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รายงานศึกษาวิจัย 

เรื่อง 

“ถนนเช่ือมต่อโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: การตรวจสอบธรรมาภิบาล
การลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ” 
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บทน า 

ท่ีมาและความส าคญั  

โครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย (ต่อไปน้ีจะขอเร ียกว่า “โครงการทวาย”) 
เป็นโครงการพฒันาขนาดใหญ่ที่รเิร ิม่จากรฐับาลสองประเทศ คอื ระหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลเมียนมา 
นับตัง้แต่ปี 2551 โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) 
ร่วมกัน โดยตกลงที่จะร่วมพฒันาเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของทั ้งสองประเทศ
โดยเร ิม่จากส่วนหัวงานโครงการทวายคอืในส่วนท่าเรอืน ้าลกึของโครงการฯ ไปยังท่าเร ือแหลมฉบังของ
ประเทศไทย  โดยคาดว่าโครงการจะสรา้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับทัง้สองประเทศ โดยเมียนมา
จะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย การลงทุนขนาดใหญ่ขณะที่ไทยจะได้ร ับ
ประโยชน์จากการพฒันาพืน้ที่โครงการพฒันาชายฝัง่ดา้นตะวันออก หรอื อสีเทิร ์นซีบอร ์ด และในระดับ
ภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ทวายจะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นทางการค้า การผลิต และการ
ขนส่งที่ส าคญัในระเบียงเศรษฐกิจดา้นใตด้ว้ย (Southern Economic Corridor)  โดยมบีรษิทัเอกชนไทย
คอื บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) เป็นผู ้พัฒนาโครงการ ซึ่งได ้ร ับสิทธ ิในการ
พฒันาและด าเนินการบรหิารโครงการฯ ตามระยะเวลาการเช่าที่ดนิ 75 ปี ในพืน้ที่ 250 ตารางกิโลเมตร 
(กว่า 1.5 แสนไร่ หรอืประมาณเกือบ 10 เท่าของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) รวมทัง้การก่อสร ้างถ นน
เชื่อมโยงพรมแดนระหว่างไทย-เมยีนมา  จากพื้นที่โครงการไปยังด่านพุน ้ าร ้อนที่ จ. กาญจนบุร ี ใน
ระยะทาง 138 กิโลเมตร ซึง่จะเชื่อมต่อกับส่วนของประเทศไทยเข้าไปยังท่าเรอืแหลมฉบัง โดยโครงการ
ทวายน้ีมมูีลค่าการลงทุนกว่า 3 แสนลา้นบาท และมขีนาดใหญ่กว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถึงเกือบ 
10 เท่าดว้ยกัน  

หลงัจากที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เข้าด าเนินโครงการทวายได้ 3 ปี นับจากปี 2553  – 2556 
โครงการทวายก็ถูกปรบัให้มขีนาดลดลงอยู่เป็นระยะ จนในปัจจุบันมขีนาดอยู่ที่ 196.5 ตารางกิโลเมตร 
หลงัจากนัน้เป็นตน้มารฐับาลเมยีนมาและรฐับาลไทยโดยกรมพฒันาการคา้ระหว่างประเทศ ภายใต้สังกัด
กระทรวงการวางแผนและการเง ินของเมียนมา (Ministry of Planning and Finance)  และส านักงาน
ความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  (สพพ.)  หร ือ Neighbouring Countries 
Economic Development Cooperation Agency (NEDA) ภายใตส้งักัดกระทรวงการคลงัก็ไดเ้ข้ามาเป็น
ผูป้ระสานงานโครงการและเป็นที่ปรกึษาให้กับคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ( Dawei 
Special Economic Zone Management Committee: DSEZMC ) เน่ืองจากบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ไม่
สามารถหาผูร้่วมลงทุนในโครงการเพิม่เตมิได ้กอปรกับบรษิทั แมก็ซ ์เมยีนมา (Max Myanmar) ซึ่งเป็น
บรษิทัร่วมทุนในท้องถิน่ของเมยีนมาถอนตัวออกจากการเป็นหุ้นส่วนภายใต้การด าเนินโครงการใน
บรษิทั ทวาย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากัด (Dawei Development Company Limited: DDC) ดว้ยเหตุน้ี บรษิทั 
อติาเลยีนไทยฯ จงึถูกยกเลกิสญัญาสมัปทาน ดงันัน้โครงการจงึกลายสถานะจากโครงการที่ม ีเอกชนเข้า
ด าเนินโครงการในระบบสมัปทานทัง้โครงการเป็นโครงการความร่วมมอืแห่งรฐัในระดบัทวิภาคอีย่างเต็ม
รูปแบบ โดยทัง้สองรฐับาลลงทุนผ่านบรษิทันิติบุคคลเฉพาะกิจ ( Special Purpose Vehicle: SPV) คือ 
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บรษิทั ทวาย เอสอแีซท็ ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากัด (Dawei SEZ Development Company Limited) และใน
ภายหลงั ในวันที่ 14 ธนัวาคม 2558 รฐับาลญี่ ปุ่น โดยธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ ปุ่น 
(Japan Bank for International Cooperation: JBIC) ได้เข้าร่วมลงทุนบริษัทนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
ดงักล่าวดว้ย นับไดว่้ารฐับาลญี่ปุ่นไดเ้ข้าร่วมพฒันาโครงการทวายอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงสถาบันแล้ว 
โดยบรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจมหีน้าที่ในการบรหิารจดัการและอ านวยความสะดวกโครงการทวาย รวม
ไปถงึจดัหานักลงทุนเข้ามาลงทุนในนิตบุิคคลย่อย 7 สาขา ประกอบดว้ย ท่าเรอืน ้าลกึ นิคมอุตสาหกรรม 
พลงังาน ประปา โทรคมนาคม ที่อยู่อาศัย และถนนและทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย โดย
การจดัตัง้บรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจน้ีเกิดขึ้นจากการประชุมครัง้ที่ 2 ของคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง
ระหว่างไทย – เมยีนมา เพื่อพฒันาโครงการทวาย เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2555    

อย่างไรก็ตาม แมว่้าบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ จะถูกยกเลกิสญัญาสมัปทานไป แต่ก็ยังได ้ร ับสิทธ ิ
ในการพฒันาโครงการทวายในระยะแรก ภายใต้บร ิษัท เมียนทวาย อินดัสเทร ียล เอสเตท จ ากัด 
(Myandawei Industrial Estate Company Limited: MIE) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนกับสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ บนพืน้ที่ 27 ตารางกิโลเมตร และส่วนนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเร ิ่ม
ด าเนินการในช่วงปลายปี 2558 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ค ือ 1) นิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย สถานีเก็บก๊าซธรรมชาต ิหรอื LNG Terminal เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่
โครงการ โรงผลติกระแสไฟฟ้าพลงัก๊าซธรรมชาต ิก าลงัการผลติ 400 เมกะวัตต์ อ่างเก็บน ้ าและระบบ
ประปา ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพืน้ดนิ และเขตที่อยู่อาศัย 2) ท่าเร ือขนาดเล็ก 3) ถนนสอง
ช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายมายังชายแดนไทยที่บ้านพุน ้ าร ้อน โดยในปัจจุบันจากการส า รวจครัง้
ล่าสุดและข้อมูลจากภาคประชาสงัคมในพืน้ที่พบว่าทางบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ได้ด าเนินการก่อสร ้าง
ท่าเรอืขนาดเลก็ และระบบสาธารณูปโภคบางส่วน เช่น ระบบไฟฟ้า อ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กและระบบ
ประปา ระบบโทรคมนาคม เขตที่อยู่อาศัย เสรจ็สิน้แลว้ 

ในปัจจุบัน บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ในคราบของบริษัทร่วมทุนดังที่ได ้กล่าวไปข้างต้นก็ยังคง
ด าเนินโครงการทวายระยะแรกตามสญัญาสมัปทานที่ลงนามกับคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อยู่ แต่ดูเหมอืนว่าโครงการยังไม่มคีวามคบืหน้า เน่ืองดว้ย ก่อนหน้าน้ีในปลายปี 2558 เมียนมามีการ
เลือกตัง้ทัว่ไปครัง้ใหญ่ที่ ส่งผลให้พรรคสันนิบ าตชาติเพื่อประชาธิปไตย  (National League for 
Democracy: NLD) ไดร้บัชัยชนะในการเลอืกตัง้และไดเ้ข้ามาเป็นร ัฐบาล ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ก าลัง
ด าเนินการมาก่อนหน้าน้ี โดยเฉพาะโครงการพฒันาขนาดใหญ่ตอ้งหยุดชะงกัลง ทั ้ง น้ีเพื่อที่ร ัฐบาลใหม่
จะไดพ้จิารณาและทบทวนโครงการต่าง ๆ ใหม่ทัง้หมดว่าจะสามารถด าเนินการต่อไปได้และสอดคล้อง
กับแนวทางนโยบายของรฐับาลหรอืไม่ ดว้ยเหตุน้ีจงึมผีลให้โครงการทวายกลบัมาชะงกัอกีคร ัง้นับตัง้แต่
รฐับาลใหม่เข้ารบัต าแหน่งในปี 2559 จนกระทัง่เข้าสู่ปี 2560 จ ึงเร ิ่มมีสัญญาณว่าร ัฐบาลเร ิ่มให้ความ
สนใจโครงการทวายและอนุญาตให้ทางบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ด าเนินโครงการต่อได้ โดยตลอดช่วงปี 
2559 แมว่้าโครงการทวายจะยังไม่มคีวามคบืหน้าในพืน้ที่โครงการมากนัก แต่ทางการของไทยเองก็มิได ้
น่ิงเฉย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ ากรุงย่างกุ้ง ได ้น าตัวแทนจากทางกา รไทยอย่าง



4 
 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และบริษัทที่ปร ึกษาอย่าง 
Roland Berger มาให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ตัวแทนจากรัฐบาลเมียนมาในรายละเอียดและ
ความส าคญัของโครงการทวายในระดบัทวิภาคแีละระดบัภูมภิาคแก่คณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรค 
NLD ทัง้น้ีเน่ืองจากรฐับาลที่เข้ามาใหม่นัน้อาจจะยังไม่มคีวามช านาญและความเข้าใจต่อโครงการ อีกทั ้ง
ยังเป็นการรกัษาความต่อเน่ืองในการพัฒนาโครงการทวายด้วย แม้จะมีการเปลี่ยนร ัฐบาลก็ตาม 
นอกจากน้ีในช่วงในวันที่ 15 – 16 สงิหาคม 2559  รฐัมนตร ีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ( นาย
อาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ) พรอ้มดว้ย นายจ่อ วิน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวางแผนและการเง ิน และดร.
ตนั มนิท์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ ของเมียนมาร่วมเป็นประธานในการประชุมขั บเคลื่อน
โครงการทวาย ณ กระทรวงวางแผนและการเงนิ กรุงเนปิดอว์ โดยม ีตวัแทน สศช. พรอ้มทัง้คณะผู ้แทน
รฐับาลไทย ประกอบดว้ย เอกอคัรราชทูตไทยประจ ากรุงย่างกุ้ง นายเนวิน สินสิร ิ ผู ้อ านวยการของ 
สพพ. เข้าร่วมการประชุมกับเจา้หน้าที่ระดบัสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการเมียนมา โดยทั ้ง
สองรฐับาลยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมอืเพื่อสนับสนุนการพฒันาโครงการทวายร่ว มกันอย่างต่อเน่ือง 
ในการประชุมดงักล่าว ที่ประชุมไดร้บัทราบสถานะปัจจุบันของการพฒันาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายระยะแรก และความก้าวหน้าการด าเนินงานของรฐับาลเมยีนมา ซึง่ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพเิศษระดบัชาตแิลว้เสรจ็ โดยอยู่ระหว่างพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ 
และคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมยีนมา เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง (Joint High Level Committee: JHC/Joint Coordinating Committee: JCC) การประชุม
ดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถงึความพยายามผลกัดนัสรา้งความต่อเน่ืองในระดบัรฐัและสถาบัน 

จากที่ไดก้ล่าวไปข้างตน้ เมื่อเข้าสู่ปี 2560 การพฒันาโครงการทวายดูจะมคีวามคบืหน้ามากขึ้น 
มใิช่เพยีงแค่การที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดร้บัอนุญาตจากรฐับาลเมยีนมาให้เข้าพื้น ที่พัฒนาโครงการ
ทวายต่อเท่านัน้ แต่ในส่วนภาครฐัทัง้ 3 ประเทศคอืไทย เมยีนมา และญี่ปุ่น ก็มคีวามคบืหน้ามากขึ้น เร ิ่ม
เห็นความเข้มข้นและความต่อเน่ืองของการพบปะและประชุมร่วมกันในหลายต่อหลายครัง้โดยในช่วง
ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพนัธ ์นายสมคดิ จาตุศร ีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีน าทัพพานักธุรกิจไทย
หลายสาขาพบปะกับทางผูน้ าระดบัสูงของเมยีนมาเพื่อกระชับความสมัพนัธ ์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการคา้ในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตรท์างเศรษฐกิจร่วมกัน ในส่วนของความร่วมมอืกับทางญี่ ปุ่นเอง
ก็ดูจะมีความคืบหน้าเช่นกัน โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ ์ ทาง สพพ. เปิดเผยว่าเตร ียมหาร ือใน
รายละเอยีดของแผนแม่บทโครงการทวายร่วมกับญี่ปุ่นต่อยอดจากกรอบเดมิที่เคยเจรจากันไปเมื่อเด ือน
ธนัวาคม 2558 เพื่อร่วมพฒันาโครงการฯ อย่างเตม็รูปแบบ ทัง้การศึกษาเชิงเทคนิคและการเง ิน ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะแบ่งเป็นแผนระยะสัน้ 5-10 ปี และแผนระยะยาว 10 ปีขึ้นไป จากเดมิที่ก าหนดกรอบเวลา
ไว้ที่ระยะ 20 ปี อกีทัง้ยังมกีารจดัประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมยีนมา คร ัง้ที่ 8 
ขึ้นในช่วงเดอืนมถิุนายน หลงัจากที่ไม่ไดม้กีารประชุมมานานนับตัง้แต่ปี 2560 ซึง่ในการจดัประชุมครัง้ที่
ประชุมไดม้มีตใิห้มกีารจดัตัง้คณะท างานเฉพาะกิจ ( Joint Technical Taskforce) ขึ้นมาสองคณะ คือ 
คณะท างานเฉพาะกิจว่าดว้ยการปรบัปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายไปยังด่านพุ
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น ้ารอ้น และคณะท างานเฉพาะกิจว่าดว้ยโครงการทวายระยะแรก ทั ้ง น้ีเพื่อให้เกิดความรวดเร ็วและ
คล่องตวัในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น 

และเมื่อเข้าสู่ช่วงคร ึง่แรกของปี 2561 ที่ผ่านมา ทางรฐับาลเมยีนมาเองก็มท่ีาทีที่ชัดเจนในการ
ประกาศถงึความตัง้ใจที่จะให้มกีารพฒันาโครงการทวายทัง้โครงการ โดยจะเร ิม่จากการพฒันาโครงการ
ถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายไปยังด่านพุน ้ารอ้นก่อน ซึ่งนับเป็นความส าค ัญแรกสุดในการ
พฒันาโครงการเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ให้กับนักลงทุน โดยจะเร ิม่เดนิหน้าโครงการในช่วงคร ึ่งปีหลัง แต่
อย่างไรก็ตาม การพฒันาโครงการทวายทั ้งระบบหรือแม้กระทัง่การด าเนินการในส่วนของถนนสอง
ช่องทางเองก็ดูจะไม่ใช่เร ื่องง่าย ทัง้น้ีเน่ืองจากมีการคัดค ้านจากประชาชนที่ได ้ร ับผลกระทบในพื้นที่
โครงการและตามแนวถนนสองช่องทาง ภาคประชาสงัคมทั ้งในทวาย ไทย และระดับสากล ตลอดจน
สหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง (Karen National Union: KNU) อย่างต่อเน่ือง ซึง่การต่อต้านเหล่าน้ีเป็นผล
มาจากการเข้าไปพฒันาพืน้ที่โครงการนับตัง้แต่ปี  2554 ที่ขาดหลักธรรมาภิบาลและการเคารพสิทธ ิ
มนุษยชน ชุมชนท้องถิน่ และทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมไปถึงการจ่ายค่าชดเชยและค่าความ
เสยีหายต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เร ื่อยมาจนถงึปัจจุบัน 

ดว้ยเหตุน้ีโครงการถนนสองช่องทางซึง่เป็นโครงการย่อยในการพฒันาโครงการทวายระยะแรก 
(Initial phase) จงึเป็นที่น่าจบัตาและตดิตามอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคบืหน้าของโครงการทวายหลงัจากน้ี 
ว่าจะมกีารด าเนินการอย่างไรต่อไป ทั ้งในส่วนของภาครัฐทั ้ง 3 ประเทศ และบริษัทที่เ ป็นผู ้พัฒนา
โครงการ ทัง้น้ีเน่ืองดว้ยถนนจะเป็นกระดูกสันหลังที่ส าค ัญ ( backbone)  อย่างยิ่งในการปูทางไปสู่
โครงการทวายที่เป็นจรงิในอนาคตและนับเป็นหมุดหมายแรกในการสรา้งความเชื่อมัน่ให้กับนักลงทุนใน
อนาคตดงัที่ไดก้ล่าวไป เพราะถนนเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส าคญัโดยเฉพาะในด้านการขนส่งและความ
สะดวกรวดเรว็ปลอดภยัให้กับสนิคา้และบรกิาร ซึง่ในปัจจุบันยังไม่มคีวามชัดเจนมากนัก และเป็นที่น่า
กังวลอย่างยิ่งหลงัจากน้ีเช่นกันในแง่ของการด าเนินโครงการว่าจะสร ้างผลกระทบให้กับชุมชนอย่างที่
ผา่นมาหรอืไม่ ฉะนัน้การตดิตามธรรมาภบิาลการลงทุนและการด าเนินโครงการทั ้งในส่วนของภาครัฐ
และเอกชนที่เข้ามาลงทุนในโครงการถนนฯ จ ึงมีความส าค ัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ในส่วนของการ
ด าเนินการภาครฐัไทยที่จะตอ้งถูกจบัตาเป็นพเิศษ โดยพจิารณาควบคู่ไปกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องท่ีมี
ข้อเสนอแนะนโยบาย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการด าเนินโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงในการพัฒนา โครงการดังกล่าว ท่ีมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย1 โดยสาระส าคญัของมตน้ีิเน้นไปที่การมุ่งปร ับเปลี่ยนธรรมาภิ

                                                                 
1 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, สรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้องท่ีมีข้อเสนอแนะนโยบาย เร่ือง สิทธิ
ชุมชน กรณีการด าเนินโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงในการพฒันา โครงการดงักล่าว ท่ีมีการกระท าท่ีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อชาวทวาย, 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
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บาลการลงทุนของภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับ
หลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสิทธ ิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business 
and Human Rights: UNGP) ซึง่ให้ความส าคญัไปที่ 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ “คุม้ครอง เคารพ และเยียวยา ” 
และมกีารมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแกนกลาง ในการจ ัดตัง้กลไกหรือก าหนดภารกิจ
การก ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู ้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการดังกล่าว โดย
กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชนเป็น
ระยะ ๆ เพื่อตดิตามให้มัน่ใจว่าการลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยมีการเคารพหลักการพื้นฐาน
ดา้นสทิธมินุษยชน โดยในปัจจุบันยังไม่มกีารด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรอีย่างเป็นรูปธรรม ยกเว้น
แต่กระทรวงยุตธิรรม โดยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ในขณะน้ีก าลงัจดัท าแผนปฏิบัต ิการระดับชาติ
ว่าดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP)  และ
ด าเนินการเสรจ็สิน้และประกาศใช้ในช่วงเดอืนกันยายน ปี 2561 น้ี และนอกจากการพิจารณาจากการ
ด าเนินการของภาครฐัในส่วนของประเทศไทยแลว้ การพจิารณาจากทางผูร้บัเงนิกู้ผ่อนปรนอย่างร ัฐบาล
เมยีนมานัน้ก็เป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งเช่นกันว่ามกีารปฏิบัตสิอดคลอ้งกับทางเง ื่อนไข ข้อก าหนด ของผู ้ให้
กู้อย่างไรบ้าง และจะมกีารตัง้ข้อก าหนด กฎระเบียบ หรอืนโยบายของตนเองเกี่ยวกับการน าเง ินกู้ ผ่อน
ปรนในส่วนน้ีไปใช้ในการด าเนินโครงการถนนสองช่องทางอย่างไร 

  ดงันัน้กลุ่มเสร ีภาพแม่น ้ าโขง หร ือ The Mekong Butterfly และคณะท างานติดตามความ
รบัผดิชอบในการลงทุนข้ามพรมแดน (Extra – Territorial Obligation Coalition Watch: ETOs Watch) 
จงึมคีวามประสงคท์ี่จะด าเนินการวิจยัเกี่ยวกับการตดิตามการด าเนินงานของภาครฐัไทยในการให้เง ินกู้
ผ่อนปรน จ านวน 4,500 ลา้นบาท ต่อรฐับาลเมยีนมา เพื่อปรบัปรุงถนนสองช่องทางเชื่ อมต่อระหว่ าง
โครงการทวายและชายแดนไทยที่ด่านพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ีรวมถงึรวบรวมข้อมูลผลกระทบเพื่อที่จะ
สะท้อนให้เห็นว่าการกระท าดงักล่าวนัน้มคีวามสอดคลอ้งหรอืปฏิบัต ิตามกรอบ/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่
ปรากฏในมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หรอืไม่ อย่างไร ซึง่จะสะท้อนถงึธรรมาภิบาล
ภาครฐัไทยในการลงทุนครัง้น้ีว่ามคีวามจรงิใจต่อการปรบัเปลีย่นธรรมาภบิาลการลงทุนให้สอดคล้อง กับ
หลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชนมากน้อยเพยีงใด ซึง่ทางร ัฐบาลไทยเอง
ไดใ้ห้ความส าคญัต่อประเดน็สทิธมินุษยชนไว้ในช่วงตน้ปี 2561 โดยมุ่งหวังให้ “สทิธมินุษยชนเป็นวาระ
แห่งชาต”ิ2 อกีทัง้การด าเนินการวิจยัในครัง้น้ีจะเน้นให้ความส าคญัของประเด ็นการวิจ ัยไปที่พฤติกรรม
การลงทุนของภาครฐัไทยและภาครฐัเมียนมาในการด าเนินการปรับปรุงโครงการถนนสองช่องทาง 
พรอ้มทัง้ชี้ให้เห็นถงึพฒันาการการด าเนินงานในการก่อสรา้งโครงการถนนสองช่องทางที่ผ่ านมา รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว้และอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนข้อกังวลและข้อเร ียกร ้องของชุมชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการปรบัปรุงถนนสองช่องทาง โดยผลการศึกษาวิจ ัยที่เสร ็จสิ้นแล้วจะถูกน าเสนอผ่านเวที

                                                                                                                                                                                                          
3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&d
oc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  
2 รฐับาลไทย, นายกรฐัมนตรีเป็นประธานงานวนัสิทธิมนุษยชนสากลเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขบัเคล่ือน Thailand 
4.0 เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน” เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10019  

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10019
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สาธารณะ และเป็นวัตถุดบิหรอืต้นเค ้าที่จะท าให้ กลุ่มเสร ีภาพแม่น ้ าโขง  คณะท างานติดตามความ
รบัผดิชอบในการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch)  และองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงสถาบัน
วิชาการต่าง ๆ ไดน้ าไปใช้เพื่อพฒันาต่อยอดเป็นแผนยุทธศาสตรห์รอืแผนการท างานในการติดตามและ
เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัต ิตามกรอบ/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ปรากฏในมติ
คณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และอาจรวมถึงติดตามธรรมาภิบาลการลงทุนและการ
ท างานของภาครฐัหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมยีนมาเองดว้ย ซึง่นับเป็นการสรา้งศักยภาพและความ
เข้มแข็งในการท างานร่วมกันของภาคประชาสงัคมข้ามพรมแดน 

 

ค าถามการวิจัย 

1. การให้เง ินกู้ผ่อนปรน 4,500 ล้านบาทของร ัฐบาลไทยผ่านส านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ให้กับรฐับาลเมยีนมา ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2558 เพื่อด าเนินการปรบัปรุงถนนสองช่องทางที่เชื่อมจากโครงการทวายไปยังด่าน
พุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ีในระยะทาง 138 กิโลเมตร นัน้ หน่วยงานที่ร ับผิดชอบและหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องไดป้ฏิบัตสิอดคลอ้งกับมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
หรอืไม่ อย่างไร โดยพจิารณาในเชิงนโยบาย ข้อก าหนด เง ื่อนไข ข้อแนะน า และอื่น ๆ ต่อผู ้กู้
อย่างรฐับาลเมยีนมา 

2. รฐับาลและหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสรา้งถนนสองช่องทางของเมยีนมามี
มาตรการ/ข้อก าหนด/ระเบียบต่าง ๆ ในการน าเงนิกู้ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาทไปด าเนินการ
หรอืไม่ อย่างไร และมแีนวโน้มในการสรา้งผลกระทบต่อผูท้ี่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไร    

3.  ชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบมขี้อคดิเห็น/ความกังวล/ท่าทีอย่างไรต่อโครงการถนนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ทัง้ในแง่ของผลกระทบและการด าเนินการของภาครฐั และบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการ 

 

เป้าหมายการวิจัย 

1. เพื่อน าเสนอภาพการท างานและพฤตกิรรมการลงทุน รวมไปถึงธรรมาภิบาลของร ัฐบาลและ
หน่วยงานภาครฐั ตลอดจนบรษิทัผูพ้ฒันาและลงทุนในโครงการในส่วนของโครงการถนนสอง
ช่องทางออกสู่สาธารณะ และน าไปสู่การสรา้งแผนยุทธศาสตร์ – ยุทธวิธ ีในการติดตามความ
รบัผดิชอบของภาครฐัไทยให้มกีารปฏิบัตติามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพื่อน าไปสู่การทบทวนการให้เงนิกู้ผ่อนปรนของไทยต่อเมยีนมาในโครงการถนนสองช่องทาง 
หากพบว่าการกระท าดงักล่าวจะสรา้งผลกระทบดา้นลบต่อชุมชนมากกว่าดา้นบวก 
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จุดประสงค ์

1. เพื่อศึกษาถงึพฤตกิรรมการลงทุนของภาครฐัไทยในการสนับสนุนการปรบัปรุงถนนสองช่องทาง 
อนัจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถงึความเชื่อมโยงระหว่างธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐักับมติ
คณะรฐัมนตร ี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รวมทัง้ศึกษาถงึมาตรการการตอบรบัของรฐับาล
เมยีนมาในการอนุมตัริบัความช่วยเหลอืจากรฐับาลไทยในการปรบัปรุงถนนสองช่องทางในการ
น าเงนิกู้ผ่อนปรนดงักล่าวไปใช้ 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่เกิดขึ้นจากการก่อสรา้งถนนสองช่องทางที่เชื่อม
จากโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายไปยังชายแดนไทยที่ด่านพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ี
ระยะทาง 138 กิโลเมตร และแนวโน้มผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรบัปรุงถนนสอง
ช่องทางในวงเงนิกู้ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาทที่เสนอโดยรฐับาลไทย รวมถงึข้อกังวลของชุมชน
ต่อการพฒันาโครงการดงักล่าว   

3. เพื่อน าเอาผลการวิจยัไปพฒันาต่อเป็นแผนยุทธศาสตรร์่วมกันระหว่างองคก์รภาคประชาสงัคมที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะท างานตดิตามความรบัผดิชอบในการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch) 
สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association: DDA), Earth Rights International 
(ERI), มูลนิธเิสมสกิขาลยั และอื่น ๆ เพื่อเป็นเคร ื่องมอืในการตดิตามความรบัผดิชอบการลงทุน
ของบรษิทัและหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานรฐัไทยหน่วยงานภาครฐัเมยีน
มา และบรษิทัที่เข้าไปลงทุนในโครงการพฒันาต่าง  ๆ ในประเทศเมยีนมาดว้ย  

 

ขอบเขตการวิจัย 

ในกระบวนการศึกษาวิจยัน้ีไดแ้บ่งขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ดว้ยกัน โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

1) ขอบเขตเชิงเน้ือหา – การด าเนินการวิจยัในส่วนน้ีไดว้างขอบเขตเน้ือหาไว้ที่การมุ่งเน้นไปยัง
โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนสองช่องทาง ในแง่ของพฤติกรรมหรือการด าเนินการการลงทุนใน
ระดบัภาครฐัทัง้ 2 ประเทศ ทัง้รฐับาลไทยและเมยีนมาในการจดัการหรือด าเนินการกับเง ินกู้ ผ่อนปรน 
4,500 ลา้นบาท ที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมาภบิาลการจดัการและการลงทุนของทัง้สองประเทศ รวมถึง
พจิารณาถงึผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่เกิดขึ้นแลว้และอาจเกิดขึ้นกับชุมชนในการสร ้างและ
ปรบัปรุงโครงการถนนสองช่องทางจากการด าเนินการของบรษิทัที่เกี่ยวข้อง รวมทั ้งน าเสนอข้อกังวล
หรอืเสยีงสะท้อนจากชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการถนนสองช่องทางของรฐับาลทัง้สองประเทศ 
และการด าเนินการของบรษิทัที่เกี่ยวข้อง  

2) ขอบเขตเชิงเวลา – ทางกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงจะใช้เวลาในการด าเนินการทัง้ในส่วนของการ
ศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร การเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจยัในพืน้ที่เป้าหมาย การจดัท ารายงานผลการวิจ ัย และ
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การจดัประชุมเพื่อชี้แจงหรอืน าเสนอผลการศึกษาวิจยั นับตัง้แต่เดอืนเมษายน  – ตุลาคม รวมระยะเวลา 
6 เดอืน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 1) การประชุมเพื่อจ ัดเตร ียมการด าเนินการศึกษาวิจ ัย ช่วงต้นเด ือน
พฤษภาคม – เดอืนมถิุนายน ระยะเวลา 2 เดอืน 2) การเก็บข้อมูลเพื่ อศึกษาวิจ ัยในพื้นที่เ ป้าหมาย 
(ภาคสนาม) จ านวน 2 คร ัง้ ช่วงเดอืนกรกฎาคม ระยะเวลา 1 เดอืน 3) การประชุมติดตามการท างาน
และการด าเนินการจดัท ารายงานการวิจยั ช่วงตน้เดอืนกรกฎาคม – ปลายเดอืนสิงหาคม ระยะเวลา 2 
เดอืน 4) การจดัเวทีน าเสนอผลการศึกษาวิจยัและจ ัดท าผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ช่วงเดอืนปลายเดอืนสงิหาคม – ปลายเดอืนตุลาคม ระยะเวลา 2 เดอืน     

3) ขอบเขตเชิงพืน้ที่ – ในส่วนพืน้ที่ทางกายภาพนัน้ การด าเนินการวิจ ัย น้ีจะเน้นไปที่การลง
พืน้ที่ภาคสนามในส่วนที่มกีารก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนสองช่องทางที่เชื่อมระหว่างโครงการทวายและ
ชายแดนไทยที่ด่านพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ี– ไปยังพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยในการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลคร ัง้น้ีทางกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงจะเน้นไปที่การรบัฟังความคดิเห็นและข้อกังวลของชุมชนต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว้และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั ้ง ในด้านสิ่งแวดล้อม สิทธ ิมนุษยชน สิทธ ิชุมชน 
ตลอดจนมุมมองและข้อคดิเห็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัและร ัฐในการด าเนินโครงการน้ี ซึ่งรวมถึง
ธรรมาภบิาลในการลงทุนและพฒันาโครงการของบรษิทัและภาครฐัดว้ย ซึง่กลุ่มเสรภีาพแม่น ้ าโขงได้เข้า
ไปเก็บข้อมูลใน 6 หมู่บ้านดว้ยกัน ไดแ้ก่ 1) หมู่บ้านโต๊ะ ตง ลง (Taung Thone Lone) , 2)  หมู่บ้านกา
ตอรนี์ (Ka Htaung Ni), 3) หมู่บ้านกาเลจ ี(Ka Lit Gyi), 4) หมู่บ้านตะบิวชอง (Thabyu Chaung) , 5) 
หมู่บ้านปินธาดอว์ (Pyin Tha Taw) และ 6) หมู่บ้านกาโลนท่า (Kalonethar) จากทัง้หมด 14 หมู่บ้านที่
อยู่ในแนวการสรา้งและปรบัปรุงโครงการถนนสองช่องทาง โดยหมู่บ้านส่วนใหญ่มีประชากรเป็นกลุ่ม
ชาตพินัธุก์ะเหร ีย่งและตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่อทิธพิลและกองก าลังของสหภาพแห่งชาติกะเหร ี่ยง ยกเว้น
หมู่บ้านกาโลนท่าที่ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์วาย  

 

วิธีการวิจัยและการท างาน 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธ ีดว้ยกัน 

1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการทวายจากหนังสอื รายงานการวิจยั บทความ ทัง้ในไทยและในต่างประเทศ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการสรา้งถนนสอง
ช่องทาง ไปจนถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องและรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธ ิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ(กสม.) รายงานประจ าปีของหน่วยงานที่เป็นตวัแทนของร ัฐบาลไทยในการให้ เง ินกู้
ให้กับรฐับาลเมยีนมาอย่าง สพพ. และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ หรอืข้อปฏิบัตติ่าง ๆ ของรฐับาลเมยีนมาต่อเงนิกู้ผ่อนปรน รวมถงึข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
ไดร้บัการเผยแพร่ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตหรอืเว็บไซต ์หรอืแมก้ระทัง่แฟนเพจเฟซบุ๊ค สื่อสังคมออนไลน์
อื่น ๆ  
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2) การสมัภาษณเ์ชิงลกึเป็นรายครวัเรอืน/รายบุคคล หรอืรายองคก์ร ( in – depth interview) ใน
ส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื  

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการทวายและโครงการถนนสองช่องทางใน
เชิงกลไกและนโยบาย: ในส่วนน้ีคณะผูศ้ึกษาวิจยัจะใช้วิธกีารเก็บข้อมูลสมัภาษณจ์ากบุคลากรในองค์กร
ภาคประชาสงัคมของเมยีนมาที่ตดิตามการพฒันาโครงการทวายอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงการถนนสองช่องทาง รวมถงึ (หากเป็นไปได)้ สมัภาษณห์น่วยงานราชการในพื้นที่ทวายที่ต ิดตาม
โครงการและรบัผดิชอบโครงการดงักล่าวอย่างใกล้ชิด เช่น สมาคมพัฒนาทวาย , Dawei Watch, ERI 
เป็นตน้ โดยมุ่งเน้นไปที่การด าเนินโครงการของรฐับาลเมยีนมา เป็นหลกั 

2.2) การเก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในพืน้ที่เป้าหมาย: จะใช้เคร ือข่าย
ความเชื่อมโยงจากองคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ทวายในการเข้าไปพบปะพูดคุยและสัมภาษณ์เชิงลึก
ต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการโครงการถนนสองช่องทางเป็นรายครวัเรอืนหรอืรายบุคคล หากสามารถลง
พืน้ที่ไดท้ัง้ 6 หมู่บ้าน อาจก าหนดให้มกีารสมัภาษณห์มู่บ้านละ 2 – 4 ครวัเรอืน หรอื หมู่บ้านละ 2  – 4 
คน เพื่อรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุง
โครงการถนนสองช่องทาง รวมถงึข้อกังวลและข้อเรยีกรอ้งของชุมชนต่อหน่วยงานรฐัไทยและบริษัทไทย
ที่ด าเนินโครงการ        

3) การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เ น้นไปที่การพูดคุ ย
แลกเปลีย่นถกเถยีงกันระหว่างผูด้ าเนินการวิจยักับกลุ่มเป้าหมายในการวิจ ัย ค ือ ตัวแทนประชาชนผู ้
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการก่อสรา้งถนนสองช่องทางจากทัง้ 6 หมู่บ้าน ตวัแทนหมู่บ้านละ 1  – 3 คน
เป็นอย่างน้อย รวมทัง้ตวัแทนองคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ที่และที่มส่ีวนเกี่ยวข้องอย่างสมาคมพัฒนา
ทวาย , Earth Rights International (ERI)  และมูลนิธ ิเสมสิกขาลัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยและ
อภปิรายถกเถยีงถงึการตดิตามการด าเนินโครงการและธรรมาภบิาลการลงทุนของรฐับาลไทยที่เกี่ยวกับ
มตคิณะรฐัมนตร ีและการจดัการเงนิกู้ผ่อนปรนโครงการถนนสองช่องทางของร ัฐบาลเมียนมา รวมถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสรา้งถนนสองช่องทางของบรษิทั อติาเลียนไทยฯ ก่อนหน้าน้ี ทั ้งในแง่ของ
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม สทิธชุิมชนและสทิธมินุษยชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ และการมส่ีวนร่วมในการประชุมหารอืกับผูพ้ฒันาโครงการและการมส่ีวนร่วมในการจ ัดท าการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการชดเชยเยียวยา อกีทัง้พูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับข้อกังวล
และข้อเรยีกรอ้งของชุมชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากเกิดการปรบัปรุงโครงการถนนสองช่องทาง  
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ภาพที ่1: กระบวนการท าวจิยัเกบ็ข้อมูลในพื้นท ีเ่ป้าหมาย 

 

ภาพที ่2: แผนทีท่ ีต่วัแทนชาวบ้านร่วมกนัวาดข ึ้นเพือ่ระบุต าแหน่งหมู่บ้านของพวกเขาท ีอ่ยู่ตามแนวถนนเช ือ่มต่อ  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผลการศึกษาวิจยัน้ีจะท าให้ทราบถงึพฤตกิรรมการลงทุนของภาครฐัไทย และการด าเนิน
โครงการของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ในส่วนของการปรบัปรุงถนนสองช่องทางที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การปรบัเปลีย่นธรรมาภบิาลการลงทุนให้สอดคลอ้งกับมตคิณะรฐัมนตร ี เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชน  

2. ผลการศึกษาวิจยัน้ีจะท าให้เกิดความตระหนักรูใ้นระดบัสาธารณะและกลายเป็นประเดน็ตวัอย่าง
ในการวิเคราะห์รูปแบบและธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัไทย และการด าเนินการจดัการกับ
เงนิกู้ผ่อนปรนโครงการถนนสองช่องทางของรฐับาลเมยีนมา 

3. ผลการศึกษาวิจยัในครัง้น้ีจะท าให้เกิดการพฒันาไปสู่แผนยุทธศาสตรร์่วมกันของภาคประชา
สงัคมไทยและทวาย (ประชาสงัคมข้ามพรมแดน)ในการตดิตามความรบัผดิชอบและน าไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัไทยและภาครฐัเมยีนมา     
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บทท่ี 1 พัฒนาการโครงการถนนเช่ือมต่อโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: 
การด าเนินการของเอกชนและรฐับาล 3 ฝ่าย 

ถนนนับเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในแทบจะทุกระดับในปัจจุบัน เพราะ
เปรยีบเสมอืนการวางรากฐานหรอืหากจะเปรยีบเทียบกับร่างกายมนุษย์คงเปรยีบไดก้ับกระดูกสนัหลังที่
จะท าให้องคาพยพทัง้หมดยืนตรงและจดัรูปทรงไดเ้ข้าที่ และนับเป็นหมุดหมายแรกที่จ าเป็นอย่างยิ่งยวด
ต่อการพฒันาพืน้ที่หรอืพฒันาเศรษฐกิจแทบทุกระดบั ปูทางให้โครงการลงทุนอื่น ๆ เข้ามาได้สะดวก 
รวดเรว็ มากยิ่งขึ้น 

โครงการถนนเชื่อมต่อนับเป็นหน่ึงในโครงการที่เกี่ยวข้องของโครงการทวาย ที่ม ีความส าค ัญที่
จะเป็นส่วนหน่ึงที่มใิช่เพยีงสรา้งผลประโยชน์ดา้นขนส่งสนิคา้และบรกิารระหว่างชายฝัง่ทะเลของเมียน
มาในทวายไปยังท่าเรอืแหลมฉบังหรอืนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแต่เพยีงเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนหน้า
ด่านที่จะเชื่อมชายฝัง่ทะเลตะวันตกและตะวันออกคอืทะเลอันดามันและทะเลจ ีนใต้ โดยถนนเส้นน้ีจะ
เชื่อมต่อกับโครงการถนนทางหลวงในส่วนของประเทศไทยซึ่งเร ิ่มจากด่านพุน ้ าร ้อนไปยังตัว จ . 
กาญจนบุร ีในระยะทาง 80 กิโลเมตร ก่อนพุ่งยาวมุ่งตรงไปยังกรุงเทพมหานครด้วยโครงการถนนทาง
หลวงหมายเลข 81 จากบางใหญ่ – กาญจนบุร ีซึง่โครงข่ายถนนน้ีเป็นส่วนหน่ึงในเสน้ทางโครงการถนน
หลวงอาเซยีนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic Corridor)  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงข่ายการพฒันาภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ( Greater 
Mekong Sub-region: GMS) 

โครงการถนนเชื่อมต่อ มรีะยะทาง 138 กิโลเมตร จากด่านพุน ้ าร ้อน จ . กาญจนบุร ี ต ัดผ่าน
บรเิวณพืน้ที่ชุมชนท้องถิน่โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหร ี่ยง ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีไปยังพื้นที่
โครงการทวาย  ซึ่งแต่เด ิมทีบร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ ในนามบริษัท Dawei Development Company 
Limited: DDC มแีผนที่จะสรา้งถนนเสน้น้ีเป็น 4 ช่องทางจราจร พร้อมกับอีกเส้นทางหน่ึงที่จะมีขนาด
ใหญ่กว่ามาก โดยจะมคีวามกว้าง 200 เมตร เพื่อรองรบัถนนหลวง 8 ช่องทางจราจร ซึง่จะมาพร้อมกับ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ท่อส่งก๊าซและนั้น ตลอดจนทางรถไฟ 3 โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการ
ด าเนินการก่อสรา้งในส่วนของถนนสองช่องทางไปแล้ว นับตัง้แต่เร ิ่มเข้ามาด าเนินโครงการทวายใน
ขณะที่ยังมสีถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการตลอดโครงการในช่วงปี 2553 – 2556 ในปัจจุบัน สภาพถนนยัง
ไม่สมบูรณนั์ก พืน้ถนนยังคงมลีกัษณะเป็นทางลูกรงั ซึง่มฝีุ่ นฟุ้งกระจายไปทัว่บร ิเวณและไม่มีการลาด
ยางแต่อย่างใด ทัง้น้ีเพื่อให้ตอบสนองรถเครนและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะขนส่งวัสดุอุปกรณ์และ
แรงงานเข้ามาบุกเบิกพืน้ที่โครงการในส่วนอื่น ๆ เท่านั้น  แต่ถ ึงกระนั้นก็ได ้เปิดให้มีการสัญจรไปมา
ระหว่างกันของคนในพืน้ที่และคนนอกพืน้ที่ทัง้ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยและ เมียน
มาแลว้  

                                                                 
3 สมาคมพฒันาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกงัวลเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง, ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 
2557.  
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หลงัจากที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ถูกถอนการลงทุนออกจากโครงการทวายในปี 2556 เน่ืองด้วย
ผูร้่วมลงทุนในบรษิทั DDC ก่อนหน้าน้ีของทางเมยีนมาอย่างบรษิทั Max Myanmar  ไดถ้อนตัวออกจาก
การเป็นหุ้นส่วน กอปรกับความล่าช้าในการด าเนินโครงการและการประสบปัญหาการจดัหาแหล่งเง ินทุน
เพื่อพฒันาโครงการ โครงการทวายก็ไดถู้กยกระดบัให้เป็นโครงการที่ เ ป็นความร่วมมือระดับทวิภาคี
ระหว่างรฐับาลไทยและเมยีนมา โดยในวันที่ 17 มถิุนายน 2556 รฐับาลของทัง้สองประเทศได้มีการร่วม
กันลงนามในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุ้นจดัตัง้บรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อบรหิารและประสานงานใน
การขับเคลื่อนโครงการทวายร่วมกันโดยมเีงนิลงทุนจดทะเบียนจดัตัง้บรษิทัอยู่ที่ฝ่ายละ 6 ลา้นบาท รวม
เป็น 12 ลา้นบาท โดยทางรฐับาลไทยมตีวัแทนในการเข้าร่วมลงทุนคอื สพพ. ภายใต้กระทรวงการคลัง 
ส่วนทางการเมยีนมาคอื กรมความความสมัพันธ ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (Foreign Economic 
Relation Development: FERD) ภายใตก้ระทรวงการวางแผนและการเงนิของเมยีนมา 

อย่างไรก็ตาม แมดู้เหมอืนว่ารฐับาลทัง้สองประเทศจะเข้ามาจดัการและบริหาร โครงการทวาย 
แต่ในสญัญาข้อตกลงไตรภาคทีี่จดัท าขึ้นในปี 2556 ไดแ้ก่ บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ , คณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone Management Committee: DSEZMC) และ
บรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจก็ได ้มีการก าหนดให้บร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ ยังคงได้มีสิทธ ิในการพัฒนา 
ซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Maintenance work) ที่ไดม้กีารก่อสร ้างไปแล้ว ซึ่งรวมถึง
โครงการถนนสองช่องทางดว้ย4 ดงันัน้บร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ จ ึงยังมีบทบาทในการท ากิจกรรมใน
โครงการทวายอยู่ แมจ้ะเปลีย่นสถานะไปแลว้ก็ตาม แต่ถงึกระนัน้ในอกี 2 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 
2558 บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ก็ไดร้บัสทิธสิมัปทานกลบัเข้ามาด าเนินโครงการทวายใหม่อีกคร ัง้ แต่ใน
คร ัง้น้ีโครงการถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะแรก (initial phase) และระยะสมบูรณ ์(full phase) โดย
บรษิทัฯ ไดร้บัสมัปทานพฒันาโครงการในระยะแรก ซึ่งมีพื้นที่  27 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่ ส่วน
นิคมอุตสาหกรรมอกี 8 ตารางกิโลเมตร ซึง่ในส่วนน้ีทางบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ในนามบริษัท เมียน
ทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท5 ก็ยังไดร้บัสมัปทานในการเข้าไปด าเนินโครงการถนนสองช่องทางต่อจาก
เดมิที่เคยท ามา แต่ภายใตก้ฎหมายสิง่แวดลอ้มของเมยีนมา และสภาวะที่เข้ามาเป็นผู ้พัฒนาโครงการ
ใหม่ ท าให้บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เอง ตอ้งเร ิม่กระบวนการใหม่ทัง้หมด กล่าวคอื จะตอ้งมกีารจ ัดท าการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  และกระบวนการ
ปรกึษาหารอืใหม่ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าการศึกษาประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
แลว้ (Environmental and Social Impact Assessment: ESIA) โดยผูท้ าการศึกษาในส่วนของโครงการ
ถนนสองช่องทางน้ี คอื บรษิทั ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจ ิเนียร ิ่ง  แอนด์ เมเนจเม้นท์  (TEAM Consulting 
Engineering and Management Co., Ltd.) ซึง่ขณะน้ีในเว็บไซตข์องบรษิทั เมยีนทวาย  อินดัสเทร ียล 
เอสเตท จ ากัด ไดป้รากฏรายงานในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางแล้ว  แต่ถ ึงกระนั้นก็ได ้มีการ
ต่อตา้นจากผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการอย่างต่อเน่ือง (จะกล่าวต่อไปข้างหน้า)  ซึ่งขณะน้ียังไม่มี

                                                                 
4 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์, รายงานการเงินประจ าปี 2556. 
5 Myandawei Industrial Estate Company Limited, Infrastructure and Utilities, 
http://www.daweiindustrialestate.com/page_a.php?cid=4#A  

http://www.daweiindustrialestate.com/page_a.php?cid=4#A
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ความแน่ชัดในเร ื่องของการอนุมตัริายงานการประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมฉบับ น้ีจาก
ทางการเมยีนมาโดยกรมอนุรกัษส์ิง่แวดล้อม (Environmental Conservation Development: ECD)  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม       

หลงัจากที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ออกจากการเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายเตม็ตวัแลว้ ในปี 2556 
ตามสญัญาข้อตกลงดงักล่าว รฐับาลของทัง้สองประเทศ คอื ไทยและเมียนมา ได้มีท่าทีในการเข้ามา
พฒันาโครงการถนนสองช่องทาง โดยทางคณะรัฐมนตรีไทยมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ์ 25586 
มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเมยีนมา และจดัท าข้อเสนอและเง ื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิเง ื่อนไขผ่อนปรนแก่รฐับาลเมียนมาผ่านส านักงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ส าหรบัโครงการถนนสองช่องทางซึง่จะมกีารคดิดอกเบี้ยในอตัราที่เหมา ะสม 
โดยก่อนหน้าน้ีในการประชุมคณะกรรมการร่วมระดบัสูงไทย – เมยีนมา เพื่อการพัฒนาโครงการทวาย 
(Joint High level Committee - JHC) ครัง้ที่ 3 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย – 
เมยีนมา (Joint Coordinating Committee: JCC) คร ัง้ที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2558 ที่ประชุมได้ให้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับบทบาทการให้ความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลเมยีนมาในการด าเนิน
กิจกรรมสนับสนุนโครงการทวาย เช่น ความช่วยเหลอืทางการเงนิในโครงการถนนสองช่องทาง และทาง
รฐับาลเมยีนมาไดใ้ห้การรบัรองในหลกัการรบัที่จะด าเนินการเพื่อขอความช่ว ยเหลือทางการเง ินอย่าง
เป็นทางการจากรฐับาลไทย 

ต่อมาในส่วนของรฐับาลไทย คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 25587 เร ื่อง การ
ด าเนินงานตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการสนับสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการที่
เกี่ยวข้อง เห็นชอบในหลกัการให้ สพพ. เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ เง ินกู้ผ่อนปรนจ านวน 4,500 ล้าน
บาท ซึง่เง ื่อนไขการกู้ การผ่อนช าระ และอตัราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามผลการเจรจาร่วมกัน ของทั ้ง 2 
ฝ่าย โดยทาง สพพ. จะตอ้งจดัท ารายละเอยีดต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิตามขั ้นตอนในโอกาส
ต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ นอกจากน้ียังมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นควร พิจารณา
ด าเนินการประสานงานกับทางการเมยีนมาเพื่อจดัท าผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่เ ป็นที่ ยอมร ับของทุก
ภาคส่วน และสรา้งความเข้าใจกับทุกหน่วยงานของไทยถึงผลประโยชน์ของโครงการโดยภาพรวม 

                                                                 
6 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดบัสูง (JHC) เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ี
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ครัง้ท่ี 3 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย - เมียนมาร์ (JCC) เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง ครัง้ท่ี 5, เข้าถึงได้จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&d
oc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  
7 ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, การด าเนินงานตามมติคณะรฐัมนตรีในการสนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ี
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง, เข้าถึงได้จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&d
oc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
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รวมทัง้เร่งรดัหารอืกับทางการเมยีนมาให้ไดข้้อสรุปภายในเดือนสิงหาคม 2558 รวมทั ้งการให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิแก่เมยีนมาส าหรบัโครงการถนนดังกล่าว และควรมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
เหมาะสม 

แมว่้าจะมกีารด าเนินการในส่วนของร ัฐบาลไทยและความตัง้ใจของร ัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับ
ประเดน็โครงการถนนสองช่องทาง โดยเฉพาะในส่วนของเงนิกู้ผ่อนปรนจ านวน 4.500 ล้านบาท ก็ตาม 
แต่การด าเนินการเหล่าน้ีก็ตอ้งหยุดชะงกัไป เน่ืองจากในประเทศเมยีนมาไดม้กีารจ ัดการเลือกตัง้ทัว่ไป
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2558 และตลอดปี 2559 เองก็ไม่ไดม้คีวามคบืหน้ามากนัก และดูเหมือนว่าจะ
เป็นการตัง้ตน้กันใหม่โดยเฉพาะในการสรา้งความเข้าใจให้กับรฐับาลใหม่เกี่ยวกับโครงการทวาย ดังที่ได ้
กล่าวไปแลว้ในส่วนภาพรวมโครงการ อกีทัง้ยังตอ้งรอให้ทางรฐับาลเมียนมาน าข้อเสนอเง ินกู้ผ่อนปรน
ของรฐับาลไทยเข้าสู่รฐัสภาเมยีนมาเพื่อให้ทางรฐัสภาอนุมตเิห็นชอบตามกระบวนการ  

 แมค้วามเคลื่อนไหวในส่วนของรฐับาลเมยีนมาจะหยุดชะงกัไป แต่ยังคงมีความเคลื่อนไหวใน
การขับเคลื่อนโครงการให้เงนิกู้ผ่อนปรนเพื่อพฒันาถนนสองช่องทางระหว่างรฐับาลไทยและร ัฐบาลญี่ ปุ่น 
ซึง่มส่ีวนส าคญัในการเข้ามาเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายร่วมดว้ยนัน้ ในการประชุมรฐัมนตรดีา้นคมนาคม
ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น ในวันที่ 6 สงิหาคม 2559 ทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency: JICA) ไดใ้ห้ความเห็นว่างบประมาณ 4,500 ลา้นบาท ที่
ให้กับทางรฐับาลเมยีนมานัน้ ยังไม่เพยีงพอต่อการด าเนินการ เน่ืองจากต้องเจาะอุโมงค์หลายจุดและ
ปรบัเสน้ทางให้มคีวามลาดชันน้อยลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไทยจงึเสนอให้ทางญี่ปุ่นสนับสนุนเง ินกู้ผ่อน
ปรนดงักล่าวเพิม่เตมิเพื่อให้การก่อสรา้งถนนมคีุณภาพมากที่สุด แต่ก็ยังไม่มีมติและการยืนยันจากทาง
ญี่ปุ่นในการให้เงนิกู้ผ่อนปรนเพิม่เตมิแต่อย่างใด 

ในส่วนของความเคลื่อนไหวของรฐับาลญี่ปุ่นนัน้ก่อนหน้าน้ีในปี 2558 หากกล่าวถึงในโครงการ
ทวาย ญี่ปุ่นไดเ้ข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพฒันาโครงการทวายอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได ้มีการ
ลงนามในบันทึกแสดงเจตจ านง (Memorandum of Intent: MOI) ร่วมกับรฐับาลไทยและเมียนมาในการ
ประชุมผูน้ าอนุภูมภิาคแม่น ้าโขง – ญี่ปุ่น คร ัง้ที่ 7 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ณ ประเทศญี่ ปุ่น เพื่อแสดง
เจตจ านงในการพฒันาโครงการทวายระยะสมบูรณ ์และต่อจากนัน้ในวันที่ 14 ธนัวาคม รฐับาลญี่ ปุ่นโดย 
JBIC ไดเ้ข้าร่วมลงนามเป็นหุ้นส่วนการพฒันาร่วมกับรฐับาลไทยและเมยีนมาในบริษัทนิติบุคคลเฉพาะ
กิจ8 ซึง่ในการน้ีทางรฐับาลญี่ปุ่นโดย JICA เองมคีวามตอ้งการที่จะทบทวนแผนแม่บท (Master Plan) 
การพฒันาโครงการทวายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสรา้งพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ 
ท่าเรอื และพลงังาน โดยในส่วนของถนนเชื่อมต่อนัน้ ทางญี่ปุ่นไดต้ ัง้ข้อสงัเกตถงึความลาดชันของถนน 
พรอ้มทัง้เสนอให้มกีารปรบัเสน้ทางใหม่ หรอืก่อสรา้งอุโมงคล์อดภูเขาแทนเพื่อความปลอดภัยและความ
สะดวก เหมาะสมกับการใช้งานของรถบรรทุกขนส่งสินค ้า จะเห็นได้ว่าความพยายามของญี่ ปุ่นโดย 

                                                                 
8 ธนิต โสรตัน์, บนัทึกแสดงเจตจ านง (สามฝ่าย) พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายใน 7 ปี โครงการทวาย ฝันท่ีเป็นจริงของไทยหรือของใคร, 
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JICA ในการตรวจสอบแผนแม่บท โดยเฉพาะในส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างโครงการถนนเชื่ อมต่อ
นัน้มมีาอย่างต่อเน่ือง นับตัง้แต่ญี่ปุ่นเร ิม่เข้ามามส่ีวนร่วมอย่างเตม็ตวั 

แมว่้าในช่วงปี 2559 จะเป็นช่วงที่มกีารจดัตัง้รฐับาลใหม่ของเมยีนมา และมกีารเปลี่ยนแปลงใน
เชิงสถาบันและโครงสรา้งองคก์รในหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ ที่ ส่งผลให้การด าเนินกา รโครงการทวาย
ล่าช้าลง โดยเฉพาะในส่วนของโครงสรา้งและการหาผูด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย ซึง่เป็นส่วนที่ทางเมยีนมารบัผดิชอบก็ดูจะเป็นอุปสรรคเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทางร ัฐบาลของทั ้ง
เมียนมาและไทยก็ได ้มีการห าร ือและประชุมร่ วมกันมาโดยตลอด โดยเมื่ อวันที่  16 สิงหาคม 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม  เตมิพทิยาไพสฐิ) พรอ้มดว้ย นายจ่อ วิน ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวางแผนและการคลงั และดร.ตัน มินท์ ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมาร่วมเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กระทรวง
วางแผนและการคลงั นครเนปิดอว์ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาโดยม ีดร.ปรเมธ ี วิมลศิร ิเลขาธ ิการ  
สศช.พรอ้มทัง้คณะผูแ้ทนรฐับาลไทย ประกอบดว้ย นายพษิณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจ า
กรุงย่างกุ้ง นายเนวิน สนิสริ ิผูอ้ านวยการ สพพ. และ นางสาวพจณ ีอรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ 
สศช. เข้าร่วมการประชุมกับเจา้หน้าที่ระดบัสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางเมียนมา โดยทั ้งสอง
รฐับาลยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมอืเพื่อสนับสนุนการพฒันาโครงการทวายร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ใน
การประชุมดงักล่าว ที่ประชุมไดร้บัทราบสถานะปัจจุบันของการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ทวายระยะแรก และความก้าวหน้าการด าเนินงานของรฐับาลเมยีนมา ซึง่ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพเิศษระดบัชาตแิลว้เสรจ็ โดยอยู่ระหว่างพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารระดับพื้นที่ 
และคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมยีนมา เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการ
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี กระทรวงวางแผนและการคลงั กระทรวงก่อสรา้ง และกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา จะหารอืร่วมกันเพื่อพิจารณาประเด็นการจ ัดหาแหล่งเง ินทุนเพื่อก่อสร ้างถนน
เชื่อมโยงพืน้ที่โครงการทวายสู่ชายแดนไทย-เมยีนมา ตามที่ทางรฐับาลไทยเสนอความช่วยเหลือทาง
การเงนิในลกัษณะเงนิกู้ผ่อนปรนให้แก่รฐับาลเมยีนมา กรอบวงเงนิ 4 ,500 ล้านบาท ทั ้ง น้ี ที่ประชุมได้
มอบหมายผูป้ระสานงานหลกัของทัง้สองรฐับาล เพื่อร่วมหารอืในประเด ็น (1) การปรับปรุงโครงสร ้าง
คณะกรรมการร่วมฯ ระดบัสูงและระดบัประสานงาน ให้มคีวามคล่องตวัยิ่งขึ้น (2) ประสานงานเพื่อร่วม
ก าหนดวันประชุมครัง้ต่อไป และ (3) ประเดน็อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย นอกจากน้ี ภายหลงัจากการประชุม ไดม้คีวามก้าวหน้าของการด าเนินงาน โดยเมียนมาได้
ให้ใบอนุญาตประกอบการเหมอืงหินแก่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ และหุ้นส่วน เพื่อใช้เป็นวัตถุด ิบในการ
ก่อสรา้งโครงการต่อไป9  

                                                                 
9 การเงินการธนาคาร, โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายคืบหน้า ทางการเมียนมาเตรียมพิจารณาเงินกู้ไทย สร้างทางเชื่อมทวาย/ไทย , 
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%
90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%9
7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89

http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
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และเมื่อเข้าสู่ปี 2560 ก็ไดม้คีวามคืบหน้ามากขึ้นในส่วนของการผลักดันโครงการถนนสอง
ช่องทาง โดยในช่วงเดอืนกุมภาพนัธท์างสถานเอกอคัรราชทูตไทย ประจ ากรุงย่างกุ้ง ไดน้ าคณะของนาย
อาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เข้าเยี่ยมคารวะนายเฮนรี แวน เทียว รอง
ประธานาธบิด ีและประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพเิศษระดบัชาตขิองเมยีนมา และหาร ือกับ ดร. 
ทุน หน่าย รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา และประธานคณะกรรมการเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวาย ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้ขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ณ กรุงเนปิดอว์  โดยทั ้งสอง
รฐับาลเห็นพอ้งกันเร ื่องความส าคญัของโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายที่จะสรา้งงานและรายได้ให้แก่
ชาวเมยีนมา การสรา้งประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มประเทศกัมพูชา, ลาว , เมียนมา , เวียดนาม  
(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam: CLMV) รวมทัง้การพฒันาแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 
ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจทางใต ้ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยทั ้งสอง
รฐับาลเห็นพอ้งที่จะขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเรว็ที่สุด และจดัประชุมคณะกรรมการประสานง านร่วมใน
โอกาสแรก ซึง่ทัง้สองรฐับาลให้ความส าค ัญกับความเชื่ อมโยงทางถนน โดยเฉพาะความเชื่ อมโยง
ระหว่างโครงการทวายกับชายแดนไทย-เมยีนมา ซึง่จะอ านวยความสะดวกให้นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว
เดนิทางระหว่างจงัหวัดกาญจนบุร -ีภาคตะนาวศร ีซึง่เป็นที่ต ัง้ของโครงการทวาย ทั ้ง น้ี ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมไดแ้จง้ทางการเมยีนมาถึงความมุ่งมัน่ของร ัฐบาลไทยที่จะพัฒนาความเชื่ อมโยง
ระหว่างสองประเทศ และความเชื่อมโยงกับอาเซยีนดว้ยการปรบัปรุงถนน ด่าน และอ านวยความสะดวก
ในการข้ามชายแดนในพืน้ที่ต่าง ๆ อาทิ ชายแดนแม่สอด -เมียวดี ด่านสิงขร และด่ านบ้านพุน ้ าร ้อน 
นอกจากน้ีในขณะเดยีวกัน ด ้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยัง
เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ทางการเมยีนมาสนใจจะใช้วงเงนิกู้ผ่อนปรนมูลค่า 4,500 ล้านบาทของร ัฐบาล
ไทย ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อรองรบัการคา้การลงทุนในช่วงเร ิ่มต้นอย่างโครงการถนนสอง
ช่องทาง ซึง่ขณะน้ีทางการไทยไดม้อบหมายให้ สพพ. ด าเนินการออกแบบรายละเอียดการกู้ กรอบ
วงเงนิ และเง ื่อนไขสญัญาเงนิกู้ผ่อนปรนให้กับเมยีนมาต่อไป 

จะเห็นไดว่้า สพพ. โดยเฉพาะการให้เง ินกู้ผ่อนปรนและการออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการนัน้ ถอืไดว่้าเป็นกลไกภาครฐัของไทยที่มบีทบาทส าค ัญต่อการพัฒนาโครงการถนน
สองช่องทางซึง่จะเป็นหมุดหมายส าคญัในการปูทางไปสู่การพฒันาโครงการทวายที่ภาคร ัฐของทั ้งสาม
ประเทศมองว่าจะเป็นด่านแรกที่ตอ้งเร่งรดัพฒันาเพื่อด ึงดูดและสร ้างความเชื่ อมัน่ให้กับนักลงทุนใน
ขัน้ตน้ ในขณะเดยีวกันน้ีเองเมื่อวันที่ 20 กุมภาพนัธ ์2560 ทาง สพพ. โดย นายเนวิน สินสิร ิ ในฐานะ
ผูอ้ านวยการเปิดเผยว่าต่อสื่อว่าขณะน้ีก าลงัเตรยีมหารอืในรายละเอียดของแผนแม่บทโครงการทวาย
ร่วมกับญี่ปุ่นต่อยอดจากกรอบเดมิที่เคยเจรจากันไปเมื่อเดอืนธนัวาคม 2558 เพื่อร่วมพัฒนาโครง การฯ 
อย่างเตม็รูปแบบ ทัง้การศึกษาเชิงเทคนิคและการเงนิ ซึง่มแีนวโน้มที่จะแบ่งเป็นแผนระยะสัน้ 5 -10 ปี 
และแผนระยะยาว 10 ปีขึ้นไป จากเดมิที่ก าหนดกรอบเวลาไว้ที่ระยะ 20 ปี  

                                                                                                                                                                                                          
%E0%B8%B2-
%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%
E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95  

http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
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ต่อมาในวันที่ 30 มถิุนายน 2560 สพพ. เร ิม่มบีทบาทเฉพาะเจาะจงและชัดเจนยิ่งขึ้นในโครงการ
ถนนสองช่องทาง โดยไดม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมา เพื่อ
การพฒันาโครงการทวาย คร ัง้ที่ 8 โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมของไทย และนายตัน มิ้นท์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ของเมยีนมา และผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบดว้ยนายทุน หน่าย รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลงังานของเมยีนมา และประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จดัตัง้คณะท างานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย – เมียนมา ส าหร ับ
โครงการถนนสองช่องทาง และโครงการทวายระยะแรก ซึง่ในส่วนของคณะท างานเฉพาะกิ จโครงการ
ถนนสองช่องทางนัน้ทางรฐับาลไทยประกอบดว้ย สพพ. และกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง และ
ในส่วนของรฐับาลเมยีนมา ประกอบดว้ย กรมทางหลวง และกระทรวงการวางแผนและการเง ิน  เพื่อ
จดัท าแผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการด าเนินงานให้มกีารพฒันาโครงการต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมยีนมา เห็นชอบเร่งพฒันาโครงการถนนสองช่องทาง มีระยะเวลาการ
ก่อสรา้ง 3 ปี โดยในเบื้องตน้ทางกรมทางหลวงตอ้งหารอืกับเมยีนมาเพื่อปรบัแบบรายละเอยีดให้ชัดเจน
อกีคร ัง้ เพราะเมยีนมากังวลว่าเสน้ทางบางส่วนอาจชันเกินไปจงึขอเวลาศึกษาปรับแบบให้เหมาะสม10 
ขณะเดยีวกันที่ประชุมคณะรฐัมนตรเีคยเห็นชอบกรอบวงเงนิกู้ผ่อนปรนให้เมียนมาใช้ในก่อสร ้างถนน
แลว้ 4,500 ลา้นบาท ซึง่ในขณะนัน้เมยีนมาเองก็ยังไม่ไดใ้ห้ค าตอบว่าจะใช้แหล่งเง ินกู้จากประเทศไทย
หรอืไม่  

ต่อมาในเดอืนตุลาคม สศช. ไดน้ าคณะผูแ้ทนของรฐับาลไทยประกอบด้วยผู ้แทนจากส านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั กรมทางหลวง สพพ. และสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมการประชุม
คณะท างานเฉพาะกิจระหว่างไทย – เมยีนมา ส าหรบัโครงการทวายระยะแรก และคณะท างานเฉพาะกิจ
ระหว่างไทย – เมยีนมา โครงการถนนสองช่องทาง โดยทางการเมยีนมาน าโดยนายอู อ่อง โซ อธ ิบดี
กรมส่งเสรมิการคา้ ผูแ้ทนคณะบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการเงนิ กระทรวงการก่อสรา้ง ผลของการประชุมคอืคณะท างาน
ร่วมทัง้สองคณะไดร้บัทราบความก้าวหน้าและหารอืในประเด ็นเกี่ยวกับการหาร ือระหว่างร ัฐบาลพม่า 
และบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ในฐานะผูร้บัสมัปทาน และรบัทราบการส ารวจเส้นทางและประมาณการค่า
ก่อสรา้งถนนสองช่องทางเชื่อมพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพเิศษทวายสู่ชายแดนไทย -พม่า เน่ืองจากโครงการ
ดงักล่าวมกีารเสนอให้เป็นรูปแบบของ Public Finance หรือการลงทุนของภาครัฐ เพื่อเป็นการสร ้าง
ความมัน่ใจให้แก่ภาคเอกชน และการสนับสนุนเงนิทุนสาธารณะจากรฐับาลไทยเพื่อพัฒนาถนนดังกล่าว 
นอกจากน้ียังมรีายงานเพิม่เตมิว่าในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางจะมีการแยกออกจากสัญญา
สมัปทานของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ทัง้น้ีเพื่อให้โครงการถนนเป็นรูปธรรมโดยเรว็  

ดงันัน้จงึกล่าวไดว่้าโครงการถนนสองช่องทางไม่ได้อยู่ภายใต้การด าเนินการของบริษัท อิตา
เลยีนไทยฯ อย่างชัดเจนแลว้ แมว่้าก่อนหน้าน้ีทางบรษิทัฯ ในนามของบรษิทั เมียนทวาย อินดัสเทร ียล 

                                                                 
10 คมชดัลึก, เจซีซี ต ัง้ทีมท างาน 2 ชุด เดินหน้าถนนเชื่อมทวาย – กาญจนบุรี, http://www.komchadluek.net/news/economic/285486  
และ  ไทยรฐั, เห่กล่อมเมียนมาลุยทวาย, https://www.thairath.co.th/content/1149635  

http://www.komchadluek.net/news/economic/285486
https://www.thairath.co.th/content/1149635


20 
 

เอสเตท จ ากัด จะไดม้กีารด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ส่วนของถนนสองช่องทาง (Two – Lane Road Environmental and Social Impact Assessment)  ไป
แลว้ก็ตาม ซึง่มรีายงานออกมายังเว็บไซตข์องบรษิทัในเดอืนพฤษภาคม 2560 11 ด ้วยเหตุน้ีจ ึงส่งผลให้
รฐับาลของทัง้สองประเทศเข้ามาเป็นผู ้ด าเนินการก่อสร ้างถนนอย่างเต็มตัวแยกต่างหากออกจาก
โครงการทวายระยะแรกในส่วนพืน้ที่การพฒันา 27 ตร. กม. ที่มบีรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เป็นผูด้ าเนินการ
พฒันา การแยกโครงการถนนออกมาอยู่ภายใตก้ารด าเนินการของภาครัฐน้ีจงึมนัียส าคญัที่ชี้ให้เห็นได้ว่า
การพฒันาโครงการถนนเป็นเร ื่องเร่งด่วนที่จะปล่อยให้เอกชนด าเนินการอย่างเต็มที่และร ัฐเป็น
ผูส้นับสนุนทางการเงนิแต่เพยีงอย่างเดยีวไม่ไดอ้กีต่อไป  

 
ภาพที ่3: แนวโครงการถนนเช ือ่มต่อสองช่องทางระบุถงึสถานท ีส่ าคญัต่าง ๆ ท ีถ่นนตดัผ่าน (ท ีม่า: Revised Draft 
Final Report for Environmental and Social Impact Assessment on Two – Lane Road Project, Linking the 

Dawei SEZ with Thai Border prepared by TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. ) 

 

ทางการเมยีนมาในหลายภาคส่วนเร ิม่ส่งสญัญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเดนิหน้าโครงการ
ทวาย โดยในช่วงเดอืนแรก ๆ ของปี 2561 ไดม้กีารประกาศจากทางรฐับาลเมยีนมาว่าจะมกีารเด ินหน้า
โครงการทวายที่ถูกทิ้งรา้งมานานกว่า 5 ปี หลงัจากที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ถอนตวัออกจากโครงการ
และกลบัเข้ามาเป็นผูพ้ฒันาโครงการ (ระยะแรก) อกีคร ัง้ซึง่ตอ้งชะลอไปในช่วงเร ิม่ของการจ ัดตัง้ร ัฐบาล
ใหม่  โดยโฆษกคณะกรรมการจดัการเขตเศรษฐกิจพเิศษไดร้ะบุกับทางส านักข่าวเมยีนมาไทมว่์า ในช่วง
กลางเดอืนมกราคม ไดม้เีวทีสาธารณะในโครงการทวายเพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลและหาร ือแผนปฏิ บัต ิการ

                                                                 
11 TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. Revised Draft Final Report for Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA) on Two lane Road Project Linking the Dawei SEZ with Thai Border, May 2017.  
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ของคณะกรรมการและบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ซึ่งได ้ร ับค ัดเลือกให้พัฒนาโครงการในระยะแรก และ
รฐับาลเมยีนมาไดพ้ยายามหาแนวทางในการฟ้ืนโครงการทวายมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีนายอูมิน
ซาน รองประธานเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายกล่าวว่า ขณะน้ีหน่วยงานของญี่ปุ่นอย่าง JICA ได้วางแผนที่
จะจดัท าแผนแม่บทโครงการทวายระยะสมบูรณซ์ึง่จะส่งมอบแผนดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
เดอืนเมษายนน้ี โดยการพฒันาจะเร ิม่จากการก่อสรา้งโครงการถนน ท่าเรอื และโรงไฟฟ้า12 

นอกจากน้ีในส่วนของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในทวายเอง โดยเฉพาะรฐับาลภูมภิาคตะนาวศรีเร ิ่มมี
ท่าทีไปในทางบวกกับโครงการมากยิ่งขึ้น นายเพียว วิน ทัน ( Phyo Win Tun) ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัและวางแผนของภูมภิาคตะนาวศรแีละรองประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายคนที่ 1 กล่าวว่าเมยีนมาจะผลกัดนัโครงการทวายในช่วงคร ึง่ปีหลงั โดยเขาคาดว่าร ัฐสภาเมียนมา
จะอนุมตัเิงนิกู้ผ่อนปรนของไทยเพื่อการสร ้างถนนทางหลวงตามสองเลนตามมาตรฐานอาเซียนเพื่อ
เชื่อมโยงสองประเทศ หากเงนิกู้ผ่อนปรนดงักล่าวไดร้บัอนุมตักิ็จะท าให้สามารถผลักดันโครงการทวาย
ได ้เพราะถนนเชื่อมจากเมอืงทิคไิปโครงการทวายนัน้ไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้ นัดในขณะน้ี ฉะนั้น
การสรา้งถนนให้ดจีะเป็นก้าวแรกที่ท าให้โครงการทวายเกิดขึ้นได ้และมองว่าการสรา้งถนนจะท าให้เกิด
การจา้งงานต่อคนในท้องถิน่มากขึ้น อกีทัง้ยังกล่าวว่าทางรฐับาลไดเ้ปลีย่นปีงบประมาณจาก 1 เมษายน 
– 31 มนีาคม เป็น 1 ตุลาคม – 30 กันยายน แลว้ โดยจะเร ิม่ต ัง้แต่ปีงบประมาณ 2018 – 2019 ซึ่งจะ
ส่งผลดตี่องานดา้นการก่อสรา้ง เน่ืองจากช่วยฤดูฝนเป็นช่วงที่สรา้งปัญหาให้กับการด าเนินงานก่อสร ้าง
อย่างมาก13 

แต่อย่างไรก็ตาม แมดู้เหมอืนว่าจะมคีวามพยายามจากทางการเมยีนมาในการผลักดันโครงการ
ทวายและโครงการถนนสองช่องให้เกิดขึ้นในปีน้ี แต่ก็มผีูท้ี่ออกมาคัดค ้านเช่นกัน ไม่นานหลังจากทาง
รฐับาลเมยีนมาและรฐับาลภูมภิาคตะนาวศรอีอกมาแสดงท่าทีที่สนับสนุนและตัง้ใจจะเด ินหน้าโครงการ 
ทางประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการ นับตัง้แต่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เข้ามาด าเนินโครงการใน
ปี 2554 โดยเฉพาะประชาชนที่ได ้ร ับผลกระทบจากโครงการถนน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ ์
กะเหร ีย่งก็ไดอ้อกมาคดัคา้นการด าเนินโครงการทันที รวมทัง้สหภาพแห่งชาตกิะเกร ีย่งเองที่ควบคุมและ
มอีทิธพิลพืน้ที่ส่วนใหญ่ตามแนวถนนสองช่องทางก็ไดอ้อกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงการถนน
สองช่องทางที่จะถูกปรบัปรุง เน่ืองจากจะสรา้งผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มให้กับประชาชนตาม
แนวถนน14 กอปรกับภาคประชาสงัคมไทยและภาคประชาสงัคมในเมยีนมาหลายองค์กร ก็ได ้มีการออก
แถลงการณร์่วมกันในช่วงเวลาไล่เลีย่กัน15 สิง่น้ีแสดงให้เห็นว่าแมโ้ครงการถนนสองช่องทางอาจน ามาซึ่ง

                                                                 
12 ส านกัข่าวชายขอบ, พม่าเร่งเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ให้ไจก้าร่วมวางแผน, http://transbordernews.in.th/home/?p=18237  
13 Eleven, Stalled Dawei SEZ set to resume this year, http://www.elevenmyanmar.com/business/13252  
14 บก. เงาลาย, KNU จดังานร าลึก 69 ปี แห่งการปฏิวตัิและแถลงการณ์ถึงโครงการสร้างถนนเชื่อมต่อทวาย – ไทย, 
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2018/02/knu-69.html  และ  Dawei Watch Thailand, แถลงการณ์สหภาพแห่งชาติกะเหร่ียง, 
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1108819065925791  
15 Dawei Watch Thailand, แถลงการณ์เร่ืองรฐับาลวางแผนร้ือฟ้ืนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย , 
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1120849258056105  

http://transbordernews.in.th/home/?p=18237
http://www.elevenmyanmar.com/business/13252
http://ngaolaimedia.blogspot.com/2018/02/knu-69.html
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1108819065925791
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1120849258056105
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การปูทางในการพฒันาเศรษฐกิจของเมยีนมาและในทวายเอง และอาจจะท าให้การคมนาคม สญัจรไปมา
สะดวกยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะมกีลุ่มที่เห็นดว้ยทัง้หมด เน่ืองจากสิง่ที่ประชาชนในพื้นที่ ได ้ร ับ
จากการพฒันาโครงการทวายตลอดที่ผ่านมากว่า 7 ปี ซึง่ปัญหาเหล่าน้ียังไม่ไดร้บัการแก้ไขแต่อย่างใด 
(เน้ือหาในส่วนน้ีจะขยายความมากขึ้นในบทข้างหน้า)  

ความชัดเจนและความคบืหน้าเชิงกระบวนการในการด าเนินการโครงการถนนสองช่องทาง ถูก
ตอกย ้ามากขึ้น เน่ืองดว้ยในวันที่ 29 มนีาคมที่ผ่านมาทางร ัฐสภาเมียนมาได้มีการอนุมัต ิร ับเง ินกู้ผ่อน
ปรน ที่มกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ย 0.1 เปอร ์เซ็นต์ ในระยะเวลา 20 ปี  ที่ เสนอโดยรัฐบาลไทย ซึ่ง
หลงัจากที่รฐัสภาเมยีนมามกีารอนุมัต ิร ับเ ง ินกู้ผ่อนปรนดังกล่าวแล้ว ทางร ัฐบาลเมียนมาจะต้องท า
หนังสอืยื่นขอกู้มาให้ สพพ. พจิารณาต่อไป ซึง่เป็นไปตามกระบวนการและเง ื่อนไขการกู้ยืมของ สพพ.16 
(จะกล่าวถงึรายละเอยีดและเง ื่อนไขในส่วนการกู้ยืมในบทต่อ ๆ ไป) ซึง่นับว่าเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
กว่าเกือบ 3 ปี หากนับตัง้แต่คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัเิงนิกูดงักล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  

อย่างไรก็ตาม ไม่ไดม้คีวามคบืหน้าของการเร่งรดัด าเนินโครงการของภาครัฐไทยและเมียนมา
เท่านัน้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมาทาง JICA ได้เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ร ัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคมของไทย เพื่อประชุมหารอืในการจดัท าการปรบัปรุงแผนแม่บทโครงการทวายก่อนที่
จะมกีารประชุมจดัท าร่างสุดท้ายในช่วงปลายเดอืนมิถุนายนน้ี โดยในการประชุมครัง้ น้ีทาง JICA ได้
เสนอผลการศึกษาเพิม่เตมิในการจดัท าแผนแม่บทโครงการทวายใน 3 ประเดน็ดว้ยกัน ประกอบด้วย 1) 
ให้ถอนอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอุตสาหกรรมเหลก็ และอุตสาหกรรมต้นน ้ าต่าง ๆ 
และพุ่งไปเป้าไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลกั เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การจา้งงานชาวพม่าในพืน้ที่มากกว่า เพราะไม่จ าเป็นตอ้งใช้ทักษะชั ้นสูง 2) ให้มีการขยายระยะเวลา
โครงการทวายออกไปเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานให้พรอ้มก่อน ทัง้ น้ีเพื่อสร ้างความมั น่ใจให้นักลงทุน 
โดยเบื้องตน้จะขยายเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 ปี 2573 ระยะที่ 2 ปี 2583 และระยะที่ 3 ปี 2593 ซึง่
ในส่วนน้ีไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นตวัเลขปีที่เร ิม่ตน้หรอืสิน้สุดโครงการ และ 3) ให้มีการเร่งร ัดโครงการใน
ส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะถนนเชื่อมต่อ ซึง่ยังตอ้งมกีารปรบัปรุง เน่ืองจากผลการศึกษาของ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าแบบการก่อสรา้งเดมิยังคงมปัีญหา มคีวามลาดชันมาก ดังนั้น
ควรที่จะมกีารปรบัให้มคีวามลาดชันน้อยลงเพื่อความปลอดภยัในการขนส่ง17 จะเห็นไดว่้าข้อเสนอข้อ 2) 
และ 3) มคีวามเกี่ยวข้องกับโครงการถนนช่องทางโดยตรงซึ่งนัน่หมายความว่าแม้โครงการทวาย
โดยรวมจะถูกยืดระยะเวลาออกไปยาวนานขึ้น แต่การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะในส่วนของ
ถนนก็ยังคงด าเนินต่อไปในเรว็ ๆ น้ี หากแผนแม่บทฉบับน้ีไดร้บัการรบัรองจากภาครฐัทัง้ 3 ประเทศ ซึ่ง
น่ีเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของการด าเนินการในส่วนภาครัฐ ซึ่งในขณะน้ีเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต ้องมีการ
ประชุมของทัง้ 3 รฐับาลแลว้ แต่ก็ยังไม่มคีวามชัดเจนในรายละเอยีดและข่าวคราวเกี่ยวกับการประชุม

                                                                 
16 กรุงเทพธุรกิจ, เนด้า ปล่อยกู้สร้างถนนเชื่อมทวาย, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824  
17 ศูนย์ข้อมูลการสง่ออกและการลงทุนในต่างประเทศ, แผนพฒันาทวายของ JICA เน้นอุตสาหกรรมใช้แรงงาน , 

http://www.exim.go.th/NewsInfo/th/popup/popUpDetail.aspx?id=49748  

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824
http://www.exim.go.th/NewsInfo/th/popup/popUpDetail.aspx?id=49748
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ดงักล่าวที่จะจดัขึ้นในช่วงสิน้เดอืนมถิุนายนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แมโ้ครงการทวายโดยรวมอาจถูก
เลื่อนให้มรีะยะเวลาในการก่อสรา้งยาวนานขึ้นตามที่ JICA ไดเ้สนอ  

จะเห็นไดว่้า จากการอธบิายเหตุการณ์ความคืบหน้าและพัฒนาการของโครงการภาครัฐ 3 
รฐับาล มส่ีวนส าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะภาครฐัของไทย ดังนั้น จ ึงมีความจ าเป็นในบทถัด ไปในการ
วิเคราะห์และชี้ให้เห็นถงึบทบาท หน้าที่ และการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการถนนสอง
ช่องทาง 

 

ลกัษณะของถนนสองช่องทาง 

 ในรายงานของบรษิทั Roland Berger ในปี 2559 ซึง่เป็นที่ปรกึษาโครงการทวายระยะสมบูรณ์
ไดป้รากฏแบบโครงสรา้งของถนนที่อาจถูกพฒันาขึ้นภายใตก้ารด าเนินการของบรษิัทที่จะเข้ามาพัฒนา
โครงการ โดยมลีกัษณะดงัน้ี18 

 ถนนสองช่องทางที่มอียู่ตอนน้ีจะถูกพฒันาเป็นถนนลาดยาง 

 ถนนจะมสีองช่องทางจราจร โดยแต่ละช่องทางจะมคีวามกว้างอย่างน้อย 3.5 เมตร 
 ไหล่ทางจะมคีวามกว้างแต่ละช่องทางอย่างน้อย 1 เมตร ส าหร ับทางเนินและทางเขา และมี

ความกว้าง 1.5 เมตร ส าหรบัทางราบ 

 ใช้มาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย ซึ่งในที่ น้ีจะใช้มาตรฐานการ
ออกแบบทางหลวงชัน้ทาง 4 ซึง่ก าหนดว่าให้มคีวามลาดชันสูงสุดในส่วนทางราบ 4%, ทางเนิน 
8% และทางเขา 12% ซึ่งหากใช้มาตรฐานการออกแบบชั ้น 4 นัน่หมายความว่าปริมาณ
การจราจรเฉลีย่ต่อวัน 300 – 1,000 คนั ต่อวัน 

 มดี่านเก็บค่าธรรมเนียมทัง้หมด 4 จุด 

 อาคารบรหิารและกู้ภยั 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มคีวามชัดเจนว่าลกัษณะการออกแบบถนนสองช่องทางที่ปรากฏในรายงาน 
หรอืแมก้ระทัง่ใน ESIA โครงการถนนสองช่องทางที่ทางบรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ิ่ง  ได้จ ัดท าขึ้น
ในปี 2558 นัน้จะถูกน ามาใช้ในการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงถนนสองช่องทางในอนาคตที่ได ้ร ับการ สนับสนุน
เงนิกู้ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาทจากรฐับาลไทย ทั ้ง น้ีขึ้นอยู่กับการหาร ือและการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้องในคณะท างานเฉพาะกิจระหว่างไทย – เมยีนมา ว่าด้วยโครงการถนนสอง
ช่องทาง รวมทัง้เง ื่อนไขการกู้ยืมของ สพพ. ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบก าหนดกรอบ รายละเอียด เง ื่อนไขการ
ให้เงนิกู้ดว้ย (ในส่วนน้ีจะมกีารอธบิายเพิม่เตมิในบทถดั ๆ ไป)  

 
                                                                 
18 Roland Berger, Dawei SEZ – Expected benefit, and status as of June 2016, p. 152. 
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บทท่ี 2 การสนับสนุนโครงการถนนสองช่องทางของรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 จากที่กล่าวไปในภาพรวมของการด าเนินงานและการสนับสนุนโครงการถนนสองช่อง ทางใน
โครงการทวายในส่วนของภาครฐัทัง้ 3 ประเทศ คอื ไทย เมยีนมา และญี่ปุ่น รวมทัง้การด าเนินการของ
บรษิทัเอกชนไปแลว้บางส่วน ในส่วนน้ีจะชี้ให้เห็นถงึบทบาทการสนับสนุนโครงการถนนสองช่อทางของ
ภาครฐัในแต่ละประเทศ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ีโดยตรง โดยในเบื้องตน้จะอธบิายให้เห็น
ถงึหน้าที่และบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนท้ายของบทน้ีจะวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดอาจเกิดขึ้นจากบทบาทและการท าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ  

 

ไทย 

   

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)   

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ถูกจดัตัง้ขึ้น ตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตัง้ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2548 ซึง่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548  โดยมี
วัตถุประสงคค์อื 1) ให้ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและสงัคมกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครฐั และพฒันาประเทศให้เท่าเทียมในภูมภิาค 2) เร่งส่งเสร ิมและพัฒนาความสัมพันธ ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อตอบสนองนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3) สร ้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อสร ้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร ้าง
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) รวมทัง้สรา้งความไว้เน้ือเชื่อใจและความสมานฉันท์ในภูมิภาค 5) 
ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและรกัษาผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยได้ร ับการ
ยอมรบัในระดบันานาชาต ิไดร้บัประโยชน์จากการเป็นภาคกีารตกลงระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและสงัคมระหว่างประเทศ ทัง้ในระดบัทวิภาคแีลระดบัภูมภิาคภายใต้กรอบความร่วมมือ
หรอืความตกลงต่าง ๆ เช่น โครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง (Greater 
Mekong Sub-region: GMS, ข้อตกลง ระห ว่างป ระเทศลุ่มน ้ าอิรวดี – เ จ ้าพร ะยา  – แม่โข ง 
(Ayeyawaddy – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECs และ ความ
รเิร ิม่แห่งอ่าวเบงกอลเพื่อความร่วมมอืหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ( Bay of Bengal 
Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ที่มวีัตถุประสงค์
หลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน มคีวามเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึง
การขายตวัดา้นการคา้การลงทุนแลการท่องเที่ยว ทัง้น้ีเพื่อให้ตอบโจทย์จุดประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว19 

                                                                 
19 ส านกับริหารโครงการ ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน), แนวทางและข ัน้ตอนปฏิบตัิใน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, กรกฎาคม 2558. 
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หน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนของ สพพ. มสีองส่วนหลกัดว้ยกันนัน่คอื หน่ึง การให้ความช่วยเหลือการเง ิน และ 
สอง การให้ความช่วยเหลอืทางวิชาการ โดยประเทศเมยีนมาเป็นหน่ึงในประเทศที่อยู่ภายในขอบเขต
การให้ความช่วยเหลอืของ สพพ.20 

จะเห็นได้ว่า สพพ. นั้นถูกก่อตัง้มาเพื่อเป็นกลไกส าค ัญเป็นหน่วยงานเฉพาะที่อยู่ภายใต้
กระทรวงการคลงัที่มลีกัษณะคล้ายคลึงอย่างมากกับสถาบันการเง ินหร ือหน่วยงานที่คอยให้ความ
ช่วยเหลอืเพื่อตอบสนองผลประโยชน์และการขยายตัวในด้านความสัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศโดยยึดถอืผลประโยชน์ที่มองว่าจะดีกับประเทศต้นทางที่ให้ความช่วยเหลือและประเทศ
ปลายทางที่รบัความช่วยเหลอืเป็นหลกัหรอืในระดบัภูมภิาค/สากล เช่น JBIC, JICA, กองทุนการเง ิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ฯลฯ ซึง่ประเทศหรอืองคก์รส่วนใหญ่ที่ให้ค วาม
ช่วยเหลอืนัน้จะเป็นประเทศที่มกีารพฒันาเศรษฐกิจภายในที่ดกีว่าประเทศที่รบัความช่วยเหลอื และมนัีย
ยะของการสรา้ง “การพฒันา” ในหลายรูปแบบทัง้การลงทุนขนาดใหญ่ การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน ความ
เชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อกระตุน้การลงทุน รวมถงึการสรา้งอทิธพิลทางการเมอืง    

ภายใตบ้รบิทของโครงการทวายนัน้ สพพ. นับเป็นหน่วยงานที่ม ีความส าค ัญอย่างมากต่อการ
เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคลื่อนโครงการทวาย นับตัง้แต่ร ัฐบาลไทยและร ัฐบาลเมียนมา เข้ามาเป็น
หุ้นส่วนในการดูแลโครงการทวายร่วมกัน หลงัจากที่บร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ ออกจากสถานะการ เป็น
ผูพ้ฒันาโครงการมาเป็นผูล้งทุนหน่ึงในช่วงปี 2555 – 2556 เน่ืองจากประสบปัญหาในด้านงบประมาณ
การลงทุน และการขาดผูถ้อืหุ้นในบรษิทัร่วม และเผชิญกับการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่และภาค
ประชาสงัคมที่มคีวามเข้มแข็งและมสีทิธเิสรภีาพในการแสดงออกมากยิ่ งขึ้นหลังจากเมียนมาเร ิ่มเปิด
ประเทศ กล่าวคอื หลงัจากที่รฐับาลไทยและรฐับาลเมยีนมาเข้ามาเป็นผูดู้แลและบริหารโครงการทวาย 
รฐับาลทัง้สองประเทศไดร้่วมกันจดัตัง้บรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจ ขึ้น โดยมกีารลงทุนร่วมกันฝ่ายละ 50% 
ซึง่ทางรฐับาลไทยนัน้ ไดม้อบหมายให้ สพพ. เป็นองคก์รตวัแทนในการถอืหุ้นในบริษัทนิติบุคคลเฉพาะ
กิจ ซึง่ภายหลงัมรีฐับาลญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนดว้ย      

ในส่วนของการด าเนินโครงการถนนสองช่องทางของ สพพ. นั้น ร ัฐบาลไทยให้ความส าค ัญกับ 
สพพ. เป็นอนัดบัแรก ดงัที่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยมเีน้ือหาส าค ัญในการ
อนุมตัเิงนิกู้ผ่อนปรน จ านวน 4,500 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง 
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลกัในการรบัผดิชอบการปล่อยกู้  ออกแบบรายละเอียดเง ินกู้ และก าหนด
รายละเอียด เง ื่อนไขการกู้ยืม  และการก าหนดอัตราดอกเบี้ย ต่อร ัฐบาลเมียนมา รวมทั ้งมีหน้าที่
ประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางรฐับาลเมยีนมาดว้ย โดยเงนิปล่อยกู้ในส่วนน้ีจะเป็นการน า
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 มาใช้จ่าย เบิกจ่ายปีละ 1,500 ลา้นบาท เป็นเวลา 3 ปี21 ซึ่งในแง่ของ
รายละเอยีดงบประมาณและเง ื่อนไขการให้กู้น้ีทาง สพพ. ตอ้งปรกึษาหารอืกับทางส านักงบประมาณ ใน

                                                                 
20 เร่ืองเดียวกนั 
21 ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, นร 1112/2286 เร่ือง การด าเนินงานตามมติคณะรฐัมนตรีในการสนบัสนุนการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นท่ีโครงการท่ีเกี่ยวข้อง, 20 เมษายน 2558  
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เวลาต่อมาความส าคญัของ สพพ. ถูกยกระดบัและมหีน้าที่เฉพาะมากขึ้น เมื่อคณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างไทย – เมยีนมา ว่าดว้ยโครงการทวาย ซึง่มปีระธานกรรมการระดบัรฐัมนตรขีองทั ้งสองประเทศ
เป็นกรรมการร่วมกันนัน้ ในการประชุมครัง้ที่  8 น้ีได ้มีมติให้มีการจ ัดตัง้คณะท างานร่วมเฉพาะกิจ
ระหว่างไทย – เมียนมา ส าหร ับโครงการถนนสองช่องทาง ซึ่ง สพพ. และกรมทางหลวงอยู่ใน
คณะท างานดงักล่าวดว้ย โดยการจดัตัง้คณะท างานน้ีมมีตคิณะรฐัมนตรีร ับรองไว้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2560 นอกจากน้ียังก าหนดให้หน่วยงานของไทยภายใตค้ณะท างานน้ีมีหน้าที่เร่งร ัดประสานทางการ
เมียนมาและหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อร่วมด าเนินการให้ได ้ข้อสรุป และจ ัดท าข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมยีนมา โดยด่วนต่อไป ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2560 ก็ไดม้กีารพูดคุยกันภายในคณะท างานร่วมดงักล่าว ณ กรุงย่างกุ้ง เกี่ยวกับรายละเอีย ด
และเง ื่อนไขการกู้ยืมเงนิ อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2560 นัน้ก็ยังไม่มคี าตอบรับการกู้ยืมจากทางร ัฐบาล
เมยีนมาแต่อย่างใด จนในที่สุดปลายเดอืนมนีาคม 2561 ทางรฐัสภาเมียนมาได้อนุมัต ิร ับเง ินก็ยืมผ่อน
ปรน จ านวน 4,500 ลา้นบาท ส าหรบัก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการถนนสองช่องทาง เป็นอนัว่าในระดับ
รฐับาลนัน้มกีารเตรยีมการอย่างชัดเจนในการผลกัดนัโครงการน้ี   

ดว้ยเหตุน้ี สพพ. ซึง่มหีน้าที่หลกัในการก าหนด ออกแบบรายละเอียดการให้เง ินกู้และเง ื่อนไข
การกู้ยืมต่าง ๆ รวมถงึอตัราดอกเบี้ยจะกลายเป็นหน่วยงานที่ม ีความส าค ัญที่จะต้องปฏิบัต ิตามมติ
คณะรฐัมนตร ีและตามที่กล่าวไปในช่วงตน้เกี่ยวกับ สพพ. ว่า สพพ. นั้นเป็นหน่วยงานที่จะท าหน้าที่
คลา้ยคลงึกับองคก์รความร่วมมอืทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อย่าง JBIC หรอื JICA และมอี านาจในการก าหนด
เง ื่อนไขการกู้ยืม รายละเอยีดเงนิกู้ต่าง ๆ เพื่อสรา้งผลประโยชน์ที่จะไดจ้ากการให้ยืมเงนิกู้ผ่อนปรนน้ีทั ้ง
ในดา้นดอกเบี้ยและการสรา้งความร่วมมอืทางเศรษฐกิจของไทยเองและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจ ึงมี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งทราบถงึรายละเอยีดและเง ื่อนไขการให้กู้ยืมต่าง ๆ ของ สพพ. ต่อทางการเมียนมา 
รวมถงึแนวทางการและขัน้ตอนการปฏิบัตใินการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิของ สพพ. ดว้ย 

ในเว็บไซตข์อง สพพ. ไดม้กีารระบุถงึแนวทางและขัน้ตอนปฏิบัตใินการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่ประเทศเพื่อนบ้านหรอืประเทศผูกู้้ โดยระบุว่า การให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ นัน้สามารถ
มไีด ้3 รูปแบบดว้ยกัน นัน่คอื 1) การให้ความช่วยเหลอืในรูปเง ินกู้ผ่อนปรน (Concessional Loan)  มี
ลกัษณะเง ื่อนไขทางการเงนิที่ผ่อนปรน อตัราดอกเบี้ยต ่า เวลาช าระคนืเงนิตน้และเว ลาปลอดหน้ีมีระยะ
ยาวกว่าปกต ิ2) การให้เงนิให้เปล่า (Grant) เป็นเงนิให้เปล่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืตามวัตถุประสงคอ์ื่น 3) การให้เงนิช่วยเหลือแบบผสมระหว่างเง ินกู้และเง ินให้
เปล่า (Mixed Credit) เป็นการช่วยเหลอืแก่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีสัดส่วนเง ินกู้ผ่อนปรนและเง ินให้
เปล่าผสมกัน22  

นอกจากน้ีในแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบัตใินการให้ความช่วยเหลือทางการเง ินนั้นยังมีการ
ระบุเง ื่อนไขของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ โดยในเง ื่อนไขทัว่ไป : ก าหนดให้ประเทศผู ้กู้ต ้องใช้
                                                                 
22 ส านกับริหารโครงการ ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน), แนวทางและข ัน้ตอนปฏิบตัิใน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน, กรกฎาคม 2558. 



27 
 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งและวิศวกรที่ปรกึษาควบคุมการก่อสรา้งจากประเทศไทย , ตอ้งใช้สนิคา้และบรกิารจาก
ประเทศไทยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมูลค่าทัง้หมด, ตอ้งใช้วิธปีระกวดราคาเป็นอันดับแรกในการจ ัด
จา้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งและวิธคีดัเลอืกในการจดัจา้งวิศวกรที่ปรกึษาโครงการควบคุมงานก่อสรา้ง , สัญญา
เงนิกู้ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายไทย, ตอ้งไม่น าเงนิกู้ภายใตส้ญัญาเงนิกู้ไปจ่ายเป็นค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในประเทศผูกู้้, ตอ้งมกีารจดัท าแผนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและแผนการโยกย้ายประชากร 
ทัง้ยังก าหนดวงเงนิกู้ในทุกประเภทโครงการไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ส่วนในแง่ของการจ ัดหาแหล่ง
เงนิทุนนัน้ก็ยังมกีารระบุว่าเงนิทุนจะมาจากใน 4 ช่องทางด้วยกัน 1)  งบประมาณแผ่นดิน 2)  กู้จาก
สถาบันการเงนิ โดยอาจให้ประเทศผูกู้้กู้ตรงจากสถาบันการเงนิโดยรฐับาลรบัภาระจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ย
หรอื สพพ. กู้ตรงจากสถาบันการเงนิและรบัภาระดอกเบี้ยเงนิกู้ยืม 3) สพพ. เป็นตวัแทนการกู้ยืมเง ิน 4) 
ใช้เงนิสะสมของ สพพ. 5) กู้กระทรวงการคลงัตามกฎหมายหน้ีสาธารณะ และ 6)  ร่วมกู้กับหุ้นส่วนการ
พฒันาอื่น ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB), JICA เป็นตน้23  

หากพจิารณากลบัเข้าสู่โครงการถนนสองช่องทางในโครงการทวายนัน้จะพบว่า การให้เง ินกู้ ใน
โครงการดงักล่าวน้ีนัน้เป็นการให้เงนิกู้แบบเงนิกู้ผ่อนปรนและมจี านวนเง ินเกินกว่าที่ระบุไว้ในเง ื่อนไข
การปล่อยกู้คอืจากจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เป็นจ านวน  4,500 ลา้นบาท แต่ถงึกระนัน้ก็ไม่ได ้เป็น
ปัญหาแต่อย่างใด เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นความปรารถนาและการผลักดันของภาครัฐไทยโดย
คณะรฐัมนตรโีดยตรง ซึง่มอี านาจเหนือสุดในแง่ของการบรหิารภายใตร้ฐับาลเผดจ็การทหารของไทยใน
ปัจจุบัน ส่วนในแง่ของที่มาของเงนิลงทุนที่ให้กู้นัน้ ตามมตคิณะรฐัมนตรไีม่ไดร้ะบุให้เป็นการกู้จากแหล่ง
อื่น แต่มกีารแสดงความคดิเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าให้มกีารน าเงนิงบประมาณแผ่นดินมา
ใช้ในการปล่อยกู้ ดงันัน้ เงนิลงทุนในส่วนน้ีจงึเป็นเงนิจากประชาชนชาวไทยที่จ่ายผ่านภาษีต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการบรหิารประเทศนัน่เอง  

และในส่วนเง ื่อนไขการกู้ยืมที่ทาง สพพ. ก าหนดให้กับร ัฐบาลเมียนมานั้นก็ได ้มีการระบุออก
มาแลว้ในรูปของเอกสารที่ทาง สพพ. ส่งไปยังรฐับาลเมยีนมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพนัธ ์2561 โดยเอกสาร
ฉบับนัน้ส่งถงึนายทุน หน่าย ซึง่เป็นรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงพ่วง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมาการบรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายโดยมกีารระบุเกี่ยวกับเง ื่อนไขการกู้ยืม 
ดงัน้ี24  

1) ก าหนดให้เงนิกู้น้ีเป็นเงนิกู้ระยะยาว มอีตัราดอกเบี้ย 0.1% 
2) มคี่าธรรมเนียมการจดัการของ สพพ. คดิเป็น 0.15% ของวงเงนิสนิเชื่อ 
3) มรีะยะปลอดดอกเบี้ย 10 ปี และช าระเงนิคนืในระยะเวลา 20 ปี 

                                                                 
23 เร่ืองเดียวกนั 
24 Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) Ministry of Finance, Financial 
Assistance for Two – lane Road Linking the Dawei SEZ Area to Myanmar – Thailand Border Project (the Two – lane Road 
Project)    
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4) การประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการถนนสองช่องทางต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (international guideline) และไดร้บัการอนุมัต ิจากหน่วยงานภาครัฐของ
เมยีนมา 

5) สญัญาเงนิกู้อยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย 
6) ที่ปรกึษาและผูท้ าสญัญาในโครงการฯ ตอ้งเป็นนิตบุิคคลของไทย 
7) ตอ้งใช้สนิคา้และบรกิารจากประเทศไทยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของมูลค่าทัง้หมด 
8) ตอ้งไม่น าเงนิกู้ภายใตส้ญัญาเงนิกู้ไปจ่ายเป็นค่าภาษอีากรต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศผูกู้้   

นอกจากเง ื่อนไขการกู้ยืมแลว้ ในส่วนท้ายเอกสารยังมกีารระบุว่ากระบวนการให้กู้ยืมนั้นจะถูก
ด าเนินการหลงัจากที่ทางรฐัสภาเมยีนมามกีารอนุมตัเิงนิกู้ผ่อนปรนแลว้ รวมถงึทางภาครัฐของเมียนมา
ท าหนังสอืค ากู้ยืมอย่างเป็นทางการ (formal request) ไปทาง สพพ.25 แต่ในปัจจุบันทางร ัฐบาลเมียน
มายังไม่มกีารส่งหนังสอืค าขอกู้ยืมอย่างเป็นทางการไปทาง สพพ. แต่อย่างใด ท าให้ในขณะน้ีมีทางการ
เมยีนมาจะมกีารอนุมตเิงนิกู้ผ่อนปรนดงักล่าวแลว้และประกาศว่าภายในกลางปี น้ีจะเด ินหน้าโครงการ
ทวาย โดยเร ิม่จากโครงการถนนสองช่องทาง ซึง่ในขณะน้ียังไม่มคีวามคบืหน้าแต่อย่างใด  

จากที่กล่าวมาทัง้ในภาพรวมการท างานของภาครฐัไทยและรายละเอยีดเกี่ยวกับเง ื่อนไขเง ินกู้ที่
ก าหนดโดย สพพ. นัน้สามารถชี้ให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าภาครฐัไทยนัน้เร่งรดัและเร่งผลักดันหนุนเสร ิม
การเกิดขึ้นของโครงการถนนสองช่องทางเป็นอย่างมาก โดยที่ทางร ัฐบาลเมียนมาไม่จ าเป็นต้องเป็นผู ้
เสนอขอเงนิกู้ผ่อนปรนจากทางร ัฐบาลไทยก่อนแต่อย่าง ใด แต่กลับเป็นทางการไทยเองที่พยายาม
ผลกัดนัให้เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็  

      

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  

กรมทางหลวง นับเป็นหน่ึงในหน่วยงานภาครฐัของไทยที่มคีวามส าค ัญในการพัฒนาโครงการ
ถนนสองช่องทางไม่แพจ้าก สพพ. เน่ืองจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ถู กก าหนดให้อยู่ภายใต้
คณะท างานเฉพาะกิจไทย – เมยีนมา ว่าดว้ยโครงการถนนสองช่องทาง ซึง่จดัตัง้ขึ้นภายในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมา ครัง้ที่  8 โดยมีหน้าที่ในการส ารวจเส้นทาง 
ออกแบบโมเดลถนนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผลการศึกษาของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
พบว่าแบบการก่อสรา้งเดมิยังคงมปัีญหา มคีวามลาดชันมาก ดงันัน้ควรที่จะมกีารปรบัให้มคีวามลาดชัน
น้อยลงเพื่อความปลอดภยัในการขนส่ง นอกจากน้ีกรมทางหลวงยังมีบทบาทที่ส าค ัญอีกด้านหน่ึง 
กล่าวคอืในส่วนของประเทศไทยนัน้ มหีน้าที่ส าคญัอย่างมากในการสร ้างและพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน
อย่างเช่นถนนในส่วนของประเทศไทยที่จะเชื่อมต่อชายแดนจากด่านพุน ้ าร ้อน จ . กาญจนบุร ี ไปยังตัว

                                                                 
25 Ibid. 
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เมอืงจงัหวัดกาญจนบุร ี เป็นการปรับปรุงและบ ารุงถนนที่มอยู่เด ิม ซึ่งมีระยะทาง 78 กิโลเมตร26 
นอกจากงานบ ารุงถนนดงักล่าวแลว้ กรมทางหลวง ยังมีหน้าที่ ก่อสร ้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุร ีมรีะยะทาง 96 กิโลเมตร ซึ่งได ้มีการออกพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนที่ด ินเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์ 2556 โดยทางหลวงพิเศษเส้นน้ี ค ือเส้นทางเชื่ อมโยงที่ ม ี
ความส าคญัยิ่งจากชายด่านพุน ้ารอ้นไปสู่ท่าเรอืแหลมฉบัง อนัจะท าให้การขนส่งสินค ้าจากท่าเร ือทวาย
ไปยังท่าเรอืแหลมฉบัง สามารถขนส่งไดใ้นระยะเวลาที่รวดเร ็วได ้ อีกทั ้งนับเป็นส่วนหน่ึงในการสร ้าง
ความเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจดา้นใต ้สรา้งความลื่นไหลในการขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS คือ 
จากตะวันตกทางฝัง่อนัดามนัไปตะวันออกในฝัง่ทะเลจนีใต้ ค ือ เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม  
โดยโครงการก่อสรา้งทางหลวงพเิศษน้ีมมูีลค่าการลงทุนรวมราว 50,000 ลา้นบาท  

นอกจากน้ีกรมทางหลวงยังได ้ท าการศึกษาแนวทางหลวงพิเศษเชื่ อมต่อระหว่างจ ังหวัด
กาญจนบุร ีไปยังด่านพุน ้ารอ้นดว้ยเช่นกัน นับว่าเป็นการลงทุนที่เอื้อประโยชน์โดยตรงแก่นักลงทุนที่
ลงทุนในโครงการทวาย ซึง่ตอ้งแลกกับการเวนคนืที่ดนิของผูค้นที่อยู่ตามการสร ้างแนวทางหลวงเส้นน้ี 
โดยพืน้ที่ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ไดแ้ก่ ท้องที่อ าเภอบางบัวทอง อ. บางใหญ่ จ . นนทบุร ี
อ. พุทธมณฑล อ. นครชัย อ. เมอืงนครปฐม จ. นครปฐม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุร ีอ. ท่ามะกา อ. ท่าม่วง 
จ. กาญจนบุร ี27 อย่างไรก็ตาม โครงการทางหลวงพเิศษหมายเลข 81น้ีไม่ได ้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ ปีที่
ผ่านมา แต่เคยมีความพยายามผลักดันมาแล้วตั ้งแต่ปี  2542 โดยมีการประเมินผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มในปีดงักล่าว แต่เป็นเพยีงการศึกษาการรองรบัการจราจรระหว่างเมืองเท่านั้น ไม่ได ้รองร ับ
การเชื่อมต่อท่าเรอืแหลมฉบัง-มาบตาพุด กับโครงการทวาย ซึง่จะเพิม่ท่อส่งก๊าซและน ้ ามัน ทางรถไฟ 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง เข้ามาดว้ย รวมทัง้สภาพการใช้ที่ดนิในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก ซึง่รายงานการศึกษาเดมิระบุไว้ว่า ตอ้งมกีารเวนคนืที่ดนิอย่างน้อย 702 ครอบครวั  ด ังนั้นจ ึงควรที่
จะมกีารศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหม่ทัง้หมด ในแง่ของความคบืหน้าโครงการนั้น ข้อมูลในเว็บไซต์
ของกรมทางหลวงระบุว่ามคีวามก้าวหน้าของงานก่อสรา้งโยธาแลว้ 5% โดยมีสัญญาการก่อสร ้างที่ให้
เอกชนร่วมลงทุนในแง่การก่อสรา้งงานระบบ การบ ารุงรกัษา และด าเนินงาน28  

แต่ถงึกระนัน้โครงการน้ีกถ็ูกต่อตา้นจากประชาชนที่ได ้ร ับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูก
เวนคนืที่ดนิ และมกีารต่อสูอ้ย่างยาวนาน ทางผูไ้ดร้บัผลกระทบไดย้ื่นหนังสือร ้องเร ียนไปยั ง กสม.ให้มี
การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน โดยรายงานการตรวจสอบระบุถึงการด าเนินงานของกรมทาง
หลวงที่ขาดธรรมาภบิาลในการด าเนินโครงการ กล่าวคอื ผูไ้ดร้บัผลกระทบไม่ได้ร ับการเปิดเผย ชี้แจง

                                                                 
26 โฮมบายเยอร์ไกด์ จ ากดั, เปิดโครงข่ายถนนรบัทวายโปรเจ็กต์ มอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจน์ฯ จ่อเข้า ครม., 
https://www.home.co.th/hometips/detail/73832  
27 ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนท่ี 79 ก, เร่ือง พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 
28 กรมทางหลวง, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81), http://www.doh-motorway.com/motorway-
project/central-western-and-eastern-route/m81/  

https://www.home.co.th/hometips/detail/73832
http://www.doh-motorway.com/motorway-project/central-western-and-eastern-route/m81/
http://www.doh-motorway.com/motorway-project/central-western-and-eastern-route/m81/
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ข้อมูลข่าวสารในการจดัท า EIA และไม่ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นและข้อกังวลต่อโครงการรวมทั ้งการ
จดัท า EIA อย่างเตม็ที่29 

 อาจกล่าวไดว่้าบทบาทที่ชัดเจนในโครงการถนนสองช่องทางของกรมทางหลวงนั้น ค ือ  การ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นการก่อสรา้งถนนอย่างกรมการก่อสร ้างถนนของเมียนมา
เพื่อร่วมกันออกแบบถนนที่จะเกิดขึ้นในโครงการ และมุ่งสรา้งความเชื่อมโยงในส่วนของประเทศไทยที่
ต่อตดิกับชายแดนเมยีนมาให้เกิดความต่อเน่ืองของโครงการถนนที่จะไปหนุนเสร ิมและสนับสนุนการ
พฒันาการขนส่งสินค ้าและบริการ ในส่วนของประเทศไทยในส่วนท่าเร ือแหลมฉบัง – มาบตาพุด 
ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจดา้นใตแ้ละอาจเป็นผูม้ส่ีวนในการเป็นที่ปรกึษาออกแบบการสรา้งและปรับปรุ ง
ถนนสองช่องทางร่วมกับหน่วยงานของเมยีนมาที่อยู่ภายใตค้ณะท างานเฉพาะกิจว่าด ้วยโครงการถนน
สองช่องทางดว้ย 

 

เมียนมา 

หน่วยงานที่มคีวามเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนต่อการสรา้งและปรบัปรุงถนนสองช่องทางในโครงการ
ทวาย ภายใตค้ณะท างานเฉพาะกิจไทย – เมยีนมา ว่าดว้ยโครงการถนนสองช่องทาง นั้นมีด ้วยกันสอง
หน่วยงาน แต่ในส่วนน้ีจะขอกล่าวถงึหน่วยงานอื่น ๆ ในเมยีนมาที่มคีวามเกี่ยวข้องกับโครงการทวา ย 
และมส่ีวนหนุนเสรมิไม่ทางใดก็ทางหน่ึงต่อโครงการถนนสองช่องทางดว้ย  

 กรมการก่อสรา้งถนน (Department of Road Construction)  

 หน่วยงานน้ีสงักัดอยู่ภายใตก้ระทรวงการก่อสร ้าง (Ministry of Construction)  มีหน้าที่ในการ
ออกแบบและก่อสรา้งโครงการถนนในประเทศเมยีนมา ในส่วนความเกี่ยวข้องโครงการถนนสองช่องทาง
นัน้ หน่วยงานน้ีเป็นหน่ึงในหน่วยงานที่อยู่ภายใตค้ณะท างานเฉพาะกิจไทย – เมยีนมา ว่าดว้ยโครงการ
ถนนสองช่องทางในโครงการทวาย ซึง่ถูกจดัตัง้ขึ้นจากมตกิารประชุมของคณะกรรมการประสานงานร่วม
ระหว่างไทย – เมยีนมา ครัง้ที่ 8 โดยมหีน้าที่ที่ส าคญั คอื การท างานหาร ือร่วมกับกรมทางหลวงของ
ประเทศไทย ซึง่เป็นหน่วยงานภายใตค้ณะท างานเฉพาะกิจชุดน้ีเช่นเดยีวกัน ในการส ารวจเส้นทาง การ
ออกแบบ รายละเอยีด และมาตรฐานการก่อสรา้ง รวมถงึประเมินราคาการก่อสร ้าง โครงการถนนสอง
ช่องทาง  

 ธนาคารการลงทุนและพาณชิย์ของเมยีนมา (Myanmar Investment Commercial Bank: MICB)  

 ธนาคารการลงทุนและพาณชิย์ เป็นหน่วยงานสงักัดภายใต้กระทรวงการวางแผนและการ เง ิน
ของเมยีนมา ซึง่เป็นกระทรวงที่ม ีบทบาทในการที่หน่วยงานหน่ึงของกระทรวงดังกล่าว ค ือ กรม

                                                                 
29 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการตรวจสอบท่ีมีข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสัง่, 
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932850020.pdf   

http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932850020.pdf
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ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ทางเมียนมาใช้จดจ ัดตัง้ บร ิษัทเฉพาะกิจ 
ร่วมกับทาง สพพ. ของไทยเพื่อเป็นหน่วยในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวาย ส าหรบัในโครงการถนนสองช่องทางธนาคารการลงทุนและพาณิชย์อยู่ภายใต้
คณะท างานเฉพาะกิจว่าดว้ยโครงการถนนสองช่องทาง มหีน้าที่ปฏิบัตงิานและประสานงานร่วมกับทาง 
สพพ. ในเร ื่องของรายละเอยีดกรอบและเง ื่อนไขการกู้ยืมเง ินกู้ ผ่อนปรน 4,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนา
โครงการถนนสองช่องทาง 

 กรมอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม (Environmental Conservation Development: ECD)  

 เป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของเมยีนมา มีหน้าที่ในการ
พจิารณาและตรวจสอบและอนุมตกิารจดัท าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในโครงการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในประเทศ ในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางนัน้กรมอนุรกัษส์ิง่แวดล้อมเองก็มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการจดัท า EIA และอนุมตัหิรอืไม่อนุมตั ิEIA ที่จดัท าขึ้นโดยบรษิทัที่ไดส้ทิธใินการจ ัดท า ESIA 
ซึง่ในส่วนของโครงการถนนสองช่องทาง ก่อนหน้าที่ร ัฐสภาเมียนมาจะอนุมัต ิร ับเง ินกู้ผ่อนปรนจาก
รฐับาลไทยนัน้ บรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ิง่ แอนด ์เมเนจเมน้ท์ เป็นผูจ้ดัท า ESIA และมีการส่งไป
ให้ทางกรมอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มตรวจสอบและอนุมตัแิลว้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ESIA ใน
โครงการน้ีไดผ้่านการอนุมตัแิลว้ เน่ืองจากในเอกสารของ Roland Berger นั้นกล่าวว่า ESIA ผ่านการ
อนุมตัแิลว้30 แต่องคก์ารกองทุนสตัว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) กล่าวว่ายังไม่
ผ่านการอนุมตั ิ31   

 คณะกรรมการบ ริห ารเ ข ตเศ รษฐกิจพิเ ศษทวาย  (Dawei Special Economic Zone 
Management Committee: DSEZMC)  

 เป็นหน่วยงานที่ถูกจดัตัง้ขึ้นภายใตก้ฎหมายเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหน่วยงานกลางในการบรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษขนาดใหญ่ 3 แห่ง (Central Body) ทัว่ประเทศ 
โดยคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายถูกจดัตัง้ขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่ในการบรหิารจดัการและ
ก ากับดูแลโครงการทวาย รวมถงึการให้สมัปทานโครงการต่าง ๆ ภายใตโ้ครงการทวายต่อนักลงทุนด้วย 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจึงเป็นกลไกส าค ัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
โครงการทวาย ในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางนัน้คณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
มอี านาจในการอนุมตัมิอี านาจในการตดัสนิใจต่าง ๆ ในโครงการ ก ากับให้นักลงทุนปฏิบัต ิตามกฎหมาย
หรอืกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

    

                                                                 
30 Roland Berger, Dawei SEZ – Expected benefit, and status as of June 2016. 
31 World Wide Fund for Nature, WWF แสดงความห่วงใยต่อโครงการก่อสร้างถนนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย , 
http://wwf.panda.org/?325792/WWF-concern-to-SEZ-Dawei-road  

http://wwf.panda.org/?325792/WWF-concern-to-SEZ-Dawei-road
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ญ่ีปุ่น 

 ส าหรบัญี่ปุ่นไม่ไดม้บีทบาทที่ชัดเจนนักในการเข้ามาขับเคลื่อนโครงการถนนสองช่องทาง แต่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 หลงัจากที่ทางการญี่ปุ่นตดัสนิใจเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในบรษิทันิติบุคคลเฉพาะ
กิจ ร่วมกับไทยและเมยีนมา ทางญี่ปุ่นโดย JICA ไดม้กีารวิเคราะห์ถงึโครงการถนนสองช่องทาง ซึ่งได ้
ต ัง้ข้อสงัเกตถงึความลาดชันของถนน พรอ้มทัง้เสนอให้ปรบัเสน้ทางใหม่ หร ือก่อสร ้างอุโมงค์ลอดภูเขา
แทนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถบรรทุกสนิคา้ที่ในอนาคตจะมปีรมิาณการสัญจรที่เพิ่มขึ้น และ
ความลดชันที่ลดลงก็จะท าให้การขนส่งมคีวามรวดเรว็และปลอดภยัยิ่งขึ้นดว้ย ซึง่ทางการไทยไดเ้สนอให้
ญี่ปุ่นร่วมลงทุนโครงการถนนเชื่อมต่อเพิม่เตมิจากที่ไทยเสนอเงนิกู้ผ่อนปรนให้กับเมียนมา แต่ก็ไม่ได ้มี
สญัญาณหรอืประกาศใด ๆ จากทางญี่ปุ่นว่าจะมกีารลงทุนในโครงการดงักล่าวเพิม่เตมิ อย่างไรก็ตามใน
เอกสารของบรษิทั Roland Berger ซึง่เป็นบรษิทัที่ปร ึกษาในโครงการทวายระยะสมบูรณ์ที่จ ัดพิมพ์
ออกมาในปี 2559 ระบุว่าทางญี่ ปุ่นมีส่วนในโครงการถนนสองช่องทางในแง่ของการสนับสนุนทาง
การเงนิ แต่ก็ไม่ไดม้คีวามชัดเจนนัก แต่ภาคเอกชนของญี่ปุ่นอย่างบรษิทั Nikkei จะเข้ามามีบทบาทใน
การเป็นบรษิทัวิศวกรที่มหีน้าที่ตรวจสอบรายละเอยีดของโครงการระยะแรก ซึง่รวมถงึโครงการถนนสอง
ช่องทางดว้ย32 

 

บทสรุปการด าเนินงานและความสัมพันธ์ในความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องระหว่างไทย – เมียนมา และญ่ีปุ่น : 

 จากที่ล าดบัการอธบิายการท างาน บทบาท และหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการถนนสองช่องทางในโครงการทวาย จะเห็นไดว่้าหน่วยงาน/กลไกที่มบีทบาทอย่างยิ่งในโครงการ
น้ี คอื คณะท างานเฉพาะกิจระหว่างไทย – เมยีนมา ว่าดว้ยโครงการถนนสองช่องทาง ที่ผนวกความ
ร่วมมอืน าหน่วยงานที่มคีวามสามารถและความเชี่ยวชาญในภารกิจเฉพาะทางและมีหน้าที่การท างาน
ใกลเ้คยีงกันของทัง้เมยีนมาและไทยมาท างานร่วมกัน โดยทางเมียนมา ได้แก่ กรมการก่อสร ้าง และ
ธนาคารการลงทุนและพาณิชย์  ส่วนทางการไทย ได้แก่ สพพ. และกรมทางหลวง  แต่ดูเหมือนว่า
จุดส าคญัในการขับเคลื่อนโครงการน้ี คอื สพพ. อนัเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการดูแลกรอบการเง ิน 
และออกแบบ รวมถึงก าหนดเง ื่อนไขสัญญาการกู้ยืมเง ินผ่อนปรน จ านวน 4,500 ล้านบาท เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการถนนสองช่องทาง หากพจิารณาจากเง ื่อนไขสญัญาจะพบว่าภายในเง ื่อนไขสัญญานั้น
ลว้นระบุเพยีงความตกลงทางการเงนิในเชิงภาระทางการเงนิที่ทางเมียนมาต้องร ับผิดชอบหากมีการ
อนุมตัริบัเงนิกู้ แต่กลบัไม่ไดม้กีารประเมนิค่าการก่อสรา้งโครงการ อกีทั ้งภายในเง ื่อนไขดังกล่าวไม่ได้
ระบุหรอืชี้แจงเกี่ยวกับการน าเงนิในส่วนน้ีไปเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายให้กับประชาชนที่ได ้ร ับ
ผลกระทบจากโครงการทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมที่เกิดขึ้นแลว้จากการลงทุนก่อนหน้าน้ีของบริษัท
ไทย อย่าง บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ การให้เงนิกู้ผ่อนปรนดงักล่าว เพียงแต่มุ่งสร ้างความเชื่ อมโยงและ

                                                                 
32 Roland Berger, Dawei SEZ – Expected benefit, and status as of June 2016. 
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การเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ละเลยต่อวิถชีีวิตของผูค้นภายใตก้ารพฒันาขนาดใหญ่ อกีทัง้ทาง สพพ. (และ
รวมถงึคณะรฐัมนตรขีองไทยเอง) ก็ยังละเลยต่อเง ื่อนไขการกู้ยืมที่ส าคญัเกี่ยวกับโครงการที่จะได้ร ับเง ิน
กู้ยืม นัน่คอื โครงการนัน้ ๆ จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิง่แวดล้อมอย่างมีนัยส าค ัญต่อศีลธรรม 
วัฒนธรรม และวิถชีีวิตของชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่โครงการและพืน้ที่ต่อเ น่ืองถึงแม้ในเง ื่อนไขการกู้ยืมจะมี
การระบุว่า การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการถนนสองช่องทางต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (international guideline) และไดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานภาครฐัของเมียนมาก็ตาม 
ซึง่ในปัจจุบันโครงการถนนสองช่องทางไดม้กีารประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมไปแล้ว และได้ผ่าน
การอนุมตัจิากกรมอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 ผลกระทบจากโครงการถนนสองช่องทาง ความเคล่ือนไหวของชุมชน และข้อกังวล/ข้อ
เรียกร้องท่ีไม่ถกูนับ 

ภายใตแ้ผนการพฒันาโครงการฉบับเก่าของ บ ร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ ที่ได ้ร ับสัมปทานจาก
รฐับาลเมยีนมาในการพฒันาโครงการก่อนที่จะถูกยกเลกิสมัปทานในเดือนพฤศจิกายน 2556 และถูก
โอนให้เป็นโครงการที่ร่วมรบัผดิชอบในระดบัรฐับาลของทัง้สองประเทศ ค ือ ไทยและเมียนมา ภายใต้
บรษิทั ทวาย เอสอแีซท ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากัด ซึง่เป็นบรษิทันิตบุิคคลเฉพาะกิจนัน้ บรษิทั อติาเลียนไทย
ฯ ไดด้ าเนินโครงการไปแลว้ ซึง่ไดส่้งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงรวมไปถึงพื้นที่โครงการ
บางส่วน  

ในรายงานของสมาคมพฒันาทวายคาดการณว่์าโครงการทวายโดยรวมนั้นจะมี ประชากรกว่า 
43,000 คน ใน 36 หมู่บ้าน ที่จะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ รวมถงึโครงการที่เกี่ยวข้อง33 

ในส่วนของพืน้ที่น้ีจะประกอบไปดว้ยถนน ทางรถไฟ ท่อส่งก๊าซและน ้ ามัน และสายส่งกระแส
ไฟฟ้าแรงสูง ซึง่จะถูกล าเลยีงและเชื่อมต่อจากพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพเิศษไปยังประเทศไทย  โดยเส้นทาง
ล าเลยีงและคมนาคมขนส่งน้ีจะถูกแบ่งเป็น 2 เสน้ทาง เส้นทางแรก “ถนนเข้าออกชัว่คราว ” จากเขต
เศรษฐกิจพเิศษไปยังบ้านพุน ้ารอ้น ซึง่ขณะน้ีไดม้กีารเปิดสญัจรและใช้งานแลว้ ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 14 
หมู่บ้าน ซึง่มรีายชื่อดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1) หมู่บ้านขาทาราค ี2) หมู่บ้านวาห์ดอว์ 3) หมู่บ้านซนิปิวตาย 4) 
หมู่บ้านอไีวน์ 5) หมู่บ้านหงายาตนี 6) หมู่บ้านตโีพเล 7) หมู่บ้านมติตา 8) หมู่บ้านกาเลจ ี9) หมู่บ้านกา
ตองนี 10) หมู่บ้านปินธาดอว์ 11) หมู่บ้านตะบิวชอง 12) หมู่บ้านกาโลนท่า 13) หมู่บ้านเยโปต ์14) หมู่
บ้านทิค ิ34 

                                                                 
33 สมาคมพฒันาทวาย. เสียงจากชุมชน: ข้อกงัวลเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  
34 เร่ืองเดียวกนั 
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ภาพที ่4: ทางเข้าหน้าหมู่บ้านตะบิวชอง หมู่บ้านในเขตกามองโต่ย ท ีลุ่กข ึ้นมาแสดงออกถงึความไม่เหน็ด้วยต่อ
การก่อสร้างถนนทีไ่ม่ค านงึถงึผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 

โดยหมู่บ้านต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกยึดที่ดนิเพื่อน าไปสรา้งถนนดงักล่าว เส้นที่สอง รองร ับถนนหลวง 8 
ช่องจราจร สายส่งกระแสไฟฟ้า ท่อก๊าซและน ้ามนั และทางรถไฟ 
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ภาพที ่4: แม่น ้ากาโลนท่า แม่น ้าสายส าคญัท ีห่ล่อเลี้ยงชวีติผู้คนโดยเฉพาะชาวบ้านกาโลนท่า 

 

หมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ถูกยึดที่ดนิเพื่อก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อ อยู่ในเขตพื้นที่ สูง ชาวบ้านส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหร ีย่ง มปีระวัตกิารตัง้ถ ิน่ฐานอย่างยาวนานกว่าหลายรอ้ยปี บางหมู่บ้านนับพันปี 
ประกอบอาชีพท าสวนเป็นหลกัเพื่อสรา้งรายไดแ้ละความมัง่ค ัง่ให้กับครอบครวั โดยส่วนมากมักท าสวน
หมาก สวนยางพารา ไม่นิยมท านาข้าว แต่หลายครวัเรอืนท าไร่ข้าวหมุนเวียน ชาวบ้านในพื้นที่ น้ีกว่า
รอ้ยละ 94 เป็นเจา้ของที่ดนิ มทีี่ดนิท ากินเป็นของตนเอง นอกจากน้ียังท าปศุสัตว์ และท าประมงน ้ าจ ืด 
ตวัอย่างเช่น หมู่บ้านขาทาราค ีหมู่บ้านกาตอรนี์ หมู่บ้านมติตา หมู่บ้านปินธาดอว์ และหมู่บ้านกาโลนท่า 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ีการตดัถนนยังเป็นการท าลายทรพัยากรป่าไมอ้ย่างหนัก ป่าที่เคยเชื่อมต่อกันเป็นผืน
ใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ซึง่ตามหลกัวิชาการดา้นนิเวศวิทยานัน้ถอืว่าเป็นการท าลายระบบนิเวศ 
ตดัขาดการกระจายพนัธุกรรมในอนาคต สัตว์ป่าเองก็จะตกอยู่ในอันตรายและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์
เน่ืองจากป่าและระบบนิเวศถูกท าลาย รถที่เคลื่อนตวัอยู่บนถนนอาจชนสตัว์ตายได้ 

จากการการลงพืน้ที่ศึกษาผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมเพิ่มเติมตามแนวถนนเชื่ อมต่อ
สองช่องทาง ในหมู่บ้านที่ไดร้บัผลกระทบทัง้หมด 6 หมู่บ้าน คอื หมู่บ้านโต๊ะ ตง ลง , หมู่บ้านกาเลจ ,ี 
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หมู่บ้านกาตอรนี์, หมู่บ้านตะบิวชอง, หมู่บ้านปินธาดอว์, และหมู่บ้านกาโลนท่า ด ้วยวิธ ีการสัมภาษณ์
และการสนทนาแบบกลุ่ม พบว่ามปัีญหาหลายดา้นดว้ยกันที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการสร ้างถนนสอง
ช่องทางที่เกิดขึ้นในช่วงที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ซึ่งได ้ใช้ชื่ อ Dawei Development Company Limited 
เข้ามาด าเนินการระหว่างปี 2553 – 2556 และรวมถงึในช่วงระหว่างปี 2558 – ปัจจุบัน ภายใต้บร ิษัท 
เมยีนทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท จ ากัด ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ และบริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่มกีารบ ารุงรกัษาถนน และมีการด าเนินการจ ัดท า ESIA โครงการถนน ซึ่ง
จดัท าโดยบรษิทัทีม คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ิง่ แอนด ์เมเนจเมน้ท์ เข้ามาจ ัดท า ESIA ในปี 2558 ไม่นาน
หลงัจากบรษิทั เมยีนทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานกับคณะกรรมการบริหาร
เขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย กอปรกับการด าเนินการในส่วนของภาครัฐทั ้งไทยและเมียนมาที่จะเข้ามา
พฒันาถนนสองช่องทางเพิม่เตมิจากการให้เงนิกู้ของรฐับาลไทยต่อรฐับาลเมยีนมาในจ านวน 4,500 ล้าน
บาท  

ภาพที ่5 หมู่บ้านเป้าหมายในการลงพื้นท ีเ่กบ็ข้อมูล, ทีม่า: WWF, Dawei Road Link EIA (May 2017) 
Study Area Showing “Existing Land Use” Categories  

 

แต่ก่อนที่จะกล่าวถงึผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสรา้งถนนสองช่องทางนัน้ จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ถงึข้อมูลพืน้ฐานหรอืข้อมูลทัว่ไป ภูมหิลงัหรอืประวัตศิาสตร ์สภาพท างเศรษฐกิจชุมชนและสังคมของ
หมู่บ้านซึง่เป็นพืน้ที่เป้าหมายในการศึกษาครัง้น้ี 

อย่างที่ไดก้ล่าวไปข้างตน้ ประชาชนส่วนใหญ่ในพืน้ที่ตามแนวถนนนัน้เป็นประชากรในกลุ่มชาติ
พนัธุก์ะเหร ีย่ง อยู่ในพืน้ที่สูง ซึ่งมีความผูกพันกับพื้นที่ในบริเวณน้ีมาเป็นเวลาช้านาน โดยพื้นที่ใน
บรเิวณน้ีนับตัง้แต่หมู่บ้านทิคติดิชายแดนไทยที่ด่านพุน ้ารอ้นไปจนถงึหมู่บ้านมติตานัน้อยู่ภายใต้อิทธ ิพล
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ทางการทหารและการปกครองของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง และนับจากหมู่บ้านมติตาขึ้นไปยังหมู่บ้าน
กาโลนท่าและเข้าไปในส่วนตวัเมอืงทวายจนถงึเขตเศรษฐกิจพเิศษนัน้อยู่ภายใตก้ารปกครองของร ัฐบาล
ภูมภิาคตะนาวศร ีซึง่เป็นหน่วยการปกครองของรฐับาลเมยีนมา โดยการจดัสรรอ านาจการปกครองใน
ลกัษณะน้ีมทีี่มาจากประวัตศิาสตรค์วามขัดแย้งที่ส าคญัระหว่างกลุ่มชาตพินัธุต์่าง ๆ  ที่ม ีการสู้รบกันมา
อย่างต่อเน่ืองนับตัง้แต่หลงัจากที่พม่าไดร้บัอสิรภาพจากเจา้อาณานิคมอย่างองักฤษ    

 ในแง่ของภูมหิลงัและประวัตศิาสตร์ของชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณน้ี พบว่ามีการตัง้ถ ิ่นฐานใน
บรเิวณดงักล่าวน้ีมาอย่างยาวนาน บางหมู่บ้านนับรอ้ยปี และบางหมู่บ้านนับพันปี ชาวบ้านมีวิถ ีชีวิตที่
เรยีบง่าย ส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม โดยมวีิถวีัฒนธรรมการเพาะปลูกที่เร ียกว่า การท าไร่หมุนเวียน 
นับเป็นอตัลกัษณก์ารท าเกษตรชุมชนที่ส าคญัของชุมชนที่มกีารตัง้ถ ิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่ สูง โดยเฉพาะ
ชาวกะเหร ีย่ง พชืเศรษฐกิจที่ส าคญัของชุมชน คอื หมาก มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา ทุเร ียน และพืช
สวนและผลไมอ้ื่น ๆ และมกีารปลูกข้าวไร่ แต่พืชที่ม ีความส าค ัญที่ สุด ค ือ หมาก โดยพืชเศรษฐกิจ
เหล่าน้ีส่วนหน่ึงจะถูกเห็บไว้บรโิภคในครวัเรอืนและในหมู่บ้าน อกีส่วนหน่ึงจะน าไปขาย และส่ง ออกไป
ยังพืน้ที่อื่น ๆ ของเมยีนมา ซึง่ส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายยังเมอืงทวายและย่างกุ้ง นอกจากนั้นยังถูกส่งออก
ไปยังต่างประเทศ ทัง้ในจนีและอนิเดยี โดยจะถูกน าไปแปรรูปต่อในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต  

 นอกจากการท าเกษตรกรรมในลกัษณะการท าไร่หมุนเวียนแลว้ ชาวบ้านยังท าการปศุสัตว์ขนาด
ย่อมไว้ในหมู่บ้านดว้ย เพื่อใช้บรโิภคและการใช้งานเพื่อทุ่นแรงดว้ย เช่น มกีารเลีย้งหมู ไก่ เป็ด วัว และ
ควาย อกีทัง้ชาวบ้านยังประกอบอาชีพประมงน ้าจดืขนาดเลก็ จบัสตัว์น ้าและปลาในแหล่งน ้าต่าง ๆ ตาม
ล าธาร ล าห้วย และแม่น ้า เป็นอาหารบรโิภคในครอบครวั อกีทัง้ ในบางหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านตะบิวชอง
และหมู่บ้านปินธาดอว์ ซึง่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณต้นน ้ าและใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้ าโดยตรง 
นอกจากการท าประมงน ้าจดืแลว้ก็ยังมกีารล่าสตัว์และหาของป่าด้วย  ในบางหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เหมือง 
ชาวบ้านยังประกอบอาชีพร่อนแร่ซึง่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กมาเป็นเวลานานนับตัง้แต่อังกฤษเข้า
ปกครองเมยีนมาเร ื่อยมาจนถงึปัจจุบัน บางบ้านก็อาจมไีปรบัจา้งนอกภาคครวัเรอืนบ้าง  
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ภาพที ่6: การเลี้ยงปศุสัตว์ในชุมชนอย่างธรรมชาตทิ่ามกลางสวนหมากท ีป่ะปนไปด้วยพชือื่น ๆ นานาชนดิ 

  

ในส่วนของการตัง้ถ ิ่นฐานของหมู่บ้านในบริเวณน้ีก็ไม่ได ้มีความหยุดน่ิง เ น่ืองด้วยพื้นที่ใน
บรเิวณน้ีเป็นพืน้ที่กันชนระหว่างสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง และรฐับาลเมยีนมา ท าให้มีการเคลื่อนย้าย
เข้าออกตลอดเวลาในช่วงที่มกีารสูร้บและเหตุการณค์วามไม่สงบนับแต่เมียนมา ได้เอกราชจากอังกฤษ 
ชาวบ้านในหมู่บ้านแถบน้ีเล่าว่าก่อนที่รฐับาลเมยีนมาจะเปิดประเทศและมีการเจรจา/ล งนามในสัญญา
หยุดยิงเมื่อไม่ถงึสบิปีที่ผ่านมาน้ี พวกเขาตอ้งระแวดระวัง และเตรยีมหลบหนีภยัการสูร้บอยู่ตลอดเวลา 
โดยในช่วงที่มกีารปะทะกันนัน้ ชาวบ้านหลายรายตอ้งหลบลีห้นีไปเข้าไปในป่า หรอืย้ายไปอยู่กับญาติใน
หมู่บ้านอื่น ๆ หรอืหนักกว่านัน้ คอื อพยพย้ายไปอยู่ในค่ายอพยพในเขตแดนประเทศไทย ซึง่บางคนเข้า
ไปใช้ชีวิตและท างานในไทย บางคนไปประเทศที่สาม เช่น สหรฐัอเมรกิา ยุโรป ออสเตรเลีย และอื่น ๆ 
หลงัจากที่เหตุการณเ์ร ิม่สงบลงแลว้ หลายคนกลบัมาอยู่ที่หมู่บ้านของตน แล้วต้องเร ิ่มลงหลักปักฐาน
ใหม่ เร ิม่วิถชีีวิตของตนเองใหม่ บางคนใช้วิธส่ีงเงนิรายไดก้ลบัมาหล่อเลีย้งคนในชุมชนและไม่เด ินทาง
กลบัมาอกี และนอกเหนือไปจากภยัการสูร้บแลว้ ภยัธรรมชาตกิ็เป็นอกีตวัแปรหน่ึงที่ท าให้เกิดการการ
อพยพและสรา้งความไม่หยุดน่ิง แน่นอนของการตัง้ถ ิน่ฐาน พายุไซโคลนนารก์ีสที่เข้ากระทบกับประเทศ
เมยีนมาและประเทศอื่น ๆ ใกลเ้คยีงอย่างอนิเดยี ศรลีงักา ในปี 2551 ก็ส่งผลให้ประชากรที่อยู่ตามแนว
ชายฝัง่และโดยเฉพาะในเขตลุ่มน ้าอริวดตีอ้งหลบหนีภยัดงักล่าวและอพยพโยกย้ายมาตัง้ถ ิน่ฐา นใหม่ ซึ่ง
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ก็มบีางส่วนที่เข้ามาตัง้ถ ิน่ฐานและเร ิม่ตน้ชีวิตใหม่ในเขตทวายและในพืน้ที่หมู่บ้านบรเิวณน้ีดว้ย ส่งผลให้
เกิดการผสมผสานของประชากรทัง้ชาวกะเหร ีย่งที่มถี ิน่ฐานอยู่เด ิม ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ด ินเป็นของตนเอง
และประชากรที่เข้ามาตัง้ถ ิน่ฐานใหม่ซึง่ส่วนใหญ่ไม่ไดท้ี่ดนิเป็นของตนเอง 

 

ผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ: สงัคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมาจาก
การขาดธรรมาภิบาลในการลงทุน 

 ในส่วนน้ีจะอธบิายแยกย่อยให้เห็นถงึผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในพื้นที่แนวถนนได้ร ับ
จากการเข้ามาสรา้งโครงการถนนสองช่องทางนับตัง้แต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ซึง่เป็นช่วงที่บรษิทั อติาเลยีน
ไทยฯ มสีถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการเตม็ตวัจนถงึในปัจจุบันที่ก าลงัมกีารเดนิหน้าปรบัปรุงโครงการถนน
สองช่องทางเพิม่เตมิ โดยจะอยู่ภายใตก้ารด าเนินการของภาครฐัเป็นหลกั 

 

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและความมัน่คงทางอาหาร 

 ทีด่นิ: เน่ืองดว้ยประชากรส่วนใหญ่ในพืน้ที่ที่ท าการศึกษานัน้เป็นกลุ่มชาติพันธุ ์กะเหร ี่ยงและมี
พืน้ที่ในการเพาะปลูกและที่ดนิเป็นของตนเอง จากการศึกษาของสมาคมพัฒนาทวายพบว่า
ประชาชนราว 94% ของพื้นที่แถบน้ีเป็นเจ ้าของที่ด ินตนเอง และจากการศึกษาภายใน
กระบวนการศึกษาวิจยัน้ีพบว่าประชาชนในแต่ละพืน้ที่นัน้มสีดัส่วนการถือครองที่ด ินที่แตกต่าง
กันออกไป ตวัอย่างเช่น หมู่บ้านตะบิวชอง ประชารราว 50% มทีี่ดนิประมาณ 3-5 เอเคอร,์ 25% 
มทีี่ดนิราว 5 – 10เอเคอร,์ 20% มทีี่ดนิ 10 – 30 เอเคอร,์ และ 5% มีท่ี่ดนิราว 30 – 50 เอเคอร ์
มปีระชากรราว 1 – 2% เท่านัน้ที่มทีี่ดนิมากถึง 50 เอเคอร ์ขึ้นไป ส่วนหมู่บ้านปินธาดอว์ มี
ประชากรราว 50% ที่มทีี่ดนิ 3 – 5 เอเคอร,์ 30% มทีี่ดนิ 5 – 10 เอเคอร,์ 10% มทีี่ดนิ 10 – 30 
เอเคอร,์ 10% มทีี่ดนิ 30 – 50 เอเคอร,์ และมปีระชากรเพยีงน้อยนิดหรอืน้อยกว่า 1% ที่ม ีที่ด ิน
มากกว่า 50 เอเคอร ์และก็มปีระชากรเพยีงส่วนน้อยเท่านั้นที่ม ีเอกสารสิทธ ิท์ี่ออกโดยรัฐบาล
เมยีนมา ในหมู่บ้านตะบิวชองมปีระชารราว 20 ครอบครวั ที่ได ้เอกสารการถือครองที่ด ินจาก
รฐับาล และมปีระชากรราว 40 ครอบครวั ที่ไดเ้อกสารการถือครองที่ด ินจากสหภาพแห่งชาติ
กะเหร ีย่ง และบางคนก็มทีัง้สองส่วนทัง้จากรฐับาลและสหภาพแห่งชาติกะเหร ี่ยง  ส่วนหมู่บ้าน
ปินธาดอว์ ไม่มรีายละเอยีดการถคืรองที่ดนิที่แน่ชัด แต่ประชากรราว 20 – 30 ครอบครัว มี
เอกสารการถอืครองที่ดนิจากรฐับาล และประชากราว 20 – 30 ครอบครวั มเีอกสารการถอืครอง
ที่ดนิที่ออกโดยสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง บางคนก็มเีอกสารทัง้สองแบบ  
แนวถนนซึง่มกีารตดัผ่านพืน้ที่ของพวกเขาก่อนที่จะเข้าไปยังพืน้ที่ของเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย
จงึส่งผลให้ชาวบ้านในแถบน้ีตอ้งสูญเสยีที่ดนิเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านหลายหลังคา เร ือนต้อง
สูญเสยีพืน้ที่เพาะปลูกของตนเองและส่งผลให้สูญเสยีรายไดท้างเศรษฐกิจจากการที่สวนหมาก 



41 
 

สวนมะม่วงหิมพานต ์สวนยางพารา โดยชาวบ้านกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ร ับการแจ้งเตือนหรือ
ชี้แจงข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมถีนนตัดผ่านเข้ามาในที่ด ินของพวกเขา บร ิษัทเข้ามาใน
หมู่บ้านและเข้ามาตดัถนนโดยน ารถเครนเข้ามาเลย ท าให้พวกเขาไม่ทันตัง้ต ัว ชาวบ้านหลาย
รายยังกล่าวอกีว่าที่ดนิของพวกเขาที่มพีชืปลูกอยู่ตอ้งถูกโค่นและตดัทิ้งอย่างไม่ใยดี  และนับได้
ว่าการสูญเสยีที่ดนิ  

 แหล่งน ้ ำ: นอกจากที่ดนิซึง่เป็นส่วนส าคญัต่อวิถ ีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นแหล่ง
รายไดแ้ละความมัน่คงทางอาหารของชุมชนแลว้นัน้ แหล่งน ้าก็ถ ือเป็นปัจจ ัยส าค ัญอย่างยิ่งต่อ
การด าเนินชีวิตของผูค้นในแถบน้ีเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าตาม
ธรรมชาต ิเช่น ล าธาร ล าห้วย และแม่น ้า โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่เขตตน้น ้าอย่างหมู่บ้านตะบิวช
องและหมู่บ้านปินธาดอว์ ซึง่อยู่ในพืน้ที่ตน้น ้า พวกเขาใช้น ้าจากแม่น ้าโดยตรงทั ้งในแง่ของการ
อุปโภคและบรโิภค ใช้ด ื่ม ใช้อาบ และใช้ในการเพาะปลูก ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ อย่างหมู่บ้านกา
ตอนี หมู่บ้านกาเลจ ีและหมู่บ้านกาโลนท่ามกีารใช้น ้าที่หลากลาย เช่น ใช้จากแม่น ้ าโดยตรง ใช้
น ้าจากล าห้วย ล าธารซึง่สายน ้าสาขาของแม่น ้า และใช้น ้าจากบ่อน ้าที่ดงึน ้าจากใตด้ ินขึ้นมาใช้ใน
ชุมชนและในครวัเรอืน นอกจากแหล่งน ้าใช้บรโิภคและอุปโภคแลว้ แหล่งน ้ า โดยเฉพาะล าธาร 
ล าห้วย รวมถงึแม่น ้ าก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและวางไข่ ของสัตว์น ้ านานาชนิด ชาวบ้านหา
ประโยชน์จากสตัว์น ้าเหล่าน้ีในแง่ของการบรโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกั นับเป็นแหล่งทรัพยากร
และแหล่งอาหารที่ส าคญัของชุมชนเช่นกัน 
การเข้ามาสรา้งโครงการถนนของบรษิทั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้น ้าและความมัน่คงทาง
อาหารที่เกิดจากสตัว์น ้าซึง่ตอ้งพึง่พงิแหล่งน ้าสะอาดเป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตและขยายพันธุ ์
โดยการสรา้งถนนส่งผลให้เกิดการพงัทลายของดนิ ดนิจากการสรา้งถนนและฝุ่ นละอองจากการ
ขนส่งไหลลงสู่แหล่งน ้าทัง้แม่น ้าสายหลกัและล าธาร ล าห้วยต่าง ๆ ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ด ้วย
เหตุน้ีจงึส่งผลให้แหล่งน ้าใช้การไม่ได้ด ังที่ เคยเป็นมา น ้ าเปลี่ยนเป็นสีขุ่น ขาดความสะอาด
บรโิภคไม่ได ้ทัง้ยังขวางกัน้เสน้น ้าท าให้ทางน ้ าเปลี่ยน แม่น ้ าบางสายเหือดแห้ง ต้นไม้ที่ได ้
ประโยชน์จากการไหลของน ้าก็ไม่อาจเตบิโตได ้ที่ส าคญัอย่างยิ่งคอืดนิยังไปปิดทางน ้ าส่งผลให้
การเคลื่อนที่และการอพยพของปลาเปลีย่นแปลงไปด้วย แหล่งน ้ าขนาดเล็กอย่างแอ่งน ้ าใกล้
ชายฝัง่ และล าธารซึง่เป็นแหล่งผสมพนัธุแ์ละวางไข่ของปลาก็ถูกดนิจากการก่อสร ้างถนนทับถม
จนสูญหายไปหมด ส่งให้จ านวนประชากรปลาลดลงอย่างมาก ชาวบ้านแทบทุกหมู่บ้านที่
ท าการศึกษากล่าวว่าพนัธุป์ลาหลายชนิดหายไปหรอืพบน้อยลงมาก บางชนิดสูญพนัธุไ์ปแลว้  
จากที่กล่าวไปข้างตน้ในแง่ของการใช้น ้านั้น การสร ้างถนนท าให้แหล่งน ้ าหลายแห่งเกิดการ
ปนเป้ือน ขุ่นคลัก่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางน ้ าจนไม่สามารถใช้น ้ าได ้อีกต่ อไป ท าให้
ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านตอ้งปรบัตวัโดยการใช้น ้าจากท่อประปาที่ต่อน ้าลงมาจากภูเขาเข้าไป
ยังหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านปินธาดอว์และหมู่บ้านตะบิวชองซึ่งอยู่ในพื้นที่ต ้นน ้ า ซึ่งทางกลุ่ม
เครอืข่ายพฒันากะเหร ีย่งและกลุ่มตะกะปอรเ์ป็นผูด้ าเนินการในการจดัท าประปาภูเขา ดังกล่าว 
ซึง่ปัจจุบันชาวบ้านตอ้งใช้น ้าจากท่อประปาเป็นหลัก ไม่ได ้ใช้น ้ าจากแหล่งน ้ าโดยตรงในการ
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บรโิภคแลว้ แต่ถงึกระนัน้ก็ยังมปัีญหา ชาวบ้านที่อยู่ไกลจากแนวท่อประปาก็ต ้องเสียเวลาและ
ทุนทรพัย์ในการเดนิทางมาใช้น ้ามากขึ้น 

 ป่ำไม:้ การสรา้งถนนนอกจากจะส่งผลให้เกิดการสูญเสยีที่ดนิและพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยังส่งผล
ให้เกิดการตดัไมเ้พื่อถากถางให้กับแนวถนน ระบบนิเวศของป่าถูกตดัขาดออกจากกัน ส่งผลให้
เกิดการเปลีย่นแปลงการขยายพนัธุข์องพนัธุไ์มต้่าง ๆ การสรา้งถนนยังเป็นการเปิดทางให้นัก
คา้ไมเ้ถื่อนเข้ามาลกัลอบตดัไมไ้ปขายไดม้ากขึ้น และมกีารลักลอบน าพันธุ ์ไม้ต่าง ๆ ที่หายาก 
เช่น กลว้ยไม ้บางประเภทไปขายในท้องตลาด ดงันัน้การสรา้งถนนจงึส่งผลให้ทร ัพยากรป่าไม้
สูญเสยีไปโดยไม่ไดเ้กิดประโยชน์กับธรรมชาตแิละท้องถิน่ ซึง่ต่างกับการถางพืน้ที่เพื่อการท าไร่
หมุนเวียนของชุมชน   

 

ผลกระทบทางสงัคม 

 รำยได:้ การสรา้งถนนส่งผลต่อพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ได ้ร ับผลกระทบตามแนวถนน
อย่างมาก เน่ืองจากการสรา้งถนนไดเ้ข้าไปท าลายที่ดนิซึง่เป็นพืน้ที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพืน้ที่สวนหมาก มะม่วงหิมพานต ์ยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่สร ้าง
รายไดใ้ห้กับชุมชนและครวัเรอืนต่าง ๆ อย่างมากทั ้งในแง่ของการบริโภคในชุมชนและการ
ส่งออกไปยังพืน้ที่อื่น ๆ ในเมยีนมาและต่างประเทศ กล่าวคอืพืน้ที่ในส่วนทางตอนใต้ของเมียน
มาน้ีเป็นสวนหมากของประเทศเลยก็ว่าได ้จากการลงพื้นที่ศึกษาพบว่าหลังจากที่ม ีการสร ้าง
ถนนและชาวบ้านสูญเสยีพืน้ที่เพาะปลูกก็ส่งผลให้ชาวบ้านขาดรายได ้และมรีายไดใ้นการจุนเจ ือ
ครอบครวัไม่มากนัก ส่งผลให้ครอบครวัที่ภาระตอ้งส่งเสยีบุตรหลานต้องหยุดการสนับสนุนค่า
เล่าเรยีนของเดก็ ๆ จนท าให้เดก็ๆ ไม่สามารถศึกษาเล่าเรยีนได ้และส่งผลให้ชาวบ้านหลายราย
ตอ้งอพยพออกไปเป็นแรงงานในต่างประเทศมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้าน้ีชาวบ้านในหมู่บ้านที่
ท าการศึกษาแทบทุกหมู่บ้านจะมปีระชากรที่ออกไปท างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในไทย
เกิน 70%  

 กำรย้ำยถิน่เข้ำมำอยู่ใหม่ของแรงงำนในกำรก่อสรำ้ง: การสรา้งถนนส่งผลให้มีการเข้ามาตัง้ถ ิ่น
ฐานเพิม่เตมิจากประชากรภายนอกชุมชนหรอืจากภูมิภาคอื่น ๆ ในเมียนมา โดยเฉพาะทาง
ตอนในของเมยีนมาในพืน้ที่ Delta ที่เข้ามาเป็นแรงงานในการสรา้งถนน ชาวบ้านกล่าวว่าพวก
เขาพยายามเข้ามาตัง้หลักแหล่งและจ ัดตัง้ที่พักบ้านเร ือนในพื้นที่และสร ้างผลกระทบและ
หวาดระแวงให้กับคนในพืน้ที่  

ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนที่เกิดจากความขาดธรรมาภบิาลการลงทุน   

 ไม่มกีำรแจง้เตอืนและชี้แจงข้อมูลให้ทรำบล่วงหน้ำ : นับตัง้แต่บร ิษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้ร ับ
สมัปทานเป็นผูพ้ฒันาโครงการในปี 2553 บรษิทัไดเ้ข้ามาบุกรุกพืน้ที่และถากทางเพื่อใช้ในการ
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สรา้งถนน โดยชุมชนไดร้บัผลกระทบดงักล่าว โดยไม่มกีารแจ ้งเตือนและชี้แจงข้อมูลจากทาง
บรษิทัให้ทางชาวบ้านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยชาวบ้านให้ข้อมูล ว่าบร ิษัทเข้ามาในช่วง
ชาวบ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้าและไม่มีคนอยู่ที่บ้าน อีกทั ้งเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่ได ้มีการดูแลอยู่
ตลอดเวลา ท าให้บรษิทัเข้ามาบุกรุกพืน้ที่สรา้งถนนได ้ซึง่กว่าจะชาวบ้านจะทราบก็ต ้องสูญเสีย
พืน้ที่ของตนเองไปแลว้ ด ังนั้น แม้ในภายหลังจะการแจ้งให้ทราบในรายละเอียดและมีการ
ปรกึษาหารอืและจดัท าการประเมนิผลกระทบแต่ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพื้นที่ที่ สุญ
เสยีไปแลว้แต่อย่างใด เป็นการบีบให้ชาวบ้านตอ้งจ ายอมรบัข้อเสนอที่ตามมาในภายหลงั 

 รำยละเอยีดและข้อมูลโครงกำรไม่มคีวำมชัดเจน: นอกจากไม่มีการแจ ้งเตือนและแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าแลว้ ข้อมูลที่ชาวบ้านไดร้บัก็ไม่มคีวามครอบคลุมครบถ้วนแต่อย่างใด โดยในช่วงที่
บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เข้ามาเป็นผูพ้ฒันาโครงการเตม็ตัวในช่วงแรก มีชาวบ้านในบางพื้นที่
และบางส่วนเท่านัน้ที่รบัทราบถึงเหตุผลในการเข้ามาสร ้างถนนของบริษัท  แต่ไม่ทราบถึง
เสน้ทางของถนน และพืน้ที่ที่ตนเองจะสูญเสยี รวมถงึประโยชน์ที่พวกเขาจะไดร้ ับจากการสร ้าง
ถนนเสน้น้ีในอนาคต รวมถงึไม่ทราบรายละเอียด แม้ในภายหลังที่ทางภาครัฐ โดยเฉพาะร ัฐ
ตะนาวศรแีละรฐับาลส่วนกลางของเมยีนมาไดม้กีารชี้แจงและให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับการ
ปรบัปรุงโครงการถนนสองช่องทาง โดยให้ข้อมูลคร่าว ๆ ว่าในอนาคตจะท าการปรับปรุงถนน
สองช่องทางที่มอียู่เดมิโดยใช้เงนิลงทุนซึง่เป็นเงนิกู้จากที่ทางรฐับาลไทยเสนอในจ านวน 4,500 
ลา้นบาท ซึง่เจา้หน้าที่รฐับอกกับชาวบ้านว่าจะมกีารปรบัถนนในวงเง ินดังกล่าวราว 85% ของ
ถนนเดมิ แต่ไม่มขี้อมูลเร ื่องโครงสรา้งและการออกแบบถนนแต่อย่างใด ที่ส าค ัญที่ สุด ค ือ เง ินกู้ 
4,500 ลา้นบาท น้ี เจา้หน้าที่ไม่ไดก้ล่าวถึงส่วนที่จะเ ป็นค่าชดเชยให้กับชาวบ้านหากมีการ
ปรบัปรุงและขยายถนนเพิ่มเติม ตลอดจนไม่มีการน าเง ินในส่วนน้ีไปเป็นค่าชดเชยให้กับ
ชาวบ้านที่สูญเสยีที่ดนิและไดค้่าชดเชยที่ไม่เพยีงพอและไม่เป็นธรรมไปก่อนหน้าน้ีแต่อย่างใด 
ซึง่ชาวบ้านก็ยังคงไม่เห็นดว้ยหากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแลว้ไม่ไดร้บัการแก้ไข 

 กระบวนกำรปรกึษำหำรอืและกำรจดัท ำกำรประเมนิผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้ม  (EIA)  บกพร่อง : 
อย่างที่ไดก้ล่าวไปข้างตน้ กระบวนการในการด าเนินงานของบรษิทัที่ผ่านมาค่อนข้างมีลักษณะ
กลบัหัวกลบัหางอย่างยิ่งกล่าวคอื ทางบริษัทได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการทันที
หลงัจากที่ไดล้งนามในสญัญาสมัปทานกับทางภาครฐัของเมยีนมา ซึง่เป็นการผิดขั ้นตอนอย่าง
มาก เน่ืองจากยังไม่มกีารแจง้เตอืนและให้ข้อมูลรายละเอยีดแก่ชุมชนทราบล่วงหน้าก่อนด าเนิน
โครงการแต่อย่างใด การบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของชุมชนจึงท าให้เกิดความไม่พอใจแก่ชุมชน 
ภายหลงัจากนัน้ บรษิทัจงึไดม้กีารจดัการประเมนิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ( EIA)  ซึ่งผู ้ศึกษา
คอื สถาบันวิจยัสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ซึง่ชาวบ้านมองว่าไม่มีความชอบธรรม 
เน่ืองจากโครงการและความเสยีหายไดเ้กิดขึ้นก่ อนที่จะมีการจ ัดท า EIA อีกทั ้งกระบวนการ
ปรกึษาหารอืก็ไม่ไดเ้กิดขึ้นระหว่างการจดัท า EIA แต่อย่างใด แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
ภายหลงั ซึง่ชาวบ้านมองว่าเป็นการด าเนินที่ผดิพลาดในแง่การท างานและขาดธรรมาภิบาล แม้
บรษิทัพยายามจะอา้งว่าทางบรษิทัมกีระบวนการที่ก้าวหน้าแลว้ เน่ืองจากในขณะนัน้เมยีนมายัง
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ไม่กฎหมายที่ว่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการก าหนดให้มีการจ ัดท า EIA แต่อย่างใด นอกจากน้ี
ในช่วงที่มกีารจดัท า EIA ขึ้นเป็นคร ัง้ที่สอง หลงัจากที่ทางบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดก้ลับเข้ามา
เป็นผูพ้ฒันาโครงการทวาย (ระยะแรก) ในนามบรษิทั เมยีนทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท  ก็ได ้มี
การจา้งวานให้ทางบรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ิง่ แอนด ์เมเนจเมน้ท์ ให้เป็นผู ้จ ัดท า ESIA 
ในส่วนของโครงการถนนสองช่องทาง ซึ่งได ้มีการจ ัดท าตัง้แต่ปี  2558 และได้มีการเผยแพร่
เอกสารลงในเว็บไซตข์องบรษิทั เมยีนทวาย อนิดสัเทรยีล เอสเตท แต่ถงึกระนัน้ข้อมูลก็ยากต่อ
การเข้าถงึและความเข้าใจของชุมชน เน่ืองจากข้อมูลที่เผยแพร่นัน้มแีต่ภาษาองักฤษ ไม่มีภาษา
ท้องถิน่อย่างภาษาพม่าและภาษากะเหร ีย่งแต่อย่างใด อีกทั ้งหากย้อนกลับไปที่กระบวนการ
จดัท า ESIA และกระบวนการปรกึษาหารอื ชาวบ้านกล่าวว่าบรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอ็นจ ิเนียร ิ่ง 
แอนด ์เมเนจเมน้ท์ ไดเ้ข้ามาเก็บข้อมูลผลกระทบ โดยชาวบ้านไดส้อบถามทางบริษัทเกี่ยวกับ
กระบวนการและขัน้ตอนการจดัท า ESIA และมปีระเดน็ขัดแย้งกันในเร ื่องของการจ่ายค่าชดเชย 
หลงัจากนัน้บรษิทัก็ไม่ไดก้ลบัเข้าไปในพื้นที่อีก และก็ได ้มี  ESIA ออกมา ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได ้
ผ่านกระบวนการตดัสนิใจของชุมชนแต่อย่างใด กล่าวคือ กระบวนการจ ัดท าการประเมินผล
กระทบก็ยังคงมปัีญหาอยู่เช่นเดมิ แมใ้นภายหลงัจะมกีารออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมีการ
ก าหนดให้ท า EIA จากทางภาครฐัแลว้ก็ตาม         

 ค่ำชดเชยทีไ่ม่เป็นธรรมและล่ำช้ำ: ในการสรา้งถนนสองช่องทางน้ี จากการศึกษาพบว่าประเด ็น
ค่าชดเชยเป็นประเดน็ปัญหาที่ส าคญัอย่างมาก ประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการสร ้างถนน
ตอ้งสูญเสยีที่ดนิทัง้พืน้ที่ที่ใช้อยู่อาศัยและพืน้ที่เพาะปลูกของตัวเอง ซึ่งหลายรายไม่ทันตัง้ต ัว  
ดงันัน้จงึตอ้งมกีารค่าชดเชยจากการสูญเสยีดงักล่าว แต่ถงึกระนัน้ในปัจจุบันยังพบว่ามีชาวบ้าน
หลายรายทัง้ที่ยังไม่ไดร้บัค่าชดเชย รบัค่าชดเชยไปแล้วแต่ค่าชดเชยไม่เป็นธรรมตามความ
เหมาะสมหรอืตามที่ได ้เร ียกร ้องต่อบร ิษัท  มีเพียงน้อยรายเท่านั้นที่ได ้ร ับค่าชดเชยตามที่
เรยีกรอ้งหรอือาจ “เหมาะสม” กับพืน้ที่ที่เสยีไป อย่างไรก็ตามกระบวนการจ่ายค่าชดเชยของแต่
ละพืน้ที่ แต่ละหมู่บ้าน หรอืแมก้ระทัง่บางรายก็ไม่ไดม้คีวามเท่าเทียมกันทั ้ง น้ีทั ้งนั้นขึ้นอยู่กับ
พืน้ที่และผลผลติที่แต่ละพืน้ที่สูญเสยีไป รวมถงึความเข้มแข็งของชุมชนหรอืของแต่ละบุคคลใน
การต่อรองกับทางบรษิทัเพื่อให้ไดม้าซึง่ค่าชดเชย ตลอดจนการถือครองที่ด ินของแต่ละบ้านที่
หากมเีอกสารสทิธ ิห์รอืเอกสารการใช้ที่ดนิของทางการ (รฐับาลเมยีนมา) หร ือเอกสารสิทธ ิข์อง
สหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง ก็อาจช่วยยืนยันสทิธใิห้สามารถได้ร ับค่าชดเชยได้ แต่ในบ้านซึ่งมี
จ านวนมากที่ไม่มเีอกสารสทิธ ิก์็อาจไม่ไดร้บัค่าชดเชย กล่าวโดยสรุปแลว้ การจะไดร้บัค่าชดเชย
นัน้ตอ้งใช้กระบวนการการสรา้งอ านาจการต่อรองจากบรษิทัเป็นหลัก  นอกจากน่ีในแง่ของเรต
ค่าชดเชยนัน้ ชาวบ้านกล่าวว่าบรษิทัให้เรตตามที่รฐับาลระบุนัน่คอืให้ตามกลไกราคาตลาด หรือ
ในบางที่ใช้ international rate ซึง่ท าให้แต่ละพืน้ที่มคีวามผนัผวนของเรตแตกต่างกันไป โดยใน
พืน้ที่ที่มองว่ามปีระโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพเิศษตลิะวาก็จะไดเ้รต 2,500 
จัต๊ต่อเอเคอร ์หากเป็นที่ในย่างกุ้งก็อาจจะไดเ้รตที่สูงกว่าในพืน้ที่อื่น ๆ ซึง่ในกรณีของโครงการ
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ทวาย โดยเฉพาะในส่วนถนนก็อาจจะไดน้้อยกว่าที่ย่างกุ้ง และผันผวนไปตามสิ่งที่ สูญเสียและ
อ านาจการต่อรองดว้ย 
แมว่้าในช่วงแรก ๆ ชาวบ้านในหมู่บ้านละแวกใกลเ้คยีงกับในเขตกะเหร ีย่งทั ้งหมด 12 หมู่บ้าน 
ไดม้กีารรวมตวักันเพื่อเรยีกรอ้งต่อบรษิทัในการขอรับค่าชดเชย ซึ่งบร ิษัทก็ได ้มีการตอบรับ
บางส่วนและจ่ายค่าชดเชยให้บางส่วนเท่านัน้ แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามราคาที่ชาวบ้านเร ียกร ้อง
ร่วมกัน ซึง่มคีวามไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายรายก็ตอ้งยอมรับค่าชดเชย
ที่ไม่เป็นธรรมนัน้ เน่ืองจากทรพัย์สนิของพวกเขาได้สูญเสียไปแล้ว และเกรงว่าอาจจะไม่ได้
ค่าชดเชยตามที่เรยีกรอ้งจงึจ าเป็นที่จะตอ้งรบัไว้ “อย่างเสยีไม่ได”้ เพื่อเอามาใช้จ่ายในครอบครวั 
ชาวบ้านคนหน่ึงจากหมู่บ้านกาเลจ ีกล่าวว่า บรษิทัตดัถนนเข้าไปยังบ้านของเธอ พร้อมกับยื่ น
ถุงเงนิให้กับเธอและเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษเลก็ ๆ บอกจ านวนค่าชดเชยและพื้นที่ที่ เธอเสีย
ไปให้ และก็กลบัออกไป ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นการบังคบัไปในทีให้เธอตอ้งร ับค่าชดเชยนั้นอย่างไม่
เตม็ใจ 
ชาวบ้านบางราย ยังคงยืนยันที่จะไม่รบัค่าชดเชยจนกว่าจะไดร้บัค่าชดเชยที่พวกเขาเร ียกร ้อง
และเป็นธรรมกับพวกเขามากที่สุด และยืนยันจะคดัคา้นการสร ้างถนนที่ไม่มีความรับผิดชอบ
เช่นน้ี       
 

ความเคล่ือนไหว ข้อกังวล และข้อเรียกร้องต่อโครงการถนนของประชาชนและภาคประชา
สงัคม และข้อกังวลต่อโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จนถงึขณะน้ี ยังไม่มคีวามแน่ชัดว่าโครงการถนนสองช่องทางที่จะรบัการด าเนินการและพัฒนา
ต่อจากของเดมิที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดด้ าเนินการไปแล้วนั้นจะมีลักษณะทางกายภาพ ในอนาคต
เป็นแบบใด จะมคีวามแตกต่างจากแผนเดมิที่บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดว้างเอาไว้หรอืไม่ อย่างไร เพราะ
ขณะน้ียังอยู่ในกระบวนการที่ทางกรมทางหลวงของประเทศไทย และกรมการก่อสร ้างของเมียนมา ซึ่ง
เป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของคณะท างานเฉพาะกิจโครงการถนนสองช่องทางที่เพิง่จดัตัง้ขึ้นในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมยีนมา ครัง้ที่ 8 จะตอ้งออกแบบรายละเอียดโครงการ
ดา้นวิศวกรรมอีกทีหน่ึง แต่ถ ึงกระนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม การประท้วงค ัดค ้านและความ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนโดยเฉพาะผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบตามแนวถนนและภาคประชาสังคมในทวาย
และในระดบัสากลก็เป็นบทพสูิจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความกังวลและไม่เห็นด้วยอย่างมากต่อทั ้งการ
ด าเนินโครงการทวายและโครงการถนนเชื่อมต่อนับจากน้ี เน่ืองจากบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้ท าลาย
ความเชื่อมัน่ต่าง ๆ ในการเข้ามาเป็นผูพ้ฒันาโครงการไปแลว้นับตัง้แต่แรกเร ิ่มเข้ามาด าเนินโครงการ
เมื่อปี 2553 โดยการขาดจรยิธรรมและความรบัผดิชอบที่ส าคญัของการด าเนินโครงการคร ัง้น้ีของบริษัท  
คอื ก่อนที่จะเร ิม่ด าเนินการก่อสรา้ง ไม่ปรากฏว่ามกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มการสูญเสียแก่
ชาวบ้านแต่อย่างใด ไม่มกีารแจง้ให้ทราบหรอืปรกึษาหารอืกับชุมชนที่จะไดร้บัผลกระทบแต่อย่างใดอีก
ทั ้งชาวบ้านบางรายอ้างว่าที่ด ินของตนถูกบุกรุกโดยไม่มีการแจ ้งให้พวกเขาได้ ร ับรู ้ และในการ
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ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มนัน้ บรษิทัเพิง่จะด าเนินการจา้งคณะที่ปรกึษาเพื่อประเมินผลกระทบ
ในเดอืนกันยายน ปี 2554  ซึง่เป็นช่วงเวลาหน่ึงปีหลงัจากที่มกีารด าเนินโครงการแลว้ โดยในการจ ัดท า
ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมในครัง้นั้นบร ิษัท  อิตาเลียนไทยฯ ได้ว่ าจ ้างสถาบันวิจ ัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ให้เป็นผูจ้ดัท าการศึกษาถนนเชื่อมต่อจากโครงการทวายไปยังด่านพุน ้ารอ้น 

โดยในการเข้ามาพฒันาโครงการของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ นัน้ ทางชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบได้
มกีารออกมาตอบโตก้ารกระท าที่ขาดความรบัผดิชอบของบรษิทัในหลาย ๆ คร ัง้ดว้ยกัน โดยในส่วนของ
การคดัคา้นโครงการถนนสองช่องทางในช่วงปี 2553 – 2556 นั้น เร ิ่มตัง้แต่มีการเข้ามาขัดขวางการ
สรา้งถนนชองบรษิทัโดยสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง ในปี 2554 เน่ืองจากมกีารรอ้งเร ียนโดยชุมชนที่ถูก
ท าลายที่ดนิจากการสรา้งถนนดงักล่าว จากนั้นในเดือนเมษายน 2555 ทางสถาบันวิจ ัยสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร ับหน้าที่ในการจ ัดท าการประเมินผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มในโครงการถนนสองช่องทางไดม้กีารจดัประชุมชี้ แจงการท า EIA ดังกล่าวในชุมชน แต่ถ ึง
กระนัน้ผูไ้ดร้บัผลกระทบที่เข้าร่วมประชุมก็แสดงออกถงึการไม่เห็นดว้ยโดยการเด ินออกจากที่ประชุม 
เน่ืองจากพวกเขามขี้อสงสัยในเร ื่องของความเป็นกลางของหน่วยงานดังกล่าว เพราะเห็นว่าทาง
คณะท างานของสถาบันวิจยัฯ เดนิทางมาพรอ้มกับเจา้หน้าที่ของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ นอกจากน้ีทาง
บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เองก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นแลว้แก่ชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งถนนแลว้ได ้ดว้ยเหตุน้ีจงึส่งผลให้ผู ้ได ้ร ับผลกระทบ
ไม่พอใจอย่างมากกับการแสดงออกถงึความไม่รบัผดิชอบของบรษิทั โดยในเวลาต่อมาได้มีการรวมตัว
กันปิดถนนห้ามไม่ให้บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เข้าไปด าเนินโครงการ เน่ืองจากบริษัทเองไม่ได้พยายาม
แก้ไขหรอืชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึง่การรวมตวัของชุมชนนัน้มกีระบวนการการรวมตัวกันเร ียกร ้อง
ก่อนหน้าน้ีแลว้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน จากการลงพืน้ที่สมัภาษณผ์ูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการถนนสอง
ช่องทางพบว่า ชุมชนชาวกะเหร ีย่ง 13 หมู่บ้านที่ไดร้บัผลกระทบตามแนวถนนสองช่องทางได้มีการ
จดัตัง้คณะท างานซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนหมู่บ้านละ 6 คน เพื่อร่วมกันเก็บข้อมูลผลกระทบในพื้นที่
หมู่บ้านต่าง ๆ ในทุกดา้น ทัง้ในแง่ของการผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบจากการถูกรุกล ้าที่ด ิน 
จ านวนพืน้ที่ที่สูญเสยี และอื่น ๆ ซึง่ในช่วงปลายปี 2561 น้ีจะมกีารจดัรวบรวมข้อมูลที่เก็บได้อย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ทัง้น้ีข้อมูลที่เก็บรวบรวมไดจ้ะถูกใช้เป็นเป็นฐานข้อมูลในการเร ีย กร ้องต่อบร ิษัทให้มี
การชดเชยและเยียวยาอย่ างเหมาะสม นับเป็นการสร ้างอ านาจต่อรองที่เกิดขึ้นโดยชุมชนเอง 
นอกจากนัน้แลว้ชาวบ้านเองก็ไดแ้สดงออกถงึความไม่เห็นดว้ยในการด าเนินการของบริษัทในอีกหลาย 
ๆ คร ัง้ โดยในปี 2556 ที่มกีารจดัประชุมหลงัจากที่มกีารเก็บข้อมูลเพื่อประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม
ชาวบ้านเองก็ไดแ้สดงทัศนะว่าการจดัท า EIA ไม่มปีระสทิธภิาพและขาดจรยิธรรมในการด าเนินโครงการ       

แมใ้นครัง้หลงัสุดน้ีที่ทางบรษิัท อิตาเลียนไทยฯ ได้กลับเข้ามาเป็นผู ้พัฒนาโครงการทวาย 
(ระยะแรก) อกีคร ัง้ในปี 2558 ซึง่ไดม้กีารจดัท าการศึกษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มไปแลว้ และได้มีการ
ยื่นต่อทางการของเมยีนมาให้ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซตข์องบรษิทั เมยีนทวาย  อินดัสเทร ี
ยล เอสเตท จ ากัด ไปแลว้ แต่ก็ยังไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทางหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาแต่อย่างใด 
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อกีทัง้ยังถูกคดัคา้นจากชุมชนในพืน้ที่โครงการอย่างต่อเน่ือง และการพยายามผลกัดนัโครงการถนนสอง
ช่องทางของทางรฐับาลทัง้สามในช่วง 2 ปีให้หลงัที่ผ่านมาน้ีเองก็ไม่ไดเ้ป็นการคลายความกังวลให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่แต่อย่างใด ดงัจะเห็นไดห้ลงัจากทางรฐับาลเมยีนมาท่าทีชัดเจนในช่วงต้นปี 2561 ต่อ
สาธารณะว่าจะผลกัดนัโครงการทวายและจะเร่งรดัโครงการถนนสองช่องทางโดยจะเร ิม่ในช่วงคร ึ่งปีหลัง
น้ีท าให้ประชาชน และภาคประชาสงัคม และองคก์รระดบัสากลออกมาแสดงจุดยืนต่อโครงการ   

ในวันที่ 1 กุมภาพนัธ ์2561 สหภาพแห่งชาตกิะเหร ี่ยงได้ออกแถลงการณ์โครงการถนนสอง
ช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายกับชายแดนไทย โดยถนนจะตดัผ่านพืน้ที่ป่าในเขตเทือกเขาตะนาวศร ี
รวมไปถงึหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ี่ยง  โดยร ัฐบาลเมียนมา
จะตอ้งเจรจากับสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่งเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการพฒันาด้านสังคม -เศรษฐกิจ 
ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของข้อตกลงหยุดยิงแห่งชาต ิ(Nationwide Ceasefire Agreement: NCA) ซึ่ง 
สหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่งไดม้กีารเรยีกรอ้งให้รฐับาลเมียนมา ไทย และญี่ ปุ่น รวมถึงบร ิษัทผู ้พัฒนา
โครงการ และผูส้นับสนุนทางการเงนิ ใน 4 ประการ 1) ในการที่จะด าเนินโครงการ จะต้องท าการศึกษา
ประเมนิผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ของพม่า และนโยบาย
ที่ดนิและป่าไมข้องสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่งและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 2) ต้องมีการเจรจากับผู ้ม ี
ส่วนไดส่้วนเสยี รวมถงึสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่งและตอ้งกระท าล่วงหน้าก่อนด าเนินโครงการเพื่อเป็น
หลกัประกันถงึการพฒันาที่ยัง่ยืนส าหรบัชุมชนท้องถิน่ รายไดท้ี่จะไดร้บัการแบ่งสรรระหว่างรฐับาลกลาง
และรฐับาลท้องถิน่ รวมถงึสทิธใินการมส่ีวนร่วมของชุมชนต่างๆ 3) ในการด าเนินโครงการ จะต้อง
เป็นไปตามหลกัการของความยินยอมที่เป็นอสิระ ล่วงหน้า และไดร้บัข้อมูลเพยีงพอ และเพื่อเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การชดเชยที่เป็นธรรม และการจดัหาที่ดนิส าหรบัการที่ตอ้งสูญเสยีที่ดนิและวิถ ีชีวิต ซึ่ง
จะตอ้งด าเนินการให้เสรจ็สิน้ก่อนที่จะด าเนินงานในขัน้ต่อไป รวมไปถงึ การที่ ชุมชนท้องถิ่นสามา รถจะ
เข้าถงึตลาด และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาในดา้นอนุรกัษส์ิง่แวดล้อม 4) การออกแบบ และ
การก่อสรา้งถนน จะตอ้งเป็นไปเพื่อหลกีเลีย่งหรอืมผีลกระทบน้อยที่สุด และบรรเทาผลกระทบในด้าน
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึหลกีเลีย่งพืน้ที่ที่ส าคญัๆ เช่น ป่าไม ้แม่น ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พืน้ที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหร ีย่งและกลุ่มชาตพินัธุอ์ ื่นๆ ในพืน้ที่ 

มใิช่เพยีงการเคลื่อนไหวของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่งเท่านัน้ ทางประชาชนผู ้ได ้ร ับผลกระทบ
และภาคประชาสงัคมเมยีนมาและไทยรวมกันกว่า 36 องคก์ร โดยมีใจความส าค ัญในแถลงการณ์ ค ือ 
พวกเขาจะไม่ยอมให้มกีารร ือ้ฟ้ืนโครงการขึ้น หากไม่มกีารแก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นไป
แลว้ และตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มในเชิงยุทธศาสตรอ์ย่างครบถ้วน มิใช่แค่
การประเมนิเป็นรายโครงการย่อยอย่างที่ผ่านมา ซึง่หมายรวมถงึความสัมพันธ ์เชิงผลกระท บระหว่าง
โครงการถนนและโครงการทวายในภาพรวมดว้ย นอกจากนั้นผู ้พัฒนาโครงการเองจะต้องให้ข้อมูลที่
ทัว่ถงึและถูกตอ้งและมคีวามโปร่งใส ตลอดจนท าข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได ้ รวมทั ้ง
ตอ้งมกีารประกันการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างทัว่ถงึ และที่ส าคญัที่สุดประชาชนจะตอ้งมสีทิธ ิใ์นการ
ตดัสนิใจในโครงการ ข้อส าคญัอกีประการคอืจะตอ้งมแีผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทางเลอืกที่ยัง่ยืนดว้ย  
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ในส่วนของข้อกังวลและรวมถงึข้อเรยีกรอ้งของประชาชนที่ได ้ร ับผลกระทบจากโครงการถนน
สองช่องทางนัน้ จากการลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบในพื้นที่เ ป้าหมายพบว่าประชา ชนมีข้อกังวลจาก
โครงการถนนสองช่องทางที่จะเกิดขึ้นดงัต่อไปน้ี 

ข้อกังวลของชุมชน 

1) โครงการถนนสองช่องทางอาจไม่มกีารหันกลบัมาให้ความสนใจหรอืกระทัง่วางแผนการชดเชยที่
เกิดขึ้นแลว้ และไม่มัน่ใจว่าในอนาคตข้างหน้าภาครฐัทัง้สองประเทศจะมีแผนในการรองร ับกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

2) โครงการถนนสองช่องทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่มีการวางแผนฟ้ืนฟูสภาพของ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิี่สูญเสยีไปแลว้กลบัคนืมาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

3) โครงการถนนสองช่องทางที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นตวักระตุน้ให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติ
พนัธุก์ะเหร ีย่งกับรฐับาลเมยีนมากลบัมาอกีคร ัง้ แมว่้าจะมกีารลงนามในสัญญาหยุดยิงไปแล้ว
ก่อนหน้าน้ีก็ตาม ทั ้ง น้ีเ น่ืองจากถนนสองช่องทางมีแนวตัดผ่านไปในพื้นที่ความมัน่คงของ
กองทัพกะเหร ีย่งดว้ย และจากปฏิกิรยิาและท่าทีของสหภาพแห่งชาติกะเหร ี่ยง  ในการออก
แถลงการณ์เกี่ยวกับโครงการถนนสองช่องทางนั้นก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่ อ
กระบวนการในโครงการ เน่ืองจากเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากร
ในพืน้ที่ของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง ตลอดจนไม่มกีารปรกึษาหาร ือกับทางสหภาพแห่งชาติ
กะเหร ีย่ง หากเกิดความไม่สงบขึ้นอกีคร ัง้ก็จะยิ่งสรา้งความหวาดกลวัให้กับประชาชนในพื้นที่ที่
เพิง่ผ่านพน้การสูร้บมาไม่ถงึทศวรรษ 

4) โครงการถนนสองช่องทางอาจไม่มช่ีองทางที่จะท าให้ผู ้ได ้ร ับผลกระทบได้ร ับทราบข้อมูลและ
แสดงความคดิเห็นหรอืมส่ีวนร่วมในโครงการมากนักดงัเช่นที่ผ่านมา 

ขอ้เรยีกรอ้งของชุมชน 

1) ประชาชนในพืน้ที่ตอ้งการให้มกีารแก้ไขและการชดเชยเยียวยาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว
ก่อนหน้าน้ีอย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึก่อนที่จะมกีารด าเนินโครงการใด ๆ นับจากน้ี เ น่ืองจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว้ จนถงึขณะน้ียังไม่ไดร้บัการแก้ไขแต่อย่างใด  

2) ประชาชนในพืน้ที่ตอ้งการหลกัประกันจากทัง้ภาคร ัฐไทยและเมียนมาในการมีหน่วยงานหรือ
กลไกที่ถูกตัง้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรบัผดิชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ประชาชนในพืน้ที่ตอ้งการให้ภาครฐัไทยก าหนดให้เงนิกู้ยืมผ่อนปรนในการขับเคลื่อน โครงการ
ถนนสองช่องทางมกีารระบุถงึการน าเงนิในส่วนนัน้มาเป็นจ่ายค่าชดเชยให้กับผูไ้ด ้ร ับผลกระทบ
จากการด าเนินงานของบรษิทัไทยที่เกิดขึ้นแลว้ 

4) ประชาชนในพื้นที่ต ้องการให้ภาคร ัฐและบริษัทเอกชนไทยจริงใจต่อการลงทุนเพื่อด าเนิน
โครงการถนนสองช่องทาง มคีวามรบัผดิชอบในธรรมาภบิาลการลงทุนของตนเอง และเคารพ
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และปฏิบัตติามกฎหมายของเมยีนมาอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้ตอ้งมคีวามโปร่งใสในการลงทุนและการจดัท า EIA การออกแบบการก่อสร ้าง และการ
ด าเนินงานก่อสรา้ง รวมทัง้ตอ้งมแีผนรองรบัผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

5) ประชาชนในพื้นที่ต ้องการให้ภาคร ัฐไทยและเมียนมามีกลไกในการก ากับดูแล รวมถึงมี
บทลงโทษต่อนักลงทุนที่ละเมดิสทิธมินุษยชน ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

6) ประชาชนในพืน้ที่ตอ้งการให้ภาครฐัทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการถนนสองช่องทาง รวมถึง
โครงการทวายโดยรวมค านึงถงึผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เ ป็นส าค ัญที่ สุด และต้อง
ปกป้องสทิธมินุษยชนและสทิธชุิมชนของคนในพืน้ที่เป็นอันดบัแรก 
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บทท่ี 4 ค าถามต่อธรรมาภิบาลการลงทุนและความลักลัน่/ไม่สอดคล้องกันในการพัฒนา
โครงการทวาย 

 ในบทที่แลว้ในส่วนของผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม และสิทธ ิมนุษยชน ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความผดิพลาดของธรรมาภบิาลการลงทุนของภาคเอกชนไปแลว้ โดยเฉพาะบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ทั ้ง
ในส่วนที่เข้ามาด าเนินโครงการในช่วงแรกที่มสีถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการเต็มตัว และช่วงปัจจุบันที่ม ี
สถานะเป็นผูล้งทุนโครงการทวายระยะแรก ตลอดจนการจดัท ากระบวนการ EIA หรือ ESIA ที่ม ีปัญหา
ทัง้ในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ทัว่ถงึ เข้าถงึไดย้าก และไม่ อาจสร ้างการมีส่วนร่วมได้จร ิง ด ังนั้น
เน้ือหาในส่วนน้ีจงึจะขอกล่าวถงึแต่เพยีงการวิเคราะห์ธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็น
ส าคญั 

 เน้ือหาที่ส าคญัอย่างยิ่งในบทน้ี ค ือ การกล่าวถึงความผิดพลาดของธรรมาภิบาลภาครัฐใน
โครงการถนนสองช่องทางผ่านความพยายามในวิธกีารต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เง ินกู้ผ่อนปรน 
จ านวน 4,500 ลา้นบาท เพื่อผลกัดนัให้เกิดการพฒันาโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวาย
กับชายแดนด่านพุน ้ารอ้นในประเทศไทยของรฐับาลไทย ซึง่ในขณะน้ีทางรฐัสภาเมียนมาได้มีการอนุมัต ิ
รบัเงนิกู้ผ่อนปรนดงักล่าวแลว้ โดยเน้ือหาในส่วนน้ีจะชี้ให้เห็นว่าการให้เง ินกู้ผ่อนปรนน้ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบอะไร และมคีวามลกัลัน่เชิงของธรรมาภบิาลการลงทุนของไทยต่อโครงการน้ีที่สัมพันธ ์และไม่
ไปดว้ยกันกับมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เน้นไปที่การมุ่งปรบัเปลี่ยนธรรมาภิบาล
การลงทุนของภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับ
หลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชน ซึง่ให้ความส าคญัไปที่ 3 เสาหลกั ได ้แก่ 
“คุม้ครอง เคารพ และเยียวยา 

 

ธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทเอกชน   

หากพจิารณาจากบรรษทัภบิาลของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลเว็บไซต์จะ
พบว่า บรรษัทภิบาลของบริษัทไม่ได ้มีจุดเน้นไปที่การให้ความส าค ัญต่อผู ้คนหรือชุมชนที่ได ้ร ับ
ผลกระทบจากโครงการพฒันามากนัก แต่จะเน้นไปที่การก ากับดูแลกิจการภายในของบรษิทัเองเป็นหลัก 
และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ก็จะเน้นไปที่การให้ข้อมูลต่อผูถ้อืหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี และอื่น ๆ แม้ว่า
จะมส่ีวนที่เกี่ยวกับสงัคมส่วนรวมก็ตาม เช่น นโยบายการปฏิบัต ิต่อผู ้ม ีส่วนได้เสีย ในข้อที่ 6 สังคม
ส่วนรวม ที่ระบุถงึนโยบายการปฏิบัตติ่อสงัคมส่วนรวมที่กล่าว ว่ำ “บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใด  ที ่จะ
ส่งผลต่อสงัคมทรพัยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดลอ้ม…รวมทัง้ปฏิบัตหิรอืควบคุมให้มีกำรปฏิบัต ิอย่ำง
เคร่งครดัตำมเจตนำรมณข์องกฎหมำยและกฎระเบียบทีอ่อกโดยหน่วยงำนที ่ก ำกับดูแล…”35 ซึ่งหาก
พจิารณาจากผลกระทบที่ชุมชนไดร้บัจากการพฒันาโครงการ จะเห็นว่าการกระท าของ บรษิทั อติาเลียน

                                                                 
35 อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์, บรรษทัภิบาลอิตาเลียนไทย. 
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ไทยฯ ขัดต่อหลกับรรษทัภบิาลของตนเอง เน่ืองจากโครงการทวาย โดยเฉพาะในที่น่ีหมายถึงโครงการ
ถนนสองช่องทางไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเร ื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และการละเมดิสทิธมินุษยชน นอกจากน้ียังเป็นการละเมดิกฎหมายเมียนมาในส่วนข องกฎหมายการ
ลงทุนต่างประเทศที่ก าหนดไม่ให้มกีารลงทุนที่ไม่เป็นมติรต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย   

 

ธรรมาภิบาลการลงทุนของภาครฐัท่ีด าเนินการขดัแย้งในตวัเอง 

 การด าเนินงานของภาครฐัในส่วนของประเทศไทยในการผลกัดันโครงการถนนสองช่องทางใน
โครงการทวายผ่านการให้เงนิกู้ผ่อนปรน จ านวน 4,500 ลา้นบาท โดยม ีสพพ. เป็นผูร้บัผดิชอบนัน้กล่าว
ไดว่้าเป็นความพยายามอย่างถงึที่สุดของประเทศไทยในการผลกัดนัโครงการทวายให้เกิดขึ้นได้ผ่านการ
ปูทางดว้ยการสนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างถนนซึง่ก่อนหน้าที่จะมีการให้เง ินกู้ผ่อนปรนน้ีภายใต้มติ
คณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นัน้ บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดเ้ข้ามาก่อสร ้างโครงการถนน
ดงักล่าวแลว้ แต่ยังไม่สมบูรณ ์และมีความบกพร่องอย่างมากในการด าเนินการก่อสร ้าง ของบริษัท
ดงักล่าว ที่สะท้อนออกมาจากการประท้วงแสดงออกถงึความไม่เห็นดว้ยและข้อกังวลต่าง ๆ จากการลง
พืน้ที่สมัภาษณข์องกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงของประชาชนในพื้นที่โครงการ และรายงานผลกระทบจาก
ข่าวสารต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรอ้งเรยีนของประชาชนและภาคประชาสังคมต่อคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตไิทย ท าให้มกีารตรวจสอบของ กสม. เกี่ยวกับการละเมดิสทิธมินุษยชนแบบข้าม
พรมแดนในประเทศเมยีนมา ซึง่มขี้อคน้พบว่าโครงการทวายที่ด าเนินการโดยบรษิทั  อติาเลยีนไทยฯ นั้น
มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในดา้นต่าง ๆ ทัง้ในแง่ของการสรา้งผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสังคม การ
เวนคนืที่ดนิ และการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรม  กระบวนการศึกษาไม่ไดเ้ปิดให้ประชาชนไดม้ส่ีวนร่วม 
พรอ้มทัง้ระบุว่าโครงการทวายน้ีภาครฐัเมยีนมาและภาครฐัไทยมส่ีวนส าค ัญในการผลักดันโครงการให้
เกิดขึ้น ดงันัน้จงึถอืไดว่้ารฐับาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมโดยตรงในการด าเนินโครงการ 
เน่ืองจากว่ารฐับาลเมยีนมาและรฐับาลไทยมขี้อตกลงและสนับสนุนการด าเนินโครงการทวายในขณะที่
ปัญหาการละเมดิสทิธมินุษยชนที่เกิดจากบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ยังไม่ได ้ร ับการแก้ไข ซึ่งผลกระทบมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ด้วยเหตุน้ีทาง กสม . จึงได ้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยั ง
คณะรฐัมนตรใีห้มกีารจดัตัง้กลไกหรอืก าหนดภารกิจการก ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู ้ลงทุน
สญัชาตไิทยให้เคารพต่อหลกัการพืน้ฐานดา้นสทิธมินุษยชน โดยน าหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่า
ดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชนมาปรบัใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ คุ ้มครอง เคารพ และ
เยียวยา ซึง่ในส่วนของการคุม้ครองนัน้เป็นหน้าที่ของรฐัที่จะตอ้งมกีารคุม้ครองไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนจากการลงทุนของภาคเอกชน ในด้านการเคารพนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนที่จะต้อง
รบัผดิชอบในการเคารพสทิธมินุษยชนในการลงทุนของตน และในส่วนของการเยียวยานัน้เป็นหน้าที่ของ
ทัง้รฐัและบรษิทัเอกชนตอ้งมหีลกัประกันให้ผูท้ี่ถูกละเมดิสทิธมินุษยชนจากการประกอบธุรกิจเข้าถึงการ
เยียวยาได้ ซึ่งหลังจากที่ทาง กสม . ได้มีข้ อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีก็ได ้มีมติเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 มารองรบัข้อเสนอแนะดงักล่าว โดยภายในมติคณะรัฐมนตรีฉบับน้ีได ้มีการระบุถึง
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หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ สพพ. น าหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่า
ดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชน และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในมตคิณะรฐัมนตร ีไปใช้ขับเคลื่อนการท างาน 

 หากพจิารณาในแง่ของเน้ือหาของมตคิณะรัฐมนตรีทั ้งฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จะพบว่ามีเ น้ือหาที่ขัดแย้งกัน เ น่ืองจากมติวันที่ 7 
พฤษภาคม 2558 มลีกัษณะในการส่งเสรมิและขับเคลื่อนโครงการทวายในส่วนของโครงการถนนสอง
ช่องทางผ่านการให้เง ินกู้ผ่อนปรนไป ให้กับประเทศเมีย นมา ส่วนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2559 ซึง่มรีะยะเวลาห่างกันราวหน่ึงปีมลีกัษณะที่มภีารกิจให้รฐัจะตอ้งก ากับดูแลการลงทุน
ในโครงการทวาย เน่ืองจากรฐัมส่ีวนเกี่ยวข้องในการลงทุนท าให้เกิดการละเมิดสิทธ ิมนุษยชน ซึ่งใน
ขณะนัน้ยังไม่มกีารแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรษิทัไทย ซึง่จากการที่ทางคณะผูว้ิจยัไดอ้ธบิายมาทัง้หมด
จะเห็นไดว่้าโครงการทวาย โดยเฉพาะในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางก็ยังคงมีความพยายาม
อย่างรบีด่วนของภาครฐัไทยในการให้เงนิกู้ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาท ให้กับทางเมยีนมา และอย่างที่ได ้
อธบิายไปแลว้ในส่วนการด าเนินงานของภาครฐัไทย โดยเฉพาะในส่วนของ สพพ. จะเห็นได้ว่าภายใต้
เง ื่อนไขการกู้ยืมในโครงการถนนสองช่องทางนั้นไม่ปรากฏว่าเง ินในส่วนน้ีจะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็น
ค่าชดเชยและค่าความเ สียหายให้กับประชาชนที่ได ้ร ับผลกระทบจากการด าเนินโครงการของ
บรษิทัเอกชนไทยที่เคยเกิดขึ้นแลว้ และอาจเป็นการเร่งให้ปัญหาผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นซ ้า
อกีไดใ้นอนาคต เน่ืองจากมีการศึกษาจากงานวิจ ัยของสมาคมพัฒนาทวาย งานวิจ ัยของ Mekong 
Watch36 งานวิจยัของ the Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA), 37 
และการลงพืน้ที่ศึกษาผลกระทบในครัง้น้ีของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงตามที่ไดอ้ธบิายไปแล้วนั้น ชี้ให้เห็น
ว่าประชาชนในพืน้ที่ที่มกีารก่อสรา้งถนนสองช่องทาง นั้นมีความกังวลอย่างยิ่งว่าโครงการถนนสอง
ช่องทางจะยิ่งท าให้ปัญหาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมที่มอียู่ตอนน้ีไม่ไดร้บัการแก้ไข อีกทั ้งพวก
เขายังมคีวามกังวลว่าจะท าเกิดความขัดแย้ งเพิ่มขึ้นในพื้นที่ระหว่างกองทัพเมียนมาและกองทัพ
กะเหร ีย่งของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง เน่ืองจากพืน้ที่ที่มกีารสรา้งถนนนัน้เป็นพืน้ที่ภายใตก้ารปกครอง
และอทิธพิลของสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ น้ีเ ป็นกลุ่มชาติพันธุ ์กะเหร ี่ยง 
การส่งเสรมิของรฐัไทยในโครงการถนนสองช่องทางผ่านการให้เงนิกู้ผ่อนปรนที่ช่วยเร่งให้เกิดการสร ้าง
ถนนนัน้อาจท าให้ถนนสองช่องทางไดร้บัการปรบัปรุงให้สญัจรไดส้ะดวกขึ้น แต่ในทางกลับกันก็อาจท า
ให้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกระงบัไปชัว่คราวภายใตก้ารลงนามในสญัญาหยุดยิงระหว่างร ัฐบาลเมียนมา
และสหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง (รวมถงึกลุ่มชาตพินัธุท์ี่ลงนามในสญัญา) ปะทุขึ้นมาอีกคร ัง้ ซึ่งจะสร ้าง
ความหวาดกลวัและความไม่ปลอดภยัให้กับคนในพืน้ที่ และอาจเป็นการกระตุน้ให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ที่น่า

                                                                 
36 Mekong Watch, Data Collection Survey for the Tanintharyi Region Development Plan, April 2017   
37 Danny Mark and Tammy Chou, Stakeholder Mapping Report of the  
Dawei Special Economic Zone, Myanmar, Prepared for Mercy Corps by the Urban Climate Resilience in Southeast Asia 
Partnership (UCRSEA), July 2017. 
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กังวลหากมกีารสรา้งถนนที่มกีระบวนการการจดัท า EIA ในครัง้ใหม่หลังจากน้ีที่อาจไม่โปร่งใสและมี
ปัญหาดงัที่เคยเกิดขึ้นมาแลว้ภายใตก้ารจดัท า EIA ของบรษิทัไทยที่ประชาชนในพืน้ที่ไม่ยอมรับ กอปร
กับการด าเนินการในโครงการถนนสองช่องทางในขณะน้ีก็ยังไม่มคีวามแน่นอนทั ้งในเร ื่องการออกแบบ
โครงสรา้งถนนที่จะเกิดขึ้นหลงัจากน้ี และดูเหมือนว่าจะยัง ไม่มีความแน่นอนในการระบุถึงผู ้ที่จะมา
รบัผดิชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแลว้หรอืที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทัง้ยังไม่มกีลไกรอ้งทุกข์ให้กับประชาชนที่
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการในการเข้าถงึการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่น่ีเป็นสิง่ที่ประชาชนตอ้งการ
ค าตอบ  

 การด าเนินงานโดยรฐับาลไทยในภาพรวมหลงัจากที่มมีตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2559 นัน้ยังไม่มคีวามคบืหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากในขณะน้ีหน่วยงานอย่างกรมคุ ้มครองสิทธ ิ
เสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม อยู่ในระหว่างการจ ัดท าแผนปฏิบัต ิการระดับชาติว่าด ้วยธุรกิจกับสิทธ ิ
มนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยอา้งอิงการจ ัดท าโดย
การน าหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสิทธ ิมนุษยชนมาปรับใช้ ซึ่งแผนปฏิบัต ิการ
ระดบัชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชน จะเป็นตน้แบบในการน าไปปรบัใช้กับการท างานและการลงทุน
ของทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยแผนดงักล่าวน้ีมกี าหนดการแลว้เสรจ็ในปลายเดือนกันยายน 
2561 น้ี ถงึอย่างไรก็ตาม แมแ้ผนปฏิบัตกิารระดบัชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชนจะยังไม่แล้วเสร ็จ
แต่ในปัจจุบันมคีวามคบืหน้าเลก็น้อย เน่ืองจากทางกรมคุม้ครองสทิธแิละเสร ีภาพได้จ ัดท า ร่างแรกของ
แผนแลว้และอยู่ในระหว่างการปรกึษาหารอืกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะใช้
ในทางปฏิบัตซิึง่จะก าหนดอยู่ในแผน ซึง่จากเน้ือหาของร่างแผนดังกล่าวปรากฏประเด็นเร่งด่วน 4 
ประเดน็ที่ตอ้งรบีด าเนินการ คอื 1) สทิธแิรงงาน 2) สทิธใินที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
สทิธชุิมชน 3) การปกป้องนักปกป้องสทิธมินุษยชน 4) การลงทุนระหว่างประเทศและบรรษทัข้ามชาติ38 
โดยเน้ือหาในข้อ 1) – 3) นัน้เป็นเน้ือหาที่อยู่ในขอบเขตของประเทศไทย แต่ในข้อที่ 4) เป็นเน้ือหาที่จะ
ก าหนดความรบัผดิชอบของรฐัและเอกชนในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบ้าน น่ีจงึนับเป็นช่องทางที่อาจท าให้ภาคร ัฐและเอกชนไทยหันมาให้ความส าค ัญและนึกถึง
ภาคปฏิบัตกิารอย่างจรงิจงัในการแก้ปัญหาอันเกิดจากการลงทุนของไทยทั ้งที่สร ้างผลกะท บข้าม
พรมแดนและประเทศที่รบัการลงทุน อย่างเช่นในกรณีโครงการถนนสองช่องทางน้ีด ้วยเช่นกัน ถึง
กระนัน้ภายในร่างดงักล่าวก็ไม่ได ้มีการพูดถึงรายละเอียดของประเด ็นเร่งด่วนเร ื่องการลงทุนข้าม
พรมแดนมากนัก  

 แมดู้เหมอืนว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของประเทศไทยจะมีการผลักดันให้เกิดกลไก
บางอย่างในการท างานของภาครฐัในส่วนของธุรกิจกับสทิธ ิมนุษยชนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ข้ามพรมแดนอย่างที่กล่าวไปข้างตน้ของกรมสทิธแิละเสร ีภาพ แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ระบุในมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ก็ยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้า

                                                                 
38 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, (ร่าง) แผนปฏิบตัิการระดบัชาติว่าด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน, กรกฎาคม 2561. 
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มากนัก เมื่อเทียบกับความพยายามของภาครฐัในการผลกัดนัโครงการถนนสองช่องทางในการให้เง ินกู้
ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาท  

 ดงันัน้ หากกล่าวโดยสรุปก็คอื การให้เงนิกู้ผ่อนปรน 4,500 ลา้นบาทของภาครัฐไทยที่ม ี สพพ. 
เป็นผูร้บัผดิชอบนัน้เป็นการปฏิบัตทิี่ไม่สอดคลอ้งกับความพยายามในการก าหนดให้มกีารก ากับดูแลการ
ลงทุนข้ามพรมแดนที่ตอ้งเคารพและค านึงถงึสทิธมินุษยชนแต่อย่างใดภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2559 ซึง่ชี้ให้เห็นถงึความลักลัน่และย้อนแย้งในเชิงนโยบายของภาค รัฐในด้านการ
บรหิารและการท างานที่ไม่ไดก้ารบูรณาการร่วมกัน แมว่้าภายในแผนเง ื่อนไขการให้เง ินกู้ของ สพพ. จะ
ก าหนดว่าโครงการที่ให้ความช่วยเหลอืจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ มีนัยที่ ส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรมและวิถชีีวิตของผูค้นในพืน้ที่โครงการ ซึง่เห็นได้ชัดว่าโครงการถนนสองช่องทาง
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสิง่แวดลอ้มและวิถชีีวิตของผูค้นในพืน้ที่มาโดยตลอด แต่ก็ดูเหมือนว่าภาครัฐ
ไทยจะละเลยในส่วนน้ีไป 
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บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย 

ในส่วนของการสรุปผลการวิจยัน้ีกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงจะขอสรุปผลการวิจยัจากการสืบเสาะหา
ข้อมูลดา้นเอกสาร เว็บไซต ์และการลงพืน้ที่ศึกษาพืน้ที่เป้าหมายที่ได ้ร ับผลกระทบจากโครงการถนน
สองช่องทางในโครงการทวาย ทัง้หมด 6 หมู่บ้าน จาก 14 หมู่บ้าน และจากการสัมภาษณ์องค์กรภาค
ประชาสงัคมที่เกี่ยวข้อง โดยจะขออธบิายเป็นข้อ ๆ ตามที่กลุ่มเสร ีภาพแม่น ้ าโขงได้ต ัง้ค าถามวิจ ัยไว้ 
ดงัน้ี  

1) การให้เงนิกู้ผ่อนปรน จ านวน 4,500 ลา้นบาทของรฐับาลไทยผ่าน สพพ. ในโครงการก่อสร ้าง
และปรบัปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายไปยังด่านพุน ้ าร ้อน จ . กาญจนบุร ี ใน
ระยะทาง 138 กิโลเมตร นัน้ ไม่ไดม้กีารปฏิบัตติามหรอืสอดคลอ้งตามมตคิณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2559 ที่ก าหนดให้มกีารจดัตัง้กลไกที่เข้าก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทเอกชน
ในต่างประเทศไม่ให้มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนและตอ้งเคารพต่อสทิธมินุษยชนของประช าชนที่
ไดร้บัผลกระทบโดยน าหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจและสทิธมินุษยชนมาปรับ
ใช้ในการท างานของภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะในกรณขีองโครงการทวาย ซึง่ชี้ให้เห็นว่าการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืดา้นเงนิกู้ผ่อนปรนเพื่อสนับสนุนโครงการถนนสองช่องทางน้ีไม่ได ้
ปฏิบัตสิอดคลอ้งกับหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสิทธ ิมนุษยชน  ที่ ว่าด ้วย
การคุม้ครอง เคารพ และเยียวยา แต่อย่างใด โดยในขณะน้ีก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมในการจดัตัง้กลไกก ากับดูแลการลงทุนของนักธุรกิจสญัชาตไิทยในกรณน้ีีแต่อย่างใด แม้
ขณะน้ีทางภาครัฐ โดยกรมคุ ้มครองสิทธ ิและเสร ีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะก าลังจ ัดท า
แผนปฏิบัตกิารระดบัชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธมินุษยชนที่ในร่างมกีารกล่าวถงึประเดน็การลงทุน
ข้ามพรมแดนของไทยก็ตาม แต่ถงึกระนั้นก็ยัง ไม่มีความแน่ชัดจนกว่าจะถึงช่วงปลายเดือน
กันยายน 2561 ที่จะมกีารประกาศใช้อย่างเป็นทางการ นัน่หมายความว่าในขณะน้ียังมีเพียงแค่
ร่างและยังไม่มกีารประกาศใช้แต่อย่างใด ทั ้งยังไม่อาจทราบได้ว่าเ น้ือหาในแผนปฏิบัต ิการ
ระดับชาติว่าด ้วยธุรกิจกับสิทธ ิมนุษยชนฉบับจร ิงจะเป็นอย่างไร และหากพิจารณาจาก
พฤตกิรรมของภาครฐัไทยในการลงทุนในโครงการถนนสองช่องทางก็จะพบว่ าในเง ื่อนไขการให้
เงนิกู้ผ่อนปรนนัน้ไม่ไดก้ารก าหนดในรายละเอยีดว่าให้มีการน าเง ินในส่วนน้ีไปจ่ายค่าชดเชย
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธรรมาภบิาลการลงทุนที่ผดิพลาดของบรษิทัที่เข้าไปลงทุนก่อน
หน้าน้ี หน าซ ้ายังเป็นการส่งเสรมิให้เกิดโครงการพฒันาที่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 
รวมถงึวิถชีีวิตของประชาชนในพืน้ที่ยังไม่ถูกแก้ไข อกีทัง้กระบวนการท า EIA ก็ยังไม่ได ้เป็นที่
ยอมรบัของประชาชนในพืน้ที่ซึง่ขัดกับเง ื่อนไขการพิจารณาให้เง ินกู้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
ของ สพพ. เองดว้ย 

2) ในส่วนมาตรการการด าเนินภาครัฐของเมียนมาในส่วนของโครงการถนนสองช่องทางนั้น 
หน่วยงานที่เข้ามามส่ีวนเกี่ยวข้องโดยตรงภายใตค้ณะท างานเฉพาะกิจระหว่างไทย – เมียนมา 
ว่าดว้ยโครงการถนนสองช่องทาง ค ือ กรมการก่อสร ้าง ภายใต้กระทรวงการก่อสร ้าง และ
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ธนาคารการลงทุนและพาณชิย์ของเมยีนมาภายใตก้ระทรวงการวางแผนและการ เง ิน ซึ่งทั ้งสอง
หน่วยงานมหีน้าที่ประสานงานและปรกึษาหาร ือกับหน่วยงานไทยเพื่อท างานร่วมกันในการ
พฒันาโครงการถนนสองช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงดา้นสญัญากู้ยืมเง ิน
ผ่อนปรน การวางแผนในการประเมินค่าการก่อสร ้าง การส ารวจเส้นทางการก่อสร ้าง และ
ออกแบบการก่อสร ้างให้ได ้มาตรฐาน แต่ก็ยังไม่มีเอกสารที่บ่งบอกถึงความคืบหน้าน้ีนัก 
โดยเฉพาะในส่วนของเมยีนมา เน่ืองจากในขณะน้ีแมท้างรฐัสภาเมยีนมาจะอนุมัต ิเง ินกู้ผ่อนปรน
ที่ทางไทยเสนอให้แลว้ แต่ในปัจจุบันทางรฐับาลเมยีนมาโดย กระทรวงการวางแผนและการ เง ิน
ยังไม่ไดม้กีารยื่นค าขออย่างเป็นทางการ (Formal Request) ไปทางรฐับาลไทยหรือ สพพ. แต่
อย่างใด และหากพจิารณาจากเง ื่อนไขการกู้ยืมที่ทาง สพพ. เสนอไปให้กับทางการเมียนมาก
แลว้ อาจจะตอ้งมกีารจดัท าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มขึ้นใหม่ แม้ว่าก่อนหน้าน้ีจะมี
การจดัท าโดยบรษิทั ทีม คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ิง่ แอนด ์เมเนจเมน้ท์ แลว้ใน 2558 ซึง่อาจท าให้
กระบวนการด าเนินงานอาจตอ้งล่าช้าออกไป   

3) จากการลงพืน้ที่ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว้ รวมถงึรบัฟังความคดิเห็น สมัภาษณป์ระชาชนใน
พืน้ที่เกี่ยวกับข้อกังวล และข้อเรยีกรอ้งของชุมชน พบว่าผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสังคมที่
เกิดขึ้นทัง้ในดา้นที่ดนิ แหล่งน ้า พืน้ที่ทางการเกษตร การเลีย้งสตัว์ การคมนาคมสัญจร และใน
เร ื่องของรายไดนั้น้ยังไม่ไดร้บัการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนับตัง้แต่มกีารเข้ามาลงทุนของบริษัท 
อติาเลยีนไทยฯ ในช่วงแรกจนถงึปัจจุบัน นอกจากนัน้แลว้ผลกระทบในส่วนของการละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชนและชุมชนที่เกิดจากการขาดธรรมาภิบาลการลงทุนของบริษัทนั้น ในกระบวนการ
ศึกษาวิจยัน้ียังพบอกีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นซึง่ยังไม่ไดร้บัการแก้ไขและถูกละเลยจากทั ้งภาคร ัฐ
ไทย เมยีนมา และบรษิทัผูล้งทุนตลอดทัง้ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลโครงการทั ้งหมดให้เป็น
ภาษาท้องถิน่ การชี้แจงรายละเอยีดและแจง้ให้ทราบก่อนที่จะด าเนินโครงการ การเวนคืนและ
เข้ายึดที่ดนิโดยปราศจากความเตม็ใจจากประชาชนในพื้นที่ การจ่ายค่าชดเชยและค่าความ
เสยีหายที่ไม่เป็นธรรมจากบรษิทัผูด้ าเนินโครงการ กระบวนการจ ัดท า EIA และ ESIA ที่ไม่
ทัว่ถงึ ขาดความโปร่งใส และไม่เปิดโอกาสให้มกีารแสดงความคดิเห็นและตัดสินใจในโครงการ
ของผูค้นในพืน้ที่อย่างทัว่ถงึ ดว้ยเหตุน้ีประชาชนในพืน้ที่จงึมคีวามกังวลและหวาดหวัน่ต่อการ
สนับสนุนโครงการถนนสองช่องทางของรฐับาลไทยผ่านการให้เงนิกู้ผ่อนปรน เพราะนอกจากจะ
สรา้งภาระหน้ีสนิของประชาชนชาวเมยีนมาในอนาคตแลว้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง
ตามมา เช่น อาจกระตุน้ให้เกิดความขัดแย้งและความไม่สงบระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหร ี่ยง 
และรฐับาลเมยีนมา เน่ืองจากพื้นที่การสร ้างถนนนั้นมีพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอิทธ ิพลของ
สหภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง รวมถงึฐานทัพและทรพัยากรในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวก
เขา ซึง่การให้เงนิกู้ผ่อนปรนของรฐับาลไทยน้ีไม่ไดม้กีารหารอืกับทางสหภาพแห่งชาติกะเหร ี่ยง 
แต่อย่างใด มแีต่การพูดคุยเจรจาระหว่างรฐักับทางรฐับาลเมยีนมาเท่านัน้ นอกจากนัน้ประชาชน
ในพืน้ที่ยังกังวลว่าการเร่งสนับสนุนโครงการเช่นน้ีจะท าให้เกิดผลกระทบเพิม่มากขึ้น ปัญหาเก่า
ที่มอียู่ก็จะไม่ไดร้บัการแก้ไข ตลอดจนอาจไม่มีกลไกในการที่ประชาชนในพื้นที่จะสามารถ
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รอ้งเรยีนหรอืเข้ารบัการเยียวยาใด ๆ ไดเ้ช่นเดยีวกับที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้ประชาชนใน
พืน้ที่จะมคีวามกังวลหลายประการจนเกิดเป็นขบวนการเรยีกรอ้งต่อบรษิทัและภาครัฐในหลาย 
ๆ คร ัง้ แต่พวกเขาก็มไิดม้ท่ีาทีในการต่อตา้นการสรา้งถนนหรือไม่ต้องการถนนโดยตรง พวก
เขาตอ้งการให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชนท้องถิ่นและมีธรร
มาภบิาลในการลงทุน ค านึงถงึผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นส าคญัที่สุด ด ังนั้นพวกเขาจ ึงมีข้อ
เรยีกรอ้งไปยังภาครฐัทัง้สองประเทศและบรษิทั โดยก่อนที่มกีารด าเนินโครงการใด ๆ จะต้องมี
การชดเชยเยียวยาอย่างยุตธิรรมและทัว่ถงึต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรกและต้องมี
แผนฟ้ืนฟูผลกระทบที่สูญเสยีไปแล้วอย่างยากที่จะกลับมาเป็นปกติด ังเด ิม พร ้อมทั ้งต ้องมี
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ/กลไกในการรบัเร ื่องรอ้งเรยีนอย่างเปิดเผยและเป็นรูปธรรม พร้อมทั ้ง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไดท้ันท่วงที นอกจากพวกเขายังเรยีกร ้องให้ทางภาครัฐมีการก ากับดูแลผู ้
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดว้ย โดยค านึงถงึการปกป้องสทิธขิองคนในพืน้ที่เป็นหลกั 

 

ค ากล่าวขอบคุณ 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะไม่สามารถเสรจ็สิน้สมบูรณไ์ดเ้ลยหากขาดความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะท างานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนที่เ ป็นเสมือนมิตรที่ร่วมกัน
ผลกัดนัประเดน็การพฒันาธรรมาภบิาลข้ามพรมแดนในการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่เกาะ
เกี่ยวหนุนเสรมิกันอย่างใกลช้ิดทัง้ในแง่ของการช่วยเหลอืเชิงข้อมูล และการทุ่มเทพลังใจ ผลักดันการ
ท างานจนสามารถท าให้ประเดน็การลงทุนข้ามพรมแดนไดร้บัการพจิารณาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งใน
และนอกประเทศ จนอาจเรยีกได้ว่าเป็นส่วนส าค ัญในการท าให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าค ัญต่อ
ประเดน็น้ีที่ปรากฏให้เห็นในหลากหลายวาระ หร ือมูลนิธ ิเสมสิกขาลัย ที่เ ป็นตัวกลางและองค์ กร
ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินการศึกษาวิจยัในครัง้น้ีสามารถเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่
ยากแก่การเข้าถงึ ตลอดจนดูแลเอาใจใส่อย่างดเียี่ยม หากขาดเสมสกิขาลยั การเข้าไปยังพืน้ที่เป้าหมาย
อาจเป็นไปไม่ไดเ้ลย นอกจากน้ีขอขอบคุณองคก์รภาคประชาสงัคมในทวายที่สละเวลาและให้เกียรติให้
สมัภาษณเ์พื่อสอบถามข้อมูลการท างานและปัญหาในภาพรวมของโครงการถนนสองช่องทาง และที่ขาด
ไม่ไดเ้ลยคอืองคชุ์มชนและประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการถนนสองช่องทางในพื้นที่เ ป้าหมาย 
ทัง้ประชาชนจากหมู่บ้านโต๊ะ ตง ลง, หมู่บ้านการต์อนี, หมู่บ้านกาเลจ,ี หมู่บ้านตะบิวชอง, หมู่ปินธาดอว์
, และหมู่บ้านกาโลนท่า ที่เสยีสละเวลาอนัมคี่า ก าลงักาย ก าลังใจ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้
ข้อมูลและข้อเท็จจรงิอนัมคี่ายิ่งแนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจ ัยในครัง้ น้ี  สุดท้าย น้ีทางกลุ่มเสร ีภาพ
แม่น ้าโขง ตอ้งขอขอบคุณและขอคารวะต่อจติใจอนัเมตตาไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอพลังแห่งการ
เปลีย่นแปลง พลงัแห่งความเป็นธรรมจงสถติอยู่กับเพื่อนมนุษย์ทุกคน     

 

 



58 
 

บรรณานุกรม 

Danny Mark and Tammy Chou, Stakeholder Mapping Report of the  

Dawei Special Economic Zone, Myanmar, Prepared for Mercy Corps by the Urban Climate 
Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA), July 2017.  

Dawei Watch Thailand, แถลงการณเ์ร ื่องรฐับาลวางแผนรือ้ฟ้ืนโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย , 
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1120849258056105    

Eleven, Stalled Dawei SEZ set to resume this year, 
http://www.elevenmyanmar.com/business/13252   

Mekong Watch, Data Collection Survey for the Tanintharyi Region Development Plan, April 
2017   

Myandawei Industrial Estate Company Limited, Infrastructure and Utilities, 
http://www.daweiindustrialestate.com/page_a.php?cid=4#A   

Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) 
Ministry of Finance, Financial Assistance for Two – lane Road Linking the Dawei SEZ Area to 
Myanmar – Thailand Border Project (the Two – lane Road Project)    

Roland Berger, Dawei SEZ – Expected benefit, and status as of June 2016. 

TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. Revised Draft Final Report for 
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) on Two lane Road Project Linking the 
Dawei SEZ with Thai Border, May 2017. 

World Wide Fund for Nature, WWF แสดงความห่วงใยต่อโครงการก่อสรา้งถนนสู่เขตเศรษฐกิจพเิศษ
ทวาย, http://wwf.panda.org/?325792/WWF-concern-to-SEZ-Dawei-road    

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม, (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารระดบัชาตว่ิาดว้ยธุรกิจกับสทิธ ิ
มนุษยชน, กรกฎาคม 2561. 

กรมทางหลวง, โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงสายบางใหญ่ – กาญจนบุร ี(M81), 
http://www.doh-motorway.com/motorway-project/central-western-and-eastern-route/m81/   

กรุงเทพธุรกิจ, เนดา้ ปล่อยกู้สรา้งถนนเชื่อมทวาย, 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824   

https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1120849258056105
http://www.elevenmyanmar.com/business/13252
http://www.daweiindustrialestate.com/page_a.php?cid=4#A
http://wwf.panda.org/?325792/WWF-concern-to-SEZ-Dawei-road
http://www.doh-motorway.com/motorway-project/central-western-and-eastern-route/m81/
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824


59 
 

การเงนิการธนาคาร, โครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายคบืหน้า ทางการเมยีนมาเตรยีมพจิารณาเงนิกู้
ไทย สรา้งทางเชื่อมทวาย/ไทย, 
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%
B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0
%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%
E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97
%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%
AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-
%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%
80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B
9%80%E0%B8%95   

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ รายงานผลการตรวจสอบที่มขี้อเสนอแนะในการปรบัปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรอืค าสัง่, http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932850020.pdf   

คมชัดลกึ, เจซซี ีต ัง้ทีมท างาน 2 ชุด เดนิหน้าถนนเชื่อมทวาย – กาญจนบุร,ี 
http://www.komchadluek.net/news/economic/285486 

ไทยรฐั, เห่กล่อมเมยีนมาลุยทวาย, https://www.thairath.co.th/content/1149635    

ธนิต โสรตัน์, บันทึกแสดงเจตจ านง (สามฝ่าย) พฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายใน 7 ปี โครงการทวาย 
ฝันที่เป็นจรงิของไทยหรอืของใคร, 

บก. เงาลาย, KNU จดังานร าลกึ 69 ปี แห่งการปฏิวัตแิละแถลงการณถ์งึโครงการสรา้งถนนเชื่อมต่อ
ทวาย – ไทย, http://ngaolaimedia.blogspot.com/2018/02/knu-69.html  และ  Dawei Watch 
Thailand, แถลงการณส์หภาพแห่งชาตกิะเหร ีย่ง, 
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1108819065925791   

รฐับาลไทย, นายกรฐัมนตรเีป็นประธานงานวันสทิธมินุษยชนสากลเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาต:ิ สทิธ ิ
มนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน” เข้าถงึไดจ้าก 
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10019   

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 130 ตอนที่ 79 ก, เร ื่อง พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดนิในบรเิวณที่ที่จะ
เวนคนืเพื่อสรา้งทางหลวงพเิศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุร ี

สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชุมชน: ข้อกังวลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและโครงการที่
เกี่ยวข้อง, ม.ป.พ., สมาคมพฒันาทวาย, 2557.  

http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.moneyandbanking.co.th/new/6792/8/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2561/9932850020.pdf
http://www.komchadluek.net/news/economic/285486
https://www.thairath.co.th/content/1149635
https://www.facebook.com/DaweiWatchThailand/posts/1108819065925791
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/10019
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สมาคมพฒันาทวาย. เสยีงจากชุมชน: ข้อกังวลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักข่าวชายขอบ, พม่าเร่งเดนิหน้าเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย ให้ไจก้าร่วมวางแผน, 
http://transbordernews.in.th/home/?p=18237   

ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ,ิ นร 1112/2286 เร ื่อง การด าเนินงานตามมติ
คณะรฐัมนตรใีนการสนับสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง , 20 
เมษายน 2558 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2555. 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2556. 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2557. 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2558. 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2559. 

ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , รายงานประจ าปี 2560. 

ส านักบรหิารโครงการ ส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) , 
แนวทางและขัน้ตอนปฏิบัตใินการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ, กรกฎาคม 2558. 

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ,ี การด าเนินงานตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการสนับสนุนการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการที่เกี่ยวข้อง , เข้าถงึไดจ้าก 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_
date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet
_date_yyyy2=   

ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดบัสูง (JHC) เพื่อการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการที่เกี่ยวข้อง คร ัง้ที่ 3 และการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ร่วมระหว่างไทย - เมยีนมาร ์(JCC) เพื่อการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการที่
เกี่ยวข้อง คร ัง้ที่ 5, เข้าถงึไดจ้าก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_
date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet
_date_yyyy2=   

http://transbordernews.in.th/home/?p=18237
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99313538&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99312363&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2
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ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ,ี สรุปผลการพจิารณาด าเนินการตามรายงานผลการพจิารณาค าร ้องที่ม ี
ข้อเสนอแนะนโยบาย เร ื่อง สทิธชุิมชน กรณกีารด าเนินโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกิจทวาย ใน
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาของบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) ซึง่ประเทศ
ไทยไดร้่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพฒันา โครงการดงักล่าว ที่มกีารกระท าที่ละเมดิสทิธ ิ
มนุษยชนต่อชาวทวาย, 17 พฤษภาคม 2559, เข้าถงึไดจ้าก 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=99319369&key_word=%B7%C7%D2%C2&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_
date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet
_date_yyyy2=     

อติาเลยีนไทย ดเีวลอ็ปเมนต ์จ ากัด (มหาชน), บรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทย. 

อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน), รายงานการเงนิประจ าปี 2556. 

โฮมบายเยอรไ์กด ์จ ากัด, เปิดโครงข่ายถนนรบัทวายโปรเจก็ต ์มอเตอรเ์วย์บางใหญ่ – กาญจน์ฯ จ่อเข้า 
ครม., https://www.home.co.th/hometips/detail/73832   
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