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ค าน า 

รายงานการศกึษา “ถนนเชื่อมต่อโครงการทวาย: ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อนจากผลกระทบโครงการและกระบวนการ

ออกแบบกลไกรบัมอืและแกไ้ขปัญหาจากโครงการโดยชมุชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ” ฉบบันี้ จดัท าโดย กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง มี

เนื้อหาทีต่่อเนื่องจากรายงานการศกึษาก่อนหน้านี้ คอื “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย: 

การตรวจสอบธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ” ซึง่มเีนื้อหาที่เน้นไปที่การตรวจสอบธรร

มาภบิาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดนัโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางในโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขต

เศรษฐกจิพิเศษทวาย โดยเฉพาะส านักงานความร่วมมอืเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น (องค์การมหาชน) (สพพ .) ซึ่งมี

บทบาทในการสนับสนุนทางการเงนิและวชิาการโดยตรงต่อโครงการดงักล่าวว่าไดม้กีารปฏบิตัิตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อ

วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการทวายและการก ากบัดูแลการลงทุนของผู้ลงทุนสญัชาติไทยใน

ต่างประเทศทัง้ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยรายงานดงักล่าวพบว่า  สพพ. ยังไม่มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะรฐัมนตรดีงักล่าว และอาจขดัต่อหลกัธรรมาภบิาลดา้นการลงทุนตามหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิและ

สทิธมินุษยชน (UNGP) ทีใ่หค้วามส าคญักบัสามเสาหลกั ไดแ้ก ่คุม้ครอง เคารพ และเยยีวยา  

ส าหรบัรายงานฉบบันี้มุง่เน้นไปทีก่ารชี้ให้เห็นถึงผลกระทบสบืเนื่องหรอืที่ในรายงานฉบบันี้เรยีกว่า “ต้นทุนที่ถูก

ซุกซ่อน” (Hidden Cost) ที่เกดิจากโครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวายในพื้นที่เป้าหมายการศกึษา คอื พื้นที่กามอง

โต่ย ซึง่มหีมูบ่า้นทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มจากการด าเนินโครงการของบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการ นับตัง้แต่เริม่

กอ่สรา้งจนถงึปัจจุบนั โดยปัญหาผลกระทบทีผ่า่นมาต่าง ๆ ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขอย่างแล้วเสรจ็และเป็นธรรมกบัผูท้ี่ไดร้บั

ผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทาง สพพ. ก าลงัด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการดงักล่าวเพื่อที่จะ

เดนิหน้าโครงการต่อในอนาคต นอกจากนี้เนื้อหาที่ส าคญัที่จะปรากฏอยู่ในรายงานฉบบันี้คอืการเตรยีมการหรอืกลไกการ

รบัมอืของชมุชนต่อโครงการดงักล่าวดว้ย วา่เป็นอย่างไร เพื่อชีใ้หเ้หน็จุดยนื ขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอแนะ ความกงัวล และการ

แกไ้ขปัญหาและการต่อรองอ านาจของชมุชนต่อผูม้อี านาจ โดยเฉพาะในสว่นราชการและบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการที่เกีย่วขอ้ง

กบัโครงการนี้ โดยคณะผูด้ าเนินการศกึษาหวงัเป็นย่างยิ่งการต่อสูแ้ละการออกแบบวธิีการต่อรองหรอืจดัการกบับญัหาที่

เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่นี้จะสามารถท าให้ภาครฐัและภาคเอกชนไทย ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิ

มนุษยชนและสทิธชิมุชนของผูค้นในประเทศเพื่อนบา้นหรอืประเทศอื่นใดภายใต้การพฒันาโครงการต่าง ๆ และหนัมาเอา

จรงิเอาจงัใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นธรรมาภบิาลการลงทุนของพวกเขาหรอืมกีารก ากบัดูแลการลงทุนที่ให้ความส าคญัต่อสทิธิ

มนุษยชน สทิธชิมุชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม  

รายงานการศกึษาฉบบันี้จดัท าโดยกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The Mekong Butterfly) และไดร้บัการสนับสนุนโดย

มลูนิธไิฮน์รคิเบริล์ (Heinrich Boll Foundation) 
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บทคดัย่อ 

 โครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการท่าเรือน ้ าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นโครงการที่ถูก

ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2554 จนถงึปัจจุบนั ถนนเสน้นี้มคีวามยาว 138 กโิลเมตร จากโครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายไป

ยงับริเวณชายแดนไทย – พม่า ที่ด่านพุน ้าร้อน จ. กาญจนบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการด าเนินโครงการได้สร้าง

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมอย่างมากต่อชมุชนกะเหรีย่งในพื้นทีโ่ครงการ โดยในปัจจุบนัผลกระทบที่เกดิขึ้นแล้วนัน้

