาจในการก�าหนดเขตพืน้ทีก่าร

ผลติ และพจิารณาขอ้เสนอโครงการในกจิการตอ้งหา้มหรอืจ�ากดัส�าหรบัชาวต่างชาต ิ

และอนุมตักิารออกใบอนุญาตประกอบการอกีดว้ย

 กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ13  ปี 2554 รฐับาลเมยีนมาไดอ้อกกฎหมาย

เขตเศรษฐกจิพเิศษ และกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย โดยในสว่นของกฎหมาย

เขตเศรษฐกจิพเิศษนัน้ มจีดุมุง่หมายก�าหนดพืน้ทีล่งทนุส�าหรบัอุตสาหกรรม รปูแบบ

ต่าง ๆ  ซึง่โครงการทวายก�าหนดใหม้อุีตสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ทีเ่ป็อุตสาหกรรมหนกั

13 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย, เขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวา แหลง่รองรบัการลงทนุขนาด
ใหญ่ของเมยีนมา, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/44582.pdf   (20 มกราคม 2559)

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

เชน่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละเหลก็ อุตสาหกรรมสนิคา้ไฮเทค จ�าพวกอุปกรณ์ไอที

และอเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัก�าหนดใหพ้ืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นพืน้ที่

เขตอุตสาหกรรมสง่ออกทีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี

 ในสว่นของกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายนัน้ ไดม้กีารก�าหนดถงึสทิธิ

พเิศษทีน่กัลงทนุจะไดร้บั เชน่ ไดร้บัการยกเวน้และลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล,  

ไดร้บัการยกเวน้ภาษศุีลกากรในการน�าเขา้วตัถุดบิ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในการผลติ, 

ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษกีารคา้ (Commercial Tax) ส�าหรบัสนิคา้ทีผ่ลติในเขต

เศรษฐกจิพเิศษทวาย และสง่ออกไปจ�าหน่ายนอกประเทศ

 กฎหมายการลงทนุโดยพลเมอืงเมยีนมา ปี 2556 (Myanmar Citizen’s 

Investment Law 2013) เป็นกฎหมายทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หน้กัลงทนุทัง้ในประเทศและ

ต่างชาตเิขา้มาขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิของเมยีนมาทัง้ในระดบัประเทศ

และระดบัทอ้งถิน่

 Directorate of Investment and Company Administration (DICA) เป็น

องคก์รทีท่�าหน้าทีส่ง่เสรมิและเอือ้การลงทนุภายใตก้ระทรวงแผนพฒันาชาตแิละการ

พฒันาเศรษฐกจิ (MNPED) หน่วยงานน้ีมกีารรา่งแผนสง่เสรมิการลงทนุโดยต่างชาติ

ระยะยาว (Long Term Foreign Direct Investment (FDI) Promotion Plan - FDIPP) 

รว่มกบั Japan International Cooperation Agency (JICA)14 ซึง่แผนรวมกนัเพือ่กระตุน้

เศรษฐกจิเมยีนมาใหโ้ตขึน้ โดยเน้นการเขา้มาของโครงการการลงทนุจากต่างชาต ิ ตัง้

เป้าไวว้า่จะท�าให ้FDI สงูขึน้ เงนิทนุจากการลงทนุโดยต่างชาตสิว่นใหญ่มาจากโครงการ

พลงังาน และประเทศทีเ่ขา้มาลงทนุมากทีส่ดุ ณ ปี 2558 คอื ประเทศจนีและประเทศไทย

14 Long-term Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar (Final Report) http://www.
dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdipp.pdf

 แผนพฒันาไฟฟ้าและระบบสายสง่ ภายใตแ้ผนพลงังานระดบัชาต ิ (National 

Electricity Plan / Electricity Master Plan) ซึง่เป็นความรว่มกบัองคก์รระหวา่งประเทศคอื

ธนาคารโลก  และธนาคารเพือ่การพฒันาแหง่เอเชยี เพือ่รองรบักบันโยบายพฒันาเศรษฐกจิ15 

15 Electricity to Transform Rural Myanmar. 16 September 2015. http://www.worldbank.org/en/
news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar
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รฐับาลเมยีนมาไดเ้ปิดพืน้ทีใ่หน้กัลงทุนต่างชาตเิขา้พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าทัว่

ประเทศ เชน่ การลงนามบนัทกึความเขา้ใจในการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเพิม่เตมิจ�านวน 

10 โรง รวมก�าลงัผลติกวา่ 7,000 เมกะวตัต ์ในปี 2558และเปิดใหน้กัลงทนุต่างชาตเิขา้

ครอบครองโครงการพลงังานไดร้อ้ยละ 100 ซึง่รวมโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เขือ่นขนาดเลก็

และขนาดกลาง16 

16 การลงทนุดา้นพลงังานในเมยีนมา ศนูยข์อ้มลูธรุกจิไทยในเมยีนมา http://www.thaibizmyanmar.
com/upload/pdf/Nonpaper4April2016MyanmarenergysectorinThai.pdf

 กฎระเบยีบวา่ดว้ยเรือ่งปกป้องทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม ประเทศเมยีนมา

ประกาศใชก้ฎระเบยีบวา่ดว้ยเรือ่งการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ สงัคมและ 

สิง่แวดลอ้มเมือ่ตน้ปี 2559 ซึง่เป็นไปตามรฐัธรรมนูญของประเทศ มาตรา 4517 และ

กฎหมายปกป้องสิง่แวดลอ้มปี 2555 (Environmental Conservation Law 2012)  

ซึ่งไดร้วมกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสนิใจไวด้ว้ย 

นอกจากน้ี MIC ไดอ้อกค�าสัง่ 1/201318 19 ก�าหนดใหก้ารลงทนุจากต่างประเทศ 

ตอ้งผา่นการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม (project environmental  

assessment, environmental impact assessment, social impact assessment)  ซึง่

รวมกจิการก่อสรา้งขนาดใหญ่และการลงทนุเพือ่ผลติและขายพลงังานไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงั

น�้าและถ่านหนิในรปู Build, Operation, Transfer (BOT) ดว้ย

17 http://www.unep.org/delc/Portals/119/events/country-presentations-myanmar.pdf
18 กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ : สรปุสาระของค�าสัง่หมายเลข 1/2013 และ 11/2013 www.
thaiembassy.org/yangon/th/business/2341/38474-สรปุสาระของค�าสัง่หมายเลข-12013-
และ-112013.html
19 Investment Comission Notification No. 1/2013. 31 January 2013. http://www.moj.go.jp/
content/000112675.pdf

การสนับสนุนจากภาครฐัของประเทศเวียดนาม20 

เวยีดนามประกาศใชก้ฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศฉบบัแรก เมือ่วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2531 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ไดม้กีารเพิม่เตมิแกไ้ข เพือ่สง่เสรมิและดงึดดูใหม้กีาร

ลงทนุจากต่างประเทศเพิม่ขึน้

20 ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุและ สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ปัจจบุนักฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศฉบบัลา่สดุทีใ่ชค้อื Unified Enterprise 

Law และ Common Investment Law ประกาศใชเ้มือ่เดอืนกรกฎาคม 2548

 กฎหมายการลงทุนของเวยีดนามค่อนขา้งชดัเจนและเอื้อประโยชน์ 

แก่นกัลงทนุ โดยรฐับาลสง่เสรมิการลงทนุจากต่างชาตแิละยนืยนัทีจ่ะไมย่ดึกจิการเป็น

ของรฐั รวมทัง้อนุญาตใหส้ง่เงนิทนุและก�าไรกลบัประเทศได ้ รฐับาลจะไมเ่กบ็ภาษี

เครือ่งจกัรอุปกรณ์ และวสัดกุ่อสรา้งทีน่�าเขา้มาเพราะผลติสนิคา้สง่ออก นอกจากน้ี  

ยงัมกีารปรบัปรงุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งการอนุมตัโิครงการลงทนุจากต่างชาต ิ โดยใช้

ระบบ “One-Stop Service” เพือ่แกปั้ญหาความลา่ชา้เกีย่วกบัการขออนุญาตลงทนุ 

รฐับาลเวยีดนามมกีารใชม้าตรการต่าง ๆ ในการสง่เสรมิและควบคมุการลงทนุใน

เวยีดนามหลายมาตรการ ดงัน้ี

 มาตรการด้านภาษี

 ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เริม่ปี 2552 อตัรามาตรฐานรอ้ยละ 25 (เทา่กนั 

ทัง้บรษิทัเวยีดนามและบรษิทัต่างประเทศ)

 ธรุกจิทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ อตัราภาษเีป็นไปตามใบอนุญาต เชน่ รอ้ยละ 

10 หรอื 20 ในกรณทีีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ีเชน่ 2-4 ปี การยกเวน้ใหเ้ริม่นบัตัง้แต่

ปีทีม่กี�าไร (ไมใ่ชปี่ทีเ่ริม่ด�าเนินการ)

 ในการโอนก�าไรกลบัประเทศ สามารถท�าไดเ้ป็นรายไตรมาส และไมต่อ้ง

เสยี Withholdings Tax

 ระหวา่งไทย และเวยีดนาม มกีฎหมายยกเวน้การเกบ็ภาษซี�้าซอ้นสว่น 

RE-Investment ไมไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษหีรอืคนืภาษใีห้

 การจดัตัง้เขตสง่เสรมิการสง่ออก และเขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมต่างๆ ปัจจบุนั

เวยีดนามมเีขตสง่เสรมิการลงทนุ 2 ประเภท คอื Export Processing Zone (EPZ) 

และ Industrial Zone (IZ) โดยเฉพาะในนครโฮจมินิห ์ไฮฟอง ฮานอย ฯลฯ เพือ่ดงึดดู

นกัลงทนุจากต่างชาต ิ โดยก�าหนดอตัราภาษทีีต่�่าเป็นพเิศษ ส�าหรบัธรุกจิทีเ่ขา้ไป

ลงทนุในเขตอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท
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 ระยะเวลาทีไ่ดร้บัสทิธใินการเชา่ทีด่นิ ทัง้น้ีขึน้กบัใบอนุญาตการลงทนุ  

(Investment License) เป็นหลกั โดยปกตนิกัลงทนุต่างชาตไิดร้บัสทิธใินการเชา่

ทีด่นิประมาณ 50 ปี และอาจขยายเป็น 70 ปี หากโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจาก 

The Standing Committee of the National Assembly ส�าหรบัโครงการลงทนุจากต่าง

ชาตปิระเภท BOT (Build-Operate-Transfer Contract) นกัลงทนุต่างชาตไิมต่อ้งเชา่

ทีด่นิ เมือ่ตกลงเริม่ท�าโครงการแลว้รฐับาลจะมอบทีด่นิใหด้�าเนินการ เมือ่โครงการ

แลว้เสรจ็นกัลงทนุตอ้งโอนสทิธขิองโครงการนัน้ใหแ้กร่ฐับาลตามรปูแบบ BOT

 นกัลงทนุต่างชาต ิสามารถน�าสทิธกิารใชท้ีด่นิมาเป็นหลกัประกนัการกูเ้งนิได ้

และอนุญาตใหส้าขาของธนาคารพาณชิยต่์างประเทศในเวยีดนามสามารถรบัจ�านอง

สทิธกิารใชท้ีด่นิได้

 ประกนัความมัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทนุต่างชาต ิ โดยใหก้ารรบัรองวา่หากรฐับาล

เวยีดนามมกีารออกกฎหมายใหมท่ีอ่าจจะท�าใหน้กัลงทนุต่างชาตไิดร้บัความเสยีหาย 

นกัลงทนุสามารถเลอืกรบัสทิธปิระโยชน์ตามทีไ่ดร้บัอยูเ่ดมิได้

 การทยอยยกเลกิระบบ 2 ราคา (Elimination of Dual Pricing) ในภาคธรุกจิ

ประเภทต่างๆ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ ตัว๋รถไฟ คา่สาธารณูปโภคต่างๆ

 การแกไ้ขขอ้ก�าหนดในกฎหมายแรงงาน เมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2545 

เชน่ บรษิทัต่างชาตสิามารถรบัสมคัรแรงงานได ้โดยไมจ่�าเป็นตอ้งจา้งแรงงานผา่น

ตวัแทนจดัหางาน

 มาตรการอ่ืนๆ ท่ีให้แก่นักลงทนุต่างชาติ

สถานภาพการตรวจสอบโครงการ โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กรณีศึกษาโครงการ

การลงทนุโดยตรงของไทย

ในลาว
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กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง21 

1.

โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบรีุ 

แขวงไซยะบรีุ

รปูจาก: TEAM GROUP Newsletter

 บมจ. ช.การชา่ง ก่อตัง้เมือ่วนัที2่7 พฤศจกิายน2515 ทนุจดทะเบยีนแรก

เริม่ จ�านวน1.4 ลา้นบาทเพือ่ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งทัว่ไปต่อมาบรษิทัไดจ้ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 3 สงิหาคม 2538 ดว้ยทนุ 

จดทะเบยีน 700 ลา้นบาท22 โดย บมจ. ช.การชา่ง ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์

จ�ากดั (Xayaburi Power Comapany Limited: XPCL) ในวนัที ่10 มถุินายน 2553 

โดยจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายของ สปป.ลาว มทีนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 

25,000,000 ดอลลารส์หรฐั ซึง่ บมจ. ช.การชา่ง ถอืหุน้รอ้ยละ 95 และ บจก. พที ี 

คอนสตรคัชัน่แอนดอ์ริเิกชัน่ ถอืหุน้รอ้ยละ5 การจดัตัง้บรษิทัดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็น 

ผูพ้ฒันาโครงการ โดยเป็นบรษิทัรว่มทนุและรบัสมัปทานจากรฐับาลลาว รวมทัง้เป็น

คูส่ญัญาของ กฟผ.

21 สารสนเทศของบรษิทั ช.การชา่ง จ�ากดั (มหาชน) เรือ่งการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทั ไซยะบุร ี
พาวเวอร ์จ�ากดั. https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14634034175911&language=th&coun-
try=TH, และ รายงาน และ งบการเงนิรวม 31 ธนัวาคม2557. http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSGetFile.
aspx?TransID=53661&TransFileSeq=31
22 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ขอ้มลูรายบรษิทั/หลกัทรพัย:์ บรษิทั ช. การชา่ง จ�ากดั (มหาชน) เขา้ถงึ
ไดจ้ากhttps://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=CK&ssoPageId=6&language=th&country=TH
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บมจ. ซเีคพาวเวอร ์ (CKP) เป็นบรษิทัยอ่ยทางตรง ซึง่ บมจ.ช.การชา่ง 

(Ch. Karnchang Public Company Limited: CK) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่รอ้ยละ 

30.25 ของหุน้ทัง้หมด

 บจก. นท ีซนิเนอรย์ี ่(NSC) เป็นบรษิทัยอ่ยทางตรง ซึง่บรษิทั โกลบอล เพา

เวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ�ากดั (มหาชน) (Global Power Synergy Public Company Limited: 

GPSC) เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมด ทัง้น้ี บมจ.โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ก่อตัง้เมือ่ปี 2556 

เพือ่เป็นแกนน�าในการด�าเนินธรุกจิพลงังานของ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) โดย 

บมจ. ปตท. ถอืหุน้ทางออ้มใน บจก. นท ีซนิเนอรย์ี ่ในอตัรารอ้ยละ 22.85

 บมจ.ผลติไฟฟ้า (EGCO) เป็นบรษิทัซึง่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

(กฟผ.) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่จ�านวนรอ้ยละ 25.41

 บมจ. ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ (BECL หรอื BEM) เป็นบรษิทัยอ่ย 

ซึง่ บมจ. ช.การชา่ง (CK) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่จ�านวนรอ้ยละ 28.16

22 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ขอ้มลูรายบรษิทั/หลกัทรพัย:์ บรษิทั ช. การชา่ง จ�ากดั (มหาชน) เขา้ถงึ
ไดจ้าก https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=CK&ssoPageId=6&language=th&country=TH

3.

4.

5.

2.

รปูแบบการลงทนุ

 บจก. ไซยะบุรพีาวเวอร ์ไดท้�าสญัญากูเ้งนิ ในโครงการสรา้งเขือ่นไซยะบุร ี

จากธนาคารพาณชิยข์องไทย รวม 4 ธนาคาร ไดแ้ก ่บมจ.กรงุไทย, บมจ.ไทยพาณชิย,์ 

บมจ.กสกิรไทย, บมจ.กรงุเทพ โดยมมีลูคา่รวมประมาณ 7.8 หมืน่ลา้นบาท23  โดยม ี

บมจ.กรงุไทย เป็นตวัแทนเจา้หน้ีสถาบนัการเงนิโครงการไซยะบุรี24   ซึง่ บมจ.กรงุ-

ไทยอนุมตัวิงเงนิกูจ้�านวน 16,600 ลา้นบาท และ 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั25  อยา่งไร

กต็ามมธีนาคารพาณชิยอ์กี 2 แหง่ไดแ้ก ่บมจ.ทสิโก ้และ บมจ.เพือ่การน�าเขา้และ

สง่ออก ไดร้ว่มใหเ้งนิกูด้ว้ยเชน่กนั

23 อา้งองิมลูคา่กูย้มืเงนิ จากการใหส้มัภาษณ์ของนายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ จากขา่ว http://www.ryt9.com/s/
iq10/1029530
24 สารสนเทศของ บมจ. ช.การชา่ง เรือ่งการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทั ไซยะบุร ี พาวเวอร ์
จ�ากดั วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 , หน้า 6 http://ck.listedcompany.com/newsroom/160520162012220239T.pdf
25 รายงานผลการพจิารณา คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิที ่1171/2558 หน้า 30

1.
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 บมจ. ช.การชา่ง ไดจ้ดัตัง้บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ�ากดั (Xayaburi 

Power Comapany Limited: XPCL) ในวนัที ่10 มถุินายน 2553 โดยจดทะเบยีน

เป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายของ สปป.ลาว มทีนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 25,000,000 

ดอลลารส์หรฐั ซึง่ บมจ. ช.การชา่ง ถอืหุน้รอ้ยละ 95 และ บจก. พที ีคอนสตรคัชัน่

แอนดอ์ริเิกชัน่ ถอืหุน้รอ้ยละ5 การจดัตัง้บรษิทัดงักลา่วเพือ่ใหเ้ป็นบรษิทัรว่มทนุ

และรบัสมัปทานจากลาว รวมทัง้เป็นคูส่ญัญาของ กฟผ.
 ต่อมาในวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2553 บมจ. ช.การชา่ง ไดล้งนามในบนัทกึ

ความเขา้ใจการรบัซือ้ไฟฟ้าโครงการเขือ่นไซยะบุร ี (MoU) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ทีน่ครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว โดย MoU จะมผีลบงัคบัใช้

เป็นเวลา 18 เดอืนนบัแต่วนัลงนาม หรอืจนกวา่จะมกีารลงนามในสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA)
 โดยหลงัจากมมีตอินุมตัสิญัญาซือ้ขายไฟฟ้า บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ได้

ขายหุน้ใหผู้ร้ว่มทนุอกี 3 แหง่ ในวนัที ่1 มนีาคม 2554 ไดแ้ก่ บมจ.ผลติไฟฟ้า บจก.

นท ีซนิเนอรย์ี ่และ บมจ.ทางดว่นกรงุเทพ โดยเขา้มาถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 12.5 

25 และ 7.5 ตามล�าดบั

 15 มนีาคม 2555 บจก.ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ไดล้งนามวา่จา้ง บจก. ช.การชา่ง

(ลาว) (บรษิทัยอ่ยของ บมจ. ช.การชา่ง) ใหด้�าเนินการสรา้งเขือ่นไซยะบุร ีในวงเงนิ 

51,824,640,000 บาท และ 711,040,000 ดอลลารส์หรฐั เป็นเวลา 96 เดอืน 

(ประมาณ 73,155,840,000 บาท เวลา 8 ปี)
 กฟผ. ตอ้งด�าเนินการก่อสรา้งระบบสายสง่ตามสญัญา (ECOCD) ภายใน

วนัที ่ 29 เมษายน 2555 เพือ่เชือ่มต่อสายสง่ไฟฟ้าทีช่ายแดนลาวซึง่การก่อสรา้ง

ระบบสง่ไฟฟ้าน้ี คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตังิบประมาณจ�านวน 12,060 ลา้นบาท 
 วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2555 รฐับาลลาวไดท้�าพธิเีปิดการก่อสรา้งเขือ่น

ไซยะบุรอียา่งเป็นทางการ
 วนัที ่ 18 กรกฎาคม 2556บมจ. ช.การชา่ง ไดข้ายหุน้ใน บจก.ไซยะบุร ี

พาวเวอรใ์หก้บัการไฟฟ้าลาว สง่ผลใหก้ารไฟฟ้าลาว เขา้มามสีดัสว่นการถอืหุน้

รายละ 20 หลงัจากนัน้ บมจ.ช.การชา่ง ไดข้ายหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดใน บจก.ไซยะบุร ี

พาวเวอร ์ใหแ้ก่ บมจ.ซเีค พาวเวอร ์(บรษิทัยอ่ยของ บมจ. ช.การชา่ง) 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ในวนัที ่10 มถุินายน 2558 ท�าให ้บมจ.ซเีค พาวเวอร ์มสีดัสว่นใน บจก.ไซยะบุร ี

พาวเวอร ์รอ้ยละ 30

 16 พฤษภาคม 2559 บมจ. ช.การชา่ง ไดอ้นุมตัคิวามชว่ยเหลอืทางการ

เงนิใหแ้ก่ บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร ์ ในวงเงนิรวม 13,547 ลา้นบาท โดยมกี�าหนด

ช�าระคนืทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ภายใน พ.ศ. 2574 ทัง้น้ีเน่ืองจากรฐับาลลาวขอให ้

บจก.ไซยะบุร ี พาวเวอร ์ ปรบัแบบงานก่อสรา้งเขือ่นดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยรฐับาล

ลาวจะรว่มรบัผดิชอบในการลดอตัราคา่ภาคหลวงและอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

รวมทัง้ขยายระยะเวลาสมัปทานไปอกี 2 ปี จาก 29 ปีเป็น 31 ปี โดยสารสนเทศของ 

บมจ. ช.การชา่ง ยงัไดร้ะบุวา่ ไดข้ยายระยะเวลาสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) ที ่

บจก.ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ไดล้งนามรว่มกบั กฟผ. จาก 29 ปี เป็น 31 ปี เชน่กนั26

9.

26 สารสนเทศของ บมจ. ช.การชา่ง เรือ่งการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์
จากดั วนัที ่16 พฤษภาคม 2559 http://ck.listedcompany.com/newsroom/160520162012220239T.pdf

ลกัษณะของโครงการ

 โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุรตีัง้อยูท่ีก่โิลเมตรที ่ 1,931 นบัจากปาก

แมน่�้าโขง ในพืน้ทีแ่ขวงไซยะบุร ี  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตัง้อยู่

เหนืออ�าเภอเชยีงคานจงัหวดัเลย ประมาณ 200 กโิลเมตร มกี�าลงัผลติตดิตัง้ 1,285  

เมกะวตัต ์ (แบง่เป็นเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวตัต ์ จ�านวน 7 เครือ่ง  

และขนาด 60 เมกะวตัต ์จ�านวน 1 เครือ่ง) ผลติพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ปีละ 7,370  

ลา้นหน่วย27 โดยจะจ�าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

ณ จดุสง่มอบชายแดนไทย-ลาว จ�านวน 1,220 เมกะวตัต ์(จากหน่วยผลติไฟฟ้า 

7x175 เมกะวตัต)์ เป็นเวลา 31 ปี มลูคา่เงนิลงทนุประมาณ 1.15 แสนลา้นบาท คาด

วา่จะใชเ้วลาในการกอ่สรา้งทัง้สิน้ 8 ปี โดยเริม่ก่อสรา้งแลว้ เมือ่วนัที ่ 15 มนีาคม 

2555 และจะเริม่ด�าเนินการขายไฟฟ้าเชงิพาณชิยใ์นเดอืนตุลาคม 2562 

 ตวัเขือ่นมรีะดบัเกบ็กกัน�้าสงูสดุเทา่กบั 275 เมตร จากระดบัน�้าทะเล

ปานกลาง (รทก.) 

 มพีืน้ทีอ่า่งเกบ็น�้าเทา่กบั 49 ตารางกโิลเมตร หรอื 30,625 ไร ่

27 เอกสารลกัษณะโครงการ. เวบ็ไซตฝ่์ายสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย. 
http://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/xayaburi-pp.pdf
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 อา่งเกบ็น�้ามคีวามยาว 90 กโิลเมตร และมคีวามจ ุ726.02 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 

 ปรมิาณน�้าใชง้านกบั 211.97 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และปรมิาณน�้าตายเทา่กบั 

514.05 ลา้นลกูบาศกเ์มตร

 เมือ่ผลติไฟฟ้าเขือ่นไซยะบุรจีะระบายน�้าสงูสดุ 5,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อ

วนิาท ี โดยมกีารออกแบบใหส้ามารถระบายตะกอนทรายในชว่งฤดแูลง้ไดใ้นอตัรา  

500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาทเีป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อวนั

 ผูพ้ฒันาโครงการ คอื บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ�ากดั (Xayaburi Power 

Company Limited: XPCL) ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2554 และมกี�าหนดจา่ยไฟฟ้า

ใหก้บั กฟผ. ในวนัที ่29 ตุลาคม2562โดย กฟผ. มหีน้าทีต่อ้งก่อสรา้งสายสง่ภายใน

ประเทศไทยใหเ้สรจ็ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

 ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งบรษิทั ไซยะบุร ี พาวเวอร ์ จ�ากดั กบั 

กฟผ. นัน้ กฟผ. จะประกนัการรบัซือ้ฟ้าเฉลีย่รายปี โดยแบง่ตามประเภทพลงังาน 

ได ้3 ประเภท คอื Primary Energy (PE) 4,299 ลา้นหน่วย Secondary Energy 

(SE) 1,410 ลา้นหน่วย และจะม ีExcess Energy (EE) อกีจ�านวนหน่ึง โดย กฟผ. 

จะรบัประกนัการรบัซือ้เฉพาะ PE และ SE ทัง้น้ี อตัราคา่ไฟฟ้า ณ ชายแดนมคีา่

คงทีต่ลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงัน้ี

 Primary Energy (PE) เทา่กบั 3.738 US + 1.271 บาทต่อหน่วย หรอื 

2.542 บาทต่อหน่วย

 Secondary Energy (SE) เทา่กบั 1.652 บาททต่อหน่วย

 Excess Energy (EE) เทา่กบั 1.398 บาททต่อหน่วย

(อตัราคา่ไฟฟ้าเมือ่ค�านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 34 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ)

 วนัที ่7 กรกฎาคม 2559 นายอนุกลูตนัตมิาสน์กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สายงานทรพัยากรมนุษยแ์ละบรหิารทัว่ไปบรษิทั ช.การชา่ง จ�ากดั

(มหาชน) ท�าหนงัสอืแจง้กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(ตลท.) วา่ บรษิทั ช.การชา่ง (ลาว) จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาจา้งเหมาออกแบบจดัหา และก่อสรา้ง ส�าหรบังานก่อสรา้งเพิม่เตมิ ระยะ

ที ่1 และระยะที ่2 ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุรี

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กบับรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ�ากดั มลูคา่รวม 19,400 ลา้นบาท โดยมรีะยะเวลาแลว้

เสรจ็ประมาณเดอืนตุลาคม 2562 โดยแบง่งานก่อสรา้งเพิม่เตมิเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 

 ระยะท่ี 1 มลูคา่งานก่อสรา้ง 14,650 ลา้นบาท เป็นงานปรบัปรงุรปูแบบ 

การก่อสรา้งโครงการบรเิวณฝัง่ขวาของล�าน�้าโขงทีไ่ดด้�าเนินการก่อสรา้งในระหวา่ง 

ปี 2554-2558 อา้งวา่เพือ่เพิม่เตมิและแกไ้ขปรบัปรงุคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นตามขอ้ 

ก�าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสิง่แวดลอ้มและวศิวกรรมตามทีร่ฐับาลลาวรอ้งขอ 

คอื การเพิม่ประตรูะบายตะกอนและลดระดบัความสงูของธรณปีระตรูะบายน�้าลน้  

การเพิม่ระบบทางปลาผา่น การเสรมิเหลก็เพิม่เตมิเพือ่ใหต้วัโครงสรา้งมคีวามแขง็

แรงมากขึน้ 

 ระยะท่ี 2 มลูคา่งานก่อสรา้ง 4,750 ลา้นบาท เป็นงานแกไ้ขและปรบั

เปลีย่นแบบการกอ่สรา้งองคป์ระกอบของโครงสรา้งบรเิวณฝัง่ซา้ยของล�าน�้าโขงที่

จะด�าเนินการระหวา่งปี 2559-2562 ไดแ้ก่ การปรบัเปลีย่นรปูแบบระบบทาง 

ปลาผา่นการปรบัลดชอ่งทางระบายตะกอนใตโ้รงไฟฟ้า และการปรบัลดความยาว

ของโรงไฟฟ้า และพืน้ทีต่ดิตัง้งานระบบไฟฟ้าและเครือ่งกล เป็นตน้ โดยวนัที ่

ลงนามคอื 6 กรกฎาคม 2559 มลูคา่สญัญา 19,400,000,000 บาทก�าหนดระยะ

เวลาแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนตุลาคม 256228 

28 เอกสารแจง้การลงนามสญัญาแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาจา้งเหมาออกแบบ จดัหา และก่อสรา้ง. เวบ็ไซต์
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14678486586271&lan-
guage=th&country=TH

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 เขื่อนไซยะบุรตีัง้อยู่ในแม่น�้าโขงกโิลเมตรที1่,931โดยกนิพืน้ทีด่ ัง้เดมิ 

ทีม่กีารท�าเกษตร เชน่ ไรข่า้วโพด, งา, ชา เป็นบรเิวณ 112.5 ไร ่และพืน้ทีส่วนสกั 

1,012.5 ไร ่ครอบคลมุพืน้ที ่10 หมูบ่า้น 391 ครอบครวั ประชากรรวม 2,130 คน29 

 พืน้ทีห่วังานของเขือ่นจะสง่ผลกระทบต่อหมู่บา้นปากเนียมผาแดงและ 

แก่งหลวง บรเิวณทีเ่ป็นสนัเขือ่นคอืบรเิวณแก่งหลวงซึง่เป็นแก่งหนิขนาดใหญ่วางตวั

สลบัซบัซอ้น มคีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร แก่งหลวงเปรยีบเสมอืนเขือ่นขนาด

ใหญ่ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ การสรา้งเขือ่นไซยะบุรจีะตอ้งระเบดิแก่งน้อยใหญ่

29 MRC SEA FOR HYDROPOWER ON THE MEKONG MAINSTREAM INCEPTION REPORT.
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/IRVOL2final.pdf
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รวมทัง้แก่งหลวงน้ีดว้ย อาชพีของชาวบา้นโดยส่วนใหญ่คอืการหาปลาปลูกไม้

สกัและร่อนทองค�า30 

30 วรณุพร พพูงษ.์ เขือ่น ไซยะบุร ีความตอ้งการของใคร?. https://sites.google.com/site/mybook1064/
kheuxn-si-ya-buri-khwam-txngkar-khxng-khir

มาตรการและนโยบายสนับสนุนของไทย

 แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2553 – 2573 (PDP 2010)

 การลงนาม MOU ความรว่มมอืในการพฒันาโครงการผลติพลงังานไฟฟ้า

ในประเทศลาว31 

 นโยบายสนบัสนุนทางการเงนิแก่ผูป้ระกอบการไทยในการลงทุนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ของธนาคารเพือ่

การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย32 

31 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, ความรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่งไทย-สปป.ลาว http://www2.eppo.
go.th/vrs/VRS48-02-ThaiLaos.html
32 รายงาน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดย ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย 
28 พฤษภาคม 2548. http://www.exim.go.th/doc/research/econ/inter/neighbor/Internet%20V.pdf

มาตรการและนโยบายสนับสนุนของลาว

 ยทุธศาสตรก์ารเจรญิเตบิโตและขจดัความยากจนแหง่ชาต ิ(National Growth 

and Poverty Eradication Strategy: NGPES)33 

 ยทุธศาสตรก์ารเป็นแบตเตอรแีหง่เอเชยี (Battery of Asia)34 

 นโยบายแหง่ชาตลิาว เรือ่งความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการ

ไฟฟ้าพลงัน�้า (National Policy – Environmental and Social Sustainability of 

the Hydropower Sector in Lao PDR)35 

33 National Growth and Poverty Eradication Strategy.http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/
library/poverty/NGPES.html
34 กรงุเทพธรุกจิออนไลน์,  ลาวเรง่เพิม่ศกัยภาพไฟฟ้าพลงัน�้ามุง่สง่ออก (29ตุลาคม2557). http://www.bang-
kokbiznews.com/news/detail/613953
35 National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao 
PDR by Science Technology and Environment Agency, Lao Environment and Social Project 
(2549).http://poweringprogess.com/download/National_Policy/National_Policy(English).pdf

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 กฎหมายการสง่เสรมิการลงทนุของนกัลงทนุต่างชาติ36 (Law on the Promo-

tion of Foreign Investment) 

36 Law on the Promotion of Foreign Investment (2547).

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน

 รายงานการศกึษาความเหมาะสมโครงการเขือ่นไซยะบุร ี (Feasibility Study: 

FS) ระบุวา่ม ี 58 หมูบ่า้นทีอ่ยูเ่หนือเขือ่นไซยะบุรขีึน้ไปจนถงึเมอืงหลวงพระบาง ใน

ระยะทางตามแมน่�้าโขง 90 กโิลเมตร ซึง่มปีระชากรมากกวา่ 25,676 คน ทีจ่ะไดร้บัผลก

ระทบจากการสรา้งเขือ่นตลอดล�าน�้าโขง 

 ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงระดบัน�้าทา้ยทา้ยเขือ่นไซยะบุร ี จะสง่ผลต่อ

การเปลีย่นแปลงของคุณภาพน�้าในรอบวนัซึง่ไดป้รากฏอย่างชดัเจนในรายงาน 

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF HYDROPOWER ON THE 

MEKONG MAINSTREAM FINAL REPORT, October 2010 (หน้า 74, 75 และ 125) 

โดยจะท�าใหเ้กดิความผนัผวนของระดบัน�้าโขง เปลีย่นแปลงแบบชัว่โมงต่อชัว่โมง โดย

ระดบัน�้าจะเปลีย่นแปลงไดถ้งึ 3-6 เมตรภายในหน่ึงวนั ซึง่จะเกดิผลกระทบกบัชมุชนที่

ตัง้อยูท่า้ยเขือ่นภายในระยะ 40-50 กโิลเมตร ระดบัน�้าโขงจะเปลีย่นแปลงในระยะทาง

ดงักลา่วภายใน 1-2 ชัว่โมง คาดวา่มปีระชาชนทีอ่าศยัอยูท่า้ยน�้าในระยะทาง 100 

กโิลเมตร จากทา้ยเขือ่นไซยะบุรทีีจ่ะไดผ้ลกระทบประมาณ 5,968 คน และจะสง่ผลก

ระทบต่อการเปลีย่นแปลงปรมิาณตะกอนในแมน่�้าโขงอยา่งมนียัส�าคญั และไดเ้สนอผล

การศกึษาแบบจาลองการเปลีย่นแปลงระดบัน�้าโขงทา้ยเขือ่นหลวงพระบาง ซึง่

เป็นเขือ่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเขือ่นไซยะบุร ี แต่ตัง้อยูด่า้นเหนือเขือ่นไซยะบุรขีึน้

ไปประมาณ 150 กโิลเมตร พบวา่ระดบัน�้าโขงทา้ย เขือ่นจะมคีวามแปรปรวนประมาณ 

5.5 เมตร ในทกุ ๆ วนั

 การเปลีย่นแปลงระดบัน�า้จากการสรา้งเขือ่น จะสง่ผลใหช้ว่งรอยต่อของฤดกูาล

ตามระบบนิเวศจะสญูเสยีไปอยา่งสิน้เชงิ 
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 การระบายตะกอนทีท่บัถมกนัเป็นเวลานานออกมาจากดา้นเหนือเขือ่น

ในปรมิาณมากในอตัรา 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี เป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อวนั 

(หรอื 140 - 700 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ี ในเวลากลางคนื)  จะเป็นการท�าลาย

ออกซเิจนในแมน่�้าโขงดา้นทา้ยเขือ่นและสง่ผลกระทบต่อปลาในแมน่�้าโขงอยา่ง

รนุแรง37 

 ถงึแมว้า่เขือ่นจะออกแบบทางปลาผา่นและบนัไดปลาโจน แต่เทคโนโลยี

น้ีใชไ้ดก้บัปลาเพยีง 5-8 ชนิดเทา่นัน้ เชน่ ปลาแซลมอน และปลาเทรา้ท ์ ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัล�าน�้าในแมน่�้าโขงซึง่มปีลาส�าคญัทางเศรษฐกจิกวา่ 50 ชนิด ทีต่อ้ง

อพยพตามล�าน�้าโขง การท�าทางปลาผา่นอาจจะใชไ้ดส้�าหรบัเขือ่นทีส่งูไมม่าก แต่

หากเขือ่นสงูถงึ 50 เมตร ทางปลาผา่นตอ้งมรีะยะทางอยา่งน้อยถงึ 1 กโิลเมตร 

และยงัไมเ่ป็นทีช่ดัเจนวา่ ทางปลาผา่นจะสามารถใชง้านไดจ้รงิ38 

 ยงัไมม่กีารศกึษาผลกระทบขา้มพรมแดน ทัง้ดา้นเหนือเขือ่น และทา้ยเขือ่น

ไซยะบุร ีในเขตแดนของประเทศไทย กมัพชูาและเวยีดนาม

37 Study on the Impacts of Mainstream Hydropower on the Mekong River.  https://wle-mekong.
cgiar.org/study-on-the-impacts-of-mainstream-hydropower-on-the-mekong-river/

38 Eric Baran. “Review of the Fish and Fisheries Aspects in the Feasibility Study and the En-
vironmental Impact Assessment of the Proposed Xayaburi Dam on the Mekong Mainstream”

แกง่หลวง บรเิวณ

สนัเขือ่นหวังาน

ซึง่เป็นแกง่หนิ

ขนาดใหญ่วางตวั

สลบัซบัซอ้น

ถกูระเบดิออก

เพือ่ก่อสรา้งเขือ่น 

ไซยะบุร ี

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กสม. มมีตยิตุกิารตรวจสอบ เน่ืองจากผูร้อ้งไดส้ง่เรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัศาล

ปกครอง และศาลปกครองมคี�าสัง่รบัเรือ่งรอ้งเรยีนเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2557 ใน

การประชมุครัง้ที ่38/2558 วนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 (รายงานผลการพจิารณาที ่

1171/2558)

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 การทีร่ฐับาลลาวเป็นเพยีงประเทศเดยีวทีไ่มไ่ดจ้ดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ต่อ

โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นไซยะบุร ีตามกระบวนการ PNPCA ของคณะกรรมาธกิาร

แมน่�้าโขงสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณ์สทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานทีไ่มไ่ดเ้ปิดโอกาสให้

ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการสญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยัและ

โอกาสในการประกอบอาชพีในภมูลิ�าเนา และกลุม่ภาคประชาสงัคมในประเทศลาวได้

แสดงความคดิเหน็ใด ๆ ต่อการก่อสรา้งโครงการเขือ่นไซยะบุรเีลย 

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ
 ชอ่งวา่งของความรบัผดิชอบในธนาคารทีป่ลอ่ยกูท้ีอ่า้งวา่ไดป้ฏบิตัถิกูตอ้ง 

ตามกฎหมายแลว้โดยไมใ่สใ่จกบัปัญหาทีเ่กดิจากชอ่งโหวข่องกฎหมาย ไมใ่สใ่จในการ

แสดงความรบัผดิชอบโดยตรงต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ขาดกระบวนการการประเมนิ

ความเสีย่งทีส่ถาบนัการเงนิสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาประเมนิ และจดัการ

ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการต่าง  ๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในการ

ปลอ่ยกูใ้หแ้กโ่ครงการขนาดใหญ่ทีอ่าจสง่ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม ตามหลกั 

Equator Principles (ธนาคารพาณชิยท์ัง้ 6 แหง่ทีป่ลอ่ยกู ้ ยงัไมไ่ดล้งนามรบัหลกัการ 

ดงักลา่วน้ี)39 

 การอาจมสีว่นไดเ้สยีจากการถอืหุน้ทางออ้มผา่นกองทนุในบรษิทัผูพ้ฒันา

โครงการของหน่วยงานภาครฐัและยงัไม่มกีลไกตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้น 

39 สนิเชือ่ สิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน โดย สฤณ ีอาชวานนัทกุล, 18 เมษายน 2556http://thaipubli-
ca.org/2013/04/xayaburi-and-equator-2/



39

ของหน่วยงานในก�ากบั ดงัเชน่กรณกีารลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย(กฟผ.) กบั บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ซึง่ กฟผ. มสีถานะเป็น

ทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายในสญัญา

 การมสีว่นแบง่รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในบรษิทัไซยะบุรพีาวเวอร ์ของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน บมจ. ผลติไฟฟ้า 

(EGCO) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใน บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร์

 การด�าเนินการศกึษาผลกระทบทีล่า่ชา้และการปิดบงัขอ้มลูของหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ กรณกีรมทรพัยากรน�้าเพกิเฉยต่อขอ้มลูในรายงานการศกึษาขอ้มลู 

ผลกระทบขา้มพรมแดนโดยส�านกังานเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขง (Mekong 

River Commission: MRC) ในรายงาน SEA ตุลาคม 2010 แสดงถงึการไมป่กป้อง

ประโยชน์สาธารณะตามหน้าทีแ่ละการด�าเนินการศกึษาผลกระทบขา้มพรมแดนของ 

กรมทรพัยากรน�้า เพิง่เริม่ตน้ขึน้ภายหลงัจากทีม่กีารลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

และเขือ่นไซยะบุรไีดเ้ริม่ก่อสรา้งไปถงึ 2 ปีแลว้ ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัใชอ้�านาจในการรบัรอง

สถานะของกระบวนการ PNPCA ต่อกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มวา่

สิน้สดุลงแลว้ และการสรา้งเขือ่นไซยะบุรอียูใ่นเขตอ�านาจอธปิไตยของสปป.ลาว40 โดย

ไมน่�าเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการแมน่�้าโขงแหง่ชาตไิทย และกรมทรพัยากรน�้า 

ยงัทราบดวีา่กระบวนการ PNPCA41  ของเขือ่นไซยะบุร ีถงึแมจ้ะสิน้สดุตามกรอบเวลา 

แต่ยงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุใินเชงิเน้ือหาได ้ จนเป็นเหตุผลส�าคญัทีท่�าใหก้ระทรวง

พลงังาน ไดอ้นุมตัใิห ้กฟผ. สามารถลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

40 หนงัสอื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทส 0630/2723, 26 ตุลาคม 2554
41 ความตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืเพือ่การพฒันาลุม่น�้าโขงอยา่งยัง่ยนื พ.ศ. 2538  คณะกรรมาธกิาร
แมน่�้าโขง ไดว้างแนวทางปฏบิตัใินกรณกีารสรา้งเขือ่นบนแมน่�้าโขง ตอ้งเขา้สูก่ระบวนการตามระเบยีบ
ปฏบิตัเิรือ่งการแจง้  การปรกึษาหารอืลว่งหน้า และขอ้ตกลง (Procedures for Notification, Prior Con-
sultationและAgreement: PNPCA) โดยมคีณะกรรมการรว่มจาก 4 ประเทศสมาชกิรว่มท�าหน้าที่
พจิารณา ในกรอบระยะเวลา 6 เดอืนและสามารถขยายระยะเวลาได ้ การเหน็ชอบของคณะกรรมรว่ม
ตามขอ้บงัคบัที ่27 ใหถ้อืวา่“มตขิองคณะกรรมการรว่มจะตอ้งเป็นการออกเสยีงโดยเอกฉนัท”์ และหาก
เกดิปัญหาขอ้ขดัแยง้ ขอ้พพิาท ทีค่ณะกรรมการรว่มไมส่ามารถบรรลุมตริว่มกนัได ้ จะเป็นหน้าทีข่อง
คณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขงในการด�าเนินการพยายามในการแกไ้ขปัญหาในชัน้ตน้ หรอืน�าเสนอต่อให้
ระดบัรฐับาลเป็นการด�าเนินการแกไ้ขตามวถิทีางการทตูต่อไป ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัที ่ 34 และ 35 
ของความตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืเพือ่การพฒันาลุม่แมน่�้าโขงอยา่งยัง่ยนื พ.ศ. 2538         

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ชอ่งวา่งในการตคีวามทางกฎหมายของศาลปกครอง ทีม่องวา่การลงนาม

ซือ้ขายไฟฟ้าไมใ่ชโ่ครงการของรฐั ทีจ่ะตอ้งด�าเนินการตามระเบยีบ ซึง่จะตอ้งมกีาร

เปิดรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน หรอืจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตาม

ทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดและทีส่�าคญัคอืชอ่งวา่งของอ�านาจในการพจิารณาคด ี เน่ืองจาก

กรณโีครงการเขือ่นไซยะบุร ี เป็นโครงการทีไ่มไ่ดต้ัง้อยูใ่นประเทศไทย ศาลจงึเหน็วา่

เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกเหนืออ�านาจหน้าที ่ และเป็นโครงการของภาคเอกชน โดยมคีวาม

เชือ่มต่อกบัภาครฐัผา่นสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่ถกูตคีวามวา่เป็นสญัญาทีห่น่วยงาน

ของรฐัมอี�านาจหน้าทีล่งนามอยูแ่ลว้

 กลไกการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่น้นหนัก

เฉพาะเรือ่งการซือ้-ขายหลกัทรพัย ์ ใหม้คีวามโปรง่ใส แต่กลไกการก�ากบัดแูลในสว่น

อืน่ ๆ  มลีกัษณะตัง้รบั ตอ้งรอใหม้ผีูร้อ้งเรยีนและบทลงโทษหากเกดิความผดิขึน้จรงิก็

ไมร่นุแรง

 ปัญหาเชงิโครงสรา้งขององคก์ร คอืการทีห่วัหน้าคณะพจิารณา PNPCA  

มาจากตวัแทนในระดบัปลดักระทรวง (ของไทยคอื ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม) ซึง่มตี�าแหน่งเป็นเพยีงขา้ราชการประจ�า แต่กระบวนการ PNPCA 

ไดใ้หอ้�านาจในการตดัสนิใจต่อการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่บนแมน่�้าโขง ซึง่

อาจสง่ผลกระทบต่อคนจ�านวนมากในแมน่�้าโขงตอนลา่ง ทัง้ทีอ่�านาจความรบัผดิ

ชอบเหลา่น้ีควรเป็นของฝ่ายบรหิารระดบัรฐัมนตร ี เทา่กบัวา่ประเทศภาคสีมาชกิ 

ทัง้ 4 ประเทศใหก้ารยอมรบัการลดบทบาทอ�านาจฝ่ายบรหิารของตน

 กระบวนการ PNPCA ไดก้ลายเป็นขัน้ตอนสรา้งความชอบธรรมใหก้บั

รฐับาลลาว ในการเดนิหน้าโครงการเขือ่นไซยะบุร ี โดยเพกิเฉยต่อขอ้เรยีกรอ้งของ  

3 ประเทศสมาชกิ ทีต่อ้งการใหข้ยายระยะเวลาการศกึษาออกไป (หลงัจากที่

กระบวนการ PNPCA ครบก�าหนด 6 เดอืน) ซึง่เหน็ไดจ้ากขา่วประชาสมัพนัธ ์

ของ ส�านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขง ในวนัที ่19 เมษายน 255442 

42 http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-Xayaburi-JCSS-
19Apr11-Thai.pdf
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โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน�้า

ปากแบง

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทัผลติไฟฟ้าจ�ากดั (มหาชน) หรอืเอก็โก กรุป๊ (EGCO) ถอืหุน้ 30% 43 

บรษิทัก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที1่2พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายแปรรปูรฐัวสิาหกจิของ

รฐับาลโดยเป็นบรษิทัลกูของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2538

43 ขา่วความเคลือ่นไหว จากเวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.egco.com/th/news-update/2017/เอก็โก-กรุป๊-
ประกาศก�าไรไตรมาส-1-ปี-2560-โตกวา่-2900-ลา้นบาท

รปูแบบการลงทนุ

 เป็นการรว่มทนุของ 3 บรษิทั คอื

 บรษิทัตา้ถงั (China Datang Overseas Investment Co., Ltd.) ถอืหุน้ 51% 

ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2549 ทีก่รงุปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนีด�าเนินธรุกจิดา้น

กจิการพลงังานในฐานะบรษิทัยอ่ยของ China Datang Corporation จากสาธารณรฐั

ประชาชนจนี

1.
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บรษิทัผลติไฟฟ้าจ�ากดั (มหาชน) หรอืเอก็โก กรุป๊ (EGCO)44 ถอืหุน้ 30% 

 การไฟฟ้าประเทศลาวรว่มถอืหุน้ 19%

 ทางการลาวไดเ้ซน็บนัทกึความเขา้ใจกบักลุ่มบรษิทัต้าถงัโอเวอร์ซสี์

อนิเวสตเ์มน้ต ์ (Datang Overseas Investment) ในเดอืนสงิหาคม2550 เพือ่ให้

เป็นผูด้�าเนินการก่อสรา้งโครงการปากแบงและเริม่ท�าการศกึษาผลการส�ารวจ

ศกึษาเบือ้งตน้ไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลลาวในเดอืนมกราคม 2557 มอีายสุมัปทาน  

30 ปี รวมระยะเวลาของการก่อสรา้งโครงการ

ลกัษณะของโครงการ

 โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าปากแบงตัง้อยูบ่นแมน่�้าโขง กโิลเมตรที ่2188 45 

ซึง่จะก่อสรา้งอยูบ่นแมน่�้าโขงสายประธาน เมอืงปากแบง ทางภาคเหนือของ สปป.

ลาว โดยก่อสรา้งลงไปทางใตข้องแกง่ผาได อ�าเภอเวยีงแกน่ จงัหวดัเชยีงราย ระยะ

หา่งประมาณ 97 กโิลเมตร ประกอบดว้ย เขือ่นคอนกรตีสงู 69 เมตร ยาว 894.5 เมตร  46 

โรงไฟฟ้า ประต ูระบายน�้า ประตเูรอืสญัจรแบบยกขึน้ลง ท�าใหเ้รอืขนาด 500 ตนั 

แลน่ผา่น และทางปลาผา่นกวา้งประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร  

โดยระดบัน�้าบรเิวณเขือ่นจะมคีวามหลากหลายตัง้แต่ 16-27 เมตร ขึน้อยูก่บั 

การเปลีย่นแปลงการไหลของน�้าในชว่งแต่ฤด ู ซึง่โรงไฟฟ้าจะมกี�าลงัผลติ 912 

เมกกะวตัต ์ โดยอตัราการไหลของน�้า 5,771.20 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาที47 การสง่

ออกไฟฟ้าขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงในแต่ละฤดกูาล กลุม่บรษิทั ตา้ถงัโอเวอรซ์สี ์

อนิเวสตเ์มน้ต ์(Datang Overseas Investment) วางแผนเริม่การก่อสรา้ง ในปี 2560

45 เอกสารส�าหรบัชมุชน http://www.livingriversiam.org/4river-tran/4mk/pak-bang-dam.pdf
46 รายงานการศกึษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลงัน�้า เขือ่นปากแบง http://www.tnmc-is.org/down-
load/เอกสารจดัท�าโดย-กรมทรพัย/
47tnmc-is.org/wp-content/uploads/2017/02/เอกสารประกอบการประชมุPNPCA09-02-16/3.2-เอกสาร
แนบแปลฯ.pdf

2.

3.

44 ขา่วความเคลือ่นไหว จากเวบ็ไซตบ์รษิทั http://www.egco.com/th/news-update/2017/เอก็โก-กรุป๊-
ประกาศก�าไรไตรมาส-1-ปี-2560-โตกวา่-2900-ลา้นบาท
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คาดวา่ภายในปี 2565 จะสามารถทดลองเดนิเครือ่งปัน่ไฟ 2 หน่วยแรก และ  

ปี 2566 จะสามารถเดนิเครือ่งไดค้รบทัง้ 16 หน่วย ไฟฟ้าทีผ่ลติไดร้าว 90% จะสง่

ขายใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จ�านวนทีเ่หลอืจะใชภ้ายในประเทศลาว 

 ปัจจุบนัโครงการเขื่อนปากแบงไดเ้ขา้สู่กระบวนการแจง้ล่วงหน้าและ

ปรกึษาหารอื (PNPCA) ตามขอ้ตกลงแมน่�้าโขง พ.ศ. 2538 โดยเริม่ตัง้แต่เดอืน 

ธนัวาคม 2559 และก�าหนดครบวาระ6เดอืนในวนัที ่ 19 มถุินายน 2560 ซึง่กรม-

ทรพัยากรน�้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขงแหง่ชาตไิทยไดจ้ดัเวท ี

ใหข้อ้มลูใน 3 จงัหวดัรวม 4 ครัง้

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 เมอืงปากแบงเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและอยูก่ึง่กลางของเสน้ทางเดนิเรอืและ

ใชเ้ป็นจดุแวะพกัส�าหรบัเรอืโดยสารเรอืสนิคา้กบัเรอืทอ่งเทีย่วจาก อ.เชยีงของ

จ.เชยีงรายของไทยทีมุ่ง่ลงไปยงัเมอืงหลวงพระบาง48  ชาวบา้นในเมอืงปากแบงมี

รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว นอกจากนัน้ยงัประกอบอาชพีประมงและท�าการเกษตร

 ในฝัง่ของประเทศไทยนัน้ ทีบ่า้นหว้ยลกึ จ.เชยีงรายมปีระชาชนอาศยั 

อยูจ่�านวน 156 ครวัเรอืน 650 คน สว่นใหญ่ประกอบอาชพีประมงพืน้บา้นและ 

ท�าเกษตรกรรม เน่ืองจากระบบนิเวศบรเิวณแมน่�้าโขงเอือ้อ�านวยในการอยูอ่าศยั  

มคีวามอุดมสมบรูณ์ของพนัธุพ์ชืและพนัธุป์ลา

48 http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000009044

นโยบายสนับสนุนของไทย

 แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

 การลงนาม MOU ความรว่มมอืในการพฒันาโครงการผลติพลงังานไฟฟ้า 

ในประเทศลาว49 

49 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, ความรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่งไทย-สปป.ลาว http://www2.eppo.
go.th/vrs/VRS48-02-ThaiLaos.html

นโยบายสนับสนุนของลาว

 ยทุธศาสตรก์ารเป็นแบตเตอรแีหง่เอเชยี (Battery of Asia)50

50 กรงุเทพธรุกจิออนไลน์,  ลาวเรง่เพิม่ศกัยภาพไฟฟ้าพลงัน�้ามุง่สง่ออก (29ตุลาคม2557). http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/613953

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 นโยบายแหง่ชาตลิาว เรือ่งความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของ

โครงการไฟฟ้าพลงัน�้า (National Policy – Environmental and Social Sustain-

ability of the Hydropower Sector in Lao PDR)51 

51 National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao PDR 
by Science Technology and Environment Agency, Lao Environment and Social Project 

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน

 ท�าลายแหลง่อาหารและทีอ่ยูอ่าศยัของปลาอยา่งสิน้เชงิโดยเฉพาะพนัธุป์ลา

ทีเ่สีย่งต่อการสญูพนัธุม์ากทีส่ดุ 

 ประชาชนในเขต สปป.ลาว อยา่งน้อย 203 ครอบครวั จะตอ้งอพยพออกจาก

พืน้ที ่เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากอา่งเกบ็น�้าดา้นเหนือเขือ่น52  และประชาชน

ทีอ่าศยัอยูท่า้ยน�้าในระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร ทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัการ

เปลีย่นแปลงของระดบัน�้าโขง 3-6 เมตรในรอบวนั มจี�านวนมากถงึ 8,166 คน จาก 20 

หมูบ่า้น53  สง่ผลใหป้ระชาชนในเขต สปป.ลาว ไมม่สีว่นรว่มใด ๆ ในกระบวนการ 

ตดัสนิใจ หรอืใหค้วามเหน็ใด ๆ ต่อโครงการเขือ่นปากแบง่

 ระบบนิเวศทีม่คีวามหลากหลายและซบัซอ้นจะถกูท�าลายทัง้เกาะแกง่คก

หรอืหาดทรายจ�านวนมากระหวา่งเมอืงปากแบงถงึเชยีงของจะจมอยูใ่ตน้�้าตะกอนดนิ

ทรายทีเ่ป็นธาตุอาหารส�าคญัของแมน่�้าโขงตอนลา่งจะถกูกกั ไมน่บัรวมถงึการปิดกัน้

52 Pak Bank Hydropower Project, Social Impact Assessment, September 2015. หน้า 5-1 http://
www.tnmc-is.org/download/13-social-impact-assessment/
53 Pak Bank Hydropower Project, Social Impact Assessment, September 2015. หน้า 5-10, 5-11

วถิชีวีติการรอ่นทองของชาวบา้นรมิโขง 
บรเิวณหวังานเขือ่นปากแบง
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การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบของกสม. (ผูร้อ้งไดย้นืเรือ่งรอ้งเรยีนเมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2559)

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 ชาวบา้นจากฝัง่ลาวประมาณ 6,700 คน ใน 25 หมูบ่า้น จะตอ้งอพยพออก

จากพืน้ที ่เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเขือ่น54 

 ตลอดกระบวนการชีแ้จงและปรกึษาหารอืนัน้55 ประเดน็ขอ้หว่งกงัวลต่าง ๆ

ของภาคประชาชนคอืการตอ้งการขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแต่กลบัไมม่หีน่วย

งานใดเผยแพรห่รอืด�าเนินการใหข้อ้มลูประกอบ และการจดัการรบัฟังความคดิเหน็

ในแต่ละครัง้กไ็มค่รอบคลมุพืน้ทีร่มิฝัง่แมน่�้าโขงทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากโครงการ

เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าปากแบง่ โดยจดัขึน้เพยีง 3 จงัหวดัจาก  8 จงัหวดัทีต่ดิรมิโขงเทา่นัน้

 เอกสาร Prior Consultation Process for the Pak Beng Hydropower  

Project ทีโ่ครงการจดัท�าขึน้เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 มขีอ้มลูการศกึษาไมเ่พยีงพอ

เน่ืองจากการศกึษาผลกระทบของเขือ่นต่อพนัธุป์ลาและการประมงมกีารเกบ็ขอ้มลู

เพยีง 6 พืน้ทีโ่ดยรอบโครงการเทา่นัน้ทางปลาผา่นไมม่คีวามชดัเจนไมม่ขีอ้มลู 

พนัธุป์ลาทีช่ดัเจน และการศกึษาผลกระทบทางดา้นสงัคมมกีารศกึษาเพยีงระยะ 5 

กโิลเมตรเทา่นัน้ ไมก่ลา่วถงึผลกระทบตอนบนทีจ่ะเกดิกบักลุม่ชาวประมงอาชพีที ่

ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ทีเ่หนือเขือ่น โดยเฉพาะในสว่นของประเทศไทยตัง้แต่พืน้ทีแ่ก่งผาได 

อ�าเภอเวยีงแกน่ จนถงึบา้นปากองิ อ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ประกอบกบัไมไ่ด้

น�าขอ้มลูทีไ่ดท้�าการศกึษาไวแ้ลว้ของคณะกรรมาธกิารลุม่แมน่�้าโขง 

54 NGOs Demand Halt to Pak Beng Dam in Laos. http://www.rfa.org/english/news/laos/dam-
06222017164057.html
55 การด�าเนินการใหข้อ้มลูโครงการไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นปากแบง สปป. ลาวตามระเบยีบปฏบิตัขิองคณะ
กรรมาธกิารแมน่�้าโขง เรือ่ง การแจง้ การปรกึษาหารอืลว่งหน้าและขอ้ตกลงครัง้ที ่4. http://www.tnmc-is.
org/wp-content/uploads/2017/05/1.สรปุกระบวนการ-PNPCA.pdf

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว

เสน้ทางเดนิเรอืทอ่งเทีย่วทีส่�าคญัอยา่งเมอืงหว้ยทราย-หลวงพระบางทีช่าวบา้นมรีาย

ไดห้ลกัจากนกัทอ่งเทีย่วกวา่ลา้นคนต่อปี หรอืการเคลือ่นยา้ยอพยพแรงงานจากลาว

เขา้มายงัประเทศไทยเน่ืองจากสญูเสยีวถิชีวีติดัง้เดมิ
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ชอ่งวา่งของการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดน ทีไ่ม่

สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปกป้อง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่าศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย รวมถงึการ

เลอืกใชข้อ้มลูการศกึษาทีไ่มต่รงตามสภาพเป็นจรงิเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนุนการ

ด�าเนินโครงการโดยไมค่�านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้57 

 การใชช้อ่งวา่งของกระบวนการ PNPCA ในการรบัรองการอนุมตัโิครงการ

โดยไมไ่ดต้ัง้อยูบ่นขอ้ตกลง เน่ืองจากกระบวนการ PNPCA ของกรณน้ีีในแต่ละครัง้

ลว้นไมไ่ดจ้ดัท�าอยา่งครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ีจ่ะไดร้บัผลกระทบ แสดงเจตนาละเลยใน

การรบัฟังความคดิเหน็จากชาวบา้นในพืน้ทีจ่รงิและแสดงถงึความพยายามในการ

ปิดบงัขอ้มลูโครงการ

 ช่องว่างของผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการที่บุคคลผูเ้กี่ยวขอ้งกบัการ

พจิารณาการรบัซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศตามรายชือ่อนุกรรมการมตี�าแหน่งซ�า้ซอ้น

กบักรรมการในบรษิทั EGCO หมายความวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีพ่จิารณา 

รบัซือ้ไฟฟ้านัน้มตี�าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัพลงังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติไฟ

ขายใหแ้ก ่กฟผ. เสยีเอง58 

57 จดหมายแจง้ ตอบ ประเดน็ขอ้หว่งกงัวลเบือ้งตน้ ก่อนเริม่กระบวนการ PNPCA ของไทย เมือ่วนัที ่20 
ธนัวาคม 2559 (ฉบบัแปลไทย). http://www.tnmc-is.org/download/จดหมายแจง้-ตอบ-ประเดน็ข/้

58 สรปุเน้ือหา - ชาวบา้นเขา้ฟังการชีแ้จงขอ้มลูจากหน่วยงาน กรณเีขือ่นปากแบงในแมน่�้าโขง และ
เขือ่นบนแมน่�้าสาละวนิ ณ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เมือ่ วนัที ่ 22 กรกฎาคม 
2559 http://www.terraper.org/web/th/node/1805

56 Summary of the 2nd draft Technical Review Report of PakBeng Hydropower Project. http://www.
mrcmekong.org/assets/Consultations/PakBengBengHydropowerProject/2nd-RSF-ppt-presentations/
Summary-of-2nd-Draft-TRR-290417.pdf

มาใชป้ระกอบการศกึษาในสว่นมาตรการบรรเทาผลกระทบขาดขอ้มลูสนบัสนุน56  

ประเดน็ช่องว่างช่องกฎหมายและความรบัผิดชอบ
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 การไรม้าตรการก�ากบัดแูลทีเ่ป็นรปูธรรมของคณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขง 

(MRC) ไมม่มีาตรการเยยีวยาและรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนในประเทศสมาชกิ 

และการด�าเนินการอนัไรป้ระสทิธภิาพในการศกึษาวจิยั จากกรณกีรมทรพัยากรน�้า

กลา่วในทีป่ระชมุชีแ้จงที ่กสม. วา่MRC ไดว้า่จา้งผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศดว้ยงบ

ประมาณราว8ลา้นเหรยีญเพือ่ท�าการวจิยัศกึษาขอ้มลูผลกระทบแมน่�้าโขงแต่ผล

ปรากฏวา่เวลาผา่นไปนบัแต่วนัเริม่ศกึษาจนถงึวนัทีช่ีแ้จงประมาณ 4 ปี การศกึษาดงั

กลา่วกย็งัไมค่บืหน้าแต่อยา่งใด)

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว

ปลากดทีช่าวประมงจบัได้

บรเิวณอ�าเภอเวยีงแก่น 

จ.เชยีงราย 

พนัธุป์ลาหลากชนิด

ในแมน่�้าโขงเป็นแหลง่

โปรตนีคณุภาพ

ทีห่ลอ่เลีย้งชวีติผูค้น

และเป็นตวัชีว้ดัส�าคญั

ถงึความอุดมสมบรูณ์

ของล�าน�้าโขง
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน
กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) กอ่ตัง้เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 

2543 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 14,500 ลา้นบาท และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

(กฟผ.) ถอืหุน้สว่นใหญ่ รอ้ยละ 45 ปัจจบุนั บรษิทัฯ มสีถานะเป็นบรษิทัมหาชน และ

จดทะเบยีนซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยใชส้ญัลกัษณ์ 

“RATCH” ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์59

 บรษิทับา้นป ู พาวเวอร ์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ใน

บรษิทัอืน่ (Holding Company) ทีป่ระกอบธรุกจิหลกัดา้นการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า

และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง มบีรษิทั บา้นป ูจ�ากดั (มหาชน) ถอืหุน้อยู ่78.71%

59 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่6 มนีาคม 2560, http://investor-th.ratch.co.th/shareholdings.html#

1.

2.

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หงสาลิกไนต ์ 
เมืองหงสา แขวงไซยะบรีุ
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 บรษิทั ไฟฟ้า หงสา จ�ากดั60  เริม่ตน้จากบรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ�ากดั (บรษิทั

ยอ่ยของบา้นป)ู ไดล้งนามในสญัญาผูถ้อืหุน้กบับรษิทัผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ�ากดั 

(มหาชน) (โดยถอืผา่นบรษิทั อารเ์อช อนิเตอรเ์นชัน่แนล (สงิคโปร)์ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั) 

และบรษิทั Lao Holding State Enterprise (LHSE) ซึง่เป็นวสิาหกจิของรฐับาล

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพือ่รว่มจดัตัง้บรษิทัไฟฟ้าหงสา 

และบรษิทั ภไูฟมายน่ิง จ�ากดั (Phu Fai Mining Company Limited (PFMC))

60 Shareholder and Board of Directors. http://www.hongsapower.com/index.php?model=cms&view=item&lay-
out=page&id=12

รปูแบบการลงทนุ

 เป็นการลงทุนเพื่อท�าเหมอืงถ่านหนิลิกไนต์และโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความรอ้นจากเชือ้เพลงิลกิไนตใ์นการผลติกระแสไฟฟ้า โดยไดร้บัการสนบัสนุน

เงนิกูจ้ากธนาคารพาณชิยข์องไทยทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีน่�าโดยธนาคารรฐั 2 

แหง่ คอื ธนาคารกรงุไทยและธนาคารออมสนิ และธนาคารเอกชนอืน่ๆ รวม

ทัง้หมด 9 แหง่คอื ธนาคารไทยพาณชิย,์ ธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, 

ธนาคารธนชาต,ิ ธนาคารกรงุศรอียธุยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารเพือ่การสง่

ออกและน�าเขา้ และม ีLao Holding State Enterprise (LHSE)61 เป็นรฐัวสิาหกจิ

ไฟฟ้าของสปป.ลาว ซึง่ไดท้นุมาจาก International Development Association 

(IDA), Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB) 

และ Agent Français pour Développements (AFD) and GOL.มารว่มถอืหุน้

ดว้ย โดยรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้าลาว (LHSE) ถอืหุน้ใน EDL - Generation Public 

Company ในสดัสว่นรอ้ยละ 75 ซึง่ EDL - Generation Public Company ถอืหุน้

ผา่นบรษิทัราช-ลาว เซอรว์สิ จ�ากดัและบรษิทัอารเ์อช อนิเตอร ์ เนชัน่แนล 

(สงิคโปร)์ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัลกูของราชบุรโีฮลดิง้อกีทอดหน่ึง

61 ขอ้มลูแหลง่ทนุของรฐัวสิาหกจิไฟฟ้า สปป.ลาว, http://www.laoholding.com/sources.html

3.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ลกัษณะของโครงการ

 โครงการหงสาลิกไนต์เป็นโครงการที่ประกอบด้วยโครงการเหมอืง

ถ่านหนิลกิไนต ์ และโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นจากเชือ้เพลงิลกิไนตใ์นการผลติ

กระแสไฟฟ้า ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหงสา ของแขวงไซยะบุร ีในประเทศลาว หา่งจากใจกลาง

เมอืงหงสาประมาณ 10 กโิลเมตร และหา่งจากชายแดนไทย ทีจ่งัหวดัน่านประมาณ 

30 กโิลเมตร มพีืน้ทีเ่หมอืงประมาณ 76.2 ตารางกโิลเมตร โดยโรงไฟฟ้าหงสาเป็น

โรงไฟฟ้าประเภทใช้ความร้อนผลิตไฟฟ้าโดยการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อหมุน 

เครือ่งก�าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน�้า ซึง่ตัง้อยูต่ดิกบัทะเลสาบคอืเขือ่นน�้าแก่นและเขือ่น

น�้าเลอืกจงึถกูสบูน�ามาใชใ้นกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้า62 

        ส่วนโรงไฟฟ้าหงสาผลิตไฟฟ้าจากการเผาถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็น

ถ่านหนิประเภททีใ่หค้วามรอ้นต�่า โครงการหงสาลกิไนตเ์กดิขึน้ตามแผนพฒันา

ก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007) มกี�าลงัการผลติ 

ตดิตัง้รวม 1,878 เมกวตัต ์ โดยบรษิทัหงสาพาวเวอร ์ (HPC) ลงนามสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 1,743 เมกะวตัต ์เมือ่ 

วนัที ่2 เมษายน 2553 และต่อมาคณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัโิครงการระบบสง่ เพือ่รบัซือ้

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต ์เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2553 

62 ลกัษณะการประกอบธรุกจิ - Banpu Public Company Limited. https://www.banpu.co.th/backoffice/
upload/inv_news_176_8ad2a82c81963e1bf8cc1e1dd757c81c.pdf

 โครงการแบง่เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี

 สว่นเหมอืงถ่านลกิไนต ์ ด�าเนินการโดยบรษิทัหงสา ซึง่แต่เดมิลงนาม

สญัญาโดยบรษิทัภไูฟมายน่ิง จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัราชบุรโีฮลดิง้ 

จ�ากดั ท�าสญัญากบัรฐับาลลาวเพือ่การสมัปทานเหมอืงถ่านหนิและหนิปนู เมือ่วนัที ่

30 พฤศจกิายน พ.ศ.2552 และไดโ้อนสทิธใิหบ้รษิทัหงสาในวนัเดยีวกนั โดยมี

บรษิทัลาวโฮลดิง้สเตทเอนเตอรไ์พรส ์(LHSE) ถอืหุน้ 25%, บรษิทับา้นปเูพาเวอร ์

จ�ากดั (BPP) ถอืหุน้ 37.5% และบรษิทัผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ (RATCH) ถอืหุน้ 

37.5% โดยผูไ้ดร้บัสมัปทานการขดุเจาะขนดนิคอื บรษิทั อติาเลยีนไทย หงสา 

จ�ากดั (บรษิทัลกูของบรษิทั อติาเลยีนไทย  ดเีวล๊อปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน) (ITD)) 

ไดล้งนามในสญัญาจา้งเหมาขดุ-ขนดนิ เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2555
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กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในลาว

 สว่นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นถ่านหนิ63  เป็นโรงไฟฟ้าลกิไนตแ์หง่แรกที่

ใหญ่ทีส่ดุในลาว พรอ้มเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 626 เมกะวตัต ์จ�านวน 3 เครือ่งผู้

ถอืหุน้ประกอบดว้ย บรษิทัลาวโฮลดิง้สเตทเอนเตอรไ์พรส ์ (LHSE) ถอืหุน้ 20%, 

บรษิทับา้นปเูพาเวอร ์จ�ากดั (BPP) และบรษิทัผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ (RATCH) 

ถอืหุน้ 40% ซึง่โครงการไดว้า่จา้งบรษิทัทมีกรุป๊เป็นผูอ้อกแบบระบบน�้าดบิส�าหรบั

โรงไฟฟ้าหงสา และเป็นทีป่รกึษาดา้นการวางแผนจดัการสิง่แวดลอ้มและการอพยพ

โยกยา้ยถิน่ฐาน ตัง้แต่ปี 2550

 รายละเอยีดสว่นระบบโครงขา่ยไฟฟ้า64  เป็นระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 500  

กโิลโวลต ์ ชายแดน (บรเิวณจงัหวดัน่าน) – น่าน 2 และระบบโครงขา่ยไฟฟ้า 500  

กโิลโวลต ์น่าน 2 – แมเ่มาะ 3 ระยะทางประมาณ 237.5 กโิลเมตร ผา่นทอ้งที ่3 จงัหวดั 

คอื จงัหวดัน่าน จงัหวดัแพร ่ และจงัหวดัล�าปาง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติไดว้า่จา้ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นผูท้�าการศกึษาและท�ารายงานการวเิคราะห์ผล 

กระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA) ในสว่นทีพ่าดผา่นพืน้ทีป่่าคณุภาพลุม่น�้า 1 บี

63 เวบ็ไซตก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=546:egatnews-20140401-01&catid=30&Itemid=112
64 รายงานที ่1100/2558 เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณโีครงการกอ่สรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่านเพือ่รบัซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการเหมอืงและโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสาลกิไนตส์าธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

บริษทั หงสา เพาเวอร์

LHSE

20%

BPP

RATCH

40%

40%

บริษทั อาร์เอช อินเตอร์เนชัน่แนล 

(สิงคโปร)์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 

บ้านปเูพาเวอร ์จ�ากดั

LHSE

บริษทัหงสา
25%

BPP
รฐัวิสาหกิจ 

การไฟฟ้าลาว 

37.5% 

บ้านปเูพาเวอร ์จ�ากดั

RATCH
37.5% 

บริษทัผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลด้ิง

เหมือง

ถ่านหิน

ลิกไนต์

โรงไฟฟ้า

พลงัความ

ร้อนถ่านหินบริษทั อารเ์อช อินเตอรเ์นชัน่แนล 

(สิงคโปร)์ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 พืน้ทีเ่หมอืงประมาณ 76.2 ตารางกโิลเมตร พืน้ทีบ่รเิวณเหมอืงมลีกัษณะ

เป็นป่า มชีมุชนทีจ่ะตอ้งโยกยา้ย จ�านวน 6 หมูบ่า้น จ�านวน 400 หลงัคาเรอืน สว่น

ใหญ่เป็นเกษตรกร กลุม่ชาตพินัธุไ์ทลือ้65 

65http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-of-
coal/coal-map/coal_lao/

นโยบายสนับสนุนของไทย

 แผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP 2007)

นโยบายสนับสนุนของลาว

 ยทุธศาสตรก์ารเจรญิเตบิโตและขจดัความยากจนแหง่ชาต ิ(National Growth 

and Poverty Eradication Strategy: NGPES)66 

 ยทุธศาสตรก์ารเป็นแบตเตอรแีหง่เอเชยี (Battery of Asia)67

66National Growth and Poverty Eradication Strategy.http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/
en/home/library/poverty/NGPES.html
67 กรงุเทพธรุกจิออนไลน์,  ลาวเรง่เพิม่ศกัยภาพไฟฟ้าพลงัน�้ามุง่สง่ออก (29ตุลาคม2557). http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/613953

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน
 การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและเหมอืงถ่านหนิสง่ผลกระทบต่อชาวบา้นกวา่ 450 

หลงัคาเรอืนทีข่ณะด�าเนินการก่อสรา้งไมไ่ดร้บัทราบขอ้มลูใดๆ และองคก์รพฒันา

เอกชนกไ็มส่ามารถเขา้ไปท�างานไดโ้ดยงา่ยจากการปิดกัน้ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่68 

และผลกระทบจากมลพษิทางอากาศจากโรงงานทีป่ลอ่ยโลหะหนกัเขา้สูแ่หลง่น�้าใน

พืน้ทีช่มุชนทีช่าวบา้นใช้69  และชาวบา้นกวา่ 2,000 คนตอ้งอพยพยา้ยไปยงัหมูบ่า้น

ทีส่รา้งขึน้ใหมข่องบรษิทั Hongsa Power Company Limited เพือ่รองรบัผูอ้พยพ

จากหา่งจากตวัเมอืงหงสา8กโิลเมตร หา่งจากโรงไฟฟ้า 12 กโิลเมตร70 

68 NGOs Barred From Meeting Villagers Relocated for Lao Power Plant. http://www.rfa.org/eng-
lish/news/laos/hongsa-05072013175450.html
69 http://www.earthrightsalumni.org/content/hongsa-lignite-mine
70 Vientiane Times, 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW power 
plant. https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-way-for-1878mw-power-plant/
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การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กสม. มมีตยิตุกิารตรวจสอบเน่ืองจากผูร้อ้งไดส้ง่เรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัศาลปกครอง

และศาลไดร้บัเรือ่งไวพ้จิารณาอยา่งไรกต็ามกสม. ไดม้มีตใิหส้ง่ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อ

รฐับาลในการประชมุ ครัง้ที ่33/2558 วนัที ่26 ตุลาคม 2558 (รายงานผลการตรวจสอบ

ที1่100/2558)

 ต่อมาคณะรฐัมนตร ีมมีตเิมือ่วนัที ่5 มกราคม 255971 รายงานผลการพจิารณา

ค�ารอ้งเพือ่เสนอแนะนโยบายหรอืขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมายเรือ่งสทิธชิมุชนกรณี

โครงการก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูในพืน้ทีจ่งัหวดัน่านเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการ

เหมอืงและโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสาลกิไนต ์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

(สปป. ลาว)

 โดยสรปุดงัน้ี

 รบัทราบรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งโดยมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการ

พจิารณาทบทวนแผนการพฒันาพลงังานของชาตกิารด�าเนินการตามแผนการพฒันา

พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกรอ้ยละ25ใน10ปี (พ.ศ. 2555-2564) และแผน

อนุรกัษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ทีต่อ้งค�านึงถงึประโยชน์สาธารณะสทิธกิาร 

มสีว่นรว่มของประชาชนและผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการรวมทัง้การจดัตัง้

กลไกหรอืก�าหนดภารกจิการก�ากบัดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุน 

สญัชาตไิทยใหเ้คารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน

 มอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานหลกัรบัไปพจิารณารว่มกบั

กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและกระทรวง

พาณชิยเ์พือ่พจิารณาศกึษาแนวทางและความเหมาะสมของขอ้เสนอแนะดงักลา่ว

71 มตคิณะรฐัมนตร.ี http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317530

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 ประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชนในฝัง่ประเทศลาว คอื การด�าเนินโครงการ

ในชว่งตน้ของการเตรยีมโครงการ คอืการไมม่สีว่นรว่มของประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั

ผลกระทบในอ�าเภอหงสา แขวงไซยะบุร ีสปป. ลาว 
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ไมม่กีารชีแ้จงขอ้มลูทีค่รบถว้นชดัเจน72 รวมทัง้เงนิชดเชยทีร่ฐัสญัญาวา่จะใหก้ด็�าเนิน

การลา่ชา้73 

 ประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชนในฝัง่ประเทศไทยจากกรณีสายสง่คอื

กระบวนการชีแ้จงขอ้มลูตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ.2551 ปรากฏวา่ประชาชนสว่นใหญ่ในพืน้ที ่

ไมเ่คยรบัรูข้อ้มลูโครงการสายสง่ไฟฟ้าใดๆ มาก่อน อกีทัง้ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ

โดยตรงยงัไมไ่ดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มเวท ี ดงันัน้จงึมเีพยีงเจา้หน้าทีแ่ละผูน้�าทอ้งถิน่ 

เทา่นัน้ทีไ่ดเ้ขา้รว่ม จงึขาดการมสีว่นรว่มของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ยิง่ไปกวา่นัน้ 

ในตน้ปี พ.ศ.2552 กฟผ. ยงัไมแ่จง้ใหป้ระชาชนทราบอยา่งทัว่ถงึเกีย่วกบัการท�า EIA  

ไมส่�ารวจศกึษาใหร้อบดา้นครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และเมือ่แลว้เสรจ็ กฟผ.  

ไมเ่ปิดเผยรายงาน EIA ใหป้ระชาชนรบัทราบ74 ทัง้ยงับุกรกุเขา้มาในพืน้ทีบ่า้น

เรอืนประชาชนเพือ่ปักหมดุก�าหนดเขตระบบโครงสรา้งสายสง่ไฟฟ้าโดยไมแ่จง้ให้

เจา้ของทีด่นิทราบแต่อยา่งใด75 

 สายสง่ไฟฟ้าและตวัเสามกีารผา่นเขา้ไปในพืน้ทีส่าธารณประโยชน์ 2 แปลง

คอื หว้ยตน้ผึง้ และ คา่โขง ซึง่เป็นป่าชมุชนและชาวบา้นใชใ้นการท�าเกษตรรว่มกนั 

โดยมกีารขึน้ทะเบยีนหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง แต่ กฟผ.

ไมไ่ดท้�าการขออนุญาตตามกฎหมายทีด่นิแต่อยา่งใด แต่กลบัเขา้ไปโคน่ตน้ไมใ้หญ่ 

ปรบัไถทีด่นิ สรา้งความเสยีหายแกพ่ืน้ทีข่องประชาชนตามแนวทีส่ายสง่ไฟฟ้าแรงสงู

พาดผา่น ประชาชนในทีด่นิบรเิวณนัน้จงึถกูรอนสทิธจิากโครงการท�าใหต้อ้งรือ้ถอน

บา้นเรอืน ไมส่ามารถใชท้ีด่นิท�ากนิไดต้ามปกตแิละไมส่ามารถปลกูอาคารบา้นเรอืน

และตน้ไมใ้หญ่ไดต้ลอดไป ยกเวน้พชืลม้ลกุทีไ่ดร้บัอนุญาต76 

72  http://www.rfa.org/english/news/laos/hongsa-05072013175450.html
73  http://www.earthrightsalumni.org/content/hongsa-lignite-mine
74  http://www.tcijthai.com/news/2013/04/archived/2371
75  http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9580000110499
76 รายงานที ่ 1100/2558 เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณโีครงการก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน
เพื่อรบัซื้อไฟฟ้าจากโครงการเหมอืงและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนหงสาลกิไนต์ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
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 การไฟฟ้ามสีทิธทิีจ่ะปักเสาไฟฟ้า ตดัตน้ไม ้ในทีด่นิของประชาชนภายหลงั

จากทีแ่จง้ใหป้ระชาชนทราบ โดยกฟผ. มไิดซ้ือ้ทีด่นิจากประชาชน แต่จะจา่ยเงนิให้

เจา้ของทีด่นิจ�านวนหน่ึงเป็นคา่ทดแทน โดยทัว่ไปต�่ากวา่ราคาประเมนิ และพืน้ทีท่�า

นาไดร้บัคา่ทดแทนต�่า โดยอาศยัพระราชบญัญตักิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2511 ทีใ่ห ้กฟผ. ด�าเนินการไดเ้พือ่ประโยชน์ต่อสว่นรวม ส�าหรบัประชาชนทีไ่ม่

พงึพอใจกบัเงนิคา่ทดแทนที ่กฟผ. อาจสง่มอบใหเ้จา้ของทีด่นิโดยตรง หรอืฝากธนาคาร

ออมสนิไวใ้หเ้จา้ของทีด่นิกถ็อืวา่ กฟผ. ไดจ้า่ยเงนิใหแ้ลว้ แมเ้จา้ของทีด่นิจะไมย่นิดรีบั

เงนิกต็าม และหลงัจากถกูรอนสทิธแิลว้ ถงึแมโ้ฉนดทีด่นิจะยงัคงเป็นของเจา้ของทีด่นิ

อยู ่แต่ กฟผ. ไดห้า้มมใิหป้ลกูโรงเรอืนและตน้ไมย้นืตน้ในเขตเดนิสายไฟฟ้านัน้77 

77พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย มาตรา 28-35 ของ พ.ศ. 2511

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 กระบวนการชีแ้จงขอ้มลูทีก่ลายเป็นขัน้ตอนสรา้งความชอบธรรมใหเ้กดิ

โครงการ เน่ืองจากโครงการสามารถอา้งไดเ้สมอวา่ไดจ้ดัครบตามก�าหนดแลว้ โดยผู้

ทีเ่ขา้รว่มเวทสีามารถเป็นชาวบา้นจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบ ในขณะที่

ประชาชนสว่นใหญ่ในพืน้ทีไ่มเ่คยรบัรูข้อ้มลูโครงการสายสง่ไฟฟ้าใดๆ มากอ่น อกีทัง้

ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงยงัไมไ่ดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มเวท ี ดงันัน้จงึมเีพยีง

เจา้หน้าทีแ่ละผูน้�าทอ้งถิน่เทา่นัน้ทีไ่ดเ้ขา้รว่ม จงึขาดการมสีว่นรว่มของประชาชน

อยา่งแทจ้รงิ

 การใชโ้อกาสจากการไมม่กีลไกขอ้บงัคบัทีล่งโทษรนุแรงในกรณทีีห่น่วย

งานละเลยการส�ารวจศกึษาและการเปิดเผยขอ้มลูใหส้าธารณชนทราบ ดงัเชน่กรณทีี่

การไฟฟ้าฝ่ายผลติไมย่อมเปิดเผยรายงาน EIA ต่อประชาชน และรายงาน EIA ทีแ่ลว้

เสรจ็นัน้กไ็มค่รอบคลมุในทกุพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ

 การหลกีเลีย่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะเบยีบกระทรวงมหาดไทย78  วา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหท้บวงการเมอืงใชท้ีด่นิของรฐัเพื่อประโยชน์ใน

ราชการของ กฟผ.

78 ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2541
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กรณีศึกษา

โครงการลงทนุโดยตรง

ของไทยในเมียนมา
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โครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน�้าฮตัจี 

รฐักะเหร่ียง

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั ตัง้แต่วนัที ่24 เมษายน 2553 

(บรษิทัลกูของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรอื กฟผ.) โดยก่อนหน้าน้ี 

กฟผ. เป็นผูพ้ฒันาโครงการเอง79 

79 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง, ล�าดบัเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขือ่นฮตัจ,ี 2553.

รปูแบบการลงทนุ
 ระยะแรก: บมจ. กฟผ. จ�ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในบนัทกึความตกลง 

(Memorandum of Agreement: MoA) กบัทางกรมไฟฟ้าพลงัน�้า กระทรวงพลงังาน

ไฟฟ้าของรฐับาลเมยีนมา เพือ่รว่มพฒันาโครงการเขือ่นสาละวนิจ�านวน 4 เขือ่น 

โดยตกลงจะผลกัดนัโครงการเขือ่นฮตัจ ี ซึง่มขีนาด 1,200 เมกะวตัต ์ (ก�าลงัการ

ผลติในขณะนัน้) เป็นเขือ่นแรก ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2548 

 ระยะทีส่อง: บรษิทั Sino-hydro Corporation Limited ซึง่เป็นบรษิทั

รฐัวสิาหกจิของจนี เขา้รว่มพฒันาโครงการ ท�าใหเ้กดิการแบง่สดัสว่นการลงทนุออก

เป็นสามสว่น

1.
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ดงัน้ี กฟผ. ถอืหุน้ 45% กรมไฟฟ้าพลงัน�้าของพมา่ 15% และบรษิทั Sino Hydro 

40% งบประมาณการลงทนุเบือ้งตน้ราว 1000 ลา้นเหรยีญสหรฐั80 

 ระยะทีส่าม: วนัที ่ 23 เมษายน 2553 มกีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการ

ลงทนุและมกีารลงนาม MoA ฉบบัใหม ่และมกีารดงึบรษิทั International Group of 

Entrepreneur Co, ltd. (IGOEC) เขา้มารว่มลงทนุเป็นรายที ่ 4 ซึง่ไดม้กีารแบง่

สดัสว่นการลงทนุ ดงัน้ี  กฟผ. อนิเตอรเ์นชลัแนล จ�ากดั 36.5%, การไฟฟ้าพลงัน�้า

ของพมา่ 10%, ชโินไฮโดรฯ 50.5% และ IGOEC 3% ตามล�าดบั81 สดัสว่นดงักลา่ว

ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั

81 กฟผ. อนิเตอรเ์นชลัแนล จ�ากดั, โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ฮจัย,ี http://www.egati.co.th/th/th-invesment/hutgi.html

80 มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต,ิ ยอ้นรอยล�าดบัเหตุการณ์โครงการเขือ่นสาละวนิ, 2550.

ลกัษณะของโครงการ

 โครงการเขือ่นฮตัจ ีเป็น 1 ใน 4 เขือ่น ของแผนพลงังานไฟฟ้าโครงการ

เขือ่นสาละวนิทีท่างรฐับาลไทยมแีผนจะก่อสรา้ง โดยอกี 3 เขือ่น คอื เขือ่นทา่ซาง/

มายตง, เขือ่นตากวนิและเขือ่นเวย่จี

 โครงการเขือ่นฮตัจ ีเป็นเขือ่นแบบ run-off-river กัน้แมน่�้าสาละวนิบรเิวณ

เมอืงพะอนั รฐักะเหรีย่ง หา่งจากชายแดนไทยดา้น อ.สบเมย จ.แมฮ่อ่งสอน ลงไป

บรเิวณทา้ยน�้าของแมน่�้าสาละวนิ ประมาณ 47 กโิลเมตร  มรีะดบัเกบ็กกัปกต ิ

ที ่ 48 เมตร จากระดบัน�้าทะเลปานกลาง ซึง่จะสามารถเกบ็กกัน�้าเหนือเขือ่นได้

ประมาณ 500 ลา้น ลบ.เมตร ตวัเขือ่นมคีวามสงู 115 เมตร และกวา้ง 1,127.20 เมตร 

มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ ขนาด 1,360 เมกะวตัต ์ ซึง่สามารถผลติไฟฟ้าเฉลีย่ต่อปี 

ได ้7,325 ลา้นหน่วย โดยจะขายไฟฟ้าใหไ้ทยซึง่รบัซือ้โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นจ�านวน 1,190 เมกะวตัต ์ ทีเ่หลอืใชใ้นประเทศเมยีนมา 

โดยล�าเลยีงกระแสไฟฟ้าผา่นสายสง่กระแสไฟฟ้าจากเขือ่นฮตัจมีายงัชายแดนไทย

ทางดา้น อ.ทา่สองยาง จ.ตาก มรีะยะทางประมาณ 45 กโิลเมตร และจากจดุ 

ดงักลา่วเขา้สูจ่งัหวดัพษิณุโลก ณ สถานีไฟฟ้าแรงสงูพษิณุโลก 3 ในระยะทาง 300 

กโิลเมตร โดยรวมแลว้โครงการเขือ่นฮตัจมีมีลูคา่การลงทนุเกอืบ 1 แสนลา้นบาท 

มกีารคาดการณ์วา่จะใชเ้วลาก่อสรา้ง 6 ปี 3 เดอืน82 

82 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง, สรปุโครงการเขือ่นฮตัจ,ี เมษายน 2553.
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สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 เขือ่นฮตัจจีะตัง้อยูบ่นแมน่�้าสาละวนิ บรเิวณชายแดนไทย – เมยีนมา 

โดยเขือ่นและอา่งเกบ็น�้าจะท�าลายสิง่แวดลอ้มโดยรอบ ซึง่มคีวามส�าคญัและอุดม

สมบรูณ์อยา่งยิง่ทัง้ทรพัยากรป่าไมซ้ึง่เป็นพรรณไมห้ายาก เชน่ ไมส้กั ซึง่จะเหน็ได้

จากผนืป่าสกัในลุม่น�้าสาละวนิเป็นผนืป่าสกัทีใ่หญ่และต่อเน่ืองกนั ต่างจากทีอ่ืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นป่าสกัแบบยอ่ม ๆ ไมต่่อเน่ือง นอกจากน้ีป่าสาละวนิยงัถอืไดว้า่เป็นภมูพิฤกษ์

แบบอนิโดเบอรม์า่ (Indo – Burmese Province) ท�าใหป้ระกอบไปดว้ยสงัคมป่าไม้

หลายรปูแบบดว้ยกนั เชน่ สงัคมป่าดบิเขา, ป่าดบิแลง้, ป่าผสมผลดัใบ, ป่าเตง็รงั, 

ป่าผาหนิและยอดเขาหนิปนู, ป่ารมิน�้า เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมคีวามหลากหลาย

ทางชวีภาพของบรรดาสตัวป่์าหายากอยูเ่ป็นจ�านวนมากทีค่วรคา่แก่การอนุรกัษ ์

เชน่ กวางผา, เลยีงผา, กระทงิ, เสอืโครง่, เสอืดาวเป็นตน้ โดยในพืน้ทีป่่า ชาวบา้น

จะใชป้ระโยชน์โดยท�าการเพาะปลกู เชน่ ท�าสวน ท�าไร ่และเกบ็ของป่า83 

 นอกจากระบบนิเวศบนบกแลว้ ระบบนิเวศในน�้ากม็สีว่นส�าคญัอยา่งยิง่

ต่อการด�ารงชวีติของผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้ โดยระบบนิเวศในน�้านัน้มคีวาม

หลากหลายสงู โดยมเีกาะ แกง่ ดอน หาดทราย เป็นจ�านวนมาก ระบบนิเวศยอ่ย

เหลา่น้ีเป็นทัง้แหลง่อาหาร แหลง่เพาะปลกู และแหลง่ทีอ่ยูข่องสตัวน์�้านานาชนิด 

ชาวบา้นจะใชพ้ืน้ทีร่ะบบนิเวศยอ่ย เชน่ หาด หรอืพืน้ทีร่มิตลิง่ เป็นพืน้ทีเ่พาะปลกู

พชืผกัสวนครวัหรอืแมก้ระทัง่ท�าเป็นแปลงนาขา้ว หรอืไปจนถงึท�าสวน สว่นในน�้า

ซึง่เป็นแหลง่อาศยัของปลากถ็อืเป็นแหลง่อาหารและแหลง่รายไดท้ีส่�าคญั ชาวบา้น

จะท�าการประมงขนาดเลก็ จบัปลาเพือ่ยงัชพีและคา้ขาย84 

 นอกจากในสว่นของแมน่�้าสาละวนิแลว้ พืน้ทีบ่รเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของเขือ่น

กย็งัมสีว่นทีเ่ป็นล�าน�้าสาขาของแมน่�้าสาละวนิอยา่งแมน่�้าเมยซึง่เป็นแหลง่หาปลา

และแหลง่วางไขข่องปลาในแมน่�้าสาละวนิ

 บรเิวณโดยรอบทีต่ ัง้โครงการ เป็นทีต่ ัง้เขตพืน้ทีข่องชาวบา้นทีส่ว่นใหญ่

เป็นชมุชนกลุม่ชาตพินัธุป์กาเกอะญอ หรอื ชาวกะเหรีย่ง ทัง้ในเขตไทยและเมยีนมา 

ซึง่มวีฒันธรรม ภาษา และประวตัศิาสตรข์องตนเอง

83 โครงการแมน่�้าเพือ่ชวีติ, โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภมูภิาคอนิโดจนีและพมา่ และศนูยข์า่วสาละวนิ. สาละ
วนิ: สายน�้าสามแผน่ดนิ. เชยีงใหม:่ วนิดาเพรส, 2551.
84 เรือ่งเดยีวกนั

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

จากการส�ารวจขององคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ทีร่ะบุวา่การสรา้งเขือ่นฮตัจจีะ

สง่ผลกระทบโดยตรงต่อ 41 หมูบ่า้น ซึง่รวมทัง้ฝัง่ไทยและฝัง่พมา่ซึง่เป็นหมูบ่า้น

รมิน�้าสาละวนิ โดยแบง่เป็นฝัง่ตะวนัออก 21 หมูบ่า้น และฝัง่ตะวนัตก 20 หมูบ่า้น85

85 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง, สรปุโครงการเขือ่นฮตัจ,ี เมษายน 2553.

นโยบายสนับสนุนของไทย

 กรอบความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลโดยกระทรวงพลงังาน และรฐับาลเมยีนมา 

โดยกระทรวงไฟฟ้าเมยีนมา

 แผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า

นโยบายสนับสนุนของเมียนมา

 กรอบความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลโดยกระทรวงพลงังาน และรฐับาลเมยีนมา

โดยกระทรวงไฟฟ้าเมยีนมา

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน

 โครงการเขือ่นฮตัจ ี อา่งเกบ็น�้า และสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู จะสง่ผลกระทบ 

ต่อระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มอยา่งรนุแรงทัง้ในพืน้ทีโ่ครงการเอง พืน้ทีโ่ดยรอบทัง้

ฝัง่ไทยและฝัง่เมยีนมา รวมไปถงึพืน้ทีท่ีม่กีารพาดผา่นของสายไฟฟ้าแรงสงู ไดแ้ก่ 

การสญูเสยีพืน้ทีป่่าไม ้พชื สตัวป่์า สตัวน์�้า นก การสญูเสยีระบบนิเวศของแมน่�้าทัง้

ระบบ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงดา้นธรณวีทิยา ความ

สญูเสยีต่อระบบนิเวศวทิยาและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้น้ีไม่เพยีงแต่จะส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อวถิชีวีติของชมุชน โดยเฉพาะชมุชนชาวกะเหรีย่งซึง่เป็นประชากร

สว่นใหญ่ในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯ โดยมจี�านวนราว 41 หมูบ่า้น ทัง้ทีอ่าศยัอยูส่อง

ฝัง่แมน่�้าสาละวนิ หรอืลุม่น�้าสาขาแลว้เทา่นัน้ ซึง่ไดแ้ก่ การท�าประมง การปลกูพชื 

ฤดแูลง้บนฝัง่แมน่�้าสาละวนิและแมน่�้าเมย หากยงัชกัน�าใหเ้กดิการบุกรกุป่า การท�า

ไม ้ การลา่สตัวป่์า ในพืน้ทีป่่ารอบอา่งเกบ็น�้าอกีดว้ย นอกจากน้ีเขือ่นฮตัจจีะสง่ผล 

กระทบต่อระบบนิเวศวทิยาและการท�าการประมงทีป่ากแมน่�้าสาละวนิ โดยเฉพาะใน

เมยีนมา เขตเมอืงเมาะละแหมง่ เมอืงเมาะตะมะ และเมอืงพะอนัอยา่งรนุแรงอกีดว้ย86

86 เรือ่งเดยีวกนั
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 การศกึษาของ กฟผ. ระบุวา่ ผลกระทบในฝัง่เมยีนมานัน้หมูบ่า้นทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากน�้าทว่มมทีัง้หมด 6 หมูบ่า้นไดแ้ก ่กะโลเตทะ ฉ่วยอุเวจ่อปลู ูซาเสก็ 

ยนุมาทะ และ เบาะทารอ จ�านวนทัง้สิน้ 110 ครวัเรอืน87 

 ทัง้น้ีผลกระทบในเขตไทย โอกาสทีค่รวัเรอืนจะไดร้บัผลกระทบเป็น 3 ระดบั 

คอืครวัเรอืนทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบระดบัสงู ระดบัปานกลาง และระดบัต�่า 

พบวา่ ทีบ่า้นทา่ตาฝัง่ ม ี2 ครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัปานกลาง และ 93 ครวัเรอืน

ทีม่คีวามเสีย่งต�่า ทีบ่า้นแมส่ามแลบมคีรวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งสงู 1 ครวัเรอืน ม ี

ครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัปานกลาง 48 ครวัเรอืน ทีบ่า้นสบเมย ม ี2 ครวัเรอืน 

ทีม่คีวามเสีย่งระดบัปานกลาง และ 85 ครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งในระดบัต�่า ดงันัน้ 

ในสามหมูบ่า้น จะมคีรวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัสงูอยู ่ 1 ครวัเรอืน ครวัเรอืนทีม่ ี

ความเสีย่งระดบัปานกลาง 52 ครวัเรอืน และครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัต�่าอยู ่

293 ครวัเรอืน88  

87 เอกสารประกอบการประชมุการมสีว่นรว่มยอ่ย, โครงการการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน�้าฮตัจบีรเิวณชายแดนไทย-พมา่(การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย)จดัเตรยีมโดยศนูยบ์รกิาร
วชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ธนัวาคม 2556
88 เรือ่งเดยีวกนั

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ทางคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิดม้กีารพจิารณาหยบิยกเอา

ประเดน็สทิธชิมุชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นสาละวนิ (ซึง่ในทีน่ี่คอื โครงการ

เขือ่นฮตัจ)ี ขึน้มาตรวจสอบ อาศยัอ�านาจตามมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิณะ

กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่กรณน้ีีระบุเป็นค�ารอ้งที ่191/2549 

ลงวนัที ่25 เมษายน 2549 โดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน�้า 

ชายฝัง่ และแร ่เป็นผูด้�าเนินการตรวจสอบ 

 โดยในรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชนของคณะ

อนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน�้า ชายฝัง่ และแร ่ที ่526/2550 มคีวามเหน็วา่การ

ก่อสรา้งโครงการเขือ่นฮตัจสีง่เสรมิใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชน เน่ืองจากอยูใ่น

พืน้ทีค่วามขดัแยง้ระหวา่งกองก�าลงัรฐับาลพมา่กบักองก�าลงักะเหรีย่ง (KNU) ซึง่

จะสง่ผลใหม้กีารอพยพหนีภยัสงครามของผูค้นในบรเิวณนัน้ และโครงการเขือ่น

ฮตัจจีะสง่ผลใหท้ีด่นิทีท่�ากนิและทีอ่ยูอ่าศยัของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบถกูน�้าทว่ม

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

นบัเป็นการท�าลายวถิชีวีติของชมุชน นอกจากน้ียงัสง่ผลต่อระบบนิเวศของแมน่�้า

สาละวนิทีเ่ชือ่มโยงกบัฝัง่ไทยดว้ย อกีทัง้ทางคณะอนุกรรมการฯ ยงัมขีอ้เสนอต่อ

รฐับาลวา่ให ้กฟผ. ระงบัการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจใีนแมน่�้าสาละวนิ โดยใหเ้ริม่ด�าเนิน

การภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานน้ี จากนัน้ทางคณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาตไิดม้มีตเิหน็ชอบตามความเหน็และมาตรการการแก้ไข

ปัญหาของคณะอนุกรรมการสทิธใินทรพัยากรน�้า ชายฝัง่ และแร ่ ในคราวประชมุ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิครัง้ที ่24/255089 เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2550 

และแจง้มตไิปยงัรฐับาลเมือ่วนัที ่22 เมษายน 2552

89 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน เรือ่ง สทิธิ
ชมุชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นในแมน่�้าสาละวนิ, 2551. 

การด�าเนินการของรฐับาล 

ตามรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 นายกรฐัมนตร ี นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ ไดอ้อกค�าสัง่นายกรฐัมนตรมีี

การแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามการแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้

ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2552 พจิารณารายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจใีนแมน่�้าสาละวนิ  

 คณะกรรมการตดิตามการแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน โดย  

นายสาทติย ์วงศห์นองเตย เป็นประธานกรรมการ ไดม้คี�าสัง่ที ่4/2552 เมือ่วนัที ่8 

มถุินายน 2552 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการศกึษาขอ้มลูและเสนอความเหน็เกีย่วกบั 

ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชน ในกรณกีารก่อสรา้ง 

เขือ่นฮตัจ ี โดยมหีวัหน้าผูต้รวจราชการส�านกันายกรฐัมนตร ี นายระพพีนัธุ ์ สรวิฒัน์ 

เป็นประธานอนุกรรมการ พรอ้มดว้ยผูแ้ทนภาครฐัและภาคประชาสงัคมเป็นอนุกรรมการ 

ท�าหน้าทีศ่กึษาขอ้มลูและเสนอความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ 

การละเมดิสทิธมินุษยชนในโครงการดงักลา่ว โดยทางคณะอนุกรรมการฯ ไดเ้สนอ

แนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้โดยสรปุ90 คอื 

90 คณะอนุกรรมการศกึษาขอ้มลูและเสนอความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิ
สทิธมินุษยชน กรณ ีโครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ีในแมน่�้าสาละวนิ สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย, รายงานความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชน กรณี
โครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ีในแมน่�้าสาละวนิ สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, 2553.
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 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ระดบันโยบาย: รฐับาลควรแสวงหาความรว่มมอืกบัรฐับาลเมยีนมาในการจดัระเบยีบ

การอพยพเคลือ่นยา้ยประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยไมใ่ชก้ารผลกัดนั 

ระดบัปฏิบติั: กฟผ. ควรประสานงานกบักระทรวงพลงังานไฟฟ้าของเมยีนมา เพือ่ให ้

มกีารระบุใน MOA วา่การด�าเนินโครงการจะมกีารแกไ้ขผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม มี

หลกัประกนัการดแูลและระมดัระวงัใหก้ารอพยพเคลือ่นยา้ยประชาชนโดยไมใ่ชก้าร

ผลกัดนัซึง่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้ตอ้งก�าหนดใหม้โีครงการเพือ่พฒันา

ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบใหม้ชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ี โดยควรระบุเน้ือหาเหลา่น้ีลงใน

เอกสารทีม่กีารลงนามรว่มกนัสามฝ่ายระหวา่งผูแ้ทนพมา่ กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล 

และ บรษิทั Sinohydro ดว้ย

 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

แมจ้ะมกีารจดัท�าการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในฝัง่เมยีนมาไปแลว้ แต่กย็งั

ขาดความสมบรูณ์ในหลายประเดน็ รวมทัง้ผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 

การประมงบรเิวณปากแมน่�้าสาละวนิ อกีทัง้โครงการเขือ่นฮตัจยีงัมผีลกระทบต่อ

พืน้ทีฝั่ง่ไทย โดยเฉพาะการประกอบอาชพีบรเิวณรมิตลิง่และการประมงในล�าน�้า

สาละวนิและล�าน�้าสาขา ดงันัน้เพือ่ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกฎหมาย

ไทย รฐับาลควรก�าหนดให ้ กฟผ. ท�าการศกึษาผลกระทบเพิม่เตมิในพืน้ทีฝั่ง่ไทยที่

อาจไดร้บัผลกระทบ รวมทัง้หาแนวทางป้องกนัและลดผลกระทบ 

 ผลกระทบด้านสาธารณสขุ

กฟผ. ควรศกึษาผลกระทบดา้นสาธารณสขุในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดนไทยเพิม่เตมิ เน่ืองจาก

หากมกีารอพยพเคลือ่นยา้ยประชาชนในพืน้ทีไ่ปยงัทีอ่ยูใ่หม ่ อาจมกีารเปลีย่นแปลง

สภาพแวดลอ้ม ชวีติความเป็นอยูท่ีจ่ะตอ้งมกีารปรบัตวัและสรา้งภมูคิุม้กนัโรค

 ผลกระทบต่อแนวเขตแดน

การสรา้งเขือ่นฮตัจอีาจสง่ผลต่อแนวเขตแดนไทย – เมยีนมา เน่ืองจากจะท�าใหเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงของระดบัน�้าในแมน่�้าสาละวนิและแมน่�้าเมย 

 การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ

รฐับาลควรใหห้น่วยงานกลางจดัใหม้เีวทสีาธารณะและการเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ท�าให ้

ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดม้โีอกาสรบัทราบขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้งในทกุ ๆ ดา้น 

มกีารชีแ้จงขอ้สงสยั และแนวทางแกไ้ขปัญหา รวมทัง้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

1.

2.

3.

4.

5.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

เสนอแนะขอ้คดิเหน็ เพือ่ความโปรง่ใสของรฐับาลและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเอง 

และถอืเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ีอ่าจไดร้บัผลกระทบไดแ้สดงออกและมสีว่นร่วม

ในการตดัสนิใจดว้ย

 หลงัจากทีท่างคณะอนุกรรมการฯ มรีายงานความเหน็ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

กไ็ดม้กีารน�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ และไดม้กีารประชมุคณะกรรมการฯ ในวนัที ่16 

ธนัวาคม 2552 โดยมทีีป่ระชมุมมีตใิหน้�ารายงานดงักลา่วเสนอต่อนายกรฐัมนตรี91  

 นายกรฐัมนตร ี (นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ) เหน็ชอบตามรายงานของคณะ

กรรมการตดิตามการแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน  เมือ่วนัที ่25 มกราคม 

2553 ดงัน้ี

 มอบหมายให ้ กฟผ. รบัไปด�าเนินการตามขอ้เสนอของคณะอนุกรรม

การฯ ตามรายงานความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบดา้นต่างๆ รวมทัง้การละเมดิสทิธิ

มนุษยชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ี โดยเฉพาะในประเดน็การศกึษาผลก

ระทบสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารต่อสาธารณะ การจดัใหม้ี

การประชาสมัพนัธใ์หค้นในพืน้ทีร่บัทราบขอ้มลู และขอ้เทจ็จรงิในทกุ ๆ ประเดน็ 

โดยใหด้�าเนินการรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีร่วมกบัภาคประชาชน 

รวมทัง้ใหร้ายงานผลการด�าเนินงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะดว้ย

 ให้มหีน่วยงานกลางเพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานด�าเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูต่อสาธารณะในทกุๆ ดา้น อยา่งเป็นกลางและตรงกบัขอ้เทจ็จรงิ เพือ่ใหท้กุ

ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดม้โีอกาสรบัทราบขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิทีถ่กูตอ้ง โดยขอให้

ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิารณาแนวทางการจดัตัง้หน่วยงานกลางต่อไป

 ส�านกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีมจีดหมายที ่นร 0402/7823 วนัที ่4 

สงิหาคม 2553 เรือ่ง สรปุผลการด�าเนินการของคณะกรรมการตดิตามการแกไ้ข

ปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจใีนแมน่�้าสาละ

วนิ  สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ถงึ ผูว้า่การไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแหง่ประเทศไทย โดยมใีจความส�าคญัวา่

91 คณะอนุกรรมการศกึษาขอ้มลูและเสนอความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ  รวมทัง้การละเมดิสทิธิ
มนุษยชน กรณ ี โครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ี ในแมน่�้าสาละวนิ สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย, รายงานความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชน กรณี
โครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ีในแมน่�้าสาละวนิ สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, 2553.
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“ให ้ กฟผ. ชะลอการด�าเนินการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจแีละรบันโยบาย

จากรฐับาลก่อนการด�าเนินการใด ๆ และให ้กฟผ. ชี้แจงรายละเอยีด

บนัทกึขอ้ตกลงการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน�้าเขือ่นฮตัจ ี (MOA) 

ฉบบัใหมใ่หม้คีวามชดัเจน เพือ่น�าไปเป็นขอ้มลูและรบัฟังความคดิ

เหน็ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพืน้ที ่ ทัง้น้ีหากมนีโยบายใหด้�าเนิน

โครงการต่อไปได ้ ใหท้�าการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นต่าง ๆ ที ่

อาจเกดิขึน้จากโครงการสรา้งเขือ่น พรอ้มทัง้เสนอมาตรการเยยีวยา

ผูไ้ดร้บัผลกระทบดว้ย” 92

92 ส�านกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี นร 0402/7823 เรือ่ง สรปุผลการด�าเนินการของคณะกรรมการตดิตาม
การแกไ้ขปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชน กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจใีนแมน่�้าสาละวนิ  สหภาพพมา่ ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ถงึ ผูว้า่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย, 4 สงิหาคม 2553.

 ต่อมาไดม้กีารด�าเนินการตามมตคิณะกรรมการฯ โดย กฟผ. วา่จา้งศนูย์

บรกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ใหศ้กึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ

บรเิวณชายแดนไทย-เมยีนมา ในชว่งปี 2556-2558 อยา่งไรกต็ามกระบวนการศกึษา

ของ กฟผ. มกีารคดัคา้นจากภาคประชาชนในพืน้ทีม่าอยา่งต่อเน่ือง เชน่ 

 การประชมุการมสีว่นรว่ม เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2556 ที ่อ.แมส่ะเรยีง 

มเีครอืขา่ยชาวบา้นจากลุม่น�้าสาละวนิ จ�านวน 200 คน ไดเ้ดนิทางมาคดัคา้น

โครงการและการจดัประชมุ และไดย้ืน่หนงัสอืต่อตวัแทน กฟผ. เรยีกรอ้งให ้

ลม้เลกิโครงการเขือ่นฮตัจ ี เน่ืองจากจะสรา้งผลกระทบวถิชีวีติและวฒันธรรม

ชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นจ�านวนมาก และ กฟผ. ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูโค

รงการฯ อยา่งครบถว้นสมบรูณ์แก่ชมุชน ซึง่ทีผ่า่นมาเป็นเพยีงการแจกเอกสาร

เกีย่วกบัโครงการเทา่นัน้93

 การประชมุ “ปัจฉมินิเทศโครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มเตมิโครง

การเขือ่นฮตัจ ีบรเิวณชายแดนไทย – พมา่” ในวนัที ่ 18 ธนัวาคม 2558 ณ หอ

ประชมุโรงเรยีนทองสวสัดิว์ทิยาคาร อ. แมส่ะเรยีง จ. แมฮ่อ่งสอน โดยเครอืขา่ย

ชมุชนจดัการทรพัยากรลุม่น�้าสาละวนิ ไดเ้ขา้รว่มประชมุเรยีกรอ้งใหจ้ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ตรวจสอบและยตุบิทบาทของศนูยบ์รกิารวชิาการจนกวา่จะเกดิ

93 ไทยรฐัออนไลน์, ชีศ้กึษาสรา้งเขือ่นฮตัจไีมค่รอบคลมุ, https://www.thairath.co.th/content/551520

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

การส่งเสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 การด�าเนินการสรา้งเขือ่นฮตัจเีกดิขึน้ในพืน้ที ่ทีย่งัคงมกีารสูร้บระหวา่งกอง

ก�าลงัภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลเมยีนมากบักองก�าลงักะเหรีย่งเคเอน็ย ู ซึง่มี

ชมุชนกะเหรีย่งรอบอา่งเกบ็น�้า ทีม่คีวามเสีย่งต่อการคกุคามโดยกองทพัเมยีนมา

อยา่งน้อย 41 หมูบ่า้น ดงันัน้เพือ่ใหโ้ครงการน้ีเกดิขึน้จงึถอืเป็นเงือ่นไขความจ�าเป็นที่

จะผลกัดนัใหร้ฐับาลเมยีนมาตอ้งเขา้มาควบคมุพืน้ทีท่ ัง้หมดอยา่งสมบรูณ์ ซึง่จะสรา้ง

ปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรนุแรง และสง่ผลต่อเน่ืองต่อประเทศไทยในการ

ตอ้งแบกรบัภาระผูอ้พยพอกีเป็นจ�านวนมากซึง่ไมส่ามารถกลบัถิน่ฐานเดมิได ้ จากที่

ในปัจจบุนัประเทศไทยมผีูล้ ีภ้ยัในคา่ยผูอ้พยพในจงัหวดัตาก และจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

รวมกนัแลว้อยา่งน้อย 134,240 คน (ตวัเลขเมือ่ปี 2558) นอกจากน้ีรายไดจ้ากการ

ขายไฟฟ้าใหแ้ก่ประเทศไทย จะยิง่เพิม่ขดีความสามารถทางการทหารของกองทพั

เมยีนมามากขึน้ในการเขา้รกุรานพืน้ทีข่องชาตพินัธุต่์าง ๆ และจะท�าใหเ้กดิปัญหา

การละเมดิสทิธมินุษยชนมากยิง่ขึน้ตามมา94 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิดส้รปุการตรวจสอบการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนกรณโีครงการกอ่สรา้งเขือ่นฮตัจ ี เมือ่วนัที ่ 9 เดอืนสงิหาคม 

2550 มคีวามเหน็วา่ พืน้ทีโ่ครงการเขือ่นฮตัจยีงัคงเป็นพืน้ทีใ่นสถานการณ์ความ 

ขดัแยง้และมกีารสูร้บ ระหวา่งรฐับาลเมยีนมากบัประชาชนกะเหรีย่ง (KNU) การสรา้ง

เขือ่นฮตัจยีอ่มสง่ผลกระทบต่อประชาชนกะเหรีย่ง เพราะตอ้งอพยพหลบหนีการ 

กวาดลา้งเขา้มาสูป่ระเทศไทย ดงันัน้การสรา้งเขือ่นฮตัจจีงึเป็นการสง่เสรมิใหม้กีาร

94 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง. สรปุโครงการเขือ่นฮตัจ,ี เมษายน 2553.

ความสงบในเมยีนมา ทีป่ระชาชนเจา้ของพืน้ทีส่ามารถกลบัคนืสูถ่ิน่ฐานเดมิไดส้ามารถ

แสดงความคดิเหน็ต่อโครงการทีจ่ะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชน เมือ่

นัน้จงึจะสามารถเริม่กระบวนการพจิารณาทางเลอืกการจดัหาพลงังานอยา่งรอบดา้น 

และโปรง่ใส
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95 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน เรือ่ง สทิธชิมุชน 
กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นในแมน่�้าสาละวนิ, 2551. 

ละเมดิสทิธมินุษยชนต่อประชาชนชาวกะเหรีย่งในเมยีนมา และประเทศไทยตอ้ง 

แบกรบัภาระในการดแูลผูอ้พยพ ทัง้น้ีในทา้ยทีส่ดุคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาตไิดเ้สนอวา่ใหท้างรฐับาลใหก้ฟผ.ระงบัการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจี95
 

ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
 จนถงึปัจจบุนั กฟผ. ยงัไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูการด�าเนินการโครงการ
เขือ่นไฟฟ้าฮตัจ ี ไดแ้ก่ บนัทกึความตกลงกบัการไฟฟ้าเมยีนมาวา่ดว้ยการ
พฒันา ความเป็นเจา้ของและการด�าเนินการเขือ่นฮตัจ ี ระหวา่ง บรษิทั กฟผ. 
จ�ากดั (มหาชน) กบั กรมไฟฟ้าพลงัน�้าของเมยีนมา กระทรวงการไฟฟ้าของเมยี
นมา, บนัทกึความเขา้ใจการศกึษาและพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน�้าฮตัจ ีระหวา่ง 
กฟผ. กบับรษิทั Sinohydro  ของจนี, รายงานการศกึษาความเหมาะสมและการ
ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มของเขือ่นฮตัจ,ี แผนทีข่อบเขตน�้าทว่มทีช่ดัเจนของ
เขือ่นฮตัจ,ี มลูคา่การลงทนุทีแ่ทจ้รงิของโครงการ ซึง่ทีผ่า่นมา กฟผ. อา้งวา่เป็น
ขอ้ตกลงกบักรมไฟฟ้าพลงัน�้าเมยีนมา ทีต่อ้งรกัษาขอ้มลูโครงการเป็นความลบั 
หรอืการเปิดเผยตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากอกีฝ่ายหน่ึงก่อน96 

96 โครงการแมน่�้าเพือ่ชวีติ, โครงการฟ้ืนฟูนิเวศวทิยาในภมูภิาคอนิโดจนีและพมา่ และศนูยข์า่วสาละ
วนิ. สาละวนิ: สายน�้าสามแผน่ดนิ. เชยีงใหม:่ วนิดาเพรส, 2551. 

ประเดน็ช่องว่าง ของกฎหมาย และความรบัผิดชอบ

การอาศยัช่องว่างทางกฎหมาย

 ถงึแมว้า่เขือ่นไฟฟ้าฮตัจจีะสรา้งในประเทศพมา่ แต่เป็นทีช่ดัเจนวา่ขอบเขต

อา่งเกบ็น�้าจะล�า้เขา้มาในเขตประเทศไทยดว้ย ดงันัน้ กฟผ. ในฐานะเป็นรฐัวสิาหกจิ

ไทยจ�าเป็นตอ้งรกัษามาตรฐานการด�าเนินโครงการเชน่เดยีวกนักบัทีด่�าเนินการใน

ประเทศไทย ทัง้ทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายรฐัธรรมนูญของไทยและกฎหมายอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่97 

 การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทีป่รากฏภายในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ใน

มาตรา 190 วรรคสอง คอื การเปิดใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนทีค่าดวา่

97 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง, สรปุโครงการเขือ่นฮตัจ,ี เมษายน 2553 

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

จะไดร้บัผลกระทบและตอ้งเสนอใหร้ฐัสภาใหก้ารรบัรองก่อน ทัง้น้ีเน่ืองจากโครงการ

มพีืน้ทีใ่นสว่นของอา่งเกบ็น�้าทีจ่ะกนิพืน้ทีเ่ขา้มาในเขตประเทศไทย ซึง่ขณะน้ียงั

ไมท่ราบแน่ชดัวา่พืน้ทีท่ีจ่ะไดร้บัผลกระทบนัน้มขีนาดครอบคลมุเพยีงใด

 การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ไดร้ะบุ

วา่ ตอ้งด�าเนินการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะทีค่รบถว้นมกีระบวนการ

รบัฟังความเหน็จากประชาชน และการท�าประชาพจิารณ์ มขี ัน้ตอนการจดัท�า

รายงานการศกึษาความเหมาะสม และการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

ทีส่มบรูณ์ รวมทัง้การไดร้บัความเหน็จากองคก์รอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม และเขา้สู่

กระบวนการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มของไทย

 การไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 

2535 ซึง่ก�าหนดให ้กฟผ.ตอ้งน�าเสนอรายงานการศกึษาความเหมาะสมและรายงาน

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ต่อคณะกรรมการผูช้�านาญการ และคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แหง่ชาต ิพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

ประเดน็ผลกระทบอ่ืน ๆ

 แนวเขตแดน

 จากรายงานการจรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิพบ

วา่หากมกีารสรา้งเขือ่นฮตัจอีาจท�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระดบัน�้าในแมน่�้า

สาละวนิและแมน่�้าเมย ซึง่อาจมผีลกระทบต่อแนวเขตแดนไทย – เมยีนมา โดย

กระทรวงการต่างประเทศมคีวามเหน็วา่หนงัสอืสญัญาระหวา่งกระทรวงพลงังาน

ของไทยกบักระทรวงพลงังานไฟฟ้าของเมยีนมาเป็นการรว่มโครงการสรา้งเขือ่น

ในเมยีนมา อาจมนียัทางการเมอืงและความออ่นไหวคอ่นขา้งสงู ซึง่อาจมบุีคคลที่

เกีย่วขอ้งน�าประเดน็เสนอใหศ้าลรฐัธรรมนูญตคีวามตามมาตรา 190 วรรคหกของ

รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได ้ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาใด ๆ  ที่

อาจเกดิขึน้และเพือ่ความรอบคอบ จงึเหน็วา่สว่นราชการเจา้ของเรือ่ง ซึง่หมายถงึ

กระทรวงพลงังานของไทย ควรน�าหนงัสอืสญัญาของฝ่ายไทยเสนอใหค้ณะรฐัมนตรี

และรฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นด�าเนินโครงการเขือ่นฮตัจี98 

98 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน เรือ่ง สทิธชิมุชน 
กรณโีครงการก่อสรา้งเขือ่นในแมน่�้าสาละวนิ, 2551. 
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โครงการท่าเรือน�้าลึก

และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั 

รปูแบบการลงทนุ

 เป็นโครงการลงทนุแบบผสม กลา่วคอื ภาครฐับาลและภาคเอกชนไทย

โดย บมจ. อติาเลยีนไทยฯ มสีว่นในการผลกัดนัโครงการ, เป็นความรว่มมอืใน

ระดบัรฐัต่อรฐั ไดแ้ก่ เมยีนมา ไทย และญีปุ่่ น และมกีารเปิดใหเ้อกชนเขา้มาเป็น

ผูพ้ฒันาและลงทนุในโครงการ โดยรปูแบบการลงทนุของ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ 

สามารถแบง่การอธบิายออกเป็น 2 ชว่งดว้ยกนั

 ชว่งเป็นผูพ้ฒันาโครงการแบบเตม็ตวั (2553 - 2556)

 บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เขา้มาเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายอยา่งเป็น

ทางการเมือ่วนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2553 หลงัจากทีไ่ดล้งนามในกรอบความตกลง

(Framework Agreement)กบั Myanmar Port Authority, Ministry of Transport 

ของสหภาพเมยีนมา หรอืการทา่เรอืเมยีนมา

1.
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ทัง้น้ีสญัญาสมัปทานฉบบัน้ีมอีาย ุ60 ปี ซึง่สามารถต่ออายสุญัญาไดอ้กีตามทีจ่ะ

ตกลงในอนาคต99 โดยก่อนหน้าน้ี บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เริม่มบีทบาทในฐานะ

เป็นผูท้�าการศกึษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ในการพฒันาโครงการ100 

 ในชว่งน้ี ทาง บมจ. อติาเลยีนไทยไดใ้ชก้ารจดัตัง้บรษิทัทวาย ดเีวลอ็ป-

เมนต ์จ�ากดั (Dawei Development Company Limited: DDC) ซึง่เป็นบรษิทัรว่ม

ทนุระหวา่ง บมจ.อติาเลยีนไทยฯ และ บรษิทั แมก็ซเ์มยีนมา (Max Myanmar) โดย

ถอืหุน้ 75% และ 25% ตามล�าดบั  เพือ่ท�าหน้าทีบ่รหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษโดยบมจ. 

อติาเลยีนไทย ไดถ้อืหุน้บรษิทัดงักลา่วผา่นบรษิทั Dawei Development Company 

Limited (BVI) จดทะเบยีนในหมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ ซึง่ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ  ถอืหุน้

อยูใ่นบรษิทั Dawei Development Company Limited (BVI) ในสดัสว่น 75% โดย

บรษิทัยอ่ยอกีต่อหน่ึง101 

 นอกจากน้ีในชว่งเวลาเดยีวกนั (พ.ศ.2553- 2556) บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ได้

จดัตัง้บรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ เพือ่การระดมทนุและบรหิารโครงการฯ ซึง่จดัตัง้

บรษิทัยอ่ยใน ฮอ่งกง, หมูเ่กาะบรติชิเวอรจ์นิ และสาธารณรฐัมอรเิชยีส เป็นจ�านวน

มากกวา่ 22 บรษิทั ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัโครงการทวายฯ102 

 ในปี 21 พฤศจกิายน 2556 บมจ. อติาเลยีนไทยฯ หมดสญัญาสมัปทาน

การเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายอยา่งเป็นทางการ โดยในกรอบความตกลงฉบบัใหม่

ระบุวา่ทาง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ จะไดร้บัเงนิทีล่งทนุไปก่อนหน้าจากทางบรษิทั

นิตบุิคคลเฉพาะกจิ (SPV) ภายใตช้ือ่บรษิทั ทวาย เอสอแีซด ดเีวล๊อปเมนต ์(Dawei 

SEZ Development Co., Ltd.) ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทนุระหวา่งภาครฐัไทย – พมา่ เพือ่

บรหิารโครงการทวาย และบมจ. อติาเลยีนไทยฯ จะยงัคงมหีน้าทีใ่นการซ่อมแซม

และบ�ารงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Maintenance Work) ทีไ่ดม้กีารก่อสรา้งไปแลว้103 

ดงันัน้ นบัตัง้แต่นัน้มา บมจ. อติาเลยีนไทยฯ จงึไมไ่ดม้สีถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการ

แต่สถานะผูพ้ฒันาโครงการตกเป็นของภาครฐั

99 จดหมายของกรรมการและผูจ้ดัการ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เลขที ่
CSD 2553/049 วนัที ่4 พฤศจกิายน 2553 เรือ่ง ลงนามใน Framework Agreement เพือ่พฒันาโครงการ
ทวาย และรายงานการเงนิประจ�าปี 2553 หน้า 40.
100 มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิโครงการทา่เรอืน�้าลกึทวาย: มองใหไ้กลกวา่ผลประโยชน์, หน้า 4.
101 อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต,์ รายงานประจ�าปี 2554,
102อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต,์ รายงานประจ�าปี 2555, หน้า 7 และ 84
103 อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต,์ รายงานการเงนิประจ�าปี 2556.
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 ชว่งด�ารงสถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายระยะแรก(พ.ศ.2557 - 2560)

 หลงัจากทีห่มดสญัญาสมัปทานในการเป็นผูพ้ฒันาโครงการไปอยา่งเป็น

ทางการ เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2556 บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ไดก้ลบัมามบีทบาท

ในโครงการทวายอกีครัง้ โดยในครัง้น้ีทาง บมจ. อติาเลยีนไทย กลบัเขา้มาเป็นผู้

พฒันาโครงการทวายระยะแรก (Initial Phase) พรอ้มกบัคูส่ญัญาธรุกจิคอื บรษิทั 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ภายใตบ้รษิทั เมยีนทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ�ากดั 

(Myandawei Industrial Estate Company Limited) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศเมยีนมา 

โดยจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่9 มถุินายน 2558 ซึง่ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ถอืหุน้ในบรษิทั

ดงักลา่ว 50% โดยไดล้งนามในสญัญาสมัปทานกบัทางคณะกรรมการบรหิารเขต

เศรษฐกจิพเิศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee 

- DSEZMC) ในวนัที ่ 5 สงิหาคม 2558 ซึง่จะไดร้บัสทิธใินการพฒันาบนพืน้ที ่ 

27 ตารางกโิลเมตร และไดร้บัสทิธิใ์นการพฒันาพืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมเพิม่เตมิอกี 

ต่างหาก 8 ตารางกโิลเมตร รวมเป็นพืน้ทีข่าย 16,000 ไร ่ โดยมรีะยะเวลาในการ

พฒันาทัง้สิน้ 8 ปี มลูคา่การลงทนุ 1.7 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั หรอื 5.9 หมืน่ลา้นบาท 

มรีะยะเวลาตามสญัญาสมัปทาน 50 ปี และขยายเพิม่ไดอ้กี 25 ปี รวมทัง้สิน้ 75 ปี104 

 ในชว่งปี 2557 ก่อนทีจ่ะไดเ้ขา้เป็นผูพ้ฒันาโครงการระยะแรก บมจ. 

อติาเลยีนไทยฯ ยงัคงการจดัตัง้บรษิทัยอ่ยทีฮ่อ่งกงทัง้ 22 บรษิทั ทีจ่ดัตัง้ขึน้ 

ในปี 2555 และไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัยอ่ยในประเทศสงิคโปร ์ โดยผา่นบรษิทั

ยอ่ย ถอืหุน้ในอตัราสว่นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนใน 5 บรษิทัดว้ยกนั ซึง่ยงั

คงเกีย่วขอ้งกบัโครงการทวายเชน่เดมิ105 

104 Myandawei Industrial Estate Company Limited, About MIE,  http://www.daweiindustriales-
tate.com/page_a.php?cid=85&cname=About%20MIE
105 อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต,์ รายงานประจ�าปี 2557.

ลกัษณะของโครงการ

 โครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีง

เหนือนอกเมอืงทวาย ภาคตะนาวศร ี เป็นโครงการขนาดใหญ่มากทีส่ดุแหง่หน่ึงของ

ประเทศเมยีนมา ทัง้ในมติขิองพืน้ทีแ่ละการลงทนุ ดว้ยพืน้ทีเ่ริม่ตน้โครงการทีค่รอบคลมุ

ประมาณ 250 ตารางกโิลเมตร แต่ในปัจจบุนัลดลงเหลอืราว 196 ตารางกโิลเมตร

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา

2.
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

โดยมขีนาดใหญ่เกอืบ 10 เทา่ ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ มมีลูคา่การลงทนุ

มากกวา่ 300,000 ลา้นบาทภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษจะประกอบไปดว้ยอุตสาหกรรม

ทกุประเภท เชน่ ปิโตรเคม ีโรงงานผลติเหลก็ โรงงานผลติปุ๋ ยเคม ีและโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

ขนาด 4,000 เมกะวตัต ์ รวมทัง้การก่อสรา้งทา่เรอืน�้าลกึ เสน้ทางเชือ่มโยงมายงั

ประเทศไทย (ไดแ้ก่ ถนน รถไฟ ทอ่สง่น�้ามนั สายไฟฟ้าแรงสงู) และอา่งเกบ็น�้า โดยการ

คาดการณ์วา่จะมกีารเขา้มาลงทนุของนกัลงทนุจากทัว่โลก ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการจา้ง

งานและการถ่ายโอนสนิคา้ บรกิาร เทคโนโลย ีและองคค์วามรูต่้าง ๆ  อยา่งมหาศาล รวม

ถงึเกดิการเชือ่มโยงโครงขา่ยการคมนาคมในภมูภิาคอาเซยีนโดยเฉพาะในสว่นของ

พืน้ทีท่ีเ่รยีกวา่ “ระเบยีงเศรษฐกจิทางตอนใต”้ (Southern Economic Corridor)

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 โครงการทา่เรอืน�้าลกึละเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีง

เหนือ ไกลออกไปจากตวัเมอืงทวายราว 20 กโิลเมตร อยูต่ดิกบัทะเลอนัดามนั และอยู่

ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชมุชนในภาคตะนาวศร ี โดยสามารถแบง่พืน้ทีโ่ครงการและ

โครงการทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็น 3 สว่น 

1)  หมูบ่า้นในพืน้ทีร่าบลุม่: พืน้ทีนิ่คมอุตสาหกรรมและทา่เรอืน�้าลกึ (ภายในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ)และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีเ่รยีกกนัวา่ “นาบเูล” เป็นเขตทีม่ ี

ผนืนาและชายฝัง่ทะเลทีอุ่ดมสมบรูณ์ ซึง่ดงึดดูใหค้นในทอ้งถิน่เขา้มาตัง้รกรากกวา่

หลายศตวรรษ โดยกลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณน้ี คอื กลุม่ชาตพินัธท์วาย ซึง่

พวกเขามปีระวตัศิาสตร ์ ภาษา และวฒันธรรม เป็นของตนเอง หาเลีย้งชพีดว้ยการ 

ท�าเกษตรกรรมเป็นหลกั ใชท้ีด่นิท�าการเกษตรแบบผสมผสาน ทัง้ท�าสวนผลไม ้นาขา้ว 

และท�าไรใ่นบรเิวณพืน้ทีส่งู ชาวบา้นในแถบน้ีสว่นใหญ่เป็นเจา้ของทีด่นิ นอกจากน้ี

หมูบ่า้นทีอ่ยูใ่กลช้ายฝัง่ทะเล สว่นใหญ่ประกอบอาชพีประมง และท�านาเกลอืเป็นหลกั 

และในบรเิวณน้ียงัมพีืน้ทีป่่าชายเลนซึง่เป็นแหลง่เพาะพนัธุแ์ละอนุบาลสตัวน์�้า 

2) หมูบ่า้นในพืน้ทีส่งู (พืน้ทีถ่นนเชือ่มต่อ) ชาวบา้นทีอ่าศยัยูใ่นพืน้ทีส่งู สว่นใหญ่

เป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง และอาจกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ ๆ  เชน่ มอญ ทวาย พมา่ โดยกลุม่

ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งมปีระวตักิารตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณอยา่งยาวนานกวา่ 1,000 ปี โดย

ชมุชนในพืน้ทีส่งูพึง่พาทรพัยากรทีด่นิและทรพัยากรธรรมชาตมิากกวา่ชมชนุในที ่

ราบลุม่ สว่นใหญ่เน้นการท�าสวนและท�าไรเ่ป็นหลกั โดยพชืทีป่ลกูสว่นใหญ่ คอื หมาก
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ยางพารา มะมว่งหมิพานต ์และพชืเศรษฐกจิอืน่ ๆ นอกจากน้ียงัท�าปศุสตัวด์ว้ย  

ขอ้แตกต่างจากหมูบ่า้นในพืน้ทีร่าบลุม่ คอื การท�านาขา้วไมเ่ป็นทีนิ่ยมนกั อยา่งไร

กต็าม หลายครวัเรอืนท�าไรข่า้วหมนุเวยีน โดยแต่ละปีจะปลกูขา้วสลบักบัพชืผลอืน่ ๆ  

และจะทิง้ทีด่นิใหพ้กัฟ้ืนเพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ ผลผลติต่าง ๆ เป็น

ทัง้แหลง่อาหารและแหลง่รายไดท้ีส่�าคญัของชมุชนในบรเิวณน้ี

3) หมูบ่า้นกาโลนทา่ (พืน้ทีอ่า่งเกบ็น�้า) ตัง้อยูใ่นพืน้ทีส่งู แต่อยูใ่กลก้บัทีร่าบ 

นาบเูลมากกวา่หมูบ่า้นพืน้ทีส่งูอืน่ ๆ โดยประชาชนในหมูบ่า้นน้ีสว่นใหญ่เป็นกลุม่

ชาตพินัธุท์วาย แต่ท�าการเกษตรและเลีย้งปศุสตัวเ์ชน่เดยีวกบัหมูบ่า้นบนพืน้ทีส่งูทัว่ไป106 

106 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.

นโยบายสนับสนุนของไทย

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559)

 นโยบายสง่เสรมิการลงทนุในระยะ 7 ปี ของส�านกังานคณะกรรมการ 

สง่เสรมิการลงทนุ

 ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืของ สพพ. กบั เมยีนมา ชว่งปี 2557-2560

นโยบายสนับสนุนของเมียนมา

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2554-2574)

 กฎหมายการลงทนุต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012 - FIL)

 กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษปี 2554 

 กฎหมายเขต เศรษฐกจิพเิศษ ปี 2557

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน

 รายงานของสมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association - 

DDA) คาดการณ์วา่ในระยะเริม่ตน้ของโครงการน้ีม ีประชากรกวา่ 43,000 คน ใน 

36 หมูบ่า้น จะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิ

พเิศษทวาย รวมถงึโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ อา่งเกบ็น�้า (เขือ่น) และการสรา้งถนน

เชือ่มต่อโดยแบง่เป็นพืน้ทีด่งัต่อไปน้ี

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมและท่าเรอืน�้าลึก (ภายในเขตเศรษฐกจิพเิศษ)

หลงัจากที ่บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เริม่เขา้ไปท�ากจิกรรมการก่อสรา้งทีบ่รเิวณชายฝัง่

ในสว่นของเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายในปี 2553 โดยไมม่กีารแจง้ลว่งหน้าใหก้บั

ชาวบา้นในพืน้ทีท่ราบ ในปี 2554 ไดม้ปีระกาศออกมาวา่จะม ี19 หมูบ่า้นตอ้งถกู

โยกยา้ยออกจากพืน้ทีเ่พือ่ก่อสรา้งเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นจ�านวนทีเ่ป็นทางการ 

และไมเ่ป็นทางการอกี 3 แหง่ รวม 22 หมูบ่า้น ตวัอยา่งเชน่ หมูบ่า้นเตง็จ ีหมูบ่า้น

กามองซอง หมูบ่า้นเลซอง หมูบ่า้นมะยนิจ ีหมูบ่า้นมดู ูหมูบ่า้นปากอซอน หมูบ่า้น

ปาราดตั หมูบ่า้นเวต็ซอง หมูบ่า้นยาลายง ์และหมูบ่า้นบาวาร ์เป็นตน้

 จากการส�ารวจผลกระทบความเสยีหายของสมาคมพฒันาทวายพบว่า  

ชาวบา้นในพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบในเรือ่งการสญูเสยีทีด่นิ บา้นหลายหลงัถกูท�าลาย และ

จากการทีถ่นนตดัผา่นพืน้ทีน่าท�าใหน้�้าไมส่ามารถไหลผา่นไดต้ามปกต ิทีน่าไมส่ามารถ

เพาะปลกูไดเ้น่ืองจากดนิถลม่และเกดิน�า้ทว่ม ป่าชายเลนในบางพืน้ทีถ่กูท�าลายทรพัยากร

สตัวใ์นป่าชายเลนบางแหง่สญูหาย หรอืไมก่ห็าไดย้ากมากขึน้ สง่ผลต่อการด�ารงชวีติและ

ความมัน่คงทางอาหารของชมุชน ในบางพืน้ทีท่ีม่กีารระเบดิภเูขาสง่ผลใหด้นิไหลไป

ทบัถมทีน่าของชาวบา้นและกดีขวางทางน�้า กอปรกบัน�้าเสยีทีไ่หลมาจากโครงการ 

จากการใชเ้ครือ่งจกัรไดไ้หลลงล�าธารทีช่าวบา้นใชอุ้ปโภคบรโิภคท�าใหน้�้าเน่าเสยีหาย  

สง่กลิน่เหมน็และไมส่ามารถใชอุ้ปโภคและบรโิภคไดต้ามปกต1ิ07    

 ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคตหากโครงการเดนิหน้าอยา่งต่อเน่ืองจน

แลว้เสรจ็ คอื มลภาวะทางอากาศทีจ่ะเกดิจากการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่จะปลอ่ย

คารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาในปรมิาณมหาศาล และจะมกีารปลอ่ยซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

อนัเป็นสาเหตุหน่ึงของฝนกรด อกีทัง้อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีจ็ะปลอ่ยสารก่อมะเรง็ 

ออกมาดว้ยเชน่กนั นอกจากน้ียงัสง่ผลท�าใหค้ณุภาพน�้าเสือ่มลง โดยโลหะหนกัจาก

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีปรอท ตะกัว่ และอืน่  ๆจะปนเป้ือนลงไปในแหลง่น�า้ธรรมชาตแิละ

ทะเล

107 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.



75

108 ฟ้ืนฟูชวีติและธรรมชาต.ิ โครงการทา่เรอืน�้าลกึทวาย: มองใหไ้กลกวา่ผลประโยชน์. กรงุเทพฯ : มลูนิธิ
ฟ้ืนฟูชวีติและธรรมชาต,ิ 2555.

 อาจสง่ผลใหท้รพัยากรสตัวน์�้าสญูพนัธุ ์ อกีทัง้สตัวท์ะเลจะมโีลหะหนกัปนเป้ือน  

สง่ผลต่อความมัน่คงทางอาหารและสขุภาพรา่งกายของประชาชนทีบ่รโิภคสตัวน์�้า 

เหลา่น้ีเขา้ไป อกีทัง้ป่าชายเลนจะถกูท�าลายจากการกดัเซาะชายฝัง่และการเปิดพืน้ที่108

พนัธุป์ลาจากทะเลทีน่�ามาขาย ณ หาดตะบอเสก็

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 พืน้ท่ีใกล้เคียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ พืน้ทีใ่นบรเิวณเหลา่น้ีสว่นใหญ่เป็น

พืน้ทีร่าบลุม่เหมาะแกก่ารท�าเกษตรกรรม ชาวบา้นในหมูบ่า้นต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ

สว่นใหญ่ประกอบชพีท�านา ท�าสวน ท�านาเกลอื และท�าประมง สว่นใหญ่เป็นหมูบ่า้นที่

ถกูละเลยไปจากรายชือ่ผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งเป็นทางการ ตามทีท่างบรษิทัจดัท�า 

ซึง่สามารถแบง่พืน้ทีอ่อกไดเ้ป็น 3 สว่น109 

       เขตก่อสรา้งทา่เรอืขนาดเลก็ – หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัผลกระทบในสว่นน้ี คอื  

หมูบ่า้นหงาปิดตั ตัง้อยูบ่รเิวณชายฝัง่ทะเล ชาวบา้นกวา่ 70 ครอบครวั ตอ้งสญูเสยี

ทีด่นิเพือ่การก่อสรา้งถนนเลยีบชายหาดและทา่เรอืขนาดเลก็ ส�าหรบัเป็นทางออกทะเล

เพือ่ขนสง่อุปกรณ์ใหก้บัการก่อสรา้ง โดยสญูเสยีทีด่นิไปตัง้แต่ปี 2553 ทัง้ทีห่มูบ่า้นน้ี 

ตัง้อยูน่อกเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

 เขตพืน้ทีอ่พยพยา้ยถิน่ฐานใหม ่ – หมูบ่า้นบาวารถ์กูจดัสรรใหเ้ป็นพืน้ที่

ส�าหรบัรองรบัชาวบา้นทีถ่กูโยกยา้ย สง่ผลใหช้าวบา้นในบาวารเ์องกลบัสญูเสยีทีด่นิ

เพือ่น�าไปสรา้งบา้นกวา่ 480 หลงั 

 เขตพืน้ทีเ่หมอืงหนิ – เนินเขาในพืน้ทีห่มูบ่า้นปาราดตัถกูท�าลายเพือ่สรา้ง

เหมอืงหนิส�าหรบังานก่อสรา้ง และชาวบา้นในหมูบ่า้นมะยนิจกีวา่ 28 ครวัเรอืน ยงั 

สญูเสยีทีด่นิท�ากนิไปในชว่งปี 2553 เพือ่ถกูท�าเป็นเขตพืน้ทีเ่หมอืง 

 จากการส�ารวจของสมาคมพฒันาทวายพบวา่ ชาวบา้นในพืน้ทีด่งักลา่ว

ไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งโครงการทัง้ดา้นการสญูเสยีทีด่นิท�ากนิ ทีอ่ยูอ่าศยั 

และการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิ การก่อสรา้งสง่ผลใหน้�้าไมไ่หลเขา้สูพ่ ืน้ทีเ่พาะ

ปลกู ทีน่าถกูยดึ และถกูหา้มไมใ่หส้รา้งบา้นหรอืประกอบกจิกรรมในการประกอบ

อาชพีใด ๆ ในบางพืน้ทีย่งัไดร้บัฝุ่นละอองจากเหมอืงหนิ110 

109 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.
110 เรือ่งเดยีวกนั
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 พืน้ท่ีถนนเช่ือมต่อ ในสว่นของพืน้ทีน้ี่จะประกอบไปดว้ยถนน ทางรถไฟ  

ทอ่สง่ก๊าซและน�้ามนั และสายสง่กระแสไฟฟ้าแรงสงู ซึง่จะถกูล�าเลยีงและเชือ่มต่อจาก

พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษไปยงัประเทศไทย  โดยเสน้ทางล�าเลยีงและคมนาคมขนสง่น้ี

จะถกูแบง่เป็น 2 เสน้ทาง เสน้ทางแรก “ถนนเขา้ออกชัว่คราว” จากเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ไปยงับา้นพนุ�้ารอ้น ซึง่ขณะน้ีไดม้กีารเปิดสญัจรและใชง้านแลว้ ชาวบา้นในพืน้ทีก่วา่ 

13 หมูบ่า้น จงึถกูยดึทีด่นิเพือ่น�าไปสรา้งถนนดงักลา่ว เสน้ทีส่อง รองรบัถนน

หลวง 8 ชอ่งจราจร สายสง่กระแสไฟฟ้า ทอ่ก๊าซและน�้ามนั และทางรถไฟ 

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา

“หลกักโิลเมตรที ่0” จดุเริม่ตน้โครงการ

ทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 หมูบ่า้นสว่นใหญ่ทีถ่กูยดึทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งถนนเชือ่มต่อ อยูใ่นเขตพืน้ทีส่งู 

ชาวบา้นสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง มปีระวตักิารตัง้ถิน่ฐานอยา่งยาวนาน

หลายศตวรรษ ประกอบอาชพีท�าสวนเป็นหลกัเพือ่สรา้งรายไดแ้ละความมัง่คัง่ให้

ครอบครวั โดยสว่นมากมกัท�าสวนหมาก สวนยางพารา ไมนิ่ยมท�านาขา้ว แต่หลาย

ครวัเรอืนท�าไรข่า้วหมนุเวยีน ชาวบา้นในพืน้ทีน้ี่กวา่รอ้ยละ 94 เป็นเจา้ของทีด่นิ มี

ทีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง นอกจากน้ียงัท�าปศุสตัว ์และท�าประมงน�้าจดื ตวัอยา่งเชน่ 

หมูบ่า้นขาทาราค ีหมูบ่า้นกาตองนี หมูบ่า้นมยติตา หมูบ่า้นปินธาดอว ์ และหมูบ่า้น

กาโลนทา่ เป็นตน้111

111สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการที่
เกีย่วขอ้ง. ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.
112เรือ่งเดยีวกนั

 พืน้ท่ีอ่างเกบ็น�้า (เข่ือน) ในสว่นของพืน้ทีอ่า่งเกบ็น�้านัน้ตัง้อยูบ่นเนินเขา

ไกลออกไปทางดา้นตะวนัออกเฉยีงเหนือของโครงการ โดยอา่งเกบ็น�้าจะทว่มเน้ือที่

กวา่ 7-12 ตารางกโิลเมตร เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่น�้าหลกัป้อนใหก้บัเขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่

เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิของชาวบา้นหมูบ่า้นกาโลนทา่ ทัง้หมด 182 ครวัเรอืน 

โดยมผีูอ้ยูอ่าศยัประมาณ 1,000 คน นอกจากนัน้แลว้หมูบ่า้นกาโลนทา่เองยงัไดร้บั

ผลกระทบเพิม่เตมิจากการสรา้งถนนเชือ่มต่อดว้ย112

 บางส่วนของประเทศไทย พืน้ทีใ่นสว่นของประเทศไทยน้ี โดยเฉพาะ

ในสว่นภาคตะวนัตกของไทยทีอ่ยูใ่กลก้บัเมยีนมาจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการ

ทวายอยา่งยิง่ หากโครงการยงัคงเดนิหน้าต่อไปจนสามารถท�าส�าเรจ็ ทัง้น้ีเน่ืองจาก

โครงการทวายจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อไทยในสว่นดงักลา่ว 3 ประการ คอื 1) เกดิ

การเวนคนืทีด่นิและอพยพโยกยา้ยของผูค้นทีอ่ยู่ตามแนวเสน้ทางการก่อสรา้ง

ทางหลวงพเิศษ (มอเตอรเ์วย)์ หมายเลข 81 สายบางใหญ่ จ.นนทบุร ี– บา้นพนุ�้ารอ้น 

จ.กาญจนบุร ีโดยคาดการณ์กนัวา่จะมผีูไ้ดร้บัผลกระทบกวา่ 50,000 คน ทีจ่ะถกู

เวนคนืทีด่นิและโยกยา้ยออกไปอยูท่ีอ่ ืน่ 2) พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุง่ใหญ่-

นเรศวรจะไดร้บัจากโครงการ ทัง้น้ีเน่ืองจากอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้

อาจท�าใหม้ลพษิทางอากาศจากโครงการ ทัง้จากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
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และโรงงานอุตสาหกรรมอืน่ๆ สง่ผลใหเ้กดิฝนกรดบรเิวณนัน้ และอาจท�าใหทุ้ง่ใหญ่

นเรศวรถกูเพกิถอนจากการเป็นมรดกโลก นอกจากน้ีแหลง่น�้าตามธรรมชาตอิาจปน

เป้ือนสารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายจากโครงการ  3) แนวถนนจากบา้นพนุ�้ารอ้นไปยงัทวาย 

ซึง่เป็นเสน้ทางเลยีบเทอืกเขาตะนาวศร ี จะสง่ผลใหร้ะบบนิเวศของเทอืกเขาตะนาวศรี

ถกูแบง่ขาดออกจากกนัเป็นสองสว่นดว้ยถนนทีก่วา้งกวา่ 200 เมตร และสตัวป่์าจะได้

รบัผลกระทบจากการเคลือ่นยา้ยขนสง่อุปกรณ์และสนิคา้ต่าง ๆ ของรถบรรทกุจ�านวน

มหาศาล และยงัท�าใหค้ณุภาพป่าไมเ้สือ่มโทรม113 

113 มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิ โครงการทา่เรอืน�้าลกึทวาย: มองใหไ้กลกวา่ผลประโยชน์. กรงุเทพฯ : 
มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต,ิ 2555.

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิเสมสกิขาลยั และสมาคมพฒันาทวาย ไดย้ืน่

ค�ารอ้ง (ค�ารอ้งที ่ 107/2556) ต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ใหต้รวจสอบ

การละเมดิสทิธมินุษยชนในการด�าเนินงานในโครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิ

พเิศษทวาย ทีด่�าเนินการโดย บมจ. อติาเลยีนไทยฯ  โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชน

แหง่ชาตไิดม้อบหมายคณะอนุกรรมการดา้นสทิธชิมุชนพจิารณาด�าเนินการ114 

 หลงัจากทีไ่ดม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่

ชาตไิดม้คีวามเหน็และขอ้เสนอแนะนโยบายต่อรฐับาลในรายงานการตรวจสอบที ่

1220/2558 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2558 ดงัน้ี คอื115 

 บมจ. อติาเลยีนไทยฯ สมควรพจิารณาด�าเนินการชดเชยและเยยีวยาความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินโครงการฯ โดยใหช้าว

บา้นไดม้สีว่นรว่มในการพจิารณาด�าเนินการชดเชยเยยีวยาของบรษิทัในทกุขัน้ตอน 

จนกวา่จะไดร้บัการชดเชยและเยยีวยาความเสยีหายอยา่งเป็นธรรม

114ค�ารอ้งต่อกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ โดย มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิ เสมสกิขาลยั และ
สมาคมพฒันาทวายกรณโีครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (ค�ารอ้งที ่107/2556), 2556.
115 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ รายงานผลการตรวจสอบที ่1220/2558, 23 พฤศจกิายน 2558.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 คณะรฐัมนตร ีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์และหน่วยงาน

อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ควรจดัตัง้กลไกหรอืก�าหนดภารกจิการก�ากบัดแูลการลงทนุในต่าง

ประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทยใหเ้คารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน โดย

น�าหลกัการชีแ้นะแหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน: การปฏบิตัติาม

กรอบการคุม้ครอง เคารพ เยยีวยา (United Nations Guiding Principles on Busi-

ness and Human Rights: Implementing the Protect, Respect, Remedy Frame-

work (2554)) มาเป็นกรอบในการด�าเนินการ

การด�าเนินการของรฐับาล
ตามรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่ 16 พฤษภาคม 2559 รบัทราบผลการพจิารณา

ด�าเนินการตามรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งทีม่ขีอ้เสนอแนะนโยบาย เรือ่ง สทิธชิมุชน 

กรณกีารด�าเนินโครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ในสาธารณรฐัแหง่

สหภาพเมยีนมาของ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ซึง่ไทยรว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงในการ

พฒันาโครงการ ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนต่อชาวทวายของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน-

แหง่ชาต ิตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศเสนอ116 

116 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี สรปุผลการพจิารณาด�าเนินการตามรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งทีม่ ี
ขอ้เสนอแนะนโยบาย เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนินโครงการทา่รเอน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย 
ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาของบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ประเทศไทย
ไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงในการพฒันาโครงการดงักลา่ว ทีม่กีารกระท�าทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนต่อชาว
ทวาย, 17 พฤษภาคม 2559.

 โดยขอ้เสนอแนะเชงินโยบายของกระทรวงการต่างประเทศนัน้ ไดม้าจาก

การประชมุหารอืระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รว่มพจิารณาขอ้เสนอแนะของ

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิเมือ่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2559 โดยมผีูแ้ทนจาก

กระทรวงพาณชิย ์ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลงั ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ส�านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน) 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้รว่มดว้ย ซึง่ทีป่ระชมุสนบัสนุน
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ในหลกัการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตใิหม้กีลไก

ก�ากบัดแูลหรอืสนบัสนุนภาคเอกชนใหเ้คารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน

มากขึน้ โดยใหส้อดคลอ้งในหลกัการหลกัการชีแ้นะแหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและ

สทิธมินุษยชน (UNGP) โดยใหร้ฐัควรมหีน้าทีส่ง่เสรมิใหเ้อกชนมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมและเคารพหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชนในการลงทุนทัง้ทีเ่กดิใน

ประเทศไทยและการลงทนุของผูล้งทนุสญัชาตใินต่างประเทศนอกจากน้ีทีป่ระชมุ

ยงัเสนอใหม้กีารเผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ UNGP 

ผา่นการจดัอบรม การแปลเอกสารและเผยแพรใ่นภาคสว่นต่าง ๆ พรอ้มทัง้ผลกั

ดนัใหภ้าคเอกชนมมีาตรการทีส่ง่เสรมิสทิธมินุษยชนทีเ่ขม้ขน้ยิง่ขึน้ ซึง่รฐับาลควร

ก�าหนดใหเ้อกชนทีล่งทนุด�าเนินการเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั โดยเอกชนควรจดัใหม้ี

กลไกปรกึษาหารอืและรบัขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ มกีารศกึษา

ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน รวมถงึจดัท�ารายงานประจ�าปีหรอืเปิดเผยขอ้มลูทีม่ ี

สาระเกีย่วกบัผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน ยิง่ไปกวา่นัน้ รฐับาลอาจมยีทุธศาสตรก์าร

ลงทนุของประเทศทีร่ะบุสาระเรือ่งสทิธมินุษยชนไว ้หรอืมอบหมายใหภ้าคสว่นต่าง ๆ 

จดัท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน นอกจากน้ี รฐับาลอาจ

พจิารณาความเป็นไปไดข้องการใชเ้ครือ่งมอืประเภทแรงจงูใจทางภาษหีรอืเงือ่นไขใน

การขอรบัเงนิกูห้รอืสทิธปิระโยชน์จากรฐัในการผลกัดนัใหเ้อกชนเคารพสทิธมินุษย

ชนและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ไปจนถงึการใหร้างวลัยกยอ่งบรษิทั โดยควรมกีลไกตดิตาม 

เพือ่สง่เสรมิหรอืก�าหนดใหเ้อกชนปฏบิตัติามหลกัการ UNGP อยา่งจรงิจงั117 

117 กระทรวงการต่างประเทศ, ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เรือ่ง สทิธมินุษยชน กรณกีารด�าเนินโครงการ
ทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา ของบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน), 11 มนีาคม 2559.

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
 รายงานของสมาคมพฒันาทวายระบุวา่ก่อนทีจ่ะเริม่ด�าเนินการก่อสรา้ง ไม่

ปรากฏวา่มกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มการสญูเสยีแก่ชาวบา้นแต่อยา่งใด 

ทัง้ชาวบา้นบางคนกลา่ววา่ ทีด่นิของตนถกูบุกรกุโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหน้า

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา



82

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มนัน้ บรษิทัเพิง่จะด�าเนินการจา้งคณะที่

ปรกึษาเพือ่ประเมนิผลกระทบในเดอืนกนัยายน ปี 2554  ซึง่เป็นชว่งเวลาหน่ึงปีหลงั

จากทีม่กีารด�าเนินโครงการแลว้ ซึง่ถอืวา่ผดิหลกัความรบัผดิชอบและจรยิธรรมในการ

ด�าเนินโครงการ ในขณะทีเ่ขา้มาท�าการศกึษานัน้ไดม้กีารท�าการศกึษาเพยีงอยา่ง

เดยีว คอื การศกึษาประเมนิผลกระทบโครงการถนนเชือ่มต่อเทา่นัน้ ซึง่ระหวา่ง

ท�าการศกึษานัน้โครงการยงัคงด�าเนินต่อ อกีทัง้ถนนกถ็กูตดัพาดผา่นพืน้ทีข่องชาว

บา้นอยูก่่อนทีจ่ะท�าการศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้118 ความโปรง่ใสในการเปิดเผยขอ้มลูและ

การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ

 ในสว่นของการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการต่อชาวบา้นของหน่วยงานภาค

รฐัและบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการเองนัน้กม็คีวามบกพรอ่งอยา่งยิง่ โดยในสว่นของการ

เวนคนืทีด่นินัน้ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอทัง้ในสว่นของ

โครงการ และผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชมุชนและวถิชีวีติของพวกเขาหากตอ้งถกู

โยกยา้ย กจิกรรมชีแ้จงขอ้มลูทีจ่ดัขึน้โดยภาครฐัและบรษิทัไมไ่ดเ้ขา้ถงึประชาชน

สว่นใหญ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ ไมม่กีารปรกึษาหารอืและการมสีว่นรว่มของชมุชนใน

การตดัสนิใจ ปราศจากการยนิยอมจากชาวบา้นสว่นใหญ่ และมเีพยีงจ�านวนน้อย

มากทีไ่ดร้บัเอกสารสิง่พมิพข์อ้มลูเกีย่วกบัโครงการ สว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูจากการ

บอกต่อกนัเองและจากสือ่ทอ้งถิน่119 

การชดเชยค่าเสียหาย

 ในรายงานของสมาคมพฒันาทวายพบวา่กวา่รอ้ยละ 63 ของผูใ้หข้อ้มลู

กลา่ววา่เจา้หน้าทีร่ฐัและบรษิทัไมเ่คยเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ชดเชยแต่อยา่งใด 

ทัง้ในแงข่องการก�าหนดราคาและกระบวนการชดเชย แต่กม็บีางรายทีไ่ดร้บัคา่

ชดเชยไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ซึง่กย็งัพบวา่มคีวามบกพรอ่ง เน่ืองจากมคีวามลา่ชา้ 

และไมจ่า่ยเตม็จ�านวนตามทีต่กลงกนัไว ้ และบางสว่นยงัรอการจา่ยคา่ชดเชยอยู ่

ในจ�านวนของผูท้ีไ่ดร้บัคา่ชดเชยแลว้นัน้ มเีพยีงบางรายทีไ่ดร้บัเอกสารการรบัเงนิ

อยา่งเป็นทางการทีม่กีารระบุตวัเลขการค�านวณและการจา่ยคา่ชดเชย 

119 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.

118 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.
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120 เรือ่งเดยีวกนั

มเีพยีงรอ้ยละ 9.3 ของผูใ้หข้อ้มลูกบัทางสมาคมพฒันาทวายเทา่นัน้ทีไ่ดร้บัเอกสาร

อยา่งเป็นทางการดงักลา่ว และอกีกวา่รอ้ยละ 59 ไมไ่ดร้บัเอกสารไมไ่ดร้บัเอกสาร 

และอกีรอ้ยละ 30 ไดร้บัเพยีงเอกสารทีไ่มเ่ป็นทางการ (เศษกระดาษ) นอกจากน้ีใน

ดา้นของจ�านวนคา่ชดเชยเองกย็งัมคีวามบกพรอ่ง ผูใ้หข้อ้มลูกวา่รอ้ยละ 72 เปิด

เผยว่าทางบรษิทัไม่ไดก้�าหนดโครงสรา้งราคามาตรฐานส�าหรบัการค�านวณและ

จดัสรรคา่ชดเชย นอกจากน้ีคา่ชดเชยทีไ่ดร้บักข็าดความเทา่เทยีมและเป็นธรรมต่อ

ผูไ้ดร้บัผลกระทบ กวา่รอ้ยละ 69 ระบุวา่ตนไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยอยา่งเทา่เทยีมและเป็น

ธรรมเมือ่เทยีบกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบคนอืน่ ๆ และกวา่รอ้ยละ 91 ระบุวา่คา่ชดเชยทีร่บั

ไมเ่พยีงพอต่อการด�ารงชวีติในอนาคต120 การจดัการการอพยพโยกยา้ย

 ในสว่นของการจดัการการอพยพโยกยา้ย แมว้า่ทางบรษิทัจะไดท้�าการ

ก่อสรา้งบา้นส�าหรบัผูอ้พยพจากพืน้ทีโ่ครงการในหมูบ่า้นบาวารแ์ลว้ทัง้หมด 480 

หลงั ซึง่มผีูเ้ขา้อาศยัเพยีงหน่ึงครอบครวัเทา่นัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากชาวบา้นสว่นใหญ่

ขาดความเชือ่มัน่ในเรือ่งของคณุภาพและความคงทนแขง็แรงของตวับา้น เพราะ

ไดเ้กดิเหตุการณ์พายพุดัแรงจนหลงัคาบา้นพงัลงมา นอกจากน้ีในพืน้ทีร่องรบัผู้

อพยพเองกม็ทีีด่นิไมเ่พยีงพอต่อการท�าเกษตร ราคาทีด่นิในพืน้ทีด่งักลา่วกส็งู

กวา่อตัราคา่ชดเชยทีช่าวบา้นไดร้บั121 

121 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง. 
ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.

ประเดน็ช่องว่าง ของกฎหมาย และความรบัผิดชอบ

การอาศยัชอ่งวา่งทางกฎหมาย

 ก่อนที ่บมจ. อติาเลยีนไทยฯ จะไดร้บัสมัปทานเพือ่พฒันาโครงการทวาย

ไมป่รากฏวา่มกีฎหมายสิง่แวดลอ้มหรอืการก�าหนดใหม้ที�าการประเมนิผลกระทบ

ทางสิง่แวดลอ้มหรอืสงัคมแต่อยา่งใด เพิง่จะเริม่มกีลไกก�ากบัและก�าหนดใหม้กีาร

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม (PEA EIA SIA) ภายใตก้ฎหมายการ

ลงทนุต่างประเทศ ซึง่ประกาศใชใ้นปี 2555 และแมจ้ะมกีารก�าหนดใหม้กีารศกึษา

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในกฎหมายดงักลา่ว แต่ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ กไ็ดเ้ริม่

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

พฒันาโครงการไปแลว้ โดยทีป่ระชาชนจ�านวนมากในพืน้ทีไ่มท่ราบมาก่อนวา่จะมี

การพฒันาโครงการทวาย นอกจากน้ี กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ปี 2554  

ยงัเน้นไปทีก่ารใหป้ระโยชน์แก่นกัลงทนุ ทัง้ยงัไมม่เีน้ือหาโดยตรงทีพ่ดูถงึผูม้สีทิธใิน

ทีด่นิ ซึง่เป็นการมองขา้มความส�าคญัของการรบัฟังความคดิเหน็และความยนิยอม

ของชมุชน เป็นเหตุใหเ้กดิการเวนคนืทีด่นิและเปิดทางใหม้กีารละเมดิสทิธชิมุชนและ

สทิธมินุษยชนไดง้า่ย

แมน่�้ากาโลนทา่ 

แมน่�้าสายส�าคญั

ทีถ่กูก�าหนดใหเ้ป็น

พืน้ทีส่รา้งอา่งเกบ็น�้า

ขนาดใหญ่

เพือ่ป้อนน�้าใหก้บัเขต

เศรษฐกจิพเิศษทวาย

ชาวประมงล�าเลยีงลงัพลาสตกิทีบ่รรจุปลาและ

สตัวท์ะเลหลากชนิดขึน้มายงัหาดตะบอเสก็

บรรยากาศการซื้อขายปลาสดและ

อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาตะบอเสก็
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โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเย 
รฐัมอญ 

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บริษทั ทีทีซีแอล จ�ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ�ากดั เมือ่

วนัที ่24 เมษายน 2528 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 20 ลา้นบาท เพือ่ประกอบธรุกจิ

การใหบ้รกิารดา้นการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ และการ

ก่อสรา้งโรงงานแบบครบวงจร (Integrated Engineering, Procurement  and  

Construction, Integrated EPC) ภายใตก้ารรว่มทนุของ Toyo Engineering  

Corporation (ประเทศญีปุ่่น) และ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 

49.0 และรอ้ยละ 51.0 ตามล�าดบั

 บมจ. ททีซีแีอล จดทะเบยีนเปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดัในเดอืน

กรกฎาคม 2551 มหีุน้จดทะเบยีนรวม 480 ลา้นบาท และจดัตัง้บรษิทัยอ่ย ในต่างประเทศ

ทัว่โลก ไดแ้ก่ ไทย เมยีนมา เวยีดนาม สงิคโปร ์ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์ สหรฐัอเมรกิา  

กาตาร ์  บรษิทัยอ่ยทกุแหง่จะขึน้ตรงกบับรษิทัแมใ่นประเทศไทย และในปี 2553  

บรษิทั Chiyoda Corporation ของประเทศญีปุ่่น เขา้รว่มเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกบั 

บมจ. ททีซีแีอล และเขา้ถอืหุน้สามญัรอ้ยละ 7.0 ของทนุจดทะเบยีน

 สดัสว่นการถอืหุน้ ณ เดอืนมนีาคม ปี 2559 ของ บมจ. ททีซีแีอล คอื  
1.บรษิทั Toyo Engineering Corporation ถอืหุน้รอ้ยละ 15.00
2.บรษิทั ไทยเอน็ดวีอีาร ์จ�ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 8.02
3. บรษิทั โกลบอล บสิซเินส แมเนจเมนต ์จ�ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 6.90
4. นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ททีซีแีอล  
ถอืหุน้รอ้ยละ 6.10
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

5. บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 3.29

6. บรษิทั Chiyoda Corporation ถอืหุน้รอ้ยละ 3.00

 สดัสว่นการถอืหุน้ ณ เดอืนสงิหาคม ปี 2560 ของ บมจ. ททีซีแีอล คอื  

1. บรษิทั Toyo Engineering Corporation ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00

2. บรษิทั โกลบอล บสิซเินส แมเนจเมนต ์จ�ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 6.90

3. นายฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ททีซีแีอล  

ถอืหุน้รอ้ยละ 6.10

4. บรษิทั ไทยเอน็ดวีอีาร ์จ�ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 6.02

5. นายศกัดิช์ยั ศกัดิช์ยัเจรญิกุล ถอืหุน้รอ้ยละ 4.11

6. น.ส.สรุตันา ตฤณรตนะ ถอืหุน้รอ้ยละ 2.83

 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ มผีูร้ว่มทนุส�าคญับางรายไดถ้อนการลงทนุใน บมจ.ที

ทซีแีอล ออกไปไดแ้ก่  บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์และ บรษิทั Chiyoda 

Corporation จากญีปุ่่ น

 บมจ. ททีซีแีอล และกระทรวงพลงังานไฟฟ้าของเมยีนมา (Ministry of 

Electric Power) ไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU)122 เมือ่วนัที ่ 21 มนีาคม 

2556 เพือ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวา ขนาด 

1,280 เมกะวตัต ์มมีลูคา่เงนิลงทนุประมาณ 2,800 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเทยีบ

เทา่ 91,000 ลา้นบาท12

 บมจ. ททีซีแีอล รว่มทนุกบับรษิทั วนิ ยอง ช ีอ ู(Win Yaung Chi Oo)124 

ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

รปูแบบการลงทนุ

122 โตโย-ไทย คอรป์อเรชนั จ�ากดั (มหาชน), จดหมายแจง้กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เรือ่ง ลงนามในบนัทกึเพือ่ความเขา้ใจกบั กระทรวงพลงังานไฟฟ้า สาธารณรฐัแหง่
สหภาพเมยีนมา เมือ่วนัที ่ 22 มนีาคม 2556 เขา้ถงึไดจ้าก http://ttcl.listedcompany.com/news-
room/20130322-TTCL-SET02-TH.pdf
123 โตโย-ไทย คอรป์อเรชนั จ�ากดั (มหาชน), พธิลีงนามสญัญา - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิ 
ในประเทศเมยีนมาร,์ 9 เมษายน 2559, เขา้ถงึไดจ้าก http://ttcl.com/news/activities/view/71 
124  Myanmar Business Today, $2.8-b Mon Coal-fired Power Plant Suspended. Myanmar Busi-
ness Today, 2 February 2016, เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.mmbiztoday.com/articles/28-b-mon-coal-
fired-power-plant-suspended
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 วนัที ่21 กรกฎาคม 2557 วา่ บมจ. ททีซีแีอล ท�าขอ้เสนอต่อรฐับาลเมยีนมา 

ยา้ยต�าแหน่งก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 1,000 เมกะวตัต ์ จากเขต

เศรษฐกจิพเิศษตลิะวาไปทีร่ฐัมอญ โดยใหเ้หตุผลวา่ ชายฝัง่บรเิวณเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตลิะวามรีะดบัน�้าคอ่นขา้งตืน้ ท�าใหเ้รอืขนสง่ถ่านหนิขนาดใหญ่ไมส่ามารถเทยีบทา่ได้

และจะท�าใหร้าคารบัซือ้ไฟฟ้าสงูขึน้ แต่ชายฝัง่ของรฐัมอญมคีวามเหมาะสมมากกวา่

เพราะมพีืน้ทีต่ดิน�้าทะเลลกึและจะท�าใหร้าคารบัซือ้ไฟฟ้าถกูลงรอ้ยละ 15-20125 

 บมจ. ททีซีแีอล และกรมพฒันาไฟฟ้าพลงัน�้า (Department of Hydro-

power Planning) ภายใตก้ระทรวงพลงังานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power) 

รฐับาลเมยีนมา รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOA) เพือ่พฒันาและด�าเนินงาน

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ มลูคา่สญัญาก่อสรา้ง (EPC) 2,800 ลา้นดอลลาร์

สหรฐั หรอืเทยีบเทา่ 91,000 ลา้นบาท126  ในวนัที ่9 เมษายน 2558 มแีผนระยะ

เวลาการก่อสรา้งประมาณ 4-6 ปี จะเริม่ก่อสรา้งจากปี 2559

 รายงานประจ�าปี 2559 โดย มร. ฮโิรโนบุ อริยิา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ระบุในสารจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารวา่ โรงไฟฟ้าในประเทศ

เมยีนมา มคีวามจ�าเป็นตอ้งหยดุการด�าเนินงานเป็นการชัว่คราว (Temporary  

suspend)127

125 กรงุเทพธรุกจิ, “TTCL: เขา้ใกลจ้ดุเปลีย่นส�าคญั” 21 กรกฎาคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/593981.
126 อารว์ายทไีนน์ (RYT9), เซน็สญัญา ก.พลงังานพมา่ท�าโรงไฟฟ้าถ่านหนิ มลูคา่โครงการ 9.1 หมืน่
ลบ, 9 เมษายน 2558. http://www.ryt9.com/s/iq10/2134663    
127 TTCL Public Company Limited, Message from President, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.ttcl.com/
about/message_from_president

 ในชว่งปี 2558 ไดป้รากฏขา่วที ่บมจ. ททีซีแีอล จะใชว้ธิรีะดมทนุเพือ่

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย ในหลายชอ่งทาง อาทเิชน่ 

 1. จดทะเบยีน บรษิทั Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd. (TTPHD) 

เขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัยท์ีป่ระเทศสงิคโปร์

เพือ่ระดมทนุ128 

 2. การกูเ้งนิจากธนาคารระหวา่งประเทศเชน่ ธนาคารเพือ่ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศแหง่ญีปุ่่ น (JBIC)129

128 The Nation, TTCL, 27 July 2015, http://www.nationmultimedia.com/business/TTCL-30265296.html  
129เรือ่งเดยีวกนั

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 3. การกูเ้งนิจากธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้ของไทย (EXIM) 

เชน่เดยีวกบัโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซอาโลน ทีบ่มจ.ททีซีแีอล ไดส้มัปทาน

ก่อสรา้งเพือ่สง่ไฟฟ้าใหเ้ขตยา่งกุง้

ลกัษณะโครงการ

 รายงานประเมนิความเป็นไปไดโ้ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ที ่บมจ. ททีซีแีอล 

วา่จา้งบรษิทั Environmental Resources Management (ERM-Siam Co., Ltd.) ศกึษา

นัน้ ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิโดยสรปุ คอื

 โรงไฟฟ้าถ่านหนิและทา่เรอืตัง้อยูท่างตะวนัตกของเขตเย หา่งจากตวัเมอืง 

16 กโิลเมตร หา่งจากถนนหลวงสายหลกัหมายเลข 8 เป็นระยะทาง 14 กโิลเมตร 

ทางตะวนัตกตดิกบัชายฝัง่ทะเลอนัดามนั ทางตะวนัออกเฉยีงเหนือเป็นพืน้ทีเ่กษตร

สว่นตะวนัออกเฉยีงใตม้ภีเูขาและพืน้ทีเ่กษตร บรษิทัทีป่รกึษาระบุวา่ ในรศัม ี 0.5-1 

กโิลเมตรของพืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิมหีมูบ่า้น 1 หมูบ่า้น (หมูบ่า้นอนัแตง) 

และล�าธาร 1 สาย

 โรงไฟฟ้าถ่านหนิจะใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 1,500,000 ตารางเมตร (937.5 ไร)่ 

ทา่เทยีบเรอืจะอยูห่า่งจากตวัโรงไฟฟ้าออกไปในทะเลประมาณ 3-5 กโิลเมตร 

สามารถรองรบัเรอืขนาด 75,000 เดทเวตตนั (DWT)  และใชส้ายพานในการป้อน

ถ่านหนิสง่โรงไฟฟ้า

 โรงไฟฟ้าถ่านหนิประเภทซุปเปอรอ์ลัตรา้ครติคิลั มกี�าลงัผลติ 1,280 

เมกะวตัต ์ใชถ่้านหนิ  3.5-4.5 ลา้นตนัต่อปี น�าเขา้จากประเทศอนิโดนีเซยีรอ้ยละ 

60 ประเทศออสเตรเลยีรอ้ยละ 20 และประเทศแอฟรกิาใตร้อ้ยละ 20

 ระยะเวลาก่อสรา้ง 47 เดอืน ตอ้งใชค้นงานระหวา่งการก่อสรา้งจ�านวน 

3,850 คน และใชน้�้าระหวา่งการก่อสรา้ง 1,600 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง

 ระบบหลอ่เยน็ของโรงไฟฟ้าจะใชน้�้าทะเลทีก่ลัน่แลว้ประมาณ 200,000 

ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง และจะใชน้�้าฉีด 960 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมงเพือ่

ป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายทีล่านถ่านหนิ
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สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เขตเย รฐัมอญ ตัง้อยูท่ีห่มูบ่า้นอนัแตง บรเิวณ 

เทอืกเขาพะลนึ ชายฝัง่ทะเลอนัดามนัในเขตเย ทางตอนใตข้องรฐัมอญ ประเทศเมยีนมา 

บรเิวณเทอืกเขาพะลนึมรีะบบนิเวศทีห่ลากหลาย ท�าใหพ้ืน้ทีน้ี่กลายเป็นแหลง่อาหาร

ทีอุ่ดมสมบรูณ์ของคนในชมุชน มสีวนหมากและผลไมป่้าบนเทอืกเขา บรเิวณทีร่าบมี

ล�าคลองเลก็ใหญ่เชือ่มโยงทุง่นาทีแ่ผก่วา้งรอบ ๆ ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวบา้น  รมิฝัง่ทะเล

และป่าชายเลนบรเิวณทีป่ากแมน่�้านิเกรอะเป็นแหลง่ประมง พืน้ทีใ่นบรเิวณน้ีไมไ่ดม้ี

อยูเ่พยีง 1 หมูบ่า้นจากรายงานการศกึษาของบมจ. ททีซีแีอล หากยงัเป็นพืน้ที่

เศรษฐกจิทีส่�าคญัของชาวบา้นกวา่ 1,590 ครวัเรอืน ใน 7 หมูบ่า้น130  คอื หมูบ่า้น 

องัแตง (Andin) หมูบ่า้นกวา๊นตะมอปึย (Kwan Tamort Pea) หมูบ่า้นซายแกรม 

(Saigram) หมูบ่า้นนินู่ (Sanint Janu) หมูบ่า้นบาลายแซม (Palaing Sam) หมูบ่า้นนิ

เกรอะ (Sanint Krate) และหมูบ่า้นกวา๊นเกาะกะรอย (Kwan Kaw Kha Raw) รวมทัง้

เมอืงใกลเ้คยีงอยา่งเมอืงเย ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาตพินัธุม์อญทีย่งัคงรกัษา

วฒันธรรมและประเพณทีอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นบัถอืศาสนาพทุธ

 เทอืกเขาพะลนึ มสีเีขยีวตลอดทัง้ปี เตม็ไปดว้ยสวนไมผ้ลทีแ่ผไ่ปทัว่พืน้ที่

และทอดยาวลงไปสูพ่ืน้ทีร่าบ ตน้หมาก เป็นตน้ไมเ้ศรษฐกจิส�าคญัทีน่�ารายไดม้หาศาล

สูช่มุชนทอ้งถิน่ ไมผ้ลชนิดอืน่ ๆ เชน่ ทเุรยีน มะมว่ง กลว้ย ลกูเนียง จ�าปาดะ สม้ 

มะนาว รวมทัง้เหด็ ต่างเป็นแหลง่อาหารและรายไดท้ีส่�าคญัไมแ่พต้น้หมาก วธิกีารปลกู

หมากและดแูลสวนผลไมท้ีส่บืทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่กลายเป็นภมูปัิญญาในการเสรมิ

ความอุดมสมบรูณ์แก่ระบบนิเวศยอ่ยในสว่นทีม่คีวามคลา้ยคลงึ กบัระบบนิเวศของ 

ป่าไม ้ อกีทัง้ยงัรกัษาแหลง่น�้าใหใ้สเยน็ตลอดปี สายน�้าน้อยใหญ่เหลา่น้ีพดัพา 

สารอาหารจากภเูขาไหลผา่นทุง่นามาปะทะกบัปากแมน่�้านิเกรอะและหาดเลนที ่

ไหลขึน้-ลง ตามอทิธพิลของทะเลอนัดามนั สายน�้าเหลา่น้ีกลายเป็นเครอืเชือ่มโยงที่

คอยหลอ่เลีย้งผนืนาอนักวา้งใหญ่ ซึง่เป็นแหลง่อาหารทีส่�าคญั โดยเฉพาะขา้ว พชืผกั 

และสตัวน์�้านานาชนิด

130 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Phar-
lain Study by its community, Final report: Feburary, 2016, เขา้ถงึไดจ้าก  https://drive.google.
com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view 
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

เรอืกสวนไรน่าอนัอุดมสมบรูณ์เมือ่มองจากเทอืกเขาพะลนึ
ทีท่อดยาวไปจดชายหาดรมิทะเล

ล�าหว้ยน�้าจดืจากเทอืกเขาพะลนึ 
ทีไ่หลป่านวดัและชมุชน

สวนหมากทีข่ ึน้อยา่งหนาแน่น
ปะปนกบัพชืพนัธุอ์ืน่ๆ 
บทเทอืกเขาพะลนึ
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ผลผลติจากหมากทีเ่ป็นแหลง่รายไดส้�าคญัของชมุชน

ชาวบา้นในพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นชาตพินัธุม์อญ นบัถอืศาสนาพทุธ 
ทีร่กัษาวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไวอ้ยา่งเหนียวแน่น

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

การตากหมากในชมุชนบรเิวณภเูขาพะลนึ

แผงตากปลาในชมุชนชาวประมง  
หมูบ่า้นกวา๊นตะมอปึย เขตพะลนึ
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 บรเิวณหาดเลนรมิฝัง่ทะเลอนัดามนั ยงัอุดมสมบรูณ์ไปดว้ย สตัวน์�้า

หน้าดนินานาชนิดจ�านวนมหาศาล ทัง้ปแูละหอย และป่าชายเลนทีป่ากแมน่�้า 

นิเกรอะเป็นระบบนิเวศทีซ่บัซ้อนและอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกบัการเป็นแหล่ง

อนุบาลสตัวน์�้า หาดเลนและป่าชายเลนเป็นแนวกนัชนธรรมชาต ิ ปกป้องระบบ

นิเวศและชมุชนบนแผน่ดนิใหญ่จากแรงปะทะของลมและคลืน่ทะเล ทีบ่รเิวณ

หาดทราย เป็นจดุพกัเรอืของชาวประมงพืน้เมอืงระหวา่งการออกเรอืไปเกบ็สตัว์

น�้าทีต่ดิตาขา่ยกลางทะเลในแต่ละวนั เชน่ ปลาหวัยุง่(Harpadon nehereus) 

ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus) ปลากุเรา (Polynemus indicus) 

ปลากะพงขาว(Lates calcarifer) กุง้กา้มกราม(Macrobrachium rosenbegii) กัง้ 

กุง้มงักร(Panulirus polyphagus) พืน้ทีช่ายฝัง่และทะเลอนัดามนัเหลา่น้ีคอื

แหลง่ประมงทีส่�าคญัของเขตพะลนึ

 รายงานวจิยัความมัง่คัง่และความสมบรูณ์ในเขตพะลนึ พบวา่รายไดจ้าก

หมาก ขา้ว และการประมง รวมทัง้ 7 หมูบ่า้น มมีลูคา่สงูถงึ 205,529,877 บาท 

ดงัตารางข้างล่างน้ี

หมู่บา้น รายได้หมาก รายได้ข้าว รายได้ประมง รายได้รวม

(บาท)

อนัแตง 38,122,424 4,395,191 - 42,517,757

นิเกรอะ 27,089,690 4,120,454 7,781,818 38,991,969

กวา๊นตะมอปึย 3,838,182 460,303 91,109,091 95,407,576

นินู่ 7,876,061 1,730,909 - 9,606,970

ซาบแกรม 11,883,333 3,721,242 - 15,604,575

บาลายแซม 2,357,576 895,152 - 3,252,728

กวา๊นเกาะฮรอย - 148,484 - 148,484

รวม 91,167,273 15,471,695 98,890,909 205,529,877

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

นโยบายสนับสนุนของไทย  การระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์

นโยบายสนับสนุนของเมียนมา

 - กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment 

Law 2012) 

 - แผนพฒันาพลงังานของเมยีนมา (Power Development Plan) 

ประเดน็ปัญหาด้านด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชน

 การสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ทีต่อ้งใชพ้ืน้ทีป่ระมาณ 900 ไร ่ และสรา้งทา่

เทยีบเรอืยาวออกไปในทะเล จะสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

โดยตรงของชมุชนในสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีท่�ากนิ, พืน้ทีห่าดเลน, ป่าชายเลน และรวมทัง้

พืน้ทีช่ายฝัง่ทีเ่ป็นพืน้ทีป่ระมงของชมุชน 

 นอกจากน้ีในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหนินัน้จะสรา้งผลกระทบดา้นสิง่

แวดลอ้ม และสงัคมต่อชมุชน เชน่ ฝุ่น, น�้าเสยี, การปนเป้ือนสารพษิในน�้า ดนิและ

อากาศ 

 ดว้ยความวติกถงึผลกระทบต่าง ๆ ทีไ่มอ่าจฟ้ืนคนืได ้ วนัที ่24 พฤษภาคม 

2557 ชาวบา้น ผูท้รงเกยีรตใินชมุชน พระสงฆ ์ เครอืขา่ยองคก์รประชาสงัคม และ

เยาวชนในเขตพะลนึ รวมตวักนัทีห่มูบ่า้นนิเกรอะ พืน้ทีป่กครองทอ้งถิน่องัแตง เขตเย 

เพือ่พดูคยุวเิคราะหผ์ลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และสรปุจดุยนืคดัคา้น

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 10 ประการ131 ดงัน้ี

 1.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะท�าลายสิง่แวดลอ้มของชมุชน

 2.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะกระทบวถิชีวีติดัง้เดมิและพื้นที่

เกษตรของชาวบา้น

 3.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะท�าลายผนืดนิและกระทบการเกษตร

เป็นอยา่งมาก อกีทัง้ยงัจะท�าใหแ้หลง่น�้าสกปรก

131 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Phar-
lain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.50, เขา้ถงึไดจ้าก  https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view



95

 4.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะเพิม่พนูปัญหาความเปลีย่นแปลง

ทางสภาพภมูอิากาศและจะกระทบกบัคนทกุภาคสว่น รวมทัง้สิง่แวดลอ้มและ

ธรุกจิทางการเกษตร

 5.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะสรา้งขยะเคมทีีจ่ะท�าลายสิง่มชีวีติ

ในทะเล

 6.ควนัจากตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินในแผนจะท�าให้เกิดมลพิษอากาศ 

ท�าลายสขุภาพและท�าใหค้นในชมุชนอายสุัน้

 7.เสยีงจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ รวมทัง้การขนยา้ยเครือ่งจกัรและเครือ่งยนต์

ขนาดใหญ่เขา้ออกทางหมูบ่า้นและทา่เรอืจะเปลีย่นวถิชีวีติของชมุชน อกีทัง้ท�าลาย

ธรุกจิประมงทอ้งถิน่

 8.โรงไฟฟ้าถ่านหนิในแผนจะก่อมลพษิทางเสยีง ท�าใหช้าวบา้นไมไ่ดย้นิ

เสยีงของลมและคลืน่ทะเล อนัเป็นเครือ่งมอืเตอืนภยัจากภยัธรรมชาติ

 9.ขยะเคมจีากตวัโรงไฟฟ้าถ่านหนิในแผนจะท�าลายสุขภาพของชาว

บา้นมาก

 10.แผนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิจะน�าแรงงานอพยพจ�านวนมากเขา้

มาทีห่มูบ่า้นองัแตง ซึง่จะกระทบต่อวถิชีวีติ วฒันธรรม ภาษาและความเชือ่ของ

คนทอ้งถิน่

 ในวนัที ่ 5 พฤษภาคม 2558 ชาวบา้นในเขตพะลนึรวมตวักนัทีห่มูบ่า้น 

อนัแตงประมาณ 6,000 คน เพือ่แสดงจดุยนืคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และไดส้ง่

จดหมายคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิไปยงัประธานาธบิด,ี มขุมนตรแีหง่รฐัมอญ, คณะ-

กรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (MIC)

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 การจดัท�ารายงาน Feasibility study ของ บมจ. ททีซีแีอล เป็นการ

ศกึษาเพยีงฝ่ายเดยีว โดยชมุชนไมไ่ดม้สีว่นรว่มดว้ย ทัง้ ๆ ทีก่ารลงนามบนัทกึ

ความเขา้ใจ (MOU)  เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2556 กเ็ป็นไปเพือ่สรา้งโครงการโรง

ไฟฟ้าถ่านหนิในเขตเศรษฐกจิพเิศษตลิะวา แต่เมือ่ บมจ.ททีซีแีอล ตอ้งการ

เปลีย่นพืน้ทีก่่อสรา้งมาเป็นในเขตหมูบ่า้นอนัแตง ทีเ่มอืงเย ของรฐัมอญน้ี กไ็ม่

ปรากฏวา่ บมจ.ททีซีแีอล ไดม้กีระบวนการปรกึษาหารอืกบัชมุชนในเรือ่งน้ีแต่

ประการใด และเมือ่ภายหลงัการจดัท�ารายงานความเป็นไปไดเ้สรจ็สิน้ลง 

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ตวัแทนบรษิทัพรอ้มดว้ยเจา้หน้าทีร่ฐัมอญและกระทรวงไฟฟ้าไดไ้ปประชุมกบั 

ชาวบา้นทีว่ดับา้นอนัแตงในวนัที ่ 25 เมษายน 2557 เพือ่เสนอการก่อสรา้ง 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่ชาวบา้นเรยีกรอ้งใหม้กีารแปลรายงานภาษาองักฤษจ�านวน  

6 เลม่ เป็นภาษามอญ ซึง่ไดร้บัการปฏเิสธ และบรษิทัไดน้�ารายงานทัง้หมดกลบัคนื 

ชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มประชมุในวนันัน้ไมเ่หน็ดว้ยกบัโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และจะ

ไมย่นิยอมใหม้กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในพืน้ที่132

132 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Phar-
lain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.44, เขา้ถงึไดจ้าก  https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view

 การลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MoA) ระหวา่ง บมจ. ททีซีแีอล และกรม

พฒันาไฟฟ้าพลงัน�้า (Department of Hydropower Planning) เพือ่พฒันาด�าเนิน

งานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ในวนัที ่ 9 เมษายน 2558 การลงนามน้ีเกดิขึน้

ท่ามกลางการคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิของชุมชนในเขตพะลนึและเขตเมอืงเย 

ต่อมาในวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.ททีซีแีอล 

และตวัแทนบรษิทั Win Yaung Chi Oo Company ไดม้าเขา้พบเจา้อาวาสวดั 

อนัแตง และมกีารยอมรบักบัเจา้อาวาสวดัอนัแตงวา่ การลงนามบนัทกึขอ้ตกลง

ทีผ่า่นมา ชาวบา้นไมไ่ดม้สีว่นรว่ม

 ตวัแทนชมุชนอนัแตงไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ ปัจจยัทีท่�าใหม้กีารลงนาม

บนัทกึขอ้ตกลงน้ีได ้อาจจะเกดิจากทางการไดร้บัขอ้มลูผดิพลาด วา่ชาวบา้นยนิยอม

ใหม้กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิแลว้ จากหลกัฐานภาพถ่ายในกจิกรรมต่าง ๆ ที่

บรษิทัจดัขึน้เอง และน�าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบ เพือ่ใหเ้กดิการลงนามต่อไป

 การเขา้ส�ารวจพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิโดยบรษิทัต่าง ๆ  นบัตัง้แต่มี

การลงนามบนัทกึขอ้ตกลงเมือ่วนัที ่9 เมษายน 2558 เป็นตน้มา มคีวามเคลือ่นไหว

อยา่งต่อเน่ืองจากทัง้บุคคล กลุม่บุคคลและบรษิทัสญัชาตเิมยีนมาและสญัชาตอิืน่ ๆ 

ไดเ้ขา้มาในพืน้ทีเ่ขตพะลนึ โดยเฉพาะหมูบ่า้นอนัแตงอยา่งต่อเน่ือง ถงึแมไ้มป่รากฏ

หลกัฐานใด ๆ วา่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ททีซีแีอล แต่กจิกรรมทัง้หมดลว้นน�าไปสู่

การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่ไดเ้กดิเหตุการณ์ส�าคญั ๆ เชน่133

133 Pharlain Community, Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities, Phar-
lain Study by its community, Final report: Feburary, 2016 P.48-49, เขา้ถงึไดจ้าก  https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view
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 1. วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2558 มผีูห้ญงิเขา้มาในหมูบ่า้นนิเกรอะ เพือ่

เจรจาในเรือ่งทีด่นิ

 2. วนัที ่4 กรกฎาคม 2558 นาย อ ูทนันาย (U Than Nine) จากบรษิทั 

CEA Trading Co Ltd และเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืงเย มาทีห่มูบ่า้นอนัแตง สอบถาม

ความเหน็ต่อโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และขม่ขูช่าวบา้นหากรฐับาลใหมต่อ้งการสรา้งโรง

ไฟฟ้า กจ็ะน�าทหารเขา้มาในพืน้ที่

 3. วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 นาย Philip Fay ต�าแหน่ง Managing Director 

ของบรษิทั Instant Ports-ECO Friendly Remote Port Solutions และชาวพมา่ 2 คน 

เดนิทางมาทีห่มูบ่า้นอนัแตง แต่ปฏเิสธทีจ่ะตอบค�าถามใด ๆ ต่อชาวบา้นในเรือ่ง

วตัถุประสงคก์ารมาในครัง้น้ี

 4. วนัที ่13 กรกฎาคม 2558 ตวัแทนจากองคก์าร National Enlighten-

ment Institute (NEI) และบรษิทั M.J. Marinoco LTD พยายามเขา้มาส�ารวจผลก

ระทบทีห่มูบ่า้นอนัแตง และชาวบา้นไดแ้จง้ต่อนาย อ ูเคซานวนิ (U Kay San Win) 

ซึง่เป็นหวัหน้าทมีวา่ชาวบา้นไมอ่นุญาตใหม้กีารส�ารวจใด ๆ ในเขตพะลนึ

 อยา่งไรกต็ามในวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 นาย ม ีเมยีนทนั (Mi Myint Than) 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขตเย ไดต้ัง้ค�าถามต่อโรงไฟฟ้าถ่านหนิในการประชมุประจ�า

ปีของสภารฐัมอญ โดยม ีนาย อ ูออง ทนัอ ู(U Aung Than Oo) ปลดักระทรวงพลงังาน

ไฟฟ้าตอบวา่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิถกูระงบัการส�ารวจเพราะไมไ่ดร้บัค�ายนิยอม

จากชมุชน

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ
ชอ่งวา่งของ พรบ. ตลท.
 1. ตลท. ไมม่กีลไกเชงิการหาขอ้มลูในลกัษณะการสบืสวน โดยไมต่อ้งรอ

ใหม้กีารรอ้งเรยีน เพราะในหลายกรณเีป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศ เชน่ กรณี

การเขา้ส�ารวจพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิโดยบรษิทัต่าง ๆ สรา้งแรงกดดนัและ

เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งหน่ึง กรณเีชน่น้ีเป็นการยากทีผู่ไ้ดร้บัผลกระทบ

ในต่างประเทศ จะสามารถเขา้ถงึกลไกรบัเรือ่งรอ้งเรยีนปกตไิดโ้ดยงา่ย

 2.การให้ความหมายที่คบัแคบในการแจ้งข่าวสารสนเทศของบรษิทั 

จดทะเบยีน ทีย่ดึเพยีงขา่วสารทีแ่จง้โดยบรษิทัจดทะเบยีนเทา่นัน้ โดยไมม่กีลไกอืน่

ตรวจสอบเพิม่เตมิ ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานขา่วสารสนเทศ เชน่

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

การประทว้งการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเมือ่วนัที ่ 5 พฤษภาคม 2558 จ�านวน

ประมาณ 6,000 คน ซึง่นบัเป็นการประทว้งโครงการทีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่ ไดป้รากฏ

ในสือ่ภาษาองักฤษของเมยีนมา และสือ่ภาษาไทยจ�านวนหน่ึง แต่ ตลท. ไมม่กีลไก

ตรวจสอบการด�าเนินการของ ททีซีแีอล ใหม้กีารชีแ้จงต่อผูล้งทนุและสาธารณะ

 3. บทบาทของบรษิทัรว่มทนุสญัชาตเิมยีนมา ในความพยามจดัซือ้ทีด่นิ 

เพือ่เป็นทีต่ ัง้โรงงาน และการน�าทมีส�ารวจต่าง ๆ  เขา้มาในหมูบ่า้น ไดส้รา้งแรงกดดนั

ต่อชมุชน ในสว่นของ ททีซีแีอล จะรว่มรบัผดิชอบต่อเหตุการณ์เหลา่น้ีไดอ้ยา่งไร

แผนภาพทีต่ ัง้ชมุชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

และพืน้ทีท่ีจ่ะมกีารสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
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บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั เมยีนมา พงษพ์พิทัธ ์จ�ากดั 

 เป็นบรษิทัของนกัธรุกจิไทยทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ ซึง่ด�าเนินธรุกจิเหมอืง

แรด่บุีก ณ ต�าบลเฮงดา (Heinda) เมอืงทวาย ภาคตะนาวศร ีสาธารณรฐัแหง่สหภาพ

เมยีนมา จดทะเบยีนในชือ่ภาษาองักฤษวา่ “Myanmar Pongpipat Company Limited” 

หมายเลขจดทะเบยีน 10 FC -1999-2000 พรอ้มหมายเลขบรษิทัแม ่(Native Company 

Number) 10 FC 1999-2000  

 บรษิทัเริม่ด�าเนินการในพืน้ทีด่งักลา่วเมือ่ 12 สงิหาคม พ.ศ. 2542 และได้

ระบุยกเลกิกจิการ วนัที ่11 สงิหาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) อยา่งไรกต็ามในปัจจบุนั

บรษิทัฯ ยงัคงด�าเนินการอยู ่ รายงานจากสมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development 

Association: DDA) ระบุวา่บรษิทัฯ มสี�านกังานใหญ่อยูท่ี ่57(B-1), Shwe Hinn Tha St., 

6 1/2 Mile, Pyay Rd., Hlaing T/S., Yangon,Myanmar โดยเป็น นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีน

ในต่างประเทศ FCO (Foreign Company) ซึง่เป็นธรุกจิอุตสาหกรรมและการผลติ134 

134 ส�านกัขา่วอศิรา, ศาลทวายนดัพจิารณา 29 พ.ค. ชาวบา้นรอ้ง บ. เหมอืงพอ่อดตี รมต, เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.isranews.org/isranews-news/29881-mining_29881.html

1.

โครงการเหมืองแรดี่บกุเฮงดา 

เมืองมยิตตา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บรษิทั เมยีนมา พงษพ์พิทัธ ์มลีกัษณะเป็นธรุกจิครอบครวั ทัง้น้ีพจิารณา

จากความสมัพนัธแ์ละรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่นีามสกุลเดยีวกนั และเป็นเครอืญาตกินั 

คอืเป็นของตระกลู “ชวาลตนัพพิทัธ”์135

135 Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar Pongpipat Company Limit-
ed, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.dica.gov.mm/en/company/myanmar-pongpipat-company-limited-0

 บรษิทั สหกล อคีวปิเมนต ์

 บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งและบรกิารดา้นการเหมอืงแร ่รวมถงึ

การขนจดัการและการขนสง่แร ่เป็นทีป่รกึษาดา้นการเหมอืงแร ่และอืน่ ๆ  ทเีกีย่วขอ้ง  

ทีส่�าคญับรษิทัฯ มสีว่นรว่มในโครงการเหมอืงถ่านหนิแมเ่มาะ ในประเทศไทย และ

โครงการโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนตท์ีป่ระเทศลาวดว้ย โดยเป็นบรษิทัมหาชน และจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมผีูถ้อืหุน้ใหญ่จาก 2 ตระกลูหลกั คอื 

ตระกลูอารกุีล และตระกลูศริสิรรพ์136

136 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, บรษิทั สหกลอคิวปิเมนท ์จ�ากดั (มหาชน), เขา้ถงึไดจ้าก https://
www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SQ&ssoPageId=6&language=th&country=TH

รปูแบบการลงทนุ
 บรษิทัเมยีนมาร ์พงษพ์พิทัธ ์(Myanmar Pongpipat Company Limit-

ed: MPC) ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลเมยีนมา และเขา้ด�าเนินการเหมอืงเฮงดาใน

ปี 2542 โดยรว่มกบักรมกจิการเหมอืงแร ่ล�าดบัที ่2 (Number 2 Enterprise) ซึง่

เป็นบรษิทัทีร่ฐัเขา้ไปมหีุน้สว่น ท�าหน้าทีด่แูลและอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบกจิการเหมอืงในเมยีนมา ทัง้ดบีุก ทงัเสตน ทอง ไทเทเนียม แพลตตนิัม่ 

ในการด�าเนินกจิการเหมอืงเฮงดาน้ีไดม้กีารแบง่ผลประโยชน์กนัในสดัสว่น 35% 

ส�าหรบั Number 2 Enterprise และ 65% ส�าหรบับรษิทั เมยีนมา พงษ์พพิทัธ์137 

สว่นบรษิทั สหกล อคีวปิเมนต ์ จ�ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งใน

โครงการเหมอืงแรด่บุีกเฮงดา เมือ่ปี 2560 น้ี โดยทางบรษิทัไดล้งนามในสญัญา 

กบับรษิทั เมยีนมา พงษพ์พิทัธ ์โดยมรีะยะเวลาตามสญัญา 7 ปีโดยใหบ้รษิทัเขา้ไป

ท�าการขดุดนิชัน้บน, ขดุแรด่บิ, บรหิารจดัการกระบวนการเกีย่วกบัแร,่ ขนยา้ยหาง

แรไ่ปยงัพืน้ทีก่�าจดัแร ่ และบรหิารจดัการและพฒันาการอ�านวยความสะดวกเกีย่ว

กบักระบวนการหรอืขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบัแรท่ัง้หมด138

137 Inclusive Development International, Investment Chain Report, 2017
138 เรือ่งเดยีวกนั

2.
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ลกัษณะโครงการ

 เหมอืงเฮงดา (Heinda Mine) เหมอืงแรด่บุีกขนาดใหญ่และมอีายเุก่าแก่

ทีส่ดุ ตัง้อยูใ่นเขตลุม่น�้าตะนาวศรตีอนบน ในเมอืงมยติตา (Myitta) จงัหวดัทวาย 

แควน้ตะนาวศร ีทางภาคใตข้องประเทศเมยีนมา โดยเหมอืงแหง่น้ีมพีืน้ทีส่มัปทาน

ประมาณ 5,000 ไร ่หรอืราว 2.097 เอเคอร์139

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 1. เหมอืงเฮงดาตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กลก้บัหมูบ่า้นเมยีวพวิ หา่งเพยีง 2 

กโิลเมตรเทา่นัน้ โดยหมูบ่า้นดงักลา่วมลี�าคลองทีส่�าคญั ซึง่มชีือ่เดยีวกบัหมูบ่า้น 

คอื คลองเมยีวพวิ มปีลายทางคอืแมน่�้าตะนาวศรอีนัเป็นแมน่�้าสายหลกัทีใ่ช้

ส�าหรบัอุปโภคและบรโิภคของชาวบา้นทีอ่ยูใ่นแควน้ตะนาวศร ี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ชาวทวาย อยา่งไรกต็าม คลองเมยีวพวิไมไ่ดไ้หลผา่นหมูบ่า้นเมยีวพวิเทา่นัน้ 

แต่ยงัไหลผา่นอกีอยา่งน้อย 30 หมูบ่า้น ก่อนทีจ่ะไหลลงสูแ่มน่�้าตะนาวศรแีละ

ออกสูท่ะเลอนัดามนัในทีส่ดุ  

 2. ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั เชน่ ท�าสวน

ทเุรยีน หมาก มะพรา้ว มะมว่งหมิพานต ์ และยางพารา ชาวงบา้นบางสว่นปลกูผกั

เพือ่ขาย บางครวัเรอืนรอ่นหาแรต่ะกัว่ในแมน่�้าตะนาวศรเีป็นอาชพีเสรมิ ชาวบา้นได้

ด�าเนินกจิกรรมเหลา่น้ีมาเป็นเวลาหลายปี โดยชาวบา้นประมาณ 40-50 คนซึง่สว่น

ใหญ่เป็นผูห้ญงิ ประกอบอาชพีการหาแรใ่นแมน่�้าซึง่เป็นตะกอนทีไ่หลมาจากเหมอืง

เฮงดา และผูช้ายในหมูบ่า้นจ�านวนมากไปประกอบอาชพีต่าง ๆ ทีป่ระเทศไทย

 3. หมูบ่า้นเมยีวพวิ ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่กลเ้หมอืงเฮงดามากทีส่ดุนัน้ มี

ประชากรราว 500 คน มจี�านวนครวัเรอืนราว 100 ครวัเรอืน ชาวบา้นทีน่ี่เป็นกลุม่

ชาตพินัธุท์วายทีม่อีตัลกัษณ์ทางภาษาและวฒันธรรมเป็นของตนเอง ซึง่ไมไ่ดจ้ดั

ใหต้นเองเป็นคนกลุม่ยอ่ยของชาวพมา่ดงัทีท่างการเมยีนมาจดักลุม่ไว้140

139 Karen news, Thai and Burma joint Mining Operation Dirties Village Water, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://karennews.org/2011/09/thai-and-burma-joint-mining-operation-dirties-village-water.html/
140 ไทยพบับลกิา้, ศาลทวายไต่สวนคดบีรษิทัเหมอืงแรข่องไทย ก่อผลกระทบชาวพมา่ นดัแรก 29 พ.ค. น้ี, 
เขา้ถงึไดจ้าก http://thaipublica.org/2014/05/dawei-watch-1/

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

นโยบายสนับสนุนของเมียนมา  กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศของเมยีนมา 

ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012)

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชน

การขาดการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม: ในปี 2551 เกดิน�้าทว่มใหญ่ครัง้แรกทีท่�าให้

น�้าลน้ออกมาจากบอ่กกัเกบ็ตะกอนของเหมอืง141  ต่อมาในปี 2555 เกดิเหตุการณ์น�้า

ทว่มใหญ่ทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ ทว่มนานถงึ 11 วนั และทว่มสงูถงึคอ142  ท�าใหต้ะกอน

หลดุออกมาจากบอ่กกัเกบ็ตะกอน โดยกากแรแ่ละดนิเหนือชัน้แรจ่ากเหมอืงถกูเกบ็ไว้

ในบอ่กกัเกบ็ตะกอน 3 บอ่ ซึง่บอ่เหลา่น้ีตืน้เขนิจนไมส่ามารถกกัเกบ็กากแรไ่วไ้ด ้สง่

ผลใหต้ะกอนทีห่ลดุออกสะสมอยูใ่นแหลง่น�้าทีช่าวบา้นเมยีวพวิตอ้งพึง่พา ทัง้ในดา้น

การอุปโภคและบรโิภค เหตุการณ์เหลา่น้ีไดส้รา้งความเสยีหายอยา่งใหญ่หลวงแก่

สภาพแวดลอ้มในพืน้ที ่ สง่ผลใหห้ลายหลงัคาเรอืนและพืน้ทีเ่พาะปลกู ทัง้สวนหมาก 

ทเุรยีนมะมว่งหมิพานต ์ และอืน่ ๆ ซึง่เป็นพชืทีป่ลกูไวข้ายและบรโิภคเองไดร้บัความ

เสยีหายอยา่งหนกั143  

 จากการลงพืน้ทีข่องคณะอนุกรรมการดา้นสทิธชิมุชนและฐานทรพัยากร

ไดเ้ขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอยา่งไมเ่ป็นทางการในพืน้ทีเ่หมอืงเฮงดาแลว้ ระหวา่ง

วนัที ่22 – 27 กุมภาพนัธ ์2560 ชาวบา้นกลา่วและชีใ้หเ้หน็วา่ตน้หมากหลายตน้ไม่

ตดิผลมากเหมอืนเมือ่ก่อนและมลี�าตน้ทีเ่ตีย้ลง บางตน้กย็นืตน้ตาย สง่ผลใหช้าวบา้น

ขาดรายไดแ้ละสญูเสยีความอุดมสมบรูณ์ในพืน้ทีไ่ป ในสว่นคลองเมยีวพวิเองกย็งัได้

141The Nation, Thai mine destroyed Myanmar water sources, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nationmultime-
dia.com/news/aec/asean_plus/30307560
142 ส�านกัขา่วอศิรา, ศาลทวายนดัพจิารณา 29 พ.ค. ชาวบา้นรอ้ง บ. เหมอืงพอ่อดตี รมต., เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.isranews.org/isranews-news/item/29881-mining_29881.html
143 Earth Rights International, Thai Investors can’t violate human rights in Myanmar, เขา้ถงึไดจ้าก 
https://goo.gl/Cre2X6



103

อนัเกดิจากการทบัถมของตะกอนและกากแรท่ีม่ากบัน�้า ท�าใหช้าวบา้นไมส่ามารถ

ใชน้�้าจากแมน่�้าไดอ้กีต่อไป โดยปัจจบุนัชาวบา้นตอ้งน�าน�้าจากภเูขาหรอืน�้าใตด้นิ

ขึน้มาใชแ้ทน แต่ในหลายครวัเรอืนกไ็มส่ามารถใชน้�้าใตด้นิไดแ้ลว้ เน่ืองจากไดร้บั

สารปนเป้ือนเชน่กนั โดยน�้าในบอ่ซึง่เป็นน�้าใตด้นินัน้มสีขีุน่ออกแดงหรอืสม้ แต่

บางหลงัคาเรอืนได้ทดลองใช้น�้าดงักล่าวอาบแล้วพบว่ามผีื่นขึ้นตามตวัและมี

อาการคนั จนในทีส่ดุชาวบา้น สว่นใหญ่ไมไ่ดใ้ชน้�้าใตด้นิแลว้ จะใชน้�้าจากภเูขาและ

ซือ้น�้าดืม่จากนอกหมูบ่า้นเพือ่บรโิภค ซึง่ท�าใหช้าวบา้นสญูเสยีตน้ทนุในการด�ารง

ชวีติมากขึน้ในแต่ละวนั144

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ไดม้กีารยื่นค�ารอ้งใหท้างคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตติรวจ

สอบ ตามหมายเลขค�ารอ้งที ่ 285/2558 เรือ่ง ขอใหต้รวจสอบการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน ดา้นสทิธชิมุชน กรณปีระชาชนสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาไดร้บั

ผลกระทบจากการท�าเหมอืงแรข่องบรษิทัเอกชนสญัชาตไิทย145 โดยทางคณะ

อนุกรรมการดา้นสทิธชิุมชนและฐานทรพัยากรไดเ้ขา้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอยา่ง

ไมเ่ป็นทางการในพืน้ทีเ่หมอืงเฮงดาแลว้ ระหวา่งวนัที ่22 – 27 กุมภาพนัธ ์2560 

144คณะท�างานตดิตามและประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชนอนัเน่ืองมาจากการด�าเนินการของบุคคล/

กลุม่บุคคลสญัชาตไิทยทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัและ/หรอืมใิชภ่าครฐัทีจ่ดัท�าโครงการพฒันาหรอืธรุกจิขนาด

ใหญ่, “เอกสารขอ้มลูการเดนิทางไปปฏบิตังิาน การเขา้รว่มเวทวีชิาการ และการแลกเปลีย่นขอ้มลูในพืน้ที่

โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย และเหมอืงเฮงดา ณ เมอืงทวาย แควน้ตะนาวศร ีสาธารณรฐัเมยี

นมา ระหวา่งวนัที ่22 – 27 กุมภาพนัธ ์2560”
145 ค�ารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ในหมายเลขค�ารอ้ง 285/2558 เรือ่ง ขอให้

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน ดา้นสทิธชิมุชน กรณปีระชาชนสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาได้

รบัผลกระทบจากการท�าเหมอืงแรข่องบรษิทัเอกชนสญัชาตไิทย

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา



104

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ความโปรง่ใสในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารและการมสีว่นรว่ม

 ชาวบา้นในพืน้ทีไ่มไ่ดร้บัเอกสารหรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโครงการอยา่ง

ครบถว้นเน่ืองจากไมม่เีอกสารทีไ่ดร้บัการแปลเป็นภาษาทอ้งถิน่แต่อยา่งใด นอกจากน้ี

ในการด�าเนินการโครงการกย็งัไมม่กีารขอความเหน็หรอืการตดัสนิใจของคนในชมุชน 

ถอืเป็นการตดัการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง พรอ้มทัง้

ไมม่สีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจในโครงการ146

146คณะท�างานตดิตามและประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชนอนัเน่ืองมาจากการด�าเนินการของบุคคล/
กลุม่บุคคลสญัชาตไิทยทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัและ/หรอืมใิชภ่าครฐัทีจ่ดัท�าโครงการพฒันาหรอืธรุกจิขนาด
ใหญ่, “เอกสารขอ้มลูการเดนิทางไปปฏบิตังิาน การเขา้รว่มเวทวีชิาการ และการแลกเปลีย่นขอ้มลูในพืน้ที่
โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย และเหมอืงเฮงดา ณ เมอืงทวาย แควน้ตะนาวศร ี สาธารณรฐั
เมยีนมา ระหวา่งวนัที ่22 – 27 กุมภาพนัธ ์2560”
147 เรือ่งเดยีวกนั

ผลกระทบด้านสขุภาพ
 ชาวบา้นเมยีวพวิไดร้อ้งเรยีนต่อภาคประชาสงัคมในพืน้ทีว่่าน�้ามกีลิน่

เหมน็และมสีทีีเ่ปลีย่นไป ท�าใหเ้กดิอาการระคายเคอืงตามผวิหนงัหลงัจากการใชน้�้า 

ก่อนทีช่าวบา้นจะไดร้บัค�าแนะน�าจาก Ecolab และภาคประชาสงัคมอยา่งสมาคม

พฒันาทวายใหเ้ลกิใชน้�้าทัง้ในแงข่องการอุปโภคและบรโิภค เน่ืองจากน�้ามกีารปน

เป้ือนของสารหนูและสารตะกัว่ จนสง่ผลใหเ้กดิปัญหาสขุภาพตามมา เชน่ เกดิ

อาการผืน่คนั อาการปวดศรีษะ เกดิปัญหาเกีย่วกบักะเพาะและล�าไส ้เป็นตน้147

ผลกระทบต่อสิทธิในการด�ารงชีวิต

 การท�าเหมอืงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อแหล่งท�ากนิและทีอ่ยู่อาศยัของ 

ชาวบา้น เน่ืองจากการสะสมของตะกอนในน�้าและในดนิ และปัญหาน�้าทว่มทีเ่กดิขึน้

ท�าใหพ้ชืและผลผลติทางการเกษตรไดร้บัผลกระทบไปดว้ย ทีด่นิถกูท�าลายอยา่ง

กวา้งขวางจนไมส่ามารถปลกูพชืขึน้มาทดแทนได ้ หมากซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิของทีน่ี่

ไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากการทีต่ะกอนทบัถมราก สง่ผลใหต้น้หมากลม้ตาย
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เป็นจ�านวนมาก หรอืหากไมล่ม้ตายกไ็มส่ามารถโตหรอืออกไปผลไดด้อียา่งสงัเกต

เหน็ไดช้ดั ดว้ยเหตุทีผ่ลผลติต่าง ๆ ถกูท�าลายน้ีเองจงึสง่ผลใหช้าวบา้นโดยเฉพาะ

คนหนุ่มสาวของหมูบ่า้นตอ้งออกไปขายแรงงานทีป่ระเทศไทย เดก็และเยาวชน

หลายคนตอ้งหยดุเรยีนหนงัสอืเพือ่ชว่ยหารายไดม้าจนุเจอืครอบครวั148

148 เรือ่งเดยีวกนั

การชดเชยความเสียหาย

 ชาวบา้นเมยีวพวิ ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความผดิพลาดใน

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของเหมอืงในหลายต่อหลายครัง้ ตอ้งการใหบ้รษิทัฯ จา่ย

คา่ชดเชยส�าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพ พืน้ทีเ่พาะปลกู พชืผลทางการ

เกษตร บา้นเรอืนหรอืทีอ่ยูอ่าศยั และดา้นสขุอนามยัของพวกเขา พรอ้มทัง้ตอ้งเรง่

ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและแหลง่น�้าทีเ่สือ่มโทรม ซึง่ขณะน้ียงัไมไ่ดม้กีารแกไ้ขใด ๆ149

149 เรือ่งเดยีวกนั

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 ระบบกฎหมายทีอ่อ่นแอและไมเ่อือ้ใหเ้กดิการปกป้องสทิธขิองประชาชน

ของเมยีนมา 

 ทาง บรษิทั เมยีนมา พงษพ์พิทัธ ์ไดเ้ขา้มาด�าเนินการเหมอืงเฮงดาในปี 

2542 โดยขณะนัน้เมยีนมายงัไมม่กีฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและการก�าหนดใหท้�าการ

ศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมแต่อยา่งใด ดว้ยระบบกฎหมายทีค่อ่นขา้ง

ออ่นแอและยงัไมพ่ฒันาในขณะนัน้ นบัเป็นการเปิดชอ่งใหบ้รษิทัสามารถท�าการละเมดิ

สทิธมินุษยชนไดง้า่ย

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

น�้าในบอ่น�้าเปลีย่น

เป็นสแีดงหลงัจาก

ทีม่กีารด�าเนินการ

เหมอืงแรด่บีุก

เฮงดา

สภาพดนิและแมน่�้า

ใกลเ้หมอืงแรด่บีุก

เฮงดา 

ตดิหมูบ่า้นเมยีวพวิ

พืน้ทีโ่ครงการ

เหมอืงแรด่บุีกเฮงดา
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โครงการเหมืองถา่นหินบานชอง 
เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี 

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บริษทั อีสสตาร ์จ�ากดั (The East Star Co., Ltd) 

 เป็นบรษิทัเอกชนไทย จดทะเบยีนจดัตัง้ เมือ่วนัที ่ 29 กนัยายน 2526 

ประกอบธรุกจิเหมอืงแรล่กิไนต ์ ขนาดธรุกจิเป็นแบบขนาดกลาง มทีนุจดทะเบยีน

อยูท่ี ่2 ลา้นบาท มเีลขทะเบยีนนิตบุิคคล คอื 0105526040797  มทีีต่ ัง้บรษิทัอยูท่ี ่

192/2 หมู ่13 ต�าบาลหนองออ้ อ�าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุร ี โดยมผีูถ้อืหุน้ใหญ่

และกรรมการคอื ครอบครวัชชัวาลยน์านนท์150  เป็นบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  เริม่ท�าธรุกจิเกีย่วกบัเหมอืงถ่านหนิเมือ่ปี 2550 มปีระสบการณ์

ท�าเหมอืงทีจ่งัหวดัล�าพนู และในปี 2552 บรษิทัฯไดเ้ริม่เขา้ไปส�ารวจเหมอืงถ่านหนิ

ในประเทศพมา่ จนไดร้บัสมัปทานเหมอืงถ่านหนิหลายแหง่ จงึจดัไดว้า่เป็นผู้

เชีย่วชาญดา้นสมัปทานเหมอืงถ่านหนิในพมา่ โดยบรษิทัฯ ไดล้งนามขอ้ตกลงกบั

ทางสหภาพแหง่ชาตกิะเหรีย่ง หรอื KNU ในการไดร้บัสมัปทานเพือ่

150 กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย,์ ขอ้มลูทัว่ไป บรษิทั อสีท ์ สตาร ์ จ�ากดั, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0105526040797&jpTypeCode=5&t=
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ด�าเนินการเหมอืงบานชองไปเมือ่วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2554 และเริม่ด�าเนินการ

เหมอืงดงักลา่ว ในปี 2555151

151 ส�านกัขา่วอศิรา, ตามรอย บ.เหมอืงแรไ่ทยฯ (ตอน 3) เปิดหลกัฐาน”ทนุไทย”รกุคบืทรพัยากรพมา่, 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.isranews.org/isranews-scoop/29382-mining_29382.html

 บรษิทั ไทย แอสเสท ไมน์น่ิง (Thai Asset Mining Co., Ltd.) จากขอ้มลู

ของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์พบวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบยีน

จดัตัง้เมือ่วนัที ่ 4 กรกฎาคม 2554 เลขจดทะเบยีน คอื 0715554000570 โดย

ประกอบธรุกจิการท�าเหมอืงสนิแรโ่ลหะนอกกลุม่สนิแรเ่หลก็อืน่ ๆ ซึง่มไิดถ้กูจดั

ประเภทไว ้โดยมสีถานทีต่ ัง้อยู ่ณ 149/3 หมูท่ี ่1 ต.ทา่ลอ้ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบุร ี

โดยมทีนุจดทะเบยีนอยูท่ี ่75,000,000 บาท152

152 กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย,์ ขอ้มลูทัว่ไป บรษิทั ไทยแอซเซทไมน่ิง จ�ากดั, เขา้ถงึไดจ้าก, 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0715554000570&jpTypeCode=5&t=

 บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื Energy Earth Public 

Company Limited (“EARTH”) 

 เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์, วนัแรกเขา้ซือ้ขาย คอื วนัที ่

15 มกราคม 2539 โดยมทีนุจดทะเบยีนอยูเ่ริม่ตน้อยูท่ี ่70 ลา้นบาท  เลขทะเบยีน

บรษิทัคอื 0107538000240 ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 4,978,089,394.00 

บาท  โดยบรษิทัฯ มลีกัษณะการประกอบธรุกจิ เป็นบรษิทัจดัหาถ่านหนิ โดยการ

ขดุจากเหมอืงถ่านหนิโดยการขดุจากเหมอืงสมัปทานและน�าเขา้จากต่างประเทศ 

เพือ่จ�าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ153

153 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ขอ้มลูรายบรษิทั/หลกัทรพัย,์ เขา้ถงึไดจ้าก https://www.set.or.th/
set/companyprofile.do?symbol=EARTH&ssoPageId=4&language=th&country=TH

รปูแบบการลงทนุ

 รปูแบบการลงทุนเป็นลกัษณะการใหส้มัปทานในการด�าเนินธุรกจิโดย 

ในขัน้ตน้ คอื บรษิทั May Flower Enterprise Co, ltd. ซึง่เป็นบรษิทัของนายทนุใน

เมยีนมาไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลเมยีนมาใหส้รา้งถนนลกูรงัจากเขตบานชอง 
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154 Inclusive Development International, ชมุชนกะเหรีย่งในพมา่ยืน่ค�ารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหง่ชาตขิองไทย, มถุินายน 2560

เพือ่ขนถ่านหนิทีผ่ลติไดจ้ากเหมอืงบานชอง ซึง่บรษิทัดงักลา่วกเ็ป็นผูไ้ดร้บัสมัปทาน

ในการด�าเนินการท�าเหมอืงดว้ยในปี 2553 - 2554154 

 จากนัน้ในวนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2554 บรษิทั อสีต ์ สตาร ์ จ�ากดั ซึง่เป็น

บรษิทัสญัชาตไิทยทีจ่ดทะเบยีนท�าธรุกจิเมยีนมาไดร้บัสมัปทานและไดร้บัอนุญาต

จากสหภาพแหง่ชาตกิะเหรีย่ง ภายใตอ้ายสุมัปทาน 25 ปี ซึง่จะสิน้สดุในปี 2579 ให้

เป็นผูด้�าเนินการเหมอืงถ่านหนิบานชอง155 ต่อมาในวนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2555 

บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่ เอริธ์ ลงนามกบับรษิทั อสีต ์สตาร ์ เพือ่รว่มด�าเนินกจิการเหมอืง

ถ่านหนิบานชอง 

 จากรายงานประจ�าปี 2555 ของ บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่ เอริธ์ ระบุวา่ บรษิทั 

อสี สตารเ์ป็นผูไ้ดร้บัพืน้ทีส่มัปทาน 504.8 เอเคอร ์หรอืประมาณ 1262 ไร ่โดยใน

สว่นของการขดุท�าเหมอืงและจ�าหน่ายถ่านหนินัน้มผีูด้�าเนินการ คอื บรษิทั เอน็

เนอรย์ี ่เอริธ์ ฯ และยงัไดร้ะบุอกีวา่บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ ฯ เป็นผูจ้ดัหาแหลง่เงนิ

ทนุส�าหรบัประกอบการเหมอืงถ่านหนิน้ีดว้ย โดยมกีารแบง่สดัสว่นผลประโยชน์กนั

ดงัน้ี คอื บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จะไดส้ว่นแบง่ 70%156 ในขณะทีบ่รษิทั อสีต ์สตาร ์

จะไดส้ว่นแบง่ที ่30% สว่นบรษิทั Thai Asset Mining ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดั

ท�าโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่และถนนเพือ่เชือ่มต่อกบัเหมอืงบานชอง ในปี 

2556157

155 ส�านกัขา่วอศิรา, ตามรอย บ.เหมอืงแรไ่ทยฯ (ตอน 3) เปิดหลกัฐาน”ทนุไทย”รกุคบืทรพัยากรพมา่, 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.isranews.org/isranews-scoop/29382-mining_29382.html
156 เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จ�ากดั (มหาชน), รายงานประจ�าปี 2555, เขา้ถงึไดจ้าก http://earth.listedcompany.
com/misc/AR/20130405-EARTH-AR2012-TH.pdf
157 กลุม่เยาวชนตากาปอว ์ (Tarkapaw Youth Group), สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development 
Association) และเครอืขา่ยแมน่�้าและชนพืน้เมอืงตะนาวศร ี(Tenasserim River & Indigenous People 
Network), We use to fear Bullets, Now we fear bulldozers: Dirty Coal mining by military cronies 
& Thai Companies: Ban Chaung, Dawei District, Myanma, October 2015.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

158 Inclusive Development International, ชมุชนกะเหรีย่งในพมา่ยืน่ค�ารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแหง่ชาตขิองไทย, มถุินายน 2560.

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

ลกัษณะโครงการ

 เหมอืนบานชอง เป็นเหมอืงถ่านหนิแบบเปิด โดยทางรฐับาลเมยีนมาให้

สมัปทานพืน้ทีท่�าเหมอืงราว 1,500 เอเคอร ์แก่บรษิทั May Flower Enterprise Co, ltd. 

เป็นบรษิทัทีต่ ัง้ขึน้ในเมยีนมา ในเวลาต่อมาทางบรษิทั อสีสตาร ์ จ�ากดั จากไทยไดร้บั

อนุญาตจาก KNU ใหเ้ขา้มสีว่นรว่มในโครงการดว้ย อยา่งไรกต็าม ในปัจจบุนับรษิทั 

อสีตารม์พีืน้ทีก่ารท�าเหมอืงและเปิดหน้าดนิเพือ่ขดุเหมอืงไปแลว้กวา่ 64 เอเคอร ์จาก

พืน้ทีร่วมทัง้หมดราว 2,100 เอเคอร ์ทีบ่รษิทั May Flower Enterprise Co, ltd ไดร้บั

สมัปทานจากรฐับาลพมา่ นอกจากน้ีในเอกสารทีเ่ผยแพรโ่ดยองคก์รพฒันาเอกชน ชือ่ 

Inclusive Development International อา้งวา่มรีายงานวา่แมบ้รษิทั May Flower 

Enterprise Co, ltd. จะเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทานจากรฐับาลในการด�าเนินโครงการน้ี แต่

กไ็มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งแต่อยา่งใด ดงันัน้บรษิทั อสีสตาร ์ จงึเป็นผูด้�าเนินงานและ

พฒันาโครงการน้ี โดยมบีรษิทั Thai Asset Mining เป็นผูพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

เพือ่การขนสง่ถ่านหนิ โดยมบีรษิทั Thai Asset Mining เป็นผูพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้

ฐานเพือ่การคมนาคมขนสง่ถ่านหนิ และมผีูส้นบัสนุนทางการเงนิในการด�าเนินการ

ขดุแรแ่ละการจดัสง่ถ่านหนิไปยงัเครอืขา่ยของผูซ้ือ้ของตน คอื บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่

เอริธ์ จ�ากดั (มหาชน)158

ขอ้มลูทางกายภาพโดยทัว่ไปของพืน้ทีท่ ัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและการปกครองนัน้ พบ

วา่พืน้ทีเ่หมอืงบานชองตัง้อยูท่างตอนเหนือของแมน่�้าบาน อยูภ่ายใตก้ารควบคมุ

ของสหภาพแหง่ชาตกิะเหรีย่ง โดยพืน้ทีใ่นแถบน้ีมแีมน่�้าส�าคญั คอื แมน่�้าบาน และ

แมน่�้าตะนาวศร ี อนัเป็นแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญัของผูค้นในบรเิวณน้ี ซึง่

สว่นใหญ่เป็นชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง โดยแมน่�้าบานถอืเป็นแมน่�้าส�าคญัทีผู่ค้นในบรเิวณน้ี

ใชอุ้ปโภคและบรโิภคมาเป็นเวลายาวนาน
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โดยแมน่�้าดงักลา่วหลอ่เลีย้งผูค้นกวา่ 10 หมูบ่า้น คอื หมูบ่า้นไจทพ์แีล (Kyeik Phee 

Lan) หมูบ่า้นปองโดว ์(Phaung Daw) หมูบ่า้นฮนิกาปี (Hin Ga Pe) หมูบ่า้นเปียตา

ซอง (Pyar Thar Chaung) หมูบ่า้นซนิซเูอชอง (Hsin Swe Chaung) หมูบ่า้นเมอืงมา

ท ู( Maung Ma Htoo)  หมูบ่า้นกะตอวนี์ (Ka Htaung Ni)  หมูบ่า้นกุซองย ี(Kyuan 

Chaung Gyi) หมูบ่า้นตะบวิซอง (Tha Byu Chaung) และหมูบ่า้นยงัท ู(Kyauk Htoo) 

ผูค้นในแถบน้ีสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเพาะปลกู และเลีย้งสตัว ์ โดยพชืทีท่�าการเพาะ

ปลกูเป็นหลกั คอื หมาก ยางพารา มะมว่งหมิพานต ์มะพรา้ว และอืน่ ๆ159

159 ส�านกัขา่วอศิรา, ตามรอย บ.เหมอืงแรไ่ทย รกุวถิป่ีา-น�้า-ฅน บนเทอืกเขา “ตะนาวศร”ี (ตอน 1), 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.isranews.org/isranews-scoop/item/29186-mining.html 

นโยบายสนับสนุนของเมียนมา

 กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ ปี 2555 (Foreign Investment Law 2012)

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชน

 จากการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูของกลุม่เยาวชนกะเหรีย่งตากาปอว ์ (Takapaw 

Youth Group) และสมาคมพฒันาทวาย ระบุวา่หมูบ่า้นทีจ่ะไดร้บัผลกระทบทางดา้น 

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพรวม 22 หมูบ่า้น ซึง่มปีระชากรรวมกนัประมาณ 16,000 คน 

นอกจากน้ีในหนงัสอืรอ้งเรยีนไปยงั กสม. เมือ่วนัที ่19 มถุินายน ทีผ่า่นมา ไดร้ะบุถงึ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหมอืงบานชองต่อชมุชนดงัต่อไปน้ี160

 มลพิษต่อพืน้ท่ีเกษตรกรรม ในกรณทีีฝ่นตกหนกัจะท�าใหน้�้าบรเิวณ

รอบเหมอืงเจิง่นองและเตม็ดว้ยน�้าสกปรก โดยทางบรษิทัฯ จะปัม๊น�้าเหลา่น้ีออก

มาจากบรเิวณหน้าเหมอืง และปลอ่ยลงสูท่ีท่�ากนิและแหลง่น�้าของชมุชน 

160 ค�ารอ้งต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เรือ่ง การละเมดิสทิธจิากการด�าเนินงานของบรษิทั
ไทยในโครงการเหมอืงบานชอง ภาคตะนาวศร ี ประเทศเมยีนมา, มถุินายน 2560., กลุม่เยาวชนตากา
ปอว ์(Tarkapaw Youth Group), สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association) และเครอืขา่ย
แมน่�้าและชนพืน้เมอืงตะนาวศร ี(Tenasserim River & Indigenous People Network), We use to fear 
Bullets, Now we fear bulldozers: Dirty Coal mining by military cronies & Thai Companies: Ban 
Chaung, Dawei District, Myanma, October 2015.

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

น�้าและตะกอนทีป่นเป้ือนจากเหมอืงเหลา่น้ีจะเขา้สูเ่รอืกสวนไรน่าของชาวบา้น สง่

ผลใหต้น้หมากและพชือืน่ ๆ ลม้ตาย โดยพชืเหลา่น้ีถอืเป็นพชืทีส่รา้งรายไดใ้หก้บั

ชมุชน ชว่ยประทงัชวีติใหแ้กห่มูบ่า้น

 ผลกระทบต่อสขุภาพ ชาวบา้นยงัไมท่ราบชดัเจนถงึผลกระทบต่อ

สขุภาพ แต่มคีวามกงัวลอยา่งมากต่อสขุภาพของพวกเขาและลกูหลาน ทีอ่าจได้

รบัจากการเผาไหมข้องถ่านหนิและการปนเป้ือนของแหลง่น�้า

 ผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต ประชาชนสว่นใหญ่ในภมูภิาคตะนาวศรี

ประกอบอาชพีประมงและเกษตรกร ทีด่นิในบรเิวณเขตบานชองเป็นมรดกสบืทอด

มาหลายชัว่อายคุน ชาวบา้นท�าเกษตรกรรมและจดัการทีด่นิในลกัษณะทีส่อดคลอ้ง

กบัจารตีประเพณดีัง้เดมิ มลพษิจากเหมอืงท�าลายพชืผล และสง่ผลกระทบรา้ยแรง

ต่อการด�ารงชวีติของผูค้นในชมุชน

 การยึดท่ีดิน ทางบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการไดเ้ขา้ยดึทีด่นิเกษตรกรรมของ

ชาวบา้นในพืน้ทีไ่ปอยา่งผดิกฎหมาย มผีูร้อ้งเรยีนวา่ทีด่นิถกูยดึไปและไดร้บัคา่

ชดเชยเพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ และบางรายไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยเลย นอกจากน้ีในบรเิวณ

เหมอืงบานชองยงัเคยเป็นพืน้ทีสู่ร้บระหวา่งรฐับาลเมยีนมากบั KNU ในอดตี สง่

ผลใหม้ผีูล้ ีภ้ยั และผูพ้ลดัถิน่จ�านวนหน่ึงยงัไมไ่ดเ้ดนิทางกลบัไปยงัภมูลิ�าเนาเดมิ 

แต่เน่ืองจากมโีครงการเหมอืงดงักลา่วเกดิขึน้ ท�าใหพ้วกเขาไมม่โีอกาสกลบัยงัที่

น่ีไดอ้กี

 ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพนัธุก์ะเหร่ียง เน่ืองจากเหมอืงบานชอง อยู่

ในพืน้ทีข่องกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง จงึสง่ผลใหผ้ลกระทบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้สง่ผลต่อ

กลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่งเป็นสว่นใหญ่ โดยโครงการน้ีคกุคามต่อวถิชีวีติดัง้เดมิ การ

ด�ารงชวีติ และสทิธใินการก�าหนดชะตากรรมของพวกเขา 

 ความกลวัว่าจะเกิดสงครามความขดัแย้ง การด�าเนินกจิการเหมอืง

บานชองในพืน้ทีด่งักลา่ว สง่ผลใหม้บีุคคลภายนอกเขา้มาท�างาน รวมทัง้การเขา้

มาของกลุม่ทหารตดิอาวธุซึง่ใหค้วามคุม้ครองกบับรษิทั หลงัจากทีพ่วกเขาตอ้ง

ทนทุกขท์รมานมาเป็นเวลาหลายปีต่อสงครามความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าน้ี 

พวกเขากลบัรูส้กึไมป่ลอดภยัอกีครัง้
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การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ทางตวัแทนประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบในพืน้ทีก่วา่ 153 คน จาก 8 หมูบ่า้น 

โดยรอบเหมอืงถ่านหนิบานชอง เขา้ยืน่ค�ารอ้งใหม้กีารตรวจสอบด�าเนินโครงการที่

ละเมดิสทิธมินุษยชนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตใินกรณเีหมอืงบานชอง 

ในหมายเลขค�ารอ้งที ่ 361/2560 เมือ่วนัที ่ 19 มถุินายน 2560 โดยในขณะน้ีทางคณะ

กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิดเ้ชญิบรษิทัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในโครงการเหมอืน

บานชอง ไดแ้ก่ บรษิทั อสีสตาร ์จ�ากดั, บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จ�ากดั (มหาชน) และ

บรษิทั Thai Asset Mining Co., Ltd. เขา้ตรวจสอบและใหข้อ้เทจ็จรงิแลว้ เมือ่วนัที ่11 

กนัยายน 2560 แต่ยงัไมม่กีารตรวจสอบภายในพืน้ทีโ่ครงการ (ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการ

จดัท�ารายงานการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ)

ตน้ไมน้บัสบิใกลแ้หล่งน�้าชุมชนซึง่อยูต่ดิกบั

พืน้ทีเ่หมอืงต่างยนืตน้ตาย

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ขาดความโปร่งใส ไม่ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ในระหวา่งที ่

บรษิทั อสี สตาร ์เขา้ด�าเนินการในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัสมัปทานนัน้ บรษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารแจง้

หรอืระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการใหก้บัผูค้นในชมุชนทราบ ซ�า้ยงัมกีารเขา้ไป

บุกรกุพืน้ทีโ่ดยไมไ่ดบ้อกกลา่ว จนในภายหลงัไดน้�ามาสูก่ารต่อรองเพือ่ซือ้ทีด่นิจาก

ชาวบา้น

 ขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน นอกจากน้ียงัไมม่กีระบวนการรบัฟัง

จากทัง้การมสีว่นร่วมและการตดัสนิใจของคนในชุมชนทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการในทกุระดบัขัน้ตอนทัง้การส�ารวจ ศกึษา วางแผน ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ 

ด�าเนินโครงการ

 ขาดการจดัการผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ ไมม่ี

ข ัน้ตอนการตดิตามตรวจสอบการท�าเหมอืงและกลไกการจดัการปัญหาผลกระทบ

ทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมถงึกระบวนการเยยีวยาแก่ชมุชนแต่อยา่งใด

 ขาดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ไมม่กีารประเมนิ 

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมในพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด รวมถงึในอนาคตหากเกดิ 

ผลกระทบต่อแมน่�้าและสิง่แวดลอ้ม เชน่ อากาศ พชื และสตัว ์ ซึง่จะสง่ผลต่อการ

ด�ารงชวีติของคนในพืน้ทีน่ัน่กถ็อืเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนและชมุชน ในการ

เขา้ถงึทรพัยากรอยา่งยิง่

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ประกอบดว้ยประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
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ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 ความซบัซ้อนในการให้สมัปทาน

 การด�าเนินการในโครงการเหมอืงถ่านหนิบานชองน้ี มคีวามสลบัซบัซอ้นใน

เชงิของการใหส้มัปทานการท�าเหมอืง เน่ืองจากเป็นพืน้ทีท่บัซอ้นทางอ�านาจระหวา่ง

รฐับาลเมยีนมาและสหภาพแหง่ชาตกิะเหรีย่ง หรอื KNU ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีร่ฐับาล

เมยีนาใหส้มัปทานการท�าเหมอืงแรแ่กบ่รษิทั บรษิทั May Flower Enterprise Co, ltd. 

แต่ทางสหภาพแหง่ชาตกิะเหรีย่งใหส้มัปทานการท�าเหมอืงแรก่บัทางบรษิทั อสีสตาร ์

จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัไทย และยงัไมท่ราบแน่ชดัวา่ในการด�าเนินธรุกจิครัง้น้ี ทางบรษิทัฯ 

ไดจ้ดทะเบยีนท�าธรุกจิในนามบรษิทัสญัชาตเิมยีนมาดว้ยหรอืไม ่ นอกจากน้ีในแงข่อง

การด�าเนินงาน ทางองคก์รพฒันาเอกชน ชือ่ Inclusive Development International 

อา้งวา่มรีายงานวา่แมบ้รษิทั May Flower Enterprise Co, ltd. จะเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทาน

จากรฐับาลในการด�าเนินโครงการน้ี แต่กไ็มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งแต่อยา่งใด ดงันัน้บรษิทั 

อสีสตาร ์จงึเป็นผูด้�าเนินงานและพฒันาโครงการน้ี 

ชาวบา้นกลา่ววา่เดก็ ๆ ในชมุชนไดร้บับาดแผลเหลา่น้ี

หลงัจากทีล่งไปเลน่น�้าในแหลง่น�้าใกลเ้หมอืง

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

โครงการโรงงานปนูซีเมนต์
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมาะลมัใย รฐัมอญ 

บริษทัไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน) หรอื SCG ถอืหุน้ในบรษิทั Maw-

lamyine Cement Limited (MCL) 70%161

161ปนูซเีมนตไ์ทย, รายงานการเงนิประจปี 2559 หน้า 19.

รปูแบบการลงทนุ

 SCG จดทะเบยีนตัง้ บรษิทั Mawlamyine Cement Company (MCL) 

เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2556 โดยมบีรษิทั Pacific Link Cement เป็นบรษิทัสญัชาติ

เมยีนมา ถอืหุน้รว่มดว้ย 30% และ MCL ไดส้มัปทานสรา้งโรงงานผลติปนูซเิมนต์

และโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไจมยีอ รฐัมอญ จากรฐับาลเมยีนมา เมือ่ปี 2556 

มลูคา่การลงทนุประมาณ 400 ลา้นเหรยีญสหรฐั ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 2,000 

เอเคอร ์(หรอืประมาณ 5,000 ไร)่162 

162 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, A 
Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25, July 2016, เขา้ถงึไดจ้าก 
www.rehmonnya.org
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โดยมรีะยะเวลาสมัปทานทีไ่ดร้บัจากคณะกรรมการการลงทนุของฝ่ายพมา่ มรีะยะ

เวลานานถงึ 50 ปี163

ลกัษณะโครงการ

 โรงงานปนูซเิมนต ์ ทีเ่มอืงไจมยีอ (Kyaikmayaw Township) รฐัมอญ  

มกี�าลงัการผลติ 1.8 ลา้นตนัต่อปี164 โดยจะเริม่การผลติไดต้ัง้แต่ปี 2559 ประมาณ 

5,000 ตนัต่อวนั 

 ภายในโรงงานปนูซเิมนต ์มโีรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 40 เมกะวตัต ์เป็น

แหลง่ผลติกระไฟฟ้าหลกั และมกีารตดิตัง้หน่วยผลติไฟฟ้าจากลมรอ้นเหลอืทิง้ 

(Waste Heat Generator) 9 เมกะวตัต์

 พืน้ทีภ่เูขาหนิปนู อนัเป็นแหลง่วตัถุดบิ คอื ภเูขาพะยาตา (Pyar Taung) 

ซึง่ประมาณวา่เป็นแหลง่วตัถุดบิส�าหรบัทีม่ปีรมิาณมากถงึ 90 ลา้นตนั165  เสน้ทาง

ขนสง่ถ่านหนิ, ปนูซเีมนต ์และวสัดกุ่อสรา้ง คอื แมน่�้าอตัถะรนั เป็นระยะทางประมาณ 

60 กโิลเมตร และเชือ่มกบัโรงงานดว้ยคลองขดุใหม ่ระยะทาง 2.5 กโิลเมตร มคีวาม

กวา้งประมาณ 60 เมตร

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

163 แมส่ายนิวส,์ ชาวมอญคดัคา้นรอบสองไมเ่อาโรงไฟฟ้าถ่านหนิผลติปนูซเีมนต ์ในเครอื SCG, กรกฎาคม 
24, 2017, เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.maesainewsonline.com/maesai/?p=9843
164 Myanmar Business Today, SCG to Pour in $400m in Mawlamyine Cement Plant, เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.mmbiztoday.com/articles/scg-pour-400m-mawlamyine-cement-plant
165 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, 
A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.26, July 2016, เขา้ถงึไดจ้าก 
www.rehmonnya.org

 ชุมชนที่อยู่รอบโรงงานซึ่งรวมหมู่บ้านที่ตดิแม่น�้าอตัถะรนัด้วยได้แก่ 

หมูบ่า้นมอนโกรหรอืแมโกร (Mon Grow/Me Koro) ประมาณ 280 ครอบครวั, 

หมูบ่า้นเกาะปอนอ (Kaw Pu Naw), หมูบ่า้นเกาะดนู (kaw Dun) ประมาณ 1,050 

ครอบครวั (รวมหมูบ่า้นเกาะปอนอดว้ย), หมูบ่า้นกะโดนชดิ (Ka Don Sit) ประมาณ 

400 ครอบครวั, หมูบ่า้นพาวตอ (Pauk Taw), หมูบ่า้นกวานงาย (Kwan Nyan) 

ประมาณ 430 ครอบครวั, หมูบ่า้นนิโดน (Ni Don) ประมาณ 450 ครอบครวั, หมู่

บา้นแมคกะส�า (Mae Ka Sam) ชมุชนในบรเิวณน้ีเกอืบทัง้หมดเป็นชนชาตมิอญ

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ชมุชนทีอ่ยูต่ามล�าน�้าอตัถะรนั คอืชมุชนในเขตเมอืงไจมยีอ และเมอืงเมาะลมัใย 

ระยะทางจากบรเิวณคลองขุดใหม่เพื่อเขา้โรงงานทีแ่ม่น�้าอตัถะรนัดา้นเหนือน�้า

ของเมอืงไจมยีอ ลงมาถงึปากแมน่�้าอตัถะรนัทีไ่หลมาบรรจบบรเิวณปากแมน่�้า

สาละวนิทีเ่มอืงเมาะลมัใย มรีะยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร

 วถิชีวีติของชมุชนโดยรอบพืน้ทีโ่รงงานปนูซเิมนต ์สว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่น

ภาคเกษตรกรรมและการประมง อาชพีเกษตรสว่นใหญ่ไดแ้ก่ การท�านา, สวนยางพารา 

และพชือืน่ ๆ เชน่ ถัว่ลสิง, ถัว่เหลอืง, งา, ฟักทอง, กระเจีย๊บเขยีว, ออ้ย และผลไม ้ 

ในสว่นของการท�าประมงนัน้ ชมุชนทีอ่ยูต่ดิแมน่�้าอตัถะรนัประกอบอาชพีประมง มทีัง้

รปูแบบทีเ่ป็นอาชพีหลกัและอาชพีรว่มกบัการเกษตรอืน่ ๆ นอกจากน้ีชมุชนทีอ่ยูร่อบ

ภเูขาพะยาตา (Pyar Taung) ไดอ้าศยัจบัปลาในถ�า้ชว่งฤดแูลง้เพือ่บรโิภคในครอบครวั

 ทรพัยากรธรรมชาต ิ ไดแ้ก ่ภเูขาและระบบนิเวศของภเูขา, แมน่�้าอตัถะรนั 

ยงัคงไดร้บัอทิธพิลน�้าขึน้ลงจากปากแมน่�้าสาละวนิ, ป่าชายเลนรมิฝัง่แมน่�้าอตัถะรนั

 

การระเบดิภเูขาพะยาตา ในพืน้ทีโ่รงงาน

ปนูซเีมนตข์องบรษิทั MCL
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ภเูขาพะยาตา (Pyar Taung) เป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญ่โดยมชีมุชนต่าง ๆ ตัง้อยู่

โดยรอบ ในอดตีภเูขาแหง่น้ีมผีึง้อาศยัท�ารงัเป็นจ�านวนมาก ชาวบา้นจงึตัง้ชือ่วา่ 

“ภเูขาผึง้” หรอื ภเูขาพะยาตา ซึง่ทอดตวัในแนวเหนือ-ใต ้ มคีวามยาวประมาณ 5 

กโิลเมตร ชมุชนไดใ้หข้อ้มลูวา่ ภเูขาพะยาตาน้ี มถี�า้อยูเ่ป็นจ�านวนมาก และบางถ�า้มี

น�้าไหลตลอดทัง้ปี สายน�้าจากถ�า้ต่าง ๆ  จะไหลลงล�าหว้ย เป็นแหลง่น�้าเพือ่การเกษตร

ในทอ้งทุง่และไหลลงสูแ่มน่�้าอตัถะรนั ในหน้าฝนจะมปีลาจากแมน่�้าอตัถะรนั วา่ยขึน้

มา เขา้ตามล�าหว้ยต่าง ๆ เมือ่ถงึฤดแูลง้ ถ�า้บางแหง่จะมปีลาอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ซึง่

ชาวบา้นสามารถไปจบัปลามาเป็นอาหารของครอบครวัได ้ถ�า้บางแหง่มคีา้คาวอาศยั 

ชาวบา้นไดป้ระโยชน์จากการเกบ็มลูคา้งคาวไปใชเ้ป็นปุ๋ ย

 ถ�า้หลายแหง่ยงัเป็นพืน้ทีส่�าคญัทางศาสนา มพีระพทุธรปูและส�านกัสงฆ ์

รวมทัง้มกีารสรา้งเจดยีบ์นภเูขาอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ซึง่ชมุชนไดใ้หค้วามเคารพและ

มคีวามศรทัธาอยา่งแรงกลา้

 ทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ ๆ  ทีส่�าคญัคอืป่าไมบ้นภเูขาพะยาตา ซึง่ชาวบา้นได้

ใหข้อ้มลูวา่เป็นแหลง่ไมใ้ชส้อย, อาหารจากป่าทัง้ทีเ่ป็นพชืผกัและสมนุไพร (ชาวบา้น

ใหข้อ้มลูวา่ มสีมนุไพรในป่าประมาณ 53 ชนิด ซึง่ปัจจบุนัผูท้ีม่คีวามรูจ้ะเป็นกลุม่ผูส้งู

อายเุป็นหลกั), ของป่าบางชนิดเชน่ น�้าผึง้ และเป็นทีอ่ยูข่องสตัวป่์าจ�านวนหน่ึง เชน่ 

ลงิ, ไกป่่า, คา้งคาว, แมวป่า และรวมถงึหนิน�ามาใชใ้นการก่อสรา้งดว้ย

 แมน่�้าอตัถะรนั ถอืเป็นแมน่�้าสาขาของแมน่�้าสาละวนิ มตีน้น�้าอยูบ่รเิวณ

เทอืกเขาดา้นทศิตะวนัออกของรฐัมอญทีเ่ป็นเขตรอยต่อกบัประเทศไทย ทอดตวัใน

แนวตะวนัออก-ตะวนัตก และเป็นแมน่�้าทีม่คีวามคดโคง้มากสายหน่ึง ไหลมาบรรจบ

แมน่�้าสาละวนิทีบ่รเิวณปากแมน่�้าสาละวนิ เมอืงเมาะลมัใย รฐัมอญ โดยมรีะยะทาง

จากปากแมน่�้าอตัถะรนัมาถงึโรงงานปนูซเิมนตป์ระมาณ 60 กโิลเมตร แมน่�้าอตัถะรนั

ยงัคงไดร้บัอทิธพิลของน�้าทะเลขึน้ลงและมนี�้ากรอ่ย ลกึเขา้มามากกวา่ 60 กโิลเมตร 

เชน่กนั ซึง่สงัเกตไดจ้ากมพีนัธุพ์ชืป่าชายเลนขึน้อยูม่าก ในบรเิวณรมิฝัง่แมน่�้าในเขต

หมูบ่า้นมอนโกร, หมูบ่า้นกวานงาย และหมูบ่า้นนิโดน ไดแ้ก ่ล�าแพนทะเล (Sonner-

atia griffithii), ล�าพทูะเล (Sonneratia alba)

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 สภาพป่าชายเลนรมิฝัง่แมน่�้าอตัถะรนั มสีว่นส�าคญัในการป้องกนัการพงั

ทลายของตลิง่ และเป็นทีว่างไขข่องปลาทีอ่พยพเขา้มาหลายชนิด

 ชาวบา้นทีป่ระกอบอาชพีประมงเป็นหลกั ไดร้ะบุวา่ มปีลาอยา่งน้อย 

53 ชนิดในแมน่�้าอตัถะรนั เชน่ Giant Seabass (Lates calcarifer), Paradise 

Threadfin (Polynemus paradiseus), Giant freshwater prawn (Machrobrachi-

um rosenbergil) มพีชืและผลไมท้ีก่นิไดท้ีข่ ึน้ตามรมิฝัง่แมน่�้าหลายชนิด และเป็น

อาหารของปลาดว้ยเชน่กนั และมเีครือ่งมอืประมงเชน่ อวนลอย, ตาขา่ย, ไซ, 

เบด็ราว, แห, เบด็คนั

 ชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากพชืทีข่ ึน้ในป่าชายเลน รมิแมน่�้าอตัถะรนั บาง

ชนิดหน่ึง น�ามาใชท้�าเสือ่รองนัง่ ซึง่เป็นกจิการทีส่รา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรอืน และ

พชืรมิน�้าบางชนิด มลีกัษณะคลา้ยไมไ้ผ ่น�ามาใชใ้นการสรา้งบา้นได้

นโยบายของประเทศเมียนมา

 กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศของเมยีนมา ปี 2555 (Foreign Investment 

Law 2012)

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชน

 เกดิการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิและแหลง่น�้าของ 8 หมูบ่า้นในพืน้ที่

สมัปทานโรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่รวมถงึภเูขา ป่าไม ้ ทีน่า และ

แมน่�้าอตัถะรนั

 ในพืน้ทีข่อง 8 หมูบ่า้น รฐับาลเมยีนมาไดใ้หส้มัปทานภเูขาหนิปนูและ

โรงงานปนูซเีมนตม์ากถงึ 3 บรษิทัไดแ้ก่ บรษิทั Mawlamyine Cement Limited 

(MCL), บรษิทั JUNE Company, บรษิทั Zaykabar โดยบรษิทั MCL และบรษิทั 

JUNE ไดส้มัปทานภเูขาหนิปนูพะยาตารว่มกนั ซึง่ตัง้อยูฝั่ง่ขวาของแมน่�้าอตัถะรนั 
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 ขณะทีบ่รษิทั Zaykabar ไดส้มัปทานภเูขาหนิปนู Sa Bae Gu ซึง่ตัง้อยู่

ฝัง่ซา้ยของแมน่�้าอตัถะรนั โดยเฉพาะบรษิทั Mawlamyine Cement Limited 

(MCL), บรษิทั JUNE Company ไดซ้ือ้ทีด่นิจากชมุชนไปเป็นจ�านวน 3,000 และ 

700 เอเคอรต์ามล�าดบั166  ซึง่หมายถงึพืน้ทีเ่กษตรกรรม ทีส่รา้งความยัง่ยนืทาง

อาหารและรายไดข้องชมุชนหายไปจากชมุชนรวม 3,700 เอเคอร ์(9,250 ไร)่ ชาว

บา้นจากหมูบ่า้นแมคโก เลา่วา่ ชาวบา้นจ�านวนมากหลงัจากตอ้งขายทีด่นิไปแลว้ 

จ�าเป็นตอ้งสง่ลกูไปท�างานในต่างประเทศมากขึน้ทัง้ไทย, มาเลเซยีและสงิคโปร์

 ผลกระทบต่อภเูขาพะยาตา ในระยะยาว ภเูขาพะยาตาจะไมค่งเหลอื

สภาพเป็นภเูขาหนิปนูทีอุ่ดมสมบรูณ์อกีต่อไป อยา่งไรกต็ามตัง้แต่ชว่งเวลาของ

การเริม่ก่อสรา้งโรงงานและการระเบดิหนิปนูบนภเูขานัน้ ผลกระทบบางอยา่งได้

เกดิขึน้แลว้167  เชน่

 ชาวบา้นจากหมูบ่า้นกะโดนชดิ ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปเกบ็ดอกไม ้

(Sagawar Flower) ในเขตภเูขาอกีต่อไป ดอกไมช้นิดน้ีมคีวามส�าคญัมากส�าหรบั

คนมอญในการบชูาพระ และใชใ้นงานพธิตี่าง ๆ

 ชาวบา้นทีอ่ยูร่อบ ๆ ภเูขา กงัวลวา่ในระยะยาว หากไมม่ภีเูขาเป็นพืน้ที่

ธรรมชาตทิีช่ว่ยลดความรนุแรงของลมพายแุลว้ ความเสยีหายต่อบา้นเรอืนจะเกดิ

มากขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้

 สภาพธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูทีม่ถี�า้เป็นจ�านวนมาก และมสีายน�้าเชือ่ม

ต่อกบัแหลง่น�้าภายนอก เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของปลาเฉพาะถิน่จ�านวนมากนัน้ นาย ชาย 

(Nai Shine) จากหมูบ่า้นเกาะดนู อธบิายวา่ ปกตใินฤดรูอ้นชาวบา้นจะสามารถจบั

ปลาไดใ้นถ�า้ Ton Pa lout’s แต่ปัจจบุนัน้ีไมส่ามารถจบัไดอ้กีแลว้ ปลาหายไป ซึง่ 

ไมแ่น่ใจวา่เกดิจากอะไรเป็นสาเหต เชน่ การท�าเหมอืง, แรงสัน่สะเทอืน หรอืน�้าเสยี 

แต่สิง่น้ีเป็นผลกระทบทีเ่หน็ได ้หลงัจากการเขา้มาของ MCL

166 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in 

Mon State, A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25, 

July 2016, เขา้ถงึไดจ้าก www.rehmonnya.org
167 เรือ่งเดยีวกนั. หน้า.66-67

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ป้ายหา้มจบัสตัวน์�้า ในบรเิวณล�าคลองใกลแ้หลง่ระเบดิภเูขาวตัถุดบิ มี

ป้ายหา้มจบัสตัวน์�้าขนาดใหญ่ตัง้อยู ่ ป้ายเป็นภาษาพมา่มนียัยะวา่ หา้มจบัสตัว์

น�้าบรเิวณนัน้ และมรีปูมอืสองมอืทีถ่กูคลอ้งดว้ยกุญแจมอื 

 นอกจากน้ีการระเบดิภเูขา จะสง่เสยีงระเบดิดงักงัวานไปทัว่บรเิวณ และฝุ่น

จากการระเบดิจะฟุ้งกระจายไปยงัชมุชนต่าง ๆ ทีอ่ยูโ่ดยรอบ ทัง้น้ีขึน้กบัทศิทางลม 

และสภาพอากาศในชว่งเวลาทีม่กีารระเบดิดว้ย ชาวบา้นหลายหมูบ่า้น กงัวลถงึ 

น�้าเสยีจากการท�าเหมอืงจะไหลปนเป้ือนไปยงัแหลง่น�้าใตภ้เูขาหนิปนู ซึง่จะท�าลาย

สตัวน์�้าและทัง้ยงัปนเป้ือนในแหลง่น�้ากนิและพืน้ทีเ่กษตรกรรมรอบ ๆ ดว้ยเชน่กนั

ผลกระทบต่อแม่น�้าอตัถะรนั168 ผลกระทบทีส่�าคญัเกดิจาก การเดนิเรอืขนาด

ใหญ่เพือ่ขนสง่ถ่านหนิ วสัดกุ่อสรา้ง และปนูซเีมนต ์ ชว่งระหวา่งปากแมน่�้าอตัถะรนั

กบัโรงงานปนูซเีมนตเ์ป็นระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร เรอืขนสง่ถ่านหนิจะวิง่

ประมาณ 5-6 ล�าต่อวนั ซึง่จะสรา้งคลืน่ขนาดใหญ่ในแมน่�้า สรา้งความเสยีหายต่อเรอื

ประมง, เครือ่งมอืจบัปลา, การพงัทลายของตลิง่ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของระบบป่าชายเลน

รมิแมน่�้า และอาจสง่ผลใหป้รมิาณปลาลดลง

 มตีวัอยา่งของผลกระทบทีเ่กดิขึน้ท�าใหเ้รอื 12 ล�าตอ้งจมลงจากคลืน่ของ

เรอืขนสง่ถ่านหนิ คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 5 ลา้นจ๊าต

 นาย อ ูออง ทนิ อ ู(U Aung Tin Oo) ประธานกลุม่ประชาวประมงทีเ่มอืง 

ไจมยีอ ระบุในรายงานวา่ ผูแ้ทน MCL ใหค้�ามัน่วา่ การเดนิเรอืในแมน่�้า จะใหส้ญัญาณ

เตอืนลว่งหน้า และวิง่ดว้ยความเรว็ต�่า และรวมถงึจะชดเชยความเสยีทีเ่กดิขึน้ต่อชาว

ประมง อยา่งไรกต็ามค�ามัน่สญัญาน้ียงัไมป่รากฏจรงิในทางปฏบิตัิ

168 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in 

Mon State, A Report by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.73-76, 

July 2016, เขา้ถงึไดจ้าก www.rehmonnya.org
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 นาย อ ูออง ทนิ อ ู(U Aung Tin Oo) ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ปัจจบุนั

การประมงของชาวบา้นทีเ่มอืงไจมยีอไดร้บัผลกระทบมาก เพราะไมส่ามารถใช้

เครือ่งมอืประมงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเหมอืนเดมิ เน่ืองจากตอ้งคอยระวงัการ

เดนิเรอืขนสง่ถ่านหนิ ตวัอยา่งเชน่ การใชอ้วนลอยในแมน่�้าอตัถะรนั ชาวประมง

แต่ละคนสามารถลงอวนลอยไดจ้�านวน 15 ครัง้ต่อวนั แต่ในปัจจบุนัลงอวนลอย

ไดไ้มเ่กนิ 3-5 ครัง้ต่อวนัเทา่นัน้ และรายไดจ้ากการประมงลดลงมาก จากทีเ่คย

ได ้100,000 ถงึ 150,000 จ๊าตต่อวนั ลดลงเหลอืไมเ่กนิ 35,000 จ๊าตต่อวนัเทา่นัน้

ภาพทีต่ ัง้โรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา

 นอกจากน้ียงัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึคลองขดุใหมข่นาดใหญ่ของ MCL วา่ 

จะใชเ้ป็นคลองส�าหรบัระบายน�้าเสยีจากโรงงานลงมาดว้ยหรอืไม ่ หากมนี�้าเสยี

ลงมาดว้ย น�้าเสยีเหลา่น้ีจะไหลลงมาปนเป้ือนยงัแมน่�้าอตัถะรนัอยา่งรวดเรว็ใน

ชว่งน�้าลง และในชว่งน�้าขึน้ กจ็ะท�าใหน้�้าเสยีเหลา่น้ีแพรก่ระจายไปยงัตอนตน้น�้า

ไดม้ากขึน้ดว้ยเชน่กนั ขณะทีช่มุชนยงัใชน้�้าโดยตรงจากแมน่�้าอตัถะรนั
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 กระบวนการตดัสินใจการให้สมัปทาน กระบวนการตดัสนิใจให้

สมัปทานโรงงานปนูซเิมนต ์ เป็นไปตามกฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศของ 

เมยีนมา โดยคณะกรรมการการลงทนุ (Myanmar Investment Commission: MIC) 

เป็นผูอ้อกใบอนุญาตในปี 2556  กระบวนการดงักลา่วน้ี ชมุชนในทอ้งถิน่ไมม่สีว่น

รว่มใด ๆ ในกระบวนการตดัสนิใจ 

 ปี 2556 MCL ไดจ้า้งบรษิทั Resource and Environment Myanmar 

จดัท�ารายงานผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม (EIA/SIA) อยา่งไรกต็าม

รายงาน EIA/SIA ไมไ่ดเ้ปิดเผยอยา่งเตม็ฉบบัต่อชมุชนรอบโรงไฟฟ้า หรอืต่อ

สาธารณะทัว่ไป จากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon 

State ชีว้า่กระบวนการ EIA/SIA ทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้ จ�าเป็นตอ้งมกีารจดัท�า

ขึน้ก่อนกระบวนการพจิารณาอนุมตัโิครงการ ชมุชนและสาธารณะตอ้งสามารถ 

เขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ และผลของรายงานได ้และมคีวามจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งจดั

ท�ารายงานฉบบัสมบรูณ์ในภาษาทอ้งถิน่ ซึง่เป็นประเดน็ทีบ่รษิทัตอ้งใหค้วามเคารพ

ของชมุชนทอ้งถิน่169

169 Human Rights Foundation for Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, A Report 
by The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.77-78, July 2016, www.rehmonnya.org 

 การซ้ือท่ีดินจากชมุชนของ MCL มกีระบวนการทีเ่ขา้ขา่ยการบงัคบั

ซือ้ ดงัเชน่จากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon State170 

ไดร้ะบุวา่ 

 การซือ้ทีด่นิในเขตหมูบ่า้นกวานงาย นายองัมอน (Nai Aung Mon) 

อธบิายวา่ ตวัแทนจากบรษิทั Pacific Link Cement ไดใ้หข้อ้มลูวา่หากชาวบา้น

ไมย่อมรบัราคาทีด่นิทีบ่รษิทัเสนอตัง้แต่เริม่ตน้ กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัการ

ชดเชยใด ๆ เลยในอนาคต

170 เรือ่งเดยีวกนั. หน้า.38-39.
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 ชาวบา้นคนหน่ึงจากหมูบ่า้นเกาะปอนอ อธบิายวา่ ในปี 2556 นาย อ ูซอ 

วนิ อ ู(U Zaw Lwin Oo) จากบรษิทั Pacific Link Cement ไดใ้หข้อ้มลูทีท่�าใหช้าว

บา้นเขา้ใจผดิวา่ โครงการสรา้งโรงงานปนูซเิมนต ์เป็น “โครงการของรฐั” หากชาว

บา้นไมย่อมขายทีด่นิ กอ็าจจะไมไ่ดร้บัชดเชยใด ๆ อกีเลย ถงึแมว้า่ราคาขายทีด่นิ

จะต�่ามาก ซึง่สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะชาวบา้นสว่นใหญ่ยงัไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งสทิธิ

ในทีด่นิของตนเอง ท�าใหผ้ลประโยชน์ในกระบวนการซือ้ทีด่นิตกไปอยูก่บัเจา้

หน้าทีท่ีด่นิบางสว่น, ผูน้�าชมุชนทีเ่ป็นทางการ และตวัแทนบรษิทัเทา่นัน้

 นาย อ ู แตง งาย (U Taung Nyein) ชาวบา้นจากหมูบ่า้นเกาะดนู ซึง่ 

สญูเสยีทีด่นิไป 5 เอเคอร ์ (12.5 ไร)่ อธบิายวธิกีารตัง้ราคาซือ้ทีด่นิไวว้า่ บรษิทั 

ไดแ้บง่ประเภทของทีด่นิไว ้3 ประเภท ซึง่มรีาคาตัง้แต่ 50,000 ถงึ 500,000 จ๊าต

ต่อเอเคอร ์และในกรณทีีท่ีด่นิแปลงใดกต็ามถกูตคีวามวา่เป็นพืน้ทีว่า่งเปลา่ หรอืมี

ปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง กจ็ะถกูตรีาคาซือ้ทีด่นิมากทีส่ดุไมเ่กนิ 50,000 จ๊าตต่อ

เอเคอร ์ หรอืในบางกรณ ี บรษิทัจะจา่ยตามพืน้ทีท่ีป่รากฏในใบเสรจ็การเสยีภาษี

ทีด่นิเทา่นัน้ ถงึแมว้า่ทีด่นิของชาวบา้นจะมมีากกวา่ในใบเสรจ็กต็าม จากบรษิทั 

Pacific Link Cement

 การปกปิดข้อมลูโรงไฟฟ้าถ่านหิน การออกมาประทว้งของชมุชนรอบ

โรงงานปนูเมนต ์ โดยเฉพาะในเรือ่งที ่ MCL ไมเ่คยแจง้วา่จะมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิใน

โรงงานปนูซเิมนตด์ว้ย ไดเ้ป็นเรือ่งใหญ่ทีม่ลีกัษณะปกปิดขอ้มลู จากขา่วของส�านกั

ขา่วชายขอบ171
  (2 กุมภาพนัธ ์2559) ระบุถงึการประทว้งบรษิทั MCL ในเรือ่งน้ีวา่  

 

“บรษิทัไมบ่อกชาวบา้นเลยวา่จะสรา้ง รูอ้กีทกีส็รา้งแลว้ ขนาดคนงานในโรงงาน

ยงัไมรู่เ้ลยวา่มโีรงไฟฟ้าดว้ย หากบรษิทัตอ้งการยนืยนัวา่โรงไฟฟ้าถ่านหนิจะไม่

สรา้ง อนัตรายต่อสขุภาพชาวบา้น กต็อ้งมหีลกัฐาน ขณะน้ีกลุม่อนุรกัษไ์ดจ้ดั

ประชมุกบัชาวบา้นรอบๆ โรงไฟฟ้าและมชีาวบา้นมารว่มนบัรอ้ยคน”

171 ส�านกัขา่วชายขอบ, พระสงฆ ์– สส.- ชาวบา้นมอญในพมา่รว่มตา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิในเครอืปนู
ใหญ่ หวัน่ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม MLC บรษิทัลกู SCG แจงมาตรฐานสงูลิว่ ระบุท�าอเีอไอเป็นเจา้แรก
ในเมอืงหมอ่ง, เขา้ถงึไดจ้าก http://transbordernews.in.th/home/?p=11553

พระนาย เกตธรา กลา่ว 

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ขณะทีน่ายอองนายอ ู สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรชาวมอญคนเดยีวของสภาเมยีนมา

กลา่ววา่ 

“บรษิทัปนูซเีมนตไ์ทย เพยีงแต่แจง้หน่วยงานวา่ตอ้งการสรา้งโรงงานปนูซเีมนต ์ แต่

ไมไ่ดร้ะบุวา่จะมโีรงไฟฟ้าดว้ย แมก้ระทัง่ในสภากย็งัไมไ่ดร้บัการแจง้แต่อยา่งใด“

 นอกจากน้ี MCL ไดเ้ปิดใชโ้รงงานเชงิพาณชิยม์าตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2560 แต่ MCL ยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ดนิเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าถ่านหนิได ้ (ถงึ

แมจ้ะใชภ้ายในโรงงงานปนูซเิมนตเ์ทา่นัน้กต็าม) จนกระทัง่ถงึวนัที ่14 สงิหาคม 

2560 ซึง่นัน่หมายความวา่ MCL เดนิเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้าถ่านหนิไมเ่ป็นไปตาม

กฎหมายไฟฟ้าของเมยีนมา ถงึแมว้า่ MCL จะไดร้บัการอนุมตัใินการผลติไฟฟ้า

จากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2560 กต็าม172

 การประทว้งของชมุชนโดยรอบโรงงานปนูซเีมนตเ์กดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

ในเดอืนเมษายน 2559 ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าจดัการประทว้งและสง่รายชือ่ผู้

คดัคา้น จ�านวน 3,780 คน ไปยงัประธานาธบิดเีมยีนมา เพือ่ขอใหย้ตุโิรงงานปนู

ซเิมนตข์อง MCL

 วนัที ่ 18 กุมภาพนัธ ์2560 ชมุชนจาก 7 หมูบ่า้นประมาณ 7,000 คน 

รวมตวักนัใกล ้ๆ กบัโรงงานปนูซเีมนตข์อง MCL ประทว้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ173 

วนัที ่ 24 กรกฎาคม 2560 ชาวมอญจากเมอืงไจ๊มะรอ และเมอืงเมาะละใย รฐั

มอญ กวา่ 2,000 คน ไดร้วมตวัคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิในโรงงานปนูซเีมนต์

ของบรษิทั MCL (Mawlamyine Cement Limited)174

172 Global Cement, Mawlamyine plant may not have proper power plant permission, 18 August 
2011, เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.globalcement.com/news/item/6452-mawlamyine-plant-may-not-
have-proper-power-plant-permission

174 แมส่ายนิวส,์ ชาวมอญคดัคา้นรอบสองไมเ่อาโรงไฟฟ้าถ่านหนิผลติปนูซเีมนต ์ในเครอื SCG, 24 กรกฎาคม, 
2017, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.maesainewsonline.com/maesai/?p=9843 

173 เรือ่งเดยีวกนั
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ประเดน็ช่องว่างทางกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 ช่องว่างของ พรบ.ตลท. 

 ไมม่กีลไกเชงิการหาขอ้มลูในลกัษณะการสบืสวน โดยไมต่อ้งรอใหม้กีาร

รอ้งเรยีน เพราะในหลายกรณเีป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศเป็นการยากทีผู่ไ้ดร้บั

ผลกระทบในต่างประเทศ จะสามารถเขา้ถงึกลไกรบัเรือ่งรอ้งเรยีนปกตไิดโ้ดยงา่ย 

บางสว่นของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

ภายในโรงงานปนูซเีมนตข์องบรษิทั MCL

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา

 การให้ความหมายที่คบัแคบในการแจ้งข่าวสารสนเทศของบริษัท 

จดทะเบยีน ทีย่ดึเพยีงขา่วสารทีแ่จง้โดยบรษิทัจดทะเบยีนเทา่นัน้ โดยไมม่กีลไก

อืน่ตรวจสอบเพิม่เตมิ ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานขา่วสารสนเทศ เชน่ การ

ประทว้งบรษิทั MCL ซึง่ SCG ถอืหุน้ใหญ่ 70% ปรากฏในสือ่ภาษาองักฤษของ 

เมยีนมา และสือ่ภาษาไทยจ�านวนหน่ึง แต่ ตลท. ไมม่กีลไกตรวจสอบการด�าเนิน

การของ SCG ใหม้กีารชีแ้จงต่อผูล้งทนุและสาธารณะ
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บทบาทของบรษิทัรว่มทนุสญัชาตเิมยีนมา ในการด�าเนินการจดัซือ้ทีด่นิ

จ�านวน 3,000 เอเคอร ์ซึง่มขีอ้มลูทีร่ะบุวา่ อาจจะเขา้ขา่ยการบงัคบัซือ้นัน้ SCG จะ

มคีวามรบัผดิชอบกบับรษิทัรว่มทนุในสว่นน้ีอยา่งไร

ประเดน็การสร้างวาทกรรมในการเรียกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 (1) ในขา่วหนงัสอืพมิพ ์Myanmar Times วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2559 ผู้

จดัการ MCL คณุ Wijit Terasarun เรยีกโรงไฟฟ้าวา่เป็น “หน่วยผลติไฟฟ้าขนาด

เลก็ใชเ้อง” “a small self-use electricity utility” (และมกีารใหข้า่ววา่จะพาพระ

สงฆจ์�านวน 14 รปูไปดโูรงปนูทีล่�าปาง)175  

 (2) ในขา่วลง หนงัสอืพมิพ ์Myanmar Times วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 

คณุ Surachai ใหส้มัภาษณ์วา่โรงไฟฟ้าใชเ้ทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด (Clean 

Coal Technology)176

 (3) ในโพสตข์องเพจเฟสบุ๊คนามวา่ “รามญัคด ีMon Studies” กลา่ววา่ 

คณุชยัธศั ตงสาล ีSenior Associate Director, Enterprise Brand Management 

Office SCG ไดส้ง่ขอ้ความมาชีแ้จงกบัทางเพจวา่ จรงิๆ แลว้โรงไฟฟ้าทีว่า่นัน้

เป็นเพยีง “หน่วยผลติกระแสไฟฟ้า” ไมไ่ดเ้ป็นโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าถ่านหนิ

ตามทีเ่ขา้ใจ และทีต่อ้งมกีเ็พราะโรงงานตอ้งการพลงังานไฟฟ้าทีม่คีวามเสถยีร

175 Myanmar Times, Thai cement giant tackles Mon coal fears CHAN MYA HTWE  08 FEB 
2016, เขา้ถงึไดจ้าก https://www.mmtimes.com/business/18858-thai-cement-giant-tackles-mon-
coal-fears.html
176 Myanmar Times, SCG to use clean coal tech for Mon State plant YE MON  09 MAY 2017, 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.mmtimes.com/national-news/25897-scg-to-use-clean-coal-tech-for-
mon-state-plant.html



129

และมตีน้ทนุทีเ่หมาะสม ดงัน้ี177

177 รามญัคด ีMon Studies, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.facebook.com/RamannMon/posts/1544044422337071

“ในการยืน่ขอจดัตัง้โรงงานปนูซเีมนตแ์หง่น้ีนัน้ ไดร้วมหน่วยผลติไฟฟ้า 

(Self-captive power system) ทีไ่มใ่ชโ่รงไฟฟ้าอยา่งทีเ่ขา้ใจ แต่เป็น

หน่วยการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิทีผ่ลติไฟฟ้าป้อนเครือ่งจกัรในโรงงาน 

รว่มกบัการผลติไฟฟ้าจากลมรอ้นเหลอืทิ้งและ biomass เนือ่งจาก

โรงงานตอ้งการไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพในกระบวนการผลติ แต่จากสภาพ

ปัจจบุนั ยงัไมส่ามารถหาแหลง่ไฟฟ้าดงักลา่วได ้ จงึมคีวามจ�าเป็นตอ้งมี

หน่วยผลติไฟฟ้าขนาดเลก็เพือ่ใชใ้นโรงงาน ในอนาคตหากสามารถหา

แหลง่ไฟฟ้าทีม่เีสถยีรภาพและมตีน้ทนุทีเ่หมาะสม ทางโรงงานกย็นิดี

พจิารณา นอกจากน้ีเรายงัใชก้ระบวนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิสะอาด

ตัง้แต่การคดัเลอืก ขนสง่ กองเกบ็ จนถงึการใชง้าน ทีม่ ัน่ใจไดว้า่ไมส่รา้ง

ผลกระทบใหช้มุชนและสิง่แวดลอ้มอยา่งแน่นอน”

ภาพดาวเทยีมเปรยีบเทยีบพืน้ทีโ่รงงานปนูซเีมนต ์

ระหวา่งปี 2555 และปี 2559

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเมยีนมา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กรณีศึกษา

โครงการลงทนุ

โดยตรงของไทย

ในกมัพชูา
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บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

บริษทัน�้าตาลขอนแก่น จ�ากดั (มหาชน) 

 ก่อตัง้ปี 2519 เพือ่ด�าเนินธรุกจิโรงงานน�้าตาลและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัน�้าตาล 

ปี 2548 ออกหุน้ระดมทนุขายใหป้ระชาชนทัว่ไป และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ใชช้ือ่ KSL โดยหนัมาผลติพลงังานทดแทน เชน่พลงังานไฟฟ้าชวี

มวล และขยายฐานการผลติไปยงัต่างประเทศ คอื ลาว และกมัพชูา

 โดยตัง้บรษิทัใหมจ่�านวน 2 บรษิทั เพือ่เพาะปลกูออ้ยและผลติน�้าตาล

ทรายในจงัหวดัเกาะกงราชอาณาจกัรกมัพชูาไดแ้ก่

 1. Koh Kong Plantation Company Limited (KPT) (ถอืหุน้ผา่น Wynn 

in Trading Co., Ltd)178  : ด�าเนินธรุกจิเพาะปลกูออ้ย

 2. Koh Kong Sugar Industry Company Limited (KSI) : ด�าเนินธรุกจิ

เพาะปลกูออ้ยและก่อตัง้โรงงานน�้าตาลก�าลงัการผลติ 6,000 ตนัต่อวนั

178 เอกสารรายงานประจ�าปี 2559 http://www.kslgroup.com/files/pdf/ar/ar2016-th.pdf

โครงการสมัปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจ
เพ่ือปลกูอ้อยและท�าโรงงานน�้าตาล 

จงัหวดัเกาะกง 
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บรษิทั KSI และ KPT ไดร้บัสมัปทานทีด่นิจากรฐับาลกมัพชูา ในพืน้ที ่3 

หมูบ่า้น ไดแ้ก่หมูบ่า้นChhouk, Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�าเภอสเรอมัเบล 

เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2549 อายสุมัปทาน 90 ปี

 โดยบรษิทัน�้าตาลขอนแก่นฯถอืหุน้ในแต่ละบรษิทัรอ้ยละ 50 ของทนุจด

ทะเบยีนรวมกบัผูร้ว่มทนุชาวไตห้วนั (Ve Vong Corporation) ถอืหุน้รอ้ยละ30และ

ผูร้ว่มทนุชาวกมัพชูาคอืนายลยีงพดัสมาชกิวฒุสิภาจากพรรคประชาชนกมัพชูาซึง่

เป็นนกัการเมอืงคนสนิทของนายกรฐัมนตรฮีนุเซนถอืหุน้รอ้ยละ 20179

 แต่ภายหลงับรษิทัน�้าตาลขอนแก่นฯ ไดเ้พิม่ทนุเป็นรอ้ยละ 80 ของทัง้ 2 

บรษิทั180โดยใชเ้งนิลงทนุประมาณ 2,000 ลา้นบาทน�้าตาลทีผ่ลติไดจ้ะเป็นโควตา

พเิศษ EBA (Every Things but Arms)  ทีส่ามารถสง่ออกไปจ�าหน่ายใน EU ทีร่ะดบั

ราคาสงูได ้ซึง่บรษิทั KSI ไดส้มัปทานมาจ�านวน 9,567.2 เฮกแตร์181  และ KPT ได้

สมัปทานทีด่นิมาจ�านวน 9,174.5 เฮกแตร ์รวมของทัง้สองบรษิทัแลว้ไดร้บัสมัปทาน

ทีด่นิทัง้หมดประมาณ 19,100 เฮกแตร์

 ตามกฎหมายทีด่นิกมัพชูา (Land Law of Cambodia 2001, มาตรา 59) 

ระบุวา่ การใหส้มัปทานทีด่นิแก่เอกชนนัน้จะใหไ้ดไ้มเ่กนิ 10,000 เฮกแตร ์ต่อราย 

 ตามรายงานเอกสารประจ�าปี 2559 ผลประกอบการตลอดมาจนถงึปี 2559 

ประสบภาวะขาดทนุ

ประวติัความเป็นมาของโครงการโดยสรปุ

 20 มนีาคม 2549 ครม. มมีตเิหน็ชอบใหพ้ืน้ทีส่มัปทานแก่ Duty Free 

Shop  และ Koh Kong International Resort Club รายละ 10,000 เฮกแตร์

 19 พฤษภาคม 2549 มกีารสง่ฝ่ายรกัษาความปลอดภยัเขา้ถางพืน้ที่

 29 พฤษภาคม 2549 บรษิทัเกาะกงการเกษตร จ�ากดั (KPT) และบรษิทั 

น�้าตาลเกาะกง จ�ากดั (KSI) ด�าเนินการจดทะเบยีนบรษิทั

179 รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิที ่ 115/2558
180 ขอ้มลูบรษิทัhttp://www.kohkongsugar.com/en/about-us
181 1 เฮกแตร ์= 6.26 ไร่
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 20 มถุินา 2549 Duty Free Shop และ Koh Kong International Resort 

Club ท�าหนงัสอืแจง้รฐับาลขอเปลีย่นชือ่ผูร้บัสมัปทาน

 18 กรกฎาคม 2549 ครม.เหน็ชอบการโอนพืน้ทีส่มัปทาน จาก Duty Free 

Shop เป็น KPT และ Koh Kong International Resort Club เป็น KSI
 18 กรกฎาคม 2549 ครม.เหน็ชอบการโอนพืน้ทีส่มัปทาน จาก Duty Free 

Shop เป็น KPT และ Koh Kong International Resort Club เป็น KSI

  2 สงิหาคม 2549 เซน็ MOU ระหวา่งกระทรวงการเกษตร ป่าไม ้ และ

ประมง ของกมัพชูา กบั KPT และ KSI182 

182 การชีแ้จงดว้ยวาจาของบรษิทัน�้าตาลขอนแกน่ต่อคณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมอืง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที ่115/2558 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต.ิ http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf

ลกัษณะของโครงการ

 บรษิทัเกาะกงการเกษตร (KPT) เป็นผูด้�าเนินธรุกจิเพาะปลกูออ้ย และ

บรษิทัน�้าตาลเกาะกง (KSI) เป็นผูด้�าเนินธรุกจิเพาะปลกูออ้ยและตัง้โรงงานน�้าตาล 

ขนาด 6,000 ตนัออ้ยต่อวนั ในพืน้ทีอ่�าเภอสเรอมัเบล ปี 2551

 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่เกบ็เกีย่วออ้ยและผลติน�้าตาลเป็นครัง้แรกในปี 2551 

ปัจจบุนับรษิทัฯ มพีนกังานประมาณ 800 คนในชว่งฤดหูบีซึง่เป็นชาวกมัพชูา 

รอ้ยละ 92 ชาวไทยและชาตอิืน่ๆ อกีรอ้ยละ8183 

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 แต่เดมิพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ ัง้โครงการเป็นพืน้ทีอุ่ดมสมบรูณ์เหมาะแกก่ารท�า

เกษตรกรรมและยงัเป็นพืน้ทีท่ีถ่กูจดัสรรใหเ้ป็นพืน้ทีต่ามนโยบายการใชท้ีด่นิอยา่งมี

สว่นรว่ม (Participatory Land Use Planning – PLUP) มผีูค้นอาศยัอยูเ่พือ่ท�าการ

เกษตรและเลีย้งสตัว ์ โดยทัง้หมดอาศยัอยูอ่ยา่งสงบในทีด่นิของตนอยา่งเปิดเผย 

เป็นทีป่ระจกัษต่์อสาธารณะ เป็นเวลา 5 ปี

183 การชีแ้จงดว้ยวาจาของบรษิทัน�้าตาลขอนแกน่ต่อคณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมอืง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที ่115/2558 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต.ิ http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

184  http://www.kohkongsugar.com/th/about-us

จงึตรงตามขอ้ก�าหนดผูม้คีณุสมบตัใินการขอรบัเอกสารทีด่นิ โฉนดทีด่นิ และมลูคา่

ตลาดส�าหรบัทีด่นิกรณมีกีารเวนคนื184โดยจากการศกึษาของคณะท�างานในการ

ชีแ้จงขอ้มลูต่อคณะกรรมการสทิธ-ิมนุษยชนแหง่ชาต ิ พบวา่เมือ่สบืสาวไปชาวบา้น

กไ็ดเ้ขา้มาบุกเบกิในพืน้ทีน้ี่มากวา่ 70 ปีแลว้ และโดยสว่นใหญ่ระบุวา่บุกเบกิทีด่นิมา

ก่อนปี 2543 ก่อนทีก่ฎหมายเรือ่งสทิธกิารใชท้ีด่นิของชาวบา้นจะบงัคบัใช ้ โดย

ท�าการปลกูพชื เชน่ สบัปะรด มะมว่ง ทเุรยีน และทีด่นินัน้จะสบืทอดกนัสูล่กู

หลาน185

185  Land Law Cambodia 2544, ,มาตรา 31)

นโยบายสนับสนุนของไทย
 นโยบายพฒันาเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ186

 

 มาตรการใหบ้รกิารขอ้มลู ใหส้นิเชือ่ระยะยาว ใหส้นิเชือ่ธรุกจิก่อสรา้ง และ

การรบัประกนัความเสีย่ง ของธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย

 มาตรการยกเวน้การเกบ็ภาษซี�า้ซอ้นของกระทรวงการคลงั

 นอกจากน้ีบรเิวณรอบๆ ยงัมป่ีาไมท้ีอุ่ดมสมบรูณ์ เป็นป่าชมุชนทีช่าว

บา้นใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตไิวใ้ชส้อยภายในครวัเรอืน ทัง้สมนุไพร

ต่างๆ หรอืหวายและไมเ้พือ่มาสานท�าภาชนะและเผาท�าฟืน ป่าบรเิวณน้ียงัเป็น

ทีเ่ลีย้งสตัวข์องชาวบา้นอกีดว้ย

186 โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง และโครงการใหก้ารศกึษากฎหมายแก่ชมุชน. งานศกึษา 
“สถานการณ์ดา้นวถิชีวีติทรพัยากรธรรมชาต ิและเศรษฐกจิของครอบครวัในอ�าดภอสเรอมับลึ จงัหวดัเกาะกง : 
ก่อนและหลงัการใหส้มัปทานทีด่นิเพือ่เศรษฐกจิแก่บรษิทัสวนป่าเกาะกง จ�ากดั และบรษิทั น�้าตาลเกาะกง 
จ�ากดั, จากเอกสารรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาติ
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187 “ยทุธศาสตรไ์ทย กา้วไกลไปกบั CLMV” เศรษฐกจิโตปีละ 7-8% ตลาดสง่ออกแซงหน้ายโุรป, ThaiPub-
lica, 14 พฤศจกิายน 2558.  https://thaipublica.org/2015/11/clmv/

นโยบายสนับสนุนของกมัพชูา

 Sub-decree on Economic Land Concessions, Socio-Economic  

Development Plan, เป็นหน่ึงในการลงทนุทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุกมัพชูา (Cambodian Investment Board – CIB) สงักดัสภาเพือ่

การพฒันากมัพชูา (The Council for the Development of Cambodia – CDC)187

188 รายงาน Country Profile กมัพชูา, โครงการสง่เสรมิการลงทนุในกมัพชูาและพมา่ สถาบนัเอเชยี
ตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, 2552.
189 กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์(www.dft.moc.go.th)

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน189

 การเขา้มาของบรษิทัท�าใหช้าวบา้นสญูเสยีทีอ่ยูอ่าศยัและทีด่นิท�ากนิ ท�าใหร้าย

ไดล้ดลง ไมส่ามารถเขา้ไปใชส้อยพืน้ทีป่่าไดอ้กีเน่ืองจากบรษิทักัน้เขตไมใ่หเ้ขา้ หากตอ้งการ

เขา้ไปในพืน้ทีด่งักลา่วตอ้งจา่ยคา่ผา่นทาง และพืน้ทีป่่ายงัถกูถากถางลงเป็นจ�านวนมาก

นโยบายสนับสนุนจากภายนอก

 Everything But Arms – EBA, Generalized System of Preferences – GSP188

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กสม. มมีตผิลการตรวจสอบเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อ บรษิทัน�้าตาล

ขอนแก่น, กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงพาณชิย ์ในการประชมุครัง้ที ่2/2558 

วนัที ่12 มกราคม 2558 (รายงานผลการตรวจสอบที ่115/2558)

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 ตลอดการด�าเนินโครงการน้ีไมม่ทีัง้การรบัฟังความคดิเหน็ลว่งหน้า ไมม่กีาร

ประกาศใหท้ราบ และไมม่กีารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่การจะอนุมตัใิห้

สมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิจะตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม

ก่อนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิของกมัพชูา

 มกีารขบัไลช่าวบา้นออกจากทีด่นิ ท�าใหช้าวบา้น 5 คนไดร้บับาดเจบ็จาก

การท�ารา้ยของต�ารวจ ทัง้การถกูยงิและถกูตดีว้ยปืน มกีารท�าลายเรอืกสวนไรน่า 

รบิสตัวเ์ลีย้งและของมคีา่อืน่ๆ ซึง่ชาวบา้นกวา่ 456 ครอบครวัจาก 3 หมูบ่า้น ไดแ้ก่

หมูบ่า้น Chhouk, Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�าเภอสเร อมัเบล ตอ้งสญูเสยี

ทีด่นิไดก้วา่ 5,000 เฮกแตร ์ โดยมชีาวบา้นคนหน่ึงบนัทกึภาพขณะเกดิเหตุเอารถไถ

เขา้ท�าลายบา้นเรอืนชาวบา้นไวไ้ด ้ แต่ปรากฏวา่ในปีต่อมาชาวบา้นคนนัน้ถกูลอบ

สงัหารจนเสยีชวีติ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทนายความและนกัเคลือ่นไหวกถ็กูตดิตามและ

ถกูคกุคามตลอดการลงพืน้ทีจ่ากเจา้หน้าทีค่วามมัน่คง และการไลร่ือ้น้ีเกดิมาก่อนที่

จะมกีารลงนามสมัปทานเมือ่เดอืน สงิหาคม 2549190 

 พฤษภาคม 2550 เลขาธกิารรฐัประจ�ากระทรวงมหาดไทยกมัพชูาไดจ้ดั

ประชมุระหวา่งบรษิทั ตวัแทนชาวบา้น และศนูยก์ารศกึษากฎหมายชมุชน โดยมขีอ้

เสนอแนะใหบ้รษิทัหยดุไลร่ือ้ชาวบา้นออกจากพืน้ที ่ และใหบ้รษิทัท�างานรว่มกบัภาค

ประชาสงัคมเพือ่แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไปแลว้ อยา่งไรกด็ ีในชว่งระยะ 1 ปีนัน้

ไมม่กีารตอบรบัจากบรษิทั และเจา้หน้าทีร่ฐัในทอ้งถิน่กเ็พกิเฉยต่อขอ้เสนอแนะทีไ่ด้

ไป ท�าใหช้าวบา้นบางสว่นตดัสนิใจรบัเงนิชดเชยจากบรษิทั จ�านวนเกอืบ 1,000 

ดอลลารส์หรฐั ต่อทีด่นิ 1 เฮกแตรซ์ึง่เงนิจ�านวนน้ีแทจ้รงิแลว้เป็นการประเมนิทีต่�่ากวา่

มลูคา่การสญูเสยีทีแ่ทจ้รงิของชาวบา้น191

190 ค�าชีแ้จงจากผูร้อ้งในเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที ่ 115/2558 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่
ชาต.ิ http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf
191เอกสารรายงานการตรวจสอบ ที ่115/2558 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ (อา้งแลว้)
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 การสญูเสยีทีด่นิบบีใหช้าวบา้นตอ้งไปท�างานใหบ้รษิทัเป็นลกูจา้งรายวนั

โดยเป็นงานทีไ่มม่ทีกัษะจนโดนกดคา่แรง และท�าใหย้ากจนลงจนไมม่คีา่ใชจ้า่ยใน

การสง่ลกูเรยีนหนงัสอื เดก็ในหลายครอบครวัจงึตอ้งออกจากโรงเรยีนมาชว่ยพอ่

แมท่�างานหารายได้

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 ไมม่หีน่วยงานใดของไทยและไมม่กีฎระเบยีบใด ๆ ทีม่อี�านาจหน้าทีด่แูล

การลงทนุของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�าไดเ้พยีงก�ากบัดแูลเอกชนต่างชาตทิีเ่ขา้

มาลงทนุในไทยเทา่นัน้

 ขาดกลไกควบคมุการอนุมตัสิมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิ เน่ืองจากบรษิทัต่าง

ชาตทิีต่อ้งการลงทนุในกมัพชูาจะใชว้ธิตี ัง้บรษิทัยอ่ยหลาย ๆ บรษิทั เพือ่ใหไ้ดท้ีด่นิใน

ขนาดทีเ่กนิจากกฎหมายก�าหนด

 ความไม่ชดัเจนของการตคีวามในขอบเขตอ�านาจความรบัผดิชอบใน

กระบวนการยตุธิรรม จากกรณทีีช่าวบา้นในพืน้ทีจ่�านวน 220 ครอบครวัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาล

เกาะกง ประเดน็สญัญาการใหส้มัปทานทีด่นิผดิกฎหมายระหวา่ง บรษิทักบัรฐับาลกมัพชูา 

โดยทีป่ระชาชนไมร่บัรูแ้ละไมม่บีทบาทในกระบวนการการใหส้มัปทานทีด่นิ ซึง่ศาลเกาะ

กงไดย้ตุกิารพจิารณาค�าฟ้องของชาวบา้น ในปี 2556 และไดโ้อนใหเ้ป็นกลไกของคณะ

กรรมการเกีย่วกบัทีด่นิพจิารณาแทน ซึง่การถ่ายโอนน้ีศาลอธบิายวา่กรณน้ีีนอกเหนือ

อ�านาจศาล แต่ศนูยใ์หก้ารศกึษากฎหมายกมัพชูายืน่จดหมายถงึคณะกรรมการดงักลา่ว

วา่ใหส้ง่ฟ้องไปยงัศาลจงัหวดัเกาะกงอกีครัง้ และหากศาลจะสง่ต่อไปยงัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งหน่วยงานนัน้กค็วรเป็นหน่วยงานเพือ่แกไ้ขปัญหาทีด่นิแหง่ชาตมิากกวา่

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 บรษิทัใชช้อ่งวา่งของชว่งเวลา กลา่วคอืใชว้ธิรีบัสมัปทานต่อจากบรษิทัสญัชาติ

ของประเทศนัน้  ๆ (กมัพชูา) เพือ่ทีจ่ะใชห้ลบเลีย่งและปัดความรบัผดิชอบ ดงัเชน่บรษิทั

น�้าตาลขอนแก่นอา้งว่าช่วงทีเ่กดิการท�ารา้ยร่างกายและไล่รือ้ทีด่นิชาวบา้นนัน้ 

(พฤษภาคม 2549) เป็นชว่งก่อนทีบ่รษิทัจะเขา้มารบัสมัปทานต่อจากบรษิทัสญัชาติ

กมัพชูา (สงิหาคม 2549) แต่บรษิทัมหีนงัสอืถงึตลาดหลกัทรพัยเ์รือ่งขออนุญาตประกอบ

กจิการโรงงานน�า้ตาลชว่งเดอืนเมษายน 2549 หมายความวา่บรษิทัรบัรูเ้รือ่งการไลร่ือ้

ท�าลาย เน่ืองจากมเีจตนาชดัเจนวา่จะเขา้ไปด�าเนินกจิการในเกาะกงตัง้แต่ปี 2548192 

192 การชีแ้จงดว้ยวาจาของบรษิทัน�้าตาลขอนแกน่ต่อคณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการ
เมอืง 20 กรกฎาคม 2553. จากเอกสารรายงานการตรวจสอบ ที ่115/2558 ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ(อา้งแลว้).  http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_kohkong.pdf

“แต่เมือ่ผมไปถงึเมอืงหลวงจงึไดรู้้

วา่รฐัใหส้มัปทานทีด่นิของชาวบา้น

แก่บรษิทัไปแลว้ และบอกวา่ทีท่�า

เชน่น้ีกเ็พือ่จะน�าความเจรญิมัง่คัง่

มาสูช่มุชน

แต่ทีผ่มเหน็มา ผมวา่มนัน�าความ

ฉบิหายมาเยอืนพวกเรามากกวา่”

เตง กาว

ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

บรษิทัน�้าตาล ในจงัหวดัเกาะกง
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โครงการสมัปทานท่ีดิน
ทางเศรษฐกิจเพ่ือการปลกูอ้อย

และท�าโรงงานน�้าตาล
จงัหวดัโอดอรเ์มียนเจย

บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 กลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผล ก่อตัง้ครัง้แรกในปีพ.ศ. 2489ปัจจบุนัม ี5 ธรุกจิ

หลกั ไดแ้ก่ ธรุกจิสง่เสรมิและพฒันาออ้ย ธรุกจิน�้าตาล ธรุกจิวสัดทุดแทนไม ้ธรุกจิ

พลงังาน และธรุกจิการลงทนุ193 โดยในสว่นของธรุกจิทีเ่กีย่วกบัออ้ยและน�้าตาลนัน้

ถอืวา่เป็นบรษิทัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและในเอเชยี และน�้าตาลมติรผลมไิดข้ึน้

ทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย การตรวจสอบหรอืคน้หาขอ้มลูเกีย่ว

กบังบการเงนิ หรอืทีม่าทีไ่ปของเงนิลงทนุ รวมถงึผลประโยชน์/ก�าไรทีบ่รษิทัไดร้บั

จากการลงทนุแต่ละโครงการจงึท�าไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทนุทีม่ลีกัษณะ

เป็นกจิการในนามของบรษิทัลกูหรอืบรษิทัในเครอืทีจ่ดัตัง้ขึน้ในต่างประเทศ

193 เวบ็ไซตบ์รษิทั มติรผล https://www.mitrphol.com/about-us.php

รปูแบบการลงทนุ

 เดอืนมกราคม 2551 กลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผล ซึง่เป็นบรษิทัน�้าตาลทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศไทยและในทวปีเอเชยี ไดด้�าเนินการขอสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิ

และไดร้บัอนุมตัจิากรฐับาลกมัพชูาใหท้�าการเพาะปลกูไรอ่อ้ยและตัง้โรงงานน�้าตาล
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

เป็นเวลานาน 70 ปี ในพืน้ที ่2 อ�าเภอ ของจงัหวดัโอดอรเ์มยีนเจย ทางภาคตะวนัตก

เฉยีงเหนือของกมัพชูา ไดแ้ก่ อ�าเภอส�าโรง (Samrong) และอ�าเภอจงกลั (Chongkal) 

โดยเป็นการอนุมตัสิมัปทานใหก้บั 3 บรษิทั ซึง่จดทะเบยีนในประเทศกมัพชูา  ดงัน้ี 

 บรษิทั องักอรช์กูาร ์จ�ากดั (Angor Sugar Co., Ltd.) 

นายทศัน์ วนากรกุล/ไทย (รองกรรมการผูจ้ดัใหญ่กลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผล ณ ขณะนัน้)

เป็นกรรมการบรษิทั ขนาดพืน้ทีส่มัปทาน 6,523 เฮกแตร ์(40,768.75 ไร)่194 

 บรษิทั โตนเลชกูารเ์คน จ�ากดั (Tonle Sugar Cane Co., Ltd.) 

นายบรรเทงิ วอ่งกุศลกจิ/ไทย (กรรมการของกลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผล) เป็นกรรมการ

บรษิทั ขนาดพืน้ทีส่มัปทาน 6,618 เฮกแตร ์(41,362.50 ไร)่195 

 บรษิทั เคนแอนดช์กูารว์ลัเลย่ ์จ�ากดั (Cane and Sugar Valley Co., Ltd.)นาย

กฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย/ไทย (กรรมการของกลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผล) ขนาดพืน้ที่

สมัปทาน 6,595 เฮกแตร ์(41,218.75 ไร)่196 

 โดย 3 บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้น้ีมลีกัษณะเป็นการลงทนุโดยตรง 1 บรษิทั และ

รว่มทนุกบับรษิทัอืน่ในอกี 2 บรษิทั อยา่งไรกต็าม  ในทัง้ 3 บรษิทัดงักลา่วไมม่ชีาว

กมัพชูาถอืหุน้แต่อยา่งใด197 ซึง่ไดร้บัสมัปทานทีด่นิรวมกนัทัง้หมด 19,736 เฮกแตร ์

(123,350 ไร)่

 การแยกออกเป็น 3 บรษิทัเชน่น้ีจะท�าใหไ้มต่อ้งอยูภ่ายใตข้อ้ก�าหนดทาง

กฎหมายในเรือ่งขนาดสมัปทานทีด่นิเน่ืองจากตามกฎหมายทีด่นิกมัพชูา (Land Law 

of Cambodia 2001, มาตรา 59) ระบุวา่ การใหส้มัปทานทีด่นิแกเ่อกชนนัน้จะใหไ้ด ้

ไมเ่กนิ 10,000 เฮกแตร ์ต่อราย

194https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_267
195https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_264
196https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_gdc_273
197 รายงานผลการตรวจสอบ ที ่ 1003/2558 เรือ่งสทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนินการของบรษิทัน�้าตาลมติรผล
โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ 12 ตุลาคม 2558. https://drive.google.com/file/d/0Bx60PlXMazQq
MUNNWTNhbDFBaDA/view

1.

2.

3.



141

 พืน้ทีส่มัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิดัง้เดมิตามทีย่ ืน่ขออนุมตัขิองทัง้ 3 บรษิทั

นัน้ เมือ่รวมกนัแลว้มเีน้ือทีม่ากถงึ 19,736 เฮกแตร ์หรอืราว 123,350 ไร ่ เพือ่เป็น

พืน้ทีป่ลกูออ้ยและสรา้งโรงงานน�้าตาล โดยสมัปทานมรีะยะเวลา70 ปี ในพืน้ที ่ 2 

อ�าเภอ ของจงัหวดัโอดอรเ์มยีนเจย ทางภาคตะวนัตกเฉยีงเหนือของกมัพชูา ไดแ้ก่ 

อ�าเภอส�าโรง (Samrong) และอ�าเภอจงกลัป์ (Chongkal)

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 โอดอรเ์มยีนเจยเป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศกมัพชูาตัง้อยูใ่น

พืน้ทีเ่ทอืกเขาพนมดงรกั ในเน้ือทีร่าว 6,158 ตารางกโิลเมตร ประกอบไปดว้ย 5 

อ�าเภอ มอี�าเภอส�าโรงเป็นเมอืงเอก  โดยทีต่ ัง้ของจงัหวดัน้ีในทางภมูศิาสตรต์ดิกบั

ชายแดนประเทศไทยบรเิวณจงัหวดัสรุนิทร ์ เดนิทางไปมาคอ่นขา้งสะดวกผา่นทาง

ดา่นชายแดนชอ่งจอม (หา่งไปราว 40 กโิลเมตร) เป็นพืน้ทีห่น่ึงของกมัพชูาทีม่ ี

ทรพัยากรธรรมชาตอุิดมสมบรูณ์ มสีนิแรต่่าง ๆ อยูท่ ัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทอง

และแรเ่งนิ198 เป็นแหลง่พึง่พงิในการด�าเนินชวีติของประชาชนทอ้งถิน่อยา่งมนียัส�าคญั 

ชาวบา้นในพืน้ทีท่�าเกษตรและเลีย้งสตัว ์ รวมถงึมพีืน้ทีป่่าชมุชนโดยรอบเป็นทีพ่ึง่พงิ

ของชาวบา้นในการใชส้อยทรพัยากรในป่ามาใชใ้นครวัเรอืน 

ลกัษณะของโครงการ

 ในชว่งปี 2551-2552 (หลงัจากไดร้บัสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิจากรฐับาล

กมัพชูา) กลุม่บรษิทัน�้าตาลมติรผลไดว้างแผนการลงทนุชว่งแรกไวร้าว 3,000 ลา้น

บาท ส�าหรบัสรา้งโรงงานขนาดใหญ่ในกมัพชูา ก�าลงัผลติ 10,000 ตนัต่อวนั 

198 http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_1_3.html

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

นโยบายสนับสนุนจากภายนอก

 Everything But Arms – EBA, Generalized System of Preferences– 

GSP201

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน202 

 รายงานการตรวจสอบกรณกีารด�าเนินการของบรษิทัน�้าตาลมติรผลโดย

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ไดร้ะบุไวว้า่

202 รายงานผลการตรวจสอบ ที ่ 1003/2558 เรือ่งสทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนินการของบรษิทัน�้าตาลมติรผล
โดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ 12 ตุลาคม 2558. https://drive.google.com/file/d/0Bx60PlXMazQq
MUNNWTNhbDFBaDA/view

มาตรการและนโยบายของกมัพชูา

 Sub-decree on Economic Land Concessions, Socio-Economic Develop-

ment Plan, เป็นหน่ึงในการลงทนุทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุกมัพชูา (Cambodian Investment Board – CIB) สงักดัสภาเพือ่การพฒันา

กมัพชูา (The Council for the Development of Cambodia – CDC)200

มาตรการและนโยบายสนับสนุนของไทย

 นโยบายพฒันาเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ,199มาตรการใหบ้รกิาร

ขอ้มลู ใหส้นิเชือ่ระยะยาว ใหส้นิเชือ่ธรุกจิกอ่สรา้ง และการรบัประกนัความเสีย่ง ของ

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย, มาตรการยกเวน้การเกบ็ภาษซี�า้

ซอ้นของกระทรวงการคลงั

199 http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_cambodia/2010_cam_1_3.html
200 รายงาน Country Profile กมัพชูา, โครงการสง่เสรมิการลงทนุในกมัพชูาและพมา่ สถาบนัเอเชยี
ตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, 2552.
201 กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์(www.dft.moc.go.th)
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 การแผ้วถางที่ดินสมัปทานเพื่อท�าไร่อ้อยของบริษัทส่งผลให้ที่ดิน

สาธารณะและป่าชมุชนจ�านวนมากถกูท�าลายทัง้น้ีป่าชมุชนถอืไดว้า่เป็นทรพัยากร

ส่วนรวมของชุมชนที่มีความส�าคญัอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของคนในพื้นที่

เน่ืองจากความอุดมสมบรูณ์ของป่าชมุชนเปรยีบไดก้บัแหลง่อาหารหลกัรวมถงึเป็น 

แหล่งรายไดข้องชาวบา้นอกีดว้ยแมว้า่พืน้ทีป่่าชุมชนซึง่ทบัซอ้นอยูบ่นสมัปทาน

ของทัง้ 3 บรษิทัจะไมไ่ดถ้กูแผว้ถางท�าลายไปทัง้หมดแต่เป็นทีส่งัเกตไดช้ดัเจนวา่

ความอุดมสมบรูณ์ของป่านัน้ลดลงและปรากฏความเสือ่มโทรมใหเ้หน็ เป็นตน้วา่

เหด็ทีข่ ึน้ในป่านัน้มจี�านวนลดลงมากและตน้ไมก้ไ็มม่ยีางไมท้ีส่ามารถเผาออกมา

ใชป้ระโยชน์ไดเ้หมอืนก่อนหน้าน้ีอนัเป็นสญัญาณทีแ่สดงถงึความเสือ่มโทรมของ

ผนืป่านัน่เอง

 แหล่งน�้าที่มอียู่ในพื้นที่ก็ลดลงมากเน่ืองจากมอุีตสาหกรรมเขา้มาตัง้

แหล่งน�้าในพืน้ทีจ่งึถูกปิดกัน้เกดิมลพษิเป็นอนัตรายต่อการอุปโภคบรโิภคระบบ

นิเวศในแหลง่น�้าถกูท�าลายปลาและพชืพรรณทีเ่คยมใีนแหลง่น�้ากล็ดน้อยลงแหลง่

น�้าบางสว่นกถ็กูกลบเพือ่ใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการปลกูออ้ยอกีทัง้ยงัไมม่มีาตรการในการ

รกัษาและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มทีถ่กูท�าลายไปแต่อยา่งใด

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กสม. มมีตเิป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ต่อ คณะรฐัมนตร,ี ก.ต่างประเทศ, 

ก.พาณชิย,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหน่วย

งานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประชมุครัง้ที ่32/2558 วนัที ่21 กนัยายน 2558 (รายงานผล

การตรวจสอบ ที ่1003/2558) 

 ต่อมา คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบแลว้ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม 2550 ดงัน้ี

 สรุปผลการพจิารณาด�าเนินการตามรายงานผลการพจิารณาค�ารอ้งทีม่ ี

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย เรือ่งสทิธชิมุชนกรณกีารด�าเนินงานของบรษิทัน�้าตาล

มติรผล จ�ากดั สง่ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ที ่ อ�าเภอส�าโรง (Samrong) และ 

จงกลั (Chongkal) ในจงัหวดัโอดอรเ์มยีนเจย (Oddar Meanchey) ในภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนือของกมัพชูา ของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ซึง่กระทรวงการต่างประเทศพจิารณาเหน็วา่ ควรจดัตัง้กลไกหรอืก�าหนดภารกจิ

การก�ากบัดแูลการลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทยใหเ้คารพต่อหลกั

การพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน โดยน�าหลกัการชีแ้นะแหง่สหประชาชาตดิา้นธรุกจิ

และสทิธมินุษยชน (การปฏบิตัติามกรอบการคุม้ครองเคารพเยยีวยา) มาเป็นกรอบ

ในการด�าเนินการของการลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาตไิทย และควรมี

การผลกัดนัการปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวเพือ่ใหม้กีารน�าหลกัการดงักล่าวไป

ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงัและแพรห่ลายมากขึน้ โดยกระทรวงการต่างประเทศพรอ้มจะ

เป็นเจา้ภาพจดัการประชมุกบัภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึภาคเอกชนเป็นระยะ ๆ 

หรอืเมือ่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ตดิตามใหม้ัน่ใจวา่การลงทนุในต่างประเทศของนกัลงทนุ

ไทยมกีารเคารพหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชนตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศ

เสนอ203 

203 รายงานผลการตรวจสอบที ่1003/2558, อา้งแลว้

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

 การบงัคบัไลร่ือ้และเผาท�าลายบา้นเรอืนประชาชนในพืน้ที ่อาท ิ

ในเขตหมูบ่า้นโอบดัมนุ ซึง่เป็นพืน้ทีส่มัปทานของบรษิทั องักอรช์กูาร ์จ�ากดั มกีารเขา้

รือ้ถอนท�าลายบา้นเรอืนของชาวบา้นถงึ 2 ครัง้ โดยในครัง้แรกจ�านวน 154 หลงัคาเรอืน 

และครัง้ต่อมาอกี 100 หลงัคาเรอืน รวมเป็นจ�านวนถงึ 254 หลงัคาเรอืน ในขณะที่

หมูบ่า้นบอส มเีจา้หน้าทีต่�ารวจ ทหาร และเจา้หน้าทีป่่าไมก้วา่ 150 คน เขา้รือ้ท�าลายและ

บา้นและทรพัยส์นิ

ของชาวบา้น

ถกูเผารือ้ท�าลาย

ทีม่า: CLEAN SUGAR CAMPAIGN. 
http://www.boycottbloodsugar.net/where-is-it-happening/oddar-meanchey/
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เผาบา้นเรอืนประชาชนอยา่งอุกอาจ204 ชีใ้หเ้หน็วา่ประชาชนไรท้างสูอ้ยา่งสิน้เชงิ

เพราะเจา้หน้าทีร่ฐักระท�าการเอือ้ประโยชน์แก่ฝ่ายบรษิทัอยา่งชดัเจน อนัเป็นการปิด

ชอ่งทางการรอ้งเรยีนต่อสูข้องประชาชนผูเ้ดอืดรอ้น

 มกีารจบักุมด�าเนินคดแีละคมุขงัประชาชนผูค้ดัคา้นโครงการ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กรณขีองประชาชนจากหมูบ่า้นบอส ซึง่มกีารจบักุมคมุขงัและท�ารา้ยอดตี

ผูน้�าหมูบ่า้นระหวา่งการไลร่ือ้ ในการน้ีมผีูน้�าชมุชน 2 คนถกูจ�าคกุเป็นเวลาถงึ 2 ปี 

และอกี 2 คนถกูกกัตวัในสถานกกักนัเป็นเวลา 6 เดอืนก่อนพจิารณาคด ี หลงัจาก

เหตุการณ์ทีช่าวบา้นจ�านวนหน่ึงเดนิเทา้จากพืน้ทีเ่พือ่เขา้รอ้งเรยีนต่อนายกรฐัมนตรี

ฮนุ เซน ณ กรงุพนมเปญ โดยหน่ึงในนัน้เป็นผูห้ญงิซึง่ขณะนัน้ก�าลงัตัง้ครรภจ์นตอ้ง

คลอดบุตรระหวา่งถกูตดัสนิจ�าคกุเป็นเวลา 8 เดอืน205 

 แมช้าวบา้นบางสว่นจะไดร้บัคา่ชดเชยเยยีวยา206 จากการสญูเสยีทีด่นิ ทัง้

ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ทีท่�ากนิ และแหลง่อาหารตามธรรมชาต ิ (ไมม่ขีอ้มลูแน่ชดัวา่ใคร

หรอืหน่วยงานใดเป็นผูช้ดเชย คาดวา่น่าจะเป็นเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั 

เน่ืองจากบรษิทัอา้งวา่กระบวนการในสว่นน้ีเป็นหน้าทีข่องรฐับาลกมัพชูา และบรษิทั

เองเพิง่กลา่วถงึเรือ่งการชดเชยความเสยีหายภายหลงัจากทีค่นืสมัปทานและถอน

การลงทนุออกไปแลว้) แต่กป็รากฏวา่เป็นคา่ชดเชยทีไ่ดร้บัการประเมนิต�่ากวา่ความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ ในสว่นของบางครอบครวั (14 ครอบครวั) ทีย่อมรบัคา่ชดเชย

เป็นบา้นบนทีด่นิแหง่ใหมท่ีไ่มม่เีอกสารสทิธิเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใด เทา่กบั

วา่ชาวบา้นกย็งัคงไมอ่าจวางใจในสทิธขิองตนเองบนพืน้ทีน่ัน้ได ้ อกีทัง้ตวับา้นและ

ทีด่นิท�ากนิแหง่ใหมต่่างเตม็ไปดว้ยขอ้จ�ากดัและยากล�าบาก

 นอกจากน้ี กระบวนการจดัการเรือ่งคา่ชดเชยเยยีวยากเ็ป็นไปอยา่งไมเ่ปิด

โอกาสใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบมสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ รวมถงึยงัมกีารขม่ขูค่กุคาม 

ชาวบา้นอกีดว้ย207

204 รายงานผลการตรวจสอบที ่1003/2558, อา้งแลว้
205 Eviction and Resistance in Cambodia: Five women tell their stories, AmnestyInternational, 2011.
206 รายงานผลการตรวจสอบที ่1003/2558, อา้งแลว้.
207 รายงานผลการตรวจสอบที ่1003/2558, อา้งแลว้

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 รายไดแ้ละการประกอบอาชพีหายไปจากการสญูเสยีทีด่นิท�ากนิแมจ้ะมี

ชาวบา้นบางรายไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ท�างานในไรอ่อ้ย 10-12 ชัว่โมงต่อวนั โดยจะได้

คา่จา้งคนละ 10,000 เรยีล หรอืประมาณ 2.50 เหรยีญสหรฐัฯ ซึง่ในความเป็นจรงิ 

รายไดท้ีไ่ดร้บักไ็มเ่พยีงพอต่อการด�ารงชพีและเลีย้งดสูมาชกิในครอบครวั ยงัปรากฏ

ขอ้มลูวา่ มกีารจา้งงานหญงิตัง้ครรภแ์ละเดก็อยา่งเปิดเผย อกีทัง้ขาดมาตรฐาน

คุม้ครองสขุภาพแรงงานอกีดว้ย208 

208 Bittersweet Harvest: A Case Study on the Displacement Impacts of the EU Everything Bu-
tArms Initiative in Cambodia, Oxford Forthcoming publication, 2013. 

ประเดน็ช่องว่างของกฎหมายและความรบัผิดชอบ

 ไมม่หีน่วยงานใดของไทยและไมม่กีฎระเบยีบใด ๆ ทีม่อี�านาจหน้าทีด่แูล

การลงทนุของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�าไดเ้พยีงก�ากบัดแูลเอกชนต่างชาตทิี่

เขา้มาลงทนุในไทยเทา่นัน้

 ไมม่กีลไกควบคมุการอนุมตัสิมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิ เน่ืองจากบรษิทั

ต่างชาตทิีต่อ้งการลงทนุในกมัพชูาจะใชว้ธิตี ัง้บรษิทัยอ่ยหลาย ๆ บรษิทั เพือ่ใหไ้ดท้ี่

ดนิในขนาดทีเ่กนิจากกฎหมายก�าหนด

 ความออ่นแอขององคก์รทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบการประกอบธรุกจิน�้าตาล จาก

กรณ ี องคก์รพฒันามาตรฐานการปลกูออ้ยทีช่ือ่ “บองซโูคร” (Bonsucro) ซึง่เดมิกลุม่

บรษิทัน�้าตาลมติรผลเป็นสมาชกิทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานอยู ่ ทีก่ลุม่บรษิทัน�้าตาล

มติรผลถอนตวัจากการเป็นสมาชกิบองซโูครก่อนทีอ่งคก์รดงักลา่วจะรตรวจสอบขอ้

เทจ็จรงิตามขอ้รอ้งเรยีนของชาวบา้น และเมือ่บรษิทัประกาศถอนการลงทนุแลว้ ได้

ขอกลบัเขา้เป็นสมาชกิบองซโูครใหมอ่กีครัง้ ซึง่บองซโูครยงัมอบรางวลัดา้นความ

ยัง่ยนืแก่บรษิทัเมือ่ปลายปี 2558 อกีดว้ย209

209 https://www.mitrphol.com/page_detail.php?p=1&topic=13
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 ความไมม่ปีระสทิธภิาพในการตรวจสอบการด�าเนินการและการบงัคบัใช้

กฎหมายของหน่วยงานของรฐัในประเทศผูใ้หส้มัปทาน (กมัพชูา) ทีเ่จา้หน้าทีส่ามารถ

ใชช้อ่งทางกฎหมายทีม่อียูน่ัน้อยา่งไมช่อบธรรม

 การไมม่ผีลบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงัชดัเจน ใหบ้รษิทัตอ้งปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

การกระท�าของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิประเทศไทย เน่ืองจากไมไ่ดอ้ยูใ่น

รปูแบบของการด�าเนินคดต่ีอกนั จงึเป็นเพยีงการตรวจสอบและมขีอ้เสนอแนะใหบ้รษิทั 

รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยด�าเนินการบางประการอนัอาจช่วย

คลีค่ลายปัญหาทีเ่กดิขึน้หรอืลดการเกดิกรณลีกัษณะเดยีวกนัขึน้อกีในอนาคตเทา่นัน้

และหากมไิดม้กีระบวนการตดิตามอยา่งต่อเน่ืองในภายหลงั การด�าเนินการเยยีวยา

ชว่ยเหลอืผูถ้กูละเมดิกย็อ่มไมอ่าจเกดิขึน้จรงิ หรอืเกดิขึน้แต่ขาดประสทิธภิาพ

พืน้ทีส่มัปทานทีด่นิของบรษิทัต่างๆ ในพืน้ทีโ่อดอเมยีนเจย

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในกมัพชูา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กรณีศึกษาโครงการ

ลงทนุโดยตรง

ของไทยในเวียดนาม
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บริษทัของไทยท่ีเก่ียวข้อง

 บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชลัแนล จ�ากดั (EGATi)210 และ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั 

(EGCO) ทัง้สองบรษิทัเป็นบรษิทัลกูของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

210กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั, โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นกวางจ,ิ เขา้ถงึไดจ้าก http://www.egati.
co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html
211กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั ,รายงานประจ�าปี 2557, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.egati.co.th/im-
ages/egati/thsite/annualreport/reannual2557.pdf

รปูแบบการลงทนุ

 รปูแบบการลงทนุแบบ “สรา้ง – ด�าเนินการ – ถ่ายโอน หรอื Build-Oper-

ate-Transfer (BOT) ระยะเวลา 25 ปี โดย บรษิทั กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล ลงนามใน

บนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กบักระทรวง

อุตสาหกรรมและการคา้ (Ministry of Industry and Trade - MOIT) ของประเทศ

เวยีดนาม และไดม้กีารวา่จา้งให ้Vietnam Electricity Power Engineering Joint Stock 

Company 2 (PECC2) เพือ่จดัท�ารายงานศกึษาความเหมาะสมและรายงานการศกึษา

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Feasibility Study and Environmental Impact Assess-

ment (FS/EIA))211 

 อยา่งไรกต็าม ในภายหลงัไดม้กีารตัง้บรษิทัรว่มทนุเพือ่ใหหุ้น้สว่นพฒันา 

โครงการฯ รว่มกนัภายใตข้อ้ตกลงการพฒันารว่ม (Joint Development Agreement: 

JDA) ระหวา่งบรษิทั EGATi บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั หรอื EGCO โดยทัง้สองบรษิทั

ขา้งตน้เป็นบรษิทัไทย ซึง่เป็นบรษิทัลกูของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิไทย คอื การไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรอื กฟผ. (EGAT) และอกีบรษิทัคอื บรษิทั Kyushu Elec-

tric Power Co., Inc. ซึง่เป็นบรษิทัจากประเทศญีปุ่่น โดยแบง่สดัสว่นการถอืหุน้ คอื 

บรษิทั EGAT I ถอืหุน้ 40%, บรษิทั EGCO ถอืหุน้ 30% และบรษิทั Kyushu Electric 

Power ถอืหุน้ 30%212

212 เรือ่งเดยีวกนั

โครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานความร้อนกวางจิ
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ลกัษณะโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น กวางจ ิ 1 มจีดุทีต่ ัง้โครงการอยูใ่นพืน้ทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษกวางจ ิทางตอนกลางของประเทศเวยีดนาม  หา่งจากเมอืงเว ้ (Hue) 

ซึง่เป็นเมอืงหลกัและเป็นเมอืงทา่ของเวยีดนามกลางไปเพยีง 60 กโิลเมตร โดยโรง

ไฟฟ้ากวางจมิพีืน้ทีต่ดิชายฝัง่ทะเลระดบัความลกึน�้าทะเล หา่งจากชายฝัง่ประมาณ 

600 ม. มคีวามลกึ 12-15 ม.เชือ้เพลงิทีจ่ะถกูน�ามาใช ้ คอื ถ่านหนิน�าเขา้จาก

อนิโดนีเซยี213 โดยคาดการณ์วา่โรงไฟฟ้าดงักลา่วจะใชป้รมิาณถ่านหนิ 6 ลา้นตนั 

ต่อปี โดยน�าถ่านหนิมาจากเหมอืงถ่านหนิในอนิโดนีเซยี โดยจะใชถ่้านหนิประเภท 

บทิมูนิสั และใชร้ะบบการหลอ่เยน็ในการขบัเคลือ่น ซึง่น�้าทีน่�ามาใชน้ัน้มาจากน�้าจาก

ทะเลจนีใต ้โดยโรงไฟฟ้าน้ีขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ 1,200 เมกะวตัต ์โดยแยกเป็น 2 

หน่วย หน่วยละ 600 เมกะวตัต ์ใชง้บประมาณในการพฒันาโครงการรวม 2,300 ลา้น

ดอลลารส์หรฐั

 โรงไฟฟ้ากวางจจิะเริม่เดนิเครือ่งไฟฟ้าเพือ่การพาณชิย ์(COD) ไดใ้นหน่วย 1 

ภายในเดอืนธนัวาคม 2564 และหน่วยที ่ 2 ภายในเดอืนมถุินายน 2565 โดยไฟฟ้าที่

ผลติไดจ้ะจา่ยใหแ้กก่ารไฟฟ้าเวยีดนาม (Vietnam Electricity: EVN)  ภายใตส้ญัญาการ

ซือ้ขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี  โดย EVN เป็นรฐัวสิาหกจิ และบรษิทัไฟฟ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในเวยีดนาม214

213 ไทยรฐัทวี,ี EGATi ยนืยนัเขา้ซือ้หุน้เหมอืงถ่านหนิอนิโดโปรง่ใส, 12 มกราคม 2557, เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.thairath.co.th/content/811376
214 กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั, โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นกวางจ,ิ เขา้ถงึไดจ้าก http://www.
egati.co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html 

สภาพชมุชนและส่ิงแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้โครงการ

 จดุทีต่ ัง้โครงการอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษกวางจ ิ ทางตอนกลางของ

ประเทศเวยีดนาม  หา่งจากเมอืงเว ้(Hue) เมอืงหลกัและเป็นเมอืงทา่ รวมทัง้เป็นเมอืง

ประวตัศิาสตรแ์ละเมอืงหลวงเกา่ ประมาณ 60 กโิลเมตร มปีระชากรอาศยัอยูค่อ่นขา้ง

หนาแน่น นบัเป็นเมอืงเศรษฐกจิและมเีป้าหมายจะพฒันาเป็นเมอืงอุตสาหกรรมของ

เวยีดนาม215

215 เรือ่งเดยีวกนั



151

นโยบายสนับสนุนของไทย

 - แผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า 2015 

 - ASEAN Power Grid 

นโยบายสนับสนุนของเวียดนาม

 - นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษกวางจิ

 - กฎหมายการสง่เสรมิการลงทนุจากต่างประเทศ ชือ่ Unified Enterprise 

Law และ Common Investment Law ประกาศใช ้ปี 2548216

 - ASEAN Power Grid

216 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, นโยบายสง่เสรมิการลงทนุของเวยีดนาม, เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html

ประเดน็ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชน

ไมม่ขีอ้มลู

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยงัไมม่กีารยืน่ค�ารอ้งใหท้างคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตติรวจสอบ

ประเดน็ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ไมม่ขีอ้มลู

ประเดน็ช่องว่างทางกฎหมายและความรบัผิดชอบ

ไมม่ขีอ้มลู

กรณศีกึษาโครงการลงทนุโดยตรงของไทยในเวยีดนาม
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

สรปุภาพรวม

ปัญหาสิทธิมนุษยชน

และผลกระทบต่อชมุชน

และส่ิงแวดล้อม 

จากโครงการในกรณีศึกษา



153

 การลงทนุโดยตรงในต่างประเทศจากกรณศีกึษา 12 กรณ ี ไดส้รา้งผลที่

ตามมาทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ  ในบทน้ีจะไดท้�าการประมวลผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และชมุชน, การละเมดิสทิธมินุษยชน และรวมถงึการเยยีวยาทีไ่มเ่ป็นธรรม

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและชมุชน 

 ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและชมุชนทีเ่กดิขึน้ ประมวลไดเ้ป็นกลุม่ ๆ  ดงัน้ี

 ผลกระทบฯ ท่ีระบไุว้ในเอกสารโครงการ ท่ีมีการเปิดเผยอย่าง

เป็นทางการ เชน่ รายงานการศกึษาความเป็นไปได,้ รายงานผลกระทบดา้น

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบเหลา่น้ีจะถกูจ�ากดัไวด้ว้ยขอบเขตการศกึษา อาท ิ

การจ�ากดัขอบเขตการศกึษา ในรศัมจีากจดุทีต่ ัง้โครงการ ซึง่สง่ผลใหส้ิง่แวดลอ้ม

และชมุชน ทีภ่ายนอกรศัมขีองการศกึษาไมไ่ดร้บัการกลา่วถงึ และอาจสง่ผลใหม้ี

การประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต�่ากวา่ความเป็นจรงิ  เชน่

 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการเขือ่นฮตัจ ี ปี 2550 (โดย

สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) มขีอ้จ�ากดัในการเขา้ถงึพืน้ทีห่วังาน

และพืน้ทีอ่า่งเกบ็น�้าทัง้หมด การศกึษาจงึระบุไดเ้พยีงมหีมูบ่า้นในเขตหวังานที่

ตอ้งถกูยา้ยเพยีง 6 หมูบ่า้นเทา่นัน้ และไมค่รอบคลมุถงึการประเมนิผลกระทบ 

สิง่แวดลอ้มและชมุชนทีต่ ัง้อยูด่า้นทา้ยน�้าไปจนถงึปากแมน่�้าสาละวนิ ซึง่มรีะยะ

เพยีง 120 กโิลเมตร รวมทัง้ไมม่ผีลกระทบในเขตประเทศไทย อยา่งไรกต็าม เมือ่มี

การศกึษาเพิม่เตมิในปี 2556 ตามค�าสัง่นายกรฐัมนตร ีกฟผ. ไดจ้า้งสถาบนับรกิาร

วชิาการจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ใหศ้กึษาผลกระทบเพิม่เตมิในเขตประเทศไทย  

ผลการศกึษาระบุวา่ ในสามหมูบ่า้นของประเทศไทย คอืหมูบ่า้นสบเมย, หมูบ่า้น 

แมส่ามแลบ และหมูบ่า้นทา่ตาฝัง่ มคีรวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัสงูจากเขือ่นฮตัจี

อยู ่1 ครวัเรอืน ครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งระดบัปานกลาง 52 ครวัเรอืน และครวัเรอืนที่

มคีวามเสีย่งระดบัต�่าอยู ่293 ครวัเรอืน ผลการศกึษาเพิม่เตมิในปี 2556 น้ีเป็นสิง่ที่

ยนืยนัวา่ ขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานการศกึษาต่าง ๆ นัน้ มเีงือ่นไขทีส่�าคญัก�ากบัไว้

คอื “ขอบเขตการศกึษา” 

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 การศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิเย รฐัมอญ ประเทศพมา่ การ

ศกึษาระบุขอบเขตในรศัม ี 0.5-1 กโิลเมตรของพืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 

มหีมูบ่า้น 1 หมูบ่า้น (หมูบ่า้นอนัแตง) และล�าธาร 1 สายเทา่นัน้ หากขยาย

ขอบเขตรศัมอีอกไปในระยะทาง 5 กโิลเมตร กจ็ะมหีมูบ่า้นอยา่งน้อย 7 หมูบ่า้น 

ล�าธารอกีเป็นจ�านวนมาก และแมน่�้าสายใหญ่ 1 สาย รวมทัง้พืน้ทีช่ายฝัง่และป่า

ชายเลนทีส่มบรูณ์

 การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการเขือ่นไซยะบุร ี จ�ากดัขอบเขต

การศกึษาไวเ้พยีงพืน้ทีห่วังานและอา่งเกบ็น�้าเทา่นัน้ ไมไ่ดข้ยายขอบเขตการ

ศกึษาผลกระทบดา้นทา้ยน�้า ทัง้ในเขตแดนของสปป.ลาว และขา้มพรมแดนมายงั

ประเทศลุม่น�้าโขงตอนลา่งดว้ย ดงันัน้รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจงึ

ปรากฏขอ้มลูผลกระทบเฉพาะชมุชนในพืน้ทีห่วังานและในพืน้ทีอ่า่งเกบ็น�้าเทา่นัน้ 

แต่กระนัน้จ�านวนประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบรวมกย็งัสงูถงึ 25,676 คน

 อยา่งไรกต็ามการเปิดเผยอยา่งเป็นทางการยงัคงมเีงือ่นไขหลายประการ 

ทีช่มุชนทอ้งถิน่ยงัคงเขา้ถงึไดย้ากหรอืไมไ่ดเ้ลย เชน่ เอกสารรายงานยงัคงเป็น

ภาษาองักฤษโดยไมม่กีารแปลเป็นภาษาทอ้งถิน่, การเปิดเผยรายงานการศกึษาฯ  

ทีร่ะบุวา่ใชเ้ฉพาะในหอ้งประชมุหรอืเฉพาะหน่วยงานทีร่อ้งขอเทา่นัน้ และการเผย

แพรเ่อกสารแผน่พบัโครงการทีถ่กูน�ามาอา้งวา่ไดเ้ผยแพรเ่อกสารทัง้หมดแลว้

ผลกระทบฯ ท่ีระบไุว้ในเอกสารโครงการ แต่ไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 

จงึไมส่ามารถระบุพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน เชน่ 

 โครงการทีม่ลีกัษณะการใหส้มัปทานทีด่นิเพือ่กจิการต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ โครงการสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิเพือ่ปลกูออ้ยและท�าโรงงานน�้าตาล 

จงัหวดัเกาะกง, โครงการสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิเพือ่การปลกูออ้ยและท�า

โรงงานน�้าตาล จงัหวดัโอดอรเ์มยีนเจย, โครงการเหมอืงแรด่บีุก เหมอืงเฮงดา, 

โครงการเหมอืงถ่านหนิบานชอง, โครงการโรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิ, 

โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย, โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิหงสาลกิไนต์
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การตรวจสอบผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึขอบเขตเบือ้งตน้ไวท้ีข่อบเขต

ของพืน้ทีส่มัปทาน และอาจตอ้งอาศยัขอ้มลูจากหน่วยงานในพืน้ที ่ หรอืสือ่มวลชนที่

ไดน้�าเสนอขา่วผลกระทบต่อโครงการนัน้ ๆ เชน่

 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิหงสาลกิไนต ์ เชน่ มชีาวบา้นกวา่ 2,000 คน

ตอ้งอพยพยา้ยทีไ่ปหมูบ่า้นทีส่รา้งขึน้ใหมข่อง บรษิทั Hongsa Power Company 

Limited หา่งจากตวัเมอืงหงสา 8 กโิลเมตร หา่งจากโรงไฟฟ้า 12 กโิลเมตร217   

โครงการสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิเพือ่ปลกูออ้ยและท�าโรงงานน�้าตาล จงัหวดั

เกาะกง ปรากฏในรายงานการตรวจสอบของ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่

ชาตวิา่ มชีาวบา้นกวา่ 456 ครอบครวัจาก 3 หมูบ่า้น ไดแ้ก่หมูบ่า้น Chhouk, 

Chikhor, Trapheng Kandal ในอ�าเภอสเรอมัเบล ตอ้งสญูเสยีทีด่นิไดก้วา่ 5,000 

เฮกแตร์

 โครงการโรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ทีเ่มอืงไจมยีอ ประเทศ

เมยีนมา ไมป่รากฏขอ้มลูวา่โครงการน้ีไดส้มัปทานในพืน้ทีเ่ทา่ไหรแ่ต่มกีารซือ้

ทีด่นิในพืน้ทีข่อง 8 หมูบ่า้น โดยบรษิทั Mawlamyine Cement Limited (MCL) 

เป็นทีต่ ัง้โรงงาน เป็นจ�านวน 3,000 เอเคอร์218  ซึง่ทัง้หมดเป็นทีด่นิเพือ่การเกษตร

กรรม และชมุชนไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากภเูขาหนิปนูพะยะตาไดอ้กีต่อไป

217 Vientiane Times, 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW 
power plant, เขา้ถงึไดจ้าก https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-way-
for-1878mw-power-plant/

218 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon State, 
The Human Rights Foundation of Monland – Burma, P.24-25, July 2016, www.rehmonnya.org

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 โครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย จากรายงานของ

สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association - DDA) ไดค้าดการณ์

วา่ในระยะเริม่ตน้ของโครงการนี้ ในพืน้ทีป่ระมาณ 250 ตารางกโิลเมตร มี

ประชากรกวา่ 43,000 คน ใน 36 หมูบ่า้น จะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก

โครงการทา่เรอืน�้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย รวมถงึโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ อา่งเกบ็น�้า (เขือ่น) และการสรา้งถนนเชือ่มต่อ

 โครงการเหมอืงแรบ่านชอง มรีายงานการศกึษาโดยกลุม่เยาวชน

กะเหรีย่งตากาปอว ์ (Takapaw Youth Group) และสมาคมพฒันาทวาย ระบุวา่

หมูบ่า้นทีจ่ะไดร้บัผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพรวมทัง้สิน้ 22 

หมูบ่า้น ซึง่มปีระชากรรวมกนัประมาณ 16,000 คน

ผลกระทบฯ ต่อเน่ืองทัง้ท่ีระบไุว้และไม่ได้ระบไุว้ในเอกสารโครงการ และ

ทัง้ท่ีเปิดเผยและไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ

 ผลกระทบต่อเน่ืองมหีลายรปูแบบ อาท ิ ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อยา่ง

แน่นอน ภายนอกพืน้ทีโ่ครงการ (หมายถงึ ทีไ่ดร้ะบุไวข้อบเขตของการศกึษา

หรอืโครงการ) หรอื ผลกระทบทีไ่มไ่ดม้กีารประเมนิไว ้ไดแ้ก่ 

 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและชมุชนในพืน้ทีท่า้ยน�้า ในกรณโีครงการ

เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้า ไมว่า่เขือ่นนัน้ จะถกูเรยีกวา่เป็นเขือ่นแบบ run-off-river 

หรอืไมก่ต็าม

 

 ผลกระทบจากการก่อสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู จากโครงการประเภท

โรงไฟฟ้า
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 ผลกระทบต่อชมุชนทีใ่ชป้ระโยชน์จากแมน่�้า ทีอ่ยูน่อกขอบเขตพืน้ที่

ศกึษา เชน่ กรณเีขือ่นฮตัจ ี มชีมุชนกะเหรีย่งในเขตประเทศพมา่จ�านวน 41 

ชมุชน สง่จดหมายรอ้งเรยีนมายงัคณะอนุกรรมการศกึษาขอ้มลูและเสนอความ

เหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิสทิธมินุษยชน ในกรณี

การก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ีระบุวา่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นฮตัจ ีนอก

เหนือจากรายงานการศกึษาฯ ทีร่ะบุไวเ้พยีง 6 ชมุชนเทา่นัน้

 ผลกระทบจากการระบายตะกอนของเขือ่นไซยะบุร ี ในฤดแูลง้ อตัรา 

500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อวนั (หรอื 140 - 700 ลกูบาศก์

เมตรต่อวนิาท ีในเวลากลางคนื)  ยงัไมม่กีารประเมนิวา่ จะสง่ผลกระทบต่อระดบั

ออกซเิจนในแมน่�้าโขงดา้นทา้ยเขือ่น และสง่ผลกระทบต่อปลาในแมน่�้าโขงหรอื

ไมอ่ยา่งไร

 ผลกระทบจากการสญูเสยีการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ ป่าไมแ้ละแหลง่น�้า 

ในพืน้ทีโ่ครงการทีม่ลีกัษณะของการใหส้มัปทาน ซึง่เป็นความมัน่คงทางอาหาร

และรายไดข้องชมุชนทัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการและรอบนอกพืน้ทีโ่ครงการ

 ผลกระทบทางสงัคมและวฒันธรรม จากการก่อสรา้งโรงงานต่าง ๆ ที่

จะตอ้งน�าแรงงานจากภายนอก เขา้มาท�างานก่อสรา้งเป็นจ�านวนมาก

 ผลกระทบต่อเน่ืองจากการไม่สามารถจดัการควบคุมสารปนเป้ือน

มลพษิได ้ และเมือ่ไดป้นเป้ือนลงสูแ่หลง่น�้าธรรมชาตแิลว้ จะสรา้งผลกระทบต่อ

การด�ารงชวีติและสขุภาพของชมุชนมาก เชน่ กรณเีหมอืงเฮงดา

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ผลกระทบจากการขนสง่ทางเรอื ในกรณโีรงงานปนูซเีมนตแ์ละโรง

ไฟฟ้าถ่านหนิไจมยีอ ไดส้ง่ผลกระทบต่อการประมง และระบบนิเวศของแมน่�้า

อตัถะรนั

ผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน สรปุประเดน็ร่วมจากโครงการ

ท่ีเป็นกรณีศึกษา 

 ไดแ้ก่

 กระบวนการตดัสนิใจอนุมตัใิหส้มัปทานโครงการในทุกกรณีศกึษายงั

ไมป่รากฏวา่มกีรณศีกึษาใด ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

มสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจอนุมตัโิครงการ รฐับาลของทกุประเทศ อาศยั

อ�านาจตามกฎหมายและนโยบายสง่เสรมิการลงทนุ ใหส้มัปทานโครงการต่าง ๆ 

แก่บรษิทัเอกชน หรอืรฐัวสิาหกจิของไทย โดยไมจ่�าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการมี

สว่นรว่มใด ๆ จากภาคประชาชน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงเงือ่นในความตกลง

ต่าง ๆ ระหวา่งรฐับาลกบัโครงการต่าง ๆ กเ็ป็นไปโดยปราศจากการมสีว่นรว่ม

ของประชาชน

 กระบวนการศกึษารายงานการศกึษาความเป็นไปได ้ และ/หรอื 

รายงานผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นกระบวนการทีม่เีพยีงบรษิทัผู้

ไดร้บัสมัปทานและบรษิทัทีป่รกึษา ทีร่บัจา้งจดัท�ารายงาน ด�าเนินการเพยีง

ล�าพงัแต่ฝ่ายเดยีว โดยปราศจากกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนทีไ่ดร้บัผลก

ระทบ ในการรว่มศกึษาและประเมนิผลกระทบไดอ้ยา่งครบถว้นรอบดา้น และ

รายงานสว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษ ไมม่กีารแปลเป็นภาษาทอ้งถิน่

 การไมเ่ปิดเผยรายงานการศกึษาฯ ฉบบัสมบรูณ์ ต่อสาธารณะและ

ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ หรอืเป็นการเป็นการเปิดเผยรายงานแบบมเีงือ่นไข ซึง่

ชมุชนเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดย้าก ทัง้น้ีรวมถงึการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูรายละเอยีด

โครงการตัง้แต่ตน้ เชน่ การมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิ ในโรงงานปนูซเิมนต์
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 การแยกเป็นโครงการยอ่ย แต่ถกูผกูมดัดว้ยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ดงัเชน่

กรณโีครงการเขือ่นหรอืโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ถกูแยกออกจากโครงการสายสง่ไฟฟ้า

แรงสงู ท�าใหป้ระชาชนในเขตกอ่สรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ไมม่สีทิธใินการใหค้วาม

เหน็ต่อโครงการโรงไฟฟ้าแต่ประการใด และถกูรอนสทิธกิารใชท้ีด่นิของตนเอง 

ในการสรา้งสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู

 ไมม่กีลไกตรวจสอบการไมป่ฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมาย การอนุมตัิ

ใหส้มัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิจะตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ก่อน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสมัปทานทีด่นิทางเศรษฐกจิของกมัพชูา

 การใชค้วามรนุแรงต่อชมุชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการ ในลกัษณะการบงัคบั

โยกยา้ยถิน่ฐาน หรอืการเผาบา้นเรอืนขบัไลอ่อกจากพืน้ทีส่มัปทาน รวมถงึการก

ลัน่แกลง้จบักุมด�าเนินคดี

 การเยยีวยาทีไ่มเ่ป็นธรรมจากการสญูเสยีทีด่นิ ทัง้ทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ที่

ท�ากนิ และแหลง่อาหารตามธรรมชาต ิ แต่กป็รากฏวา่เป็นคา่ชดเชยทีไ่ดร้บัการ

ประเมนิต�่ากวา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ และในบางกรณพีบวา่คา่ชดเชยเป็น

บา้นบนทีด่นิแหง่ใหม ่กไ็มม่เีอกสารสทิธิเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่อยา่งใด

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 รายไดแ้ละการประกอบอาชพีหายไปจากการสญูเสยีทีด่นิท�ากนิ และ

ยงัปรากฏขอ้มลูวา่ มกีารจา้งงานหญงิตัง้ครรภแ์ละเดก็อยา่งเปิดเผย อกีทัง้ขาด

มาตรฐานคุม้ครองสขุภาพแรงงานอกีดว้ย219

 ในบางกรณ ี โครงการไดด้�าเนินการก่อสรา้งไปแลว้ และมกีารศกึษา

ผลกระทบตามหลงั ดงัเชน่ในกรณกีารสรา้งถนนเชือ่มต่อโครงการเขตเศรษฐกจิ

พเิศษทวายกบัชายแดนประเทศไทย ระหวา่งท�าการศกึษานัน้โครงการกย็งัคง

ด�าเนินต่อไป อกีทัง้ถนนกถ็กูตดัพาดผา่นพืน้ทีข่องชาวบา้นอยูก่่อนทีจ่ะท�าการ

ศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้220

 การเยยีวยา ในดา้นการอพยพโยกยา้ย ยงัคงปรากฏวา่ บา้นเรอืนที่

สรา้งไวใ้นพืน้ทีร่องรบั ในโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ชาวบา้นสว่นใหญ่

ขาดความเชื่อมัน่ในเรื่องของคุณภาพและความคงทนแข็งแรงของตัวบ้าน 

เพราะไดเ้กดิเหตุการณ์พายพุดัแรงจนหลงัคาบา้นพงัลงมา นอกจากน้ีในพืน้ที่

รองรบัผูอ้พยพเองกม็ทีีด่นิไมเ่พยีงพอต่อการท�าเกษตร ราคาทีด่นิในพืน้ทีด่งั

กลา่วกส็งูกวา่อตัราคา่ชดเชยทีช่าวบา้นไดร้บั221

 กระบวนการจดัรบัฟังความเหน็จากชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ ยงัคงมี

ลกัษณะปกปิดขอ้มลู และใหเ้อกสารไมค่รบถว้น ดงัเชน่กระบวนการปรกึษา

หารอื กรณโีครงการเขือ่นไฟฟ้าไซยะบุรแีละเขือ่นปากแบง่

219 Bittersweet Harvest: A Case Study on the Displacement Impacts of the EU Everything But 
Arms Initiative in Cambodia, Oxford Forthcoming publication, 2013
220 สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการที่
เกีย่วขอ้ง. ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557
221 เรือ่งเดยีวกนั
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 การเขา้ส�ารวจพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิโดยบรษิทัต่าง ๆ ไดส้รา้ง

แรงกดดนัต่อบรรยากาศภายในชมุชน ทีจ่ะตอ้งมกีารเฝ้าระวงัตลอดเวลา

 การซือ้ทีด่นิจากชมุชนของ MCL มกีระบวนการทีเ่ขา้ขา่ยการบงัคบั

ซือ้ ดงัเชน่จากรายงาน Examining Foreign Direct Investment in Mon State222 

ไดร้ะบุวา่ การซือ้ทีด่นิในเขตหมูบ่า้นกวานงาย นายองัมอน (Nai Aung Mon) 

อธบิายวา่ ตวัแทนจากบรษิทั Pacific Link Cement ไดใ้หข้อ้มลูวา่ หากชาวบา้น

ไมย่อมรบัราคาทีด่นิทีบ่รษิทัเสนอตัง้แต่เริม่ตน้ กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัการ

ชดเชยใดๆ เลยในอนาคต

 การสญูเสยีทีด่นิสง่ผลต่อเน่ือง ใหช้าวบา้นจ�านวนหน่ึงตอ้งไปท�างานให้

บรษิทัเป็นลกูจา้งรายวนั ซึง่ยงัคงมปัีญหาในเรือ่งการไดร้บัคา่แรงทีไ่มเ่ป็นธรรม

 การไมไ่ดร้บัการชดเชยความเสยีหาย  ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง

จากความผดิพลาดในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ในกรณเีหมอืงแร ่ความเสยี

หายทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพ พืน้ทีเ่พาะปลกู พชืผลทางการเกษตร บา้นเรอืนหรอืทีอ่ยู่

อาศยั และดา้นสขุอนามยั และการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและแหลง่น�้าทีเ่สือ่มโทรม 

ยงัไมไ่ดม้กีารแกไ้ขใด ๆ

 การตดัสนิใจในระดบัรฐัของไทย ในการไปลงทนุหรอืรบัซือ้ไฟฟ้าจาก

ประเทศเพือ่นบา้น หรอืสง่เสรมิในทางใดทางหน่ึงนัน้ ในดา้นหน่ึงนบัวา่เป็นการ

สง่เสรมิใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศเพือ่นบา้นเชน่กนั หากรฐับาล

ไทย ไมม่กีลไกทีเ่พยีงพอในการก�าหนดใหร้ฐัวสิาหกจิหรอืบรษิทัของไทย ตอ้งมี

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชนอยา่งเขม้งวด

222 Human Rights Foundation of Monland, Examining Foreign Direct Investment in Mon 
State, A Report by The Human Rights Foundation of Mon land – Burma, P.38-39, July 2016, 
www.rehmonnya.org

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ในภาพรวมของประเดน็สทิธมินุษยชนนัน้ ในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ใน

แต่ละโครงการทีเ่ป็นกรณศีกึษา ยงัคงมขีอ้ขดัแยง้กบักตกิาระหวา่งประเทศดา้น

สทิธมินุษยชนอยูห่ลายประการ เชน่

 กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICE-

SCR)223  มสีาระส�าคญัคอื สทิธใินการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (right of 

self-determination)  และพนัธกรณขีองรฐัภาคทีีจ่ะด�าเนินมาตรการต่างๆ อยา่ง

เหมาะสมตามล�าดบัขัน้ นบัตัง้แต่การเคารพ คุม้ครอง สง่เสรมิ และท�าใหเ้ป็นจรงิ

อยา่งเตม็ทีต่ามทีท่รพัยากรมอียูเ่พือ่ใหม้คีวามคบืหน้า โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ

ความเทา่เทยีมระหวา่งบุรษุและสตรใีนการไดร้บัสทิธ ิ การจ�ากดัสทิธติามกตกิา

รวมทัง้การหา้มตคีวามใดๆ ในกตกิาทีจ่ะท�าลายสทิธหิรอืเสรภีาพตามทีร่บัรองไว้

ในกตกิาน้ี ทัง้น้ีทกุประเทศรวมทัง้ไทยไดใ้หก้ารรบัรองกตกิาน้ีไวท้กุประเทศแลว้

 สทิธเิกีย่วกบัน�้า224  คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม 

และวฒันธรรมไดใ้หค้�าวนิิจฉยัมสีาระส�าคญั อธบิายถงึพนัธกรณขีองรฐัในการ

คุม้ครองสทิธขิองประชาชนในประเทศทีเ่กีย่วกบัน�้า เพราะน�้าถอืเป็น

ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญั และจ�าเป็นต่อการด�ารงชพีขัน้พืน้ฐานของมนุษย ์

ใหม้รีะดบัมาตรฐานความเป็นอยูข่ ัน้พืน้ฐานทีพ่อเพยีง และอยูไ่ดอ้ยา่งมศีกัดิศ์รี

223 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ ความรูด้า้นสทิธมินุษยชน: พนัธกรณรีะหวา่งประเทศ, 
เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Af-
fairs/International-Law-of-human-rights.aspx

224 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ แนวปฏบิตั ิมาตรฐาน และกฎหมายระหวา่งประเทศ, เขา้
ถงึไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/
International-Human-Rights-Instruments.aspx
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 และเกีย่วพนักบัการไดร้บัสทิธมินุษยชนดา้นอืน่ๆ พนัธกรณขีองรฐัภาคใีนขัน้

ต่างๆ ไดแ้ก่ การประกนัวา่มกีารกระจายหรอืเขา้ถงึทรพัยากรน�้าทีส่ะอาดให้

ประชาชนไดร้บัอยา่งพอเพยีงและเทา่เทยีมกนัโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ เพือ่

การบรโิภค อุปโภค และประโยชน์ท�ากนิ โดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพฒันา ซึง่

ประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงประกอบอาชพีเกษตรกรรม นอกจากน้ี ประชาชนผู้

ดอ้ยโอกาสควรไดม้สีว่นในการจดัการน�้า รฐัไมค่วรละเมดิสทิธดิงักลา่วโดยการ

ด�าเนินกจิกรรมใดๆ ทีจ่ะเป็นการกดีกัน้ หรอืจ�ากดัสทิธใินการเขา้ถงึน�้า หรอื

เขา้ไปแทรกแซงการจดัสรรน�้าทีเ่ป็นวถิหีรอืธรรมเนียมดัง้เดมิโดยพลการ ใน

ขณะเดยีวกนั รฐัยงัมหีน้าทีป้่องกนัไมใ่หบุ้คคลหรอืกลุม่ใด ซึง่หมายรวมถงึ

บรษิทัต่างๆ ละเมดิสทิธดิงักลา่วของประชาชน และรฐัควรด�าเนินมาตรการ

ต่างๆ เพือ่สง่เสรมิสทิธใินน�้าของประชาชนใหเ้ป็นจรงิดว้ย

 สทิธใินการพฒันา225  มสีาระส�าคญัคอื เป็นสทิธทิีค่รอบคลุมทัง้ดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม มวีตัถุประสงคใ์นการพฒันาใหเ้กดิความเป็นอยู่

ทีด่ขีองประชาชนและปัจเจกบุคคลทกุคนอยา่งต่อเน่ือง บนพืน้ฐานของการม ี

สว่นรว่มในการพฒันา อยา่งแขง็ขนั อสิระ และมคีวามหมายรวมถงึการไดร้บั

การกระจายผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นธรรม

225 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต,ิ สทิธมินุษยชนกบัการพฒันา: ปฏญิญาวา่ดว้ยสทิธใินการ
พฒันา, เขา้ถงึไดจ้าก https://goo.gl/5J4wNq
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 ช่องว่างของกฎหมาย และความรบัผิดชอบ

 การอาศยัชอ่งวา่งทางกฎหมาย โดยทีต่ ัง้โครงการตัง้อยูใ่นต่างประเทศ 

แต่มผีลกระทบขา้มพรมแดนมายงัประเทศไทยทีช่ดัเจน แต่หน่วยงานภาครฐั

หรอืรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนัน้ ๆ ไดต้คีวามในทีจ่ะไมบ่งัคบัใช้

กฎหมายไทย เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์ในการปกป้องคุม้ครองประชาชนและสิง่

แวดลอ้มในเขตประเทศไทย รปูธรรมดงักลา่วจะเหน็ไดใ้นโครงการเขือ่นฮตัจ,ี 

โครงการเขือ่นไซยะบุร,ี โครงการเขือ่นปากแบง่ เชน่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 190 วรรคสอง, กฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 

2550 มาตรา 67, กฎหมายสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535

 ชอ่งวา่งของความรบัผดิชอบของธนาคารพาณชิยท์ีใ่หเ้งนิกูแ้ก่โครงการ

ต่าง ๆ โดยธนาคารทีป่ลอ่ยกู ้ อา้งวา่ ไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ โดยไม่

ใสใ่จกบัปัญหาทีเ่กดิจากชอ่งโหวข่องกฎหมาย ไมใ่สใ่จกบัการแสดงความรบัผดิ

ชอบโดยตรงต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม ขาดกระบวนการการประเมนิความเสีย่งที่

สถาบนัการเงนิสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาประเมนิและจดัการความ

เสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการต่างๆ เพือ่ประกอบการตดัสนิใจใน

การปล่อยกู้ใหแ้ก่โครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ

สงัคมตามหลกั Equator Principles (ธนาคารพาณชิยท์ัง้ 6 แหง่ทีป่ลอ่ยกูใ้น

โครงการเขือ่นไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบุร ียงัไมไ่ดล้งนามรบัหลกัการดงักลา่วน้ี)226

226 ไทยพบัลกิา้, สนิเชือ่ สิง่แวดลอ้ม และสทิธมินุษยชน โดย สฤณ ี อาชวานนัทกุล, 18 เมษายน 
2556 , เขา้ถงึไดจ้าก http://thaipublica.org/2013/04/xayaburi-and-equator-2/
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 รฐัไม่มกีลไกตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซ้อนของหน่วยงานในก�ากบั 

ดงัเชน่ กรณกีารลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ระหวา่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่

ประเทศไทย (กฟผ.) กบั บจก. ไซยะบุร ีพาวเวอร ์ซึง่ กฟผ. มสีถานะเป็นทัง้ผู้

ซือ้และผูข้ายในสญัญา หรอื การทีบุ่คคลผูเ้กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาการรบัซือ้

ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ตามรายชือ่อนุกรรมการฯ มตี�าแหน่งซ�้าซอ้นกบั

กรรมการในบรษิทั EGCO หมายความวา่เจา้หน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีพ่จิารณารบั

ซื้อไฟฟ้านัน้มตี�าแหน่งผูบ้รหิารในบรษิทัพลงังานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการผลติ

ไฟขายใหแ้ก่ กฟผ. เสยีเอง227

 ชอ่งวา่งของกลไกระดบัภมูภิาค ในกรณขีองคณะกรรมาธกิารแมน่�้า

โขง การทีห่วัหน้าคณะท�างาน ภายใตก้ระบวนการ PNPCA  คอืตวัแทนในระดบั

ปลดักระทรวง (ซึง่มตี�าแหน่งเป็นขา้ราชการประจ�า) แตเ่ป็นกระบวนการทีม่ ี

อ�านาจในการตดัสนิใจต่อการก่อสรา้งโครงการขนาดใหญ่บนแมน่�้าโขง ทัง้ทีอ่�านาจ

ความรบัผดิชอบเหลา่น้ีควรเป็นของฝ่ายบรหิารระดบัรฐัมนตร ี จงึเทา่กบัวา่ประเทศ

ภาคสีมาชกิทัง้ 4 ประเทศใหก้ารยอมรบัการลดบทบาทอ�านาจฝ่ายบรหิารของตน

 การจดัประชมุรบัฟังความเหน็หรอืชีแ้จงขอ้มลูโครงการ ไดก้ลายเป็น

ขัน้ตอนสรา้งความชอบธรรมใหก้บัโครงการ เพราะไมม่ขีอ้ก�าหนดในทาง

ระเบยีบหรอืกฎหมายทีช่ดัเจน วา่ผูเ้ขา้รว่มตอ้งไดร้บัขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการในพืน้ทีจ่รงิ

227 มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต,ิ สรปุเน้ือหา - ชาวบา้นเขา้ฟังการชีแ้จงขอ้มลูจากหน่วยงาน กรณี
เขือ่นปากแบงในแมน่�้าโขง และเขือ่นบนแมน่�้าสาละวนิ ณ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิเมือ่ วนัที ่22 กรกฎาคม 2559, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.terraper.org/web/th/node/1805

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

 หน่วยงานทีม่กีฎหมายเป็นของตนเอง มกัจะละเลยการบงัคบัใช้

กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ในพืน้ทีโ่ครงการ เชน่ การหลกีเลีย่งหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีร่ะเบยีบกระทรวงมหาดไทย228  วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาต

ใหท้บวงการเมอืงใชท้ีด่นิของรฐัเพือ่ประโยชน์ในราชการของ กฟผ.

 ภาครฐัของไทย ไมม่หีน่วยงานใดและไมม่กีฎระเบยีบใด ๆ ทีม่อี�านาจ

หน้าที ่ ดแูลการลงทนุของไทยในต่างประเทศโดยตรง ท�าไดเ้พยีงก�ากบัดแูล

เอกชนต่างชาต ิทีเ่ขา้มาลงทนุในไทยเทา่นัน้

 ชอ่งวา่งในการตรวจสอบการด�าเนินการ และการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ของหน่วยงานของรฐัในประเทศเจา้สมัปทาน(กมัพชูา) ทีเ่จา้หน้าทีส่ามารถใช้

ชอ่งทางกฎหมายทีม่อียูน่ัน้ หลกีเลีย่งกฎเกณฑเ์พือ่ประโยชน์ของภาคเอกชน

อยา่งไมช่อบธรรม 

 อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เป็นอ�านาจ

หน้าทีใ่นการตรวจสอบและมขีอ้เสนอแนะใหบ้รษิทั รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเทศไทย ด�าเนินการบางประการอนัอาจชว่ยคลีค่ลายปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

หรอืลดการเกดิกรณลีกัษณะเดยีวกนัขึน้อกีในอนาคตเทา่นัน้ และหากคณะ

กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ประเทศไทย มไิดม้กีระบวนการตดิตามอยา่ง

ต่อเน่ืองในภายหลงั การด�าเนินการอนัเป็นการเยยีวยาชว่ยเหลอืผูถ้กูละเมดิก็

ยอ่มไมอ่าจเกดิขึน้จรงิ หรอืเกดิขึน้แต่ขาดประสทิธภิาพ

232 ประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2541
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 การประกาศใชก้ฎหมายพเิศษ เชน่ กฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ทวาย ปี 2554 มุง่เน้นไปทีก่ารใหป้ระโยชน์แก่นกัลงทนุ โดยไมไ่ดพ้ดูถงึผูม้สีทิธิ

ในทีด่นิ เป็นการมองขา้มความส�าคญัของการรบัฟังความคดิเหน็และความ

ยนิยอมของชมุชน เป็นเหตุใหเ้กดิการเวนคนืทีด่นิและเปิดทางใหม้กีารละเมดิ

สทิธชิมุชนและสทิธมินุษยชนไดง้า่ย

 ชอ่งวา่งของ พรบ.ตลท. ตลท. ไมม่กีลไกเชงิการหาขอ้มลูในลกัษณะ

การสบืสวน โดยไมต่อ้งรอใหม้กีารรอ้งเรยีน เพราะในหลายกรณเีป็นเรือ่งทีเ่กดิ

ขึน้ในต่างประเทศ เชน่ กรณกีารเขา้ส�ารวจพืน้ทีก่่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิโดย

บรษิทัต่าง ๆ สรา้งแรงกดดนัและเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งหน่ึง กรณี

เชน่น้ีเป็นการยากทีผู่ไ้ดร้บัผลกระทบในต่างประเทศ จะสามารถเขา้ถงึกลไกรบั

เรือ่งรอ้งเรยีนปกตไิดโ้ดยงา่ย และการใหค้วามหมายทีค่บัแคบในการแจง้

ขา่วสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน ทีย่ดึเพยีงขา่วสารทีแ่จง้โดยบรษิทัจด

ทะเบยีนเทา่นัน้ โดยไมม่กีลไกอืน่ตรวจสอบเพิม่เตมิ ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้ง

รายงานขา่วสารสนเทศ เชน่ การประทว้งการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเมือ่วนัที ่

5 พฤษภาคม 2558 จ�านวนประมาณ 6,000 คน ซึง่นบัเป็นการประทว้งโครงการ

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่ หรอื การประทว้งบรษิทั MCL ซึง่ SCG ถอืหุน้ใหญ่ 70% ได้

ปรากฏในสือ่ภาษาองักฤษของเมยีนมา และสือ่ภาษาไทยจ�านวนหน่ึง แต่ ตลท. 

ไมม่กีลไกตรวจสอบการด�าเนินการของ ททีซีแีอล หรอื SCG ใหม้กีารชีแ้จงต่อผู้

ลงทนุและสาธารณะ

 บทบาทของบรษิทัรว่มทนุ ทีม่กีารด�าเนินการทีม่ลีกัษณะละเมดิสทิธิ

มนุษยชน เชน่ การรือ้ยา้ยชมุชน, การบงัคบัซือ้ทีด่นิ, การส�ารวจในพืน้ทีช่มุชน 

การด�าเนินการดงักลา่วบรษิทัผูล้งทนุจากไทย มกัจะสงวนความรบัผดิชอบไว้

สรปุภาพรวมปัญหาสทิธมินุษยชนและผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
จากโครงการในกรณศีกึษา
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ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

บรรณานุกรม



169

Banpu Public Company Limited. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ เขา้ถงึจาก https://www.banpu.co.th/
backoffice/upload/inv_news_176_8ad2a82c81963e1bf8cc1e1dd757c81c.pdf 

Bittersweet Harvest: A Case Study on the Displacement Impacts of the EU Everything 
But Arms Initiative in Cambodia, Oxford Forthcoming publication. 2013.

Consult – Myanmar for fruitful investment in Myanmar. Coal-Powered Cement Plant 
Starts Production Despite Local Opposition. June 22, 2017. เขา้ถงึไดจ้าก https://con-
sult-myanmar.com/2017/06/22/coal-powered-cement-plant-starts-production-despite-local-op-
position/ 

Directorate of Investment and Company Administration. Myanmar Pongpipat Company Limit-
ed. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.dica.gov.mm/en/company/myanmar-pongpipat-company-limited-0 

Earth Rights Alumni. Hongsa Lignite Mine. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.earthrightsalumni.org/
content/hongsa-lignite-mine 

Earth Rights International. Thai Investors can’t violate human rights in Myanmar. เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.earthrights.org/blog/thai-investors-cant-violate-human-rights-myanmar 

Electricity to Transform Rural Myanmar. 16 September 2015. http://www.worldbank.org/en/
news/feature/2015/09/16/electricity-to-transform-rural-myanmar

Eric Baran. “Review of the Fish and Fisheries  Aspects in the Feasibility Study and the 
Environmental Impact Assessment of the Proposed Xayaburi Dam on the Mekong Main-
stream” 

Eviction and Resistance in Cambodia: Five women tell their stories. Amnesty International. 
2011.

Global Cement, Mawlamyine plant may not have proper power plant permission. 18 Au-
gust 2011. เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.globalcement.com/news/item/6452-mawlamyine-plant-
may-not-have-proper-power-plant-permission

Greenpeace Thailand. เหมืองแร่ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว. เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/coal/true-cost-of-coal/
coal-map/coal_lao/ 

Hongsa Power Company Limited. Shareholder and Board of Directors. http://www.hong-
sapower.com/index.php?model=cms&view=item&layout=page&id=12 

Human Rights Foundation of Mon land. Examining Foreign Direct Investment in Mon State, 
A Report by The Human Rights Foundation of Mon land – Burma. P.24-25. July 2016. เขา้
ถงึไดจ้าก www.rehmonnya.org 

Inclusive Development International. Investment Chain Report. 2017

Inclusive Development International. ชมุชนกะเหร่ียงในพม่าย่ืนค�าร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย. มถุินายน 2560

บรรณานุกรม



170

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

Karen news. Thai and Burma joint Mining Operation Dirties Village Water. เขา้ถงึไดจ้าก http://karen-
news.org/2011/09/thai-and-burma-joint-mining-operation-dirties-village-water.html/ 

Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd. (KSI) and Koh Kong Plantation Co., Ltd. (KST). เก่ียวกบัเรา. เขา้
ถงึไดจ้าก http://www.kohkongsugar.com/th/about-us 

Land Law Cambodia 2544. มาตรา 31.

Laos Holding State Enterprises. ข้อมลูแหล่งทนุของรฐัวิสาหกิจไฟฟ้า สปป.ลาว, เขา้ถงึไดจ้าก 
http://www.laoholding.com/sources.html 

Laos PDR UNDP. National Growth and Poverty Eradication Strategy.  http://www.la.undp.
org/content/lao_pdr/en/home/library/poverty/NGPES.html 

Law on the Promotion of Foreign Investment (2547).

Long-term Foreign Direct Investment Promotion Plan in Myanmar (Final Report) http://www.
dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/fdipp.pdf 

Mekong Rover Commission (MRC), Summary of the 2nd draft Technical Review Report of 
PakBeng Hydropower Project, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.mrcmekong.org/assets/Consulta-
tions/PakBengBengHydropowerProject/2nd-RSF-ppt-presentations/Summary-of-2nd-Draft-
TRR-290417.pdf 

Mekong River Commission (MRC). MRC SEA for Hydropower on The  Mekong Mainstream 
Inception report.   http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydro-
power/IRVOL2final.pdf 

Myandawei Industrial Estate Company Limited.  About MIE. เขา้ถงึไดจ้าก   http://www.dawei-
industrialestate.com/page_a.php?cid=85&cname=About%20MIE 

Myanmar Business Today. $2.8-b Mon Coal-fired Power Plant Suspended.  Myanmar Busi-
ness Today, 2 February 2016. เขา้ถงึไดจ้าก  http://www.mmbiztoday.com/articles/28-b-mon-
coal-fired-power-plant-suspended  or https://opencorporates.com/companies/mm/2099-2014-
2015 

Myanmar Business Today. SCG to Pour in $400m in Mawlamyine Cement Plant. เขา้ถงึได้
จาก https://www.mmbiztoday.com/articles/scg-pour-400m-mawlamyine-cement-plant

Myanmar Investment Comission Notification No. 1/2013. 31 January 2013. http://www.moj.
go.jp/content/000112675.pdf

Myanmar Times, SCG to use clean coal tech for Mon State plant YE MON 09 MAY 2017. 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.mmtimes.com/national-news/25897-scg-to-use-clean-coal-tech-for-
mon-state-plant.html



171

บรรณานุกรม

Myanmar Times. Thai cement giant tackles Mon coal fears CHAN MYA HTWE 08 FEB 
2016. เขา้ถงึไดจ้าก https://www.mmtimes.com/business/18858-thai-cement-giant-tackles-mon-
coal-fears.html 

National Growth and Poverty Eradication Strategy  http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/
en/home/library/poverty/NGPES.html 

National Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in 
Lao PDR by Science Technology and Environment Agency, Lao Environment and Social 
Project (2549).    http://poweringprogess.com/download/National_Policy/National_Policy(En-
glish).pdf 

Open development Cambodia. Economic Land Concession of (Cambodia) Cane and Sugar 
Valley. เขา้ถงึไดจ้าก https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-conces-
sions?feature_id=elc_gdc_273  

Open development Cambodia. Economic Land Concession of Angkor sugar. เขา้ถงึไดจ้าก  
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_id=elc_
gdc_267

Open development Cambodia. Economic Land Concession of Tonle Sugar Cane Co. Ltd. เขา้
ถงึไดจ้าก https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions?feature_
id=elc_gdc_264 

Outward foreign direct investment by enterprises from Thailand, Transnational Corpora-
tions, Vol. 16, No. 1 (April 2007) P. 91 by Kee Hwee Wee

Pharlain Community. Abundance of Pharlain Natural Resources and Communities. Phar-
lain Study by its community, Final report: Feburary, 2016.เขา้ถงึไดจ้ากhttps://drive.google.
com/file/d/0Bx60PlXMazQqRzRLWnZnMEpsX3M/view 

Radio Free Asia. NGOs Barred From Meeting Villagers Relocated for Lao Power Plant. เขา้ถงึ
ไดจ้าก http://www.rfa.org/english/news/laos/hongsa-05072013175450.html 

Radio Free Asia. NGOs Demand Halt to Pak Beng Dam in Laos. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.rfa.
org/english/news/laos/dam-06222017164057.html 

Science Technology and Environment Agency. Lao Environment and Social Project, Na-
tional Policy – Environmental and Social Sustainability of the Hydropower Sector in Lao 
PDR (2549). เขา้ถงึไดจ้าก http://poweringprogess.com/download/National_Policy/National_Pol-
icy(English).pdf 

Study on the Impacts of Mainstream Hydropower on the Mekong River.  https://wle-mekong.
cgiar.org/study-on-the-impacts-of-mainstream-hydropower-on-the-mekong-river/ 

Thai National Mekong Committee-Information System (TNMC-IS). Pak Bank Hydropower 
Project, Social Impact Assessment. September 2015. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.tnmc-is.org/
download/13-social-impact-assessment/ 



172

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

The Nation. Thai mine destroyed Myanmar water sources. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nation-
multimedia.com/news/aec/asean_plus/30307560 

The Nation. TTCL. 27 July 2015. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nationmultimedia.com/business/TTCL-
30265296.html 

TTCL Public Company Limited. Message from President. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.ttcl.com/
about/message_from_president 

Vientiane Times. 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW 
power plant. เขา้ถงึไดจ้าก  https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-
way-for-1878mw-power-plant/ 

กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ : สรปุสาระของค�าสัง่หมายเลข 1/2013 และ 11/2013 www.
thaiembassy.org/yangon/th/business/2341/38474-สรุปสาระของค�าสัง่หมายเลข-12013-
และ-112013.html 

กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ. เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.egati.co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html 

กฟผ. อนิเตอรเ์นชลัแนล จ�ากดั. โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าฮตัจี. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.egati.co.th/
th/th-invesment/hutgi.html

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย.์ กระทรวงพาณิชย.์ เขา้ถงึไดจ้าก www.dft.moc.go.th 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์ ข้อมลูทัว่ไป บริษทั ไทยแอซเซทไมน่ิง จ�ากดั. เขา้ถงึ
ไดจ้าก, http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0715554000570&jpType-
Code=5&t= 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์ ข้อมลูทัว่ไป บริษทั อีสท ์ สตาร ์ จ�ากดั. เขา้ถงึไดจ้าก 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0105526040797&jpType-
Code=5&t= 

กระทรวงการต่างประเทศ. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรือ่ง สิทธิมนุษยชน กรณีการด�าเนินโครงการ
ท่าเรอืน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ของบริษทั 
อิตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). 11 มนีาคม 2559.

กระทรวงพลงังาน. แผนพฒันาก�าลงัก�าลงัการผลิตไฟฟ้า (พ.ศ. 2558 - 2579). เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/PDP_TH.pdf

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์. “TTCL: เข้าใกล้จดุเปล่ียนส�าคญั” 21 กรกฎาคม 2557. เขา้ถงึไดจ้าก  
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/593981 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์. ลาวเร่งเพ่ิมศกัยภาพไฟฟ้าพลงัน�้ามุ่งส่งออก (29 ตุลาคม 2557). เขา้ถงึได้
จาก  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/613953 
 



173

Thai National Mekong Committee-Information System (TNMC-IS). Pak Bank Hydropower 
Project, Social Impact Assessment. September 2015. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.tnmc-is.org/
download/13-social-impact-assessment/ 

The Nation. Thai mine destroyed Myanmar water sources. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nation-
multimedia.com/news/aec/asean_plus/30307560 

The Nation. TTCL. 27 July 2015. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nationmultimedia.com/business/
TTCL-30265296.html 

TTCL Public Company Limited. Message from President. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.ttcl.com/
about/message_from_president 

Vientiane Times. 13 ตุลาคม 2555. Xayaboury villagers relocate to make way for 1,878MW 
power plant. เขา้ถงึไดจ้าก  https://wle-mekong.cgiar.org/xayaboury-villagers-relocate-to-make-
way-for-1878mw-power-plant/ 

กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ : สรปุสาระของค�าสัง่หมายเลข 1/2013 และ 11/2013 www.
thaiembassy.org/yangon/th/business/2341/38474-สรุปสาระของค�าสัง่หมายเลข-12013-
และ-112013.html 

กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั. รายงานประจ�าปี 2557. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.egati.co.th/im-
ages/egati/thsite/annualreport/reannual2557.pdf 

กฟผ. อนิเตอรเ์นชนัแนล จ�ากดั. โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกวางจิ. เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.egati.co.th/th/th-invesment/th-quang-tri-1.html 

กฟผ. อนิเตอรเ์นชลัแนล จ�ากดั. โครงการไฟฟ้าพลงัน�้าฮตัจี. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.egati.co.th/
th/th-invesment/hutgi.html

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย.์ กระทรวงพาณิชย.์ เขา้ถงึไดจ้าก www.dft.moc.go.th 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์ ข้อมลูทัว่ไป บริษทั ไทยแอซเซทไมน่ิง จ�ากดั. เขา้ถงึไดจ้าก, 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0715554000570&jpTypeCode=5&t= 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย.์ ข้อมลูทัว่ไป บริษทั อีสท ์ สตาร ์ จ�ากดั. เขา้ถงึไดจ้าก 
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details1.html?jpNo=0105526040797&jpType-
Code=5&t= 

กระทรวงการต่างประเทศ. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิมนุษยชน กรณีการด�าเนิน
โครงการท่าเรือน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ของ
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). 11 มนีาคม 2559.

กระทรวงพลงังาน. แผนพฒันาก�าลงัก�าลงัการผลิตไฟฟ้า (พ.ศ. 2558 - 2579). เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.eppo.go.th/images/POLICY/PDF/PDP_TH.pdf

บรรณานุกรม



174

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์. “TTCL: เข้าใกล้จดุเปล่ียนส�าคญั” 21 กรกฎาคม 2557. เขา้ถงึไดจ้าก  
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/593981 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์. ลาวเร่งเพ่ิมศกัยภาพไฟฟ้าพลงัน�้ามุ่งส่งออก (29 ตุลาคม 2557). เขา้ถงึได้
จาก  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/613953 
 
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ. นโยบายส่งเสริมการลงทนุของเวียดนาม. เขา้ถงึไดจ้าก http://
www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ แนวปฏิบติั มาตรฐาน และกฎหมายระหว่างประเทศ. เขา้ถงึ
ไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/Inter-
national-Human-Rights-Instruments.aspx 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน: พนัธกรณีระหว่างประเทศ. 
เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Af-
fairs/International-Law-of-human-rights.aspx 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานท่ี 1100/2558 เรือ่ง สิทธิชมุชน กรณีโครงการ
ก่อสรา้งสายส่งไฟฟ้าแรงสงู ในพืน้ท่ีจงัหวดัน่าน เพ่ือรบัซ้ือไฟฟ้าจากโครงการเหมืองและโรง
ไฟฟ้าพลงัความรอ้นหงสาลิกไนตป์ระเทศ สาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานผลการตรวจสอบท่ี 1220/2558. 23 พฤศจกิายน 2558.

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ สิทธิมนุษยชนกบัการพฒันา: ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการ
พฒันา. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/getattachment/09b87e05-4f03-405b-a26d-cd5a6a4
01638/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%
E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8
%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.aspx 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ การช้ีแจงด้วยวาจาของบริษทัน�้าตาลขอนแก่นต่อคณะ
อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 20 กรกฎาคม 2553 จากเอกสารรายงาน
การตรวจสอบ ท่ี 115/2558. http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/
th_kohkong.pdf 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ ค�าช้ีแจงจากผูร้้องในเอกสารรายงานการตรวจสอบ ท่ี 
115/2558.  เขา้ถงึไดจ้าก http://www.terraper.org/web/sites/default/files/key-issues-content/th_
kohkong.pdf 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง 
สิทธิชมุชน กรณีโครงการก่อสร้างเข่ือนในแม่น�้าสาละวิน. 2551.

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 1003/2558 เรื่องสิทธิชมุชน 
กรณีการด�าเนินการของ บริษทัน�้าตาลมิตรผล. 12 ตุลาคม 2558. เขา้ถงึไดจ้าก  https://drive.
google.com/file/d/0Bx60PlXMazQqMUNNWTNhbDFBaDA/view 

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต.ิ รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ ท่ี  115/2558



175

คณะกรรมาธกิารแมน่�้าโขง. ประเทศสมาชิกลุ่มน�้าโขงตอนล่างน�ากระบวนการปรึกษาหารือล่วง
หน้าส�าหรบัโครงการเข่ือนไฟฟ้าพลงัน�้าไซยะบรีุเข้าสู่การพิจารณาระดบัรฐัมนตรี. เขา้ถงึได้
จาก http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Press-Release/Media-Release-Xayaburi-
JCSS-19Apr11-Thai.pdf 

คณะท�างานตดิตามและประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชนอนัเน่ืองมาจากการด�าเนินการของบุคคล/
กลุ่มบุคคลสญัชาตไิทยที่เป็นองค์กรภาครฐัและ/หรอืมใิช่ภาครฐัที่จดัท�าโครงการพฒันาหรอืธุรกจิ
ขนาดใหญ่, “เอกสารข้อมลูการเดินทางไปปฏิบติังาน การเข้าร่วมเวทีวิชาการ และการแลก
เปล่ียนข้อมลูในพืน้ท่ีโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเหมืองเฮงดา ณ เมือง
ทวาย แคว้นตะนาวศรี สาธารณรฐัเมียนมา ระหว่างวนัท่ี 22 – 27 กมุภาพนัธ ์2560”

คณะอนุกรรมการศกึษาขอ้มลูและเสนอความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบในดา้นต่าง ๆ รวมทัง้การละเมดิ
สทิธมินุษยชน กรณ ีโครงการก่อสรา้งเขือ่นฮตัจ ีในแมน่�้าสาละวนิ สหภาพพมา่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย, รายงานความเหน็เก่ียวกบัผลกระทบในด้านต่าง ๆ รวมทัง้การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีโครงการก่อสรา้งเข่ือนฮตัจี ในแมน่�้าสาละวิน สหภาพพม่า ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย. 2553.

ค�ารอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ ในหมายเลขค�ารอ้ง 285/2558 เรือ่ง ขอให้ตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านสิทธิชมุชน กรณีประชาชนสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา
ได้รบัผลกระทบจากการท�าเหมืองแรข่องบริษทัเอกชนสญัชาติไทย

โครงการแมน่�้าเพือ่ชวีติ. โครงการฟ้ืนฟนิูเวศวิทยาในภมิูภาคอินโดจีนและพม่า และศนูยข่์าว
สาละวิน. สาละวิน: สายน�้าสามแผน่ดิน. เชยีงใหม:่ วนิดาเพรส, 2551.

โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง และโครงการใหก้ารศกึษากฎหมายแก่ชมุชน. งานศึกษา 
“สถานการณ์ด้านวิถีชีวิตทรพัยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจของครอบครวัในอ�าเภอสเรอั
มบลึ จงัหวดัเกาะกง : ก่อนและหลงัการให้สมัปทานท่ีดินเพ่ือเศรษฐกิจแก่บริษทัสวนป่าเกาะ
กง จ�ากดั และบริษทั น�้าตาลเกาะกง จ�ากดั จากเอกสารรายงานการตรวจสอบของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภมูภิาคแมน่�้าโขง. ล�าดบัเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเข่ือนฮตัจี. 2553. ค�ารอ้งต่อ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ เรือ่ง การละเมิดสิทธิจากการด�าเนินงานของบริษทัไทยใน
โครงการเหมืองบานชอง ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา. มถุินายน 2560. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย. ข้อมลูรายบริษทั/หลกัทรพัย.์ เขา้ถงึไดจ้าก https://www.set.
or.th/set/companyprofile.do?symbol=EARTH&ssoPageId=4&language=th&country=TH

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย. ข้อมลูรายบริษทั/หลกัทรพัย:์ บริษทั ช. การช่าง จ�ากดั 
(มหาชน). เขา้ถงึไดจ้าก   https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=CK&ssoPage-
Id=6&language=th&country=TH

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย. บริษทั สหกลอิควิปเมนท ์จ�ากดั (มหาชน). เขา้ถงึไดจ้าก https://
www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=SQ&ssoPageId=6&language=th&country=TH

โตโย-ไทย คอรป์อเรชนั จ�ากดั (มหาชน). จดหมายแจ้งกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรือ่ง ลงนามในบนัทึกเพ่ือความเข้าใจกบั กระทรวงพลงังานไฟฟ้า สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมียนมา เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 เขา้ถงึไดจ้าก http://ttcl.listedcompany.com/news-
room/20130322-TTCL-SET02-TH.pdf 

บรรณานุกรม



176

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

โตโย-ไทย คอรป์อเรชนั จ�ากดั (มหาชน). พิธีลงนามสญัญา - โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน 
ในประเทศเมียนมาร,์ 9 เมษายน 2559. เขา้ถงึไดจ้าก http://ttcl.com/news/activities/view/71

ไทยพบับลกิา้. ศาลทวายไต่สวนคดีบริษทัเหมืองแร่ของไทย ก่อผลกระทบชาวพม่า นัดแรก 29 
พ.ค. น้ี. เขา้ถงึไดจ้าก http://thaipublica.org/2014/05/dawei-watch-1/ 

ไทยพบัลกิา้. “ยทุธศาสตรไ์ทย ก้าวไกลไปกบั CLMV” เศรษฐกิจโตปีละ 7-8% ตลาดส่งออกแซงหน้า
ยโุรป. 14 พฤศจกิายน 2558. เขา้ถงึไดจ้าก https://thaipublica.org/2015/11/clmv/ 

ไทยรฐัทวี.ี EGATi ยืนยนัเข้าซ้ือหุ้นเหมืองถ่านหินอินโดโปร่งใส. 12 มกราคม 2557. เขา้ถงึได้
จาก https://www.thairath.co.th/content/811376 

ไทยรฐัออนไลน์. ช้ีศึกษาสรา้งเข่ือนฮตัจีไมค่รอบคลมุ. https://www.thairath.co.th/content/551520

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน�าเขา้แหง่ประเทศไทย. เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา แหล่งรองรบัการ
ลงทนุขนาดใหญ่ของเมียนมา. (20 มกราคม 2559). เขา้ถงึไดจ้าก http://www.exim.go.th/doc/
newsCenter/44582.pdf   

ธนาคารแหง่ประเทศไทย. กองทนุการเงินระหว่างประเทศ. เขา้ถงึไดจ้าก https://www.bot.or.th/
Thai/AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/IMF.aspx 

น�้าตาลมติรผล จ�ากดั. การด�าเนินงานด้านการพฒันาท่ียัง่ยืนท่ีส�าคญัในปี 2558. เขา้ถงึไดจ้าก 
https://www.mitrphol.com/page_detail.php?p=1&topic=13 

น�้าตาลขอนแก่น จ�ากดั (มหาชน). ข้อมลูบริษทั. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.kohkongsugar.com/en/
about-us 

ประชาชาตธิรุกจิ. กฟผ.คว้าโรงไฟฟ้า”กวางจิ”เวียดนาม เลง็หาพนัธมิตรลงทนุเหมืองถ่านหิน
ในอินโด. เขา้ถงึไดจ้าก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1378093400 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2541

ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน). ข่าวความเคล่ือนไหว จากเวบ็ไซตบ์ริษทั. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.
egco.com/th/news-update/2017/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82
%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0
%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B
8%AA-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2560-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A7%
E0%B9%88%E0%B8%B2-2900-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9
A%E0%B8%B2%E0%B8%97

ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน). โครงสร้างผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2560. เขา้ถงึได้
จาก http://investor-th.ratch.co.th/shareholdings.html# 

ผูจ้ดัการออนไลน์. จีนสรา้งเข่ือนใหญ่ปากแบงปีน้ี กัน้ล�าโขงทัง้สายสดุทนัสมยัไฮเทคเปิดให้เรอื
แล่นได้ด้วย. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000009044



177

ผูจ้ดัการออนไลน์. ศาลช้ี กฟผ. รกุท่ีสาธารณะน่าน สร้างสายส่งไฟฟ้าไม่ขออนุญาต สัง่ยติุ
โครงการแล้ว. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?News-
ID=9580000110499 

ฝ่ายวจิยั ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย. รายงานการลงทนุทางตรงในต่างประเทศของบริษทั
จดทะเบยีนไทย ปี 2558. มถุินายน 2559.

พระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาตรา 28-35 ของ พ.ศ. 2511

มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิเสมสกิขาลยั และสมาคมพฒันาทวาย. กรณีโครงการท่าเรอืน�้าลึกและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ค�ารอ้งต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค�ารอ้งท่ี 107/2556). 
2556.

มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิ ย้อนรอยล�าดบัเหตกุารณ์โครงการเข่ือนสาละวิน. 2550.

มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิ สรปุเน้ือหา - ชาวบา้นเข้าฟังการช้ีแจงข้อมลูจากหน่วยงาน กรณี
เข่ือนปากแบงในแม่น�้าโขง และเข่ือนบนแม่น�้าสาละวิน ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เมื่อ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 http://www.terraper.org/web/th/node/1805 

มลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต.ิ โครงการท่าเรอืน�้าลึกทวาย : มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์. กรงุเทพฯ : 
มลูฟ้ืนฟูชวีติและธรรมชาต.ิ 2555.

รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ.์ ฉันทามติวอชิงตนั. พฤษภาคม 2548.

รามญัคดี. Mon Studies. เขา้ถงึไดจ้าก. http://www.facebook.com/RamannMon/posts/1544044422337071

รายงาน และ งบการเงินรวม 31 ธนัวาคม 2557. http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSGet-
File.aspx?TransID=53661&TransFileSeq=31 

รายงาน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 28 พฤษภาคม 2548. http://www.exim.go.th/doc/research/econ/inter/neighbor/In-
ternet%20V.pdf 

รายงานผลการพิจารณา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี 1171/2558

วรณุพร พพูงษ.์ เข่ือน ไซยะบรีุ ความต้องการของใคร?.  https://sites.google.com/site/my-
book1064/kheuxn-si-ya-buri-khwam-txngkar-khxng-khir 

วกิพิเีดยี สารานุกรมเสร.ี จงัหวดัอดุรมีชยั (โอดอรเ์มียนเจย). เขา้ถงึไดจ้าก https://th.wikipedia.org/
wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B
8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%
B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2 

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารอาเซยีน. กรมประชาสมัพนัธ.์ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศของเมียนมา  
เขา้ถงึไดจ้าก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4636&filename=aseanknowledge   
(3 มนีาคม 2559)

บรรณานุกรม



178

รายงานการติดตามการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ

ผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดลอ้ม และการละเมดิสทิธมินุษยชน

ศนูยข์อ้มลูธรุกจิไทยในเมยีนมา. กฎหมายการลงทนุจากต่างประเทศ  เขา้ถงึไดจ้าก http://www.thai-
bizmyanmar.com/th/economy/trade-investment.php  (3 มนีาคม 2559) 

สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ รายงาน Country Profile กมัพชูา. โครงการ
ส่งเสริมการลงทนุในกมัพชูาและพมา่ เสนอส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ. 2552.

สมาคมแมน่�้าเพือ่ชวีติ. สรปุข้อมลูโครงการเข่ือนปากแบง. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.livingriversi-
am.org/4river-tran/4mk/pak-bang-dam.pdf

สมาคมพฒันาทวาย. เสียงจากชมุชน: ข้อกงัวลเก่ียวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการ
ท่ีเก่ียวข้อง. ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย. 2557.

สฤณ ีอาชวานนัทกุล. สินเช่ือ ส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน. 18 เมษายน 2556   http://thai-
publica.org/2013/04/xayaburi-and-equator-2/ 

สารสนเทศของ บมจ. ช.การช่าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั ไซยะบรีุ 
พาวเวอร ์ จ�ากดั วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559. http://ck.listedcompany.com/news-
room/160520162012220239T.pdf

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี มติคณะรฐัมนตรี. เขา้ถงึไดจ้าก https://cabinet.soc.go.th/soc/Pro-
gram2-3.jsp?top_serl=99324013 

ส�านกัขา่วชายขอบ. เวทีรบัฟังเข่ือนสาละวินล่ม ชาวบา้นกว่า 200 ร่วมต้าน ประกาศห้าม กฟผ. 
– จฬุา เข้าพืน้ท่ีเหตไุม่จริงใจ,  http://transbordernews.in.th/home/?p=3174

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี สรปุผลการพิจารณาด�าเนินการตามรายงานผลการพิจารณา
ค�าร้องท่ีมีข้อเสนอแนะนโยบาย เรื่อง สิทธิชมุชน กรณีการด�าเนินโครงการท่าเรือน�้าลึกและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาของบริษทั อิตาเลียนไทย ดี
เวลอ็ปเมนต ์ จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงในการพฒันา
โครงการดงักล่าว ท่ีมีการกระท�าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย. 17 พฤษภาคม 2559.

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี มติคณะรฐัมนตรี รายงานผลการพิจารณาค�าร้องเพ่ือเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรื่อง สิทธิชมุชน กรณีโครงการก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงู ในพืน้ท่ี จงัหวดัน่าน เพ่ือรบัซ้ือไฟฟ้าจากโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนหงสาลิกไนต ์ ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว. เขา้ถงึจาก http://www.
cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317530 

ส�านกัขา่วชายขอบ. พระสงฆ ์– สส.- ชาวบา้นมอญในพม่าร่วมต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในเครือปนู
ใหญ่ หวัน่ผลกระทบส่ิงแวดล้อม MLC บริษทัลกู SCG แจงมาตรฐานสงูล่ิว ระบทุ�าอีเอไอเป็น
เจ้าแรกในเมืองหม่อง. เขา้ถงึไดจ้าก http://transbordernews.in.th/home/?p=11553

ส�านกัขา่วสิง่แวดลอ้ม. บทสมัภาษณ์ จีระศกัด์ิ อินทะยศ ผูป้ระสานงานกลุ่มรกัษ์เชียงของ. เขา้
ถงึไดจ้าก http://www.greennewstv.com/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%8
0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B/ 



179

บรรณานุกรม

ส�านกัขา่วอศิรา. ตามรอย บ.เหมืองแรไ่ทย รกุวิถีป่า-น�้า-ฅน บนเทือกเขา “ตะนาวศรี” (ตอน 1). 
เขา้ถงึไดจ้าก https://www.isranews.org/isranews-scoop/item/29186-mining.html    

ส�านกัขา่วอศิรา. ตามรอย บ.เหมืองแร่ไทยฯ (ตอน 3) เปิดหลกัฐาน”ทนุไทย”รกุคืบทรพัยากร
พม่า. เขา้ถงึไดจ้าก https://www.isranews.org/isranews-scoop/29382-mining_29382.html 

ส�านกัขา่วอศิรา, ศาลทวายนัดพิจารณา 29 พ.ค. ชาวบา้นร้อง บ. เหมืองพ่ออดีต รมต, เขา้ถงึได้
จาก https://www.isranews.org/isranews-news/29881-mining_29881.html 

ส�านกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร.ี นร 0402/7823 เรื่อง สรปุผลการด�าเนินการของคณะ
กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการก่อสร้างเข่ือนฮตัจี
ในแม่น�้าสาละวิน  สหภาพพม่า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถึง ผูว่้าการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย. 4 สงิหาคม 2553.

ส�านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุและ สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_vietnam/2010_vietnam_3_0-1.html 

ส�านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน). ยทุธศาสตรค์วาม
ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.neda.or.th/home/download-with-thumb.
php?id=192 

ส�านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน). NEDA กบั 
โครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษทวาย. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.neda.or.th/home/download-
with-thumb.php?id=79

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน. ความร่วมมือด้านพลงังานระหว่างไทย-สปป.ลาว. เขา้ถงึได้
จาก http://www2.eppo.go.th/vrs/VRS48-02-ThaiLaos.html 
อารว์ายทไีนน์ (RYT9). เซน็สญัญา ก.พลงังานพม่าท�าโรงไฟฟ้าถ่านหิน มลูค่าโครงการ 9.1 
หม่ืนลบ. 9 เมษายน  2558. http://www.ryt9.com/s/iq10/2134663

อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์ จ�ากดั (มหาชน). จดหมายของกรรมการและผูจ้ดัการ บมจ. 
อิตาเลียนไทยฯ ถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี CSD 2553/049 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง ลงนามใน Framework Agreement เพื่อพฒันาโครงการทวาย 

อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). รายงานการเงินประจ�าปี 2556

อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). รายงานประจ�าปี 2554

อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). รายงานประจ�าปี 2555

อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ�ากดั (มหาชน). รายงานประจ�าปี 2557