ยงัไม่ได้รบัการแกไ้ขแต่อย่างใด อีกทัง้ในขณะนี้ทางรฐับาลไทยโดยส านักงานความร่วมมือเศรษฐกจิประเทศเพื่อ นบา้น 

(สพพ.) ก าลงัท าหน้าที่สนับสนุนโครงการให้เดนิหน้าต่อทัง้ในดา้นการเงนิและดา้นวชิาการ และยงัไม่มทีีท่าว่าจะแกไ้ข

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แลว้กอ่นแต่อย่างใด จากการศกึษาพบวา่ โครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวาย นี้ไม่ไดส้่งผลกระทบ

ทางตรงเชงิกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลให้เกดิผลกระทบสบืเนื่อง หรอื ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อน ที่รายงานการประเมินผล

กระทบสิง่แวดลอ้มและสงัคมของโครงการไมไ่ดพู้ดถงึ เชน่ ค่าครองชพีที่เพิ่มสูงขึ้นและค่าเสยีโอกาสจากการสูญเสยีแหล่ง

ทรพัยากรของชมุชน นอกจากนัน้แลว้ทางชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบยงัไดแ้สดงออกถงึความกงัวลต่อผลกระทบที่จะเกดิขึ้นซ ้า

และอาจซ ้าเตมิปัญหาทีม่อียู่แลว้ ชาวบา้นมขีอ้เรยีกรอ้งใหท้างบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทัง้ในส่วน

ของไทยและพมา่เรง่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้แลว้กอ่นทีจ่ะมกีารด าเนินการใด ๆ ผา่นกลไก/มาตรการที่เรยีกว่า “คณะกรรมการ

สามฝ่ายเพื่อแกไ้ขปัญหา ฟ้ืนฟู เยยีวยาผลกระทบจากโครงการถนนเชือ่มต่อในโครงการทวาย” 

 

กลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง 
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศกึษาฉบบันี้ไม่อาจสมบูรณ์ได ้หากขาดความช่วยเหลือ ความร่วมมอื และจิตใจอนัเป็นกลัยาณมติร

ขององคก์รภาคประชาสงัคม องคก์รชมุชน และประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบที่เกีย่วขอ้งทัง้ในไทยและพม่า มูลนิธิเสมสกิขา

ลยั เป็นองค์กรที่ท างานติดตามการลงทุนขา้มพรมแดนของไทยโดยเฉพาะในโครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายมาอย่าง

ยาวนานและลึกซึ้ง และนับเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือกบัทางกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงเป็นอย่างมากทัง้ในแง่ของการ

อ านวยความสะดวกและประสานงานกบักลุ่มหรอืองคก์รภาคประชาสงัคม องคก์รชมุชนในพื้นที่เป้าหมายการศกึษาในครัง้นี้  

และขอขอบคณุองคก์รภาคประชาสงัคมในทวาย เช่น สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association: DDA) ที่ให้

ขอ้มลูและการวเิคราะห์ทีเ่ฉียบแหลมของสถานการณ์และภาพรวมของการพฒันาในทวายทีก่ าลงัเกดิขึน้ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาในครัง้นี้อย่างมาก ขอชืน่ชมและขอบคุณคณะท างานติดตามการลงทุนขา้มพรมแดน (ETO Watch Coalition) ที่

เป็นมติรทีร่ว่มกนัผลกัดนัประเดน็การพฒันาธรรมาภบิาลขา้มพรมแดนในการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบา้นที่เกื้อกูล

และฝ่าฟันความยากล าบากกนัมาอย่างใกลช้ดิจนสามารถท าใหป้ระเดน็ดงักล่าวไดร้บัการพิจารณาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้

ในและนอกประเทศ นอกจากนัน้แลว้ การจะเขา้ไปส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิลึกในระดบัครวัเรอืนและระดบัหมู่บา้น

อาจเป็นไปไม่ไดเ้ลย หากไม่ไดร้บัความช่วยเหลือขององค์กรชุมชนในพื้นที่กามองโต่ยอย่าง Community Sustainable 

Livelihood and Development Organization หรือ CSLD ที่คอยให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกน าพาคณะ

ผูด้ าเนินการศกึษาเขา้ไปยงัพื้นทีเ่ฉพาะ พรอ้มทัง้มองเห็นถึงความส าคญัของการท าการศกึษาในครัง้นี้และให้ขอ้มูลที่เป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัชว่ยสรา้งความไวว้างใจของคณะผูด้ าเนินการศกึษาประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบในพื้นที่

กามองโต่ยเป็นอย่างด ีและแน่นอนวา่ทีข่าดไมไ่ดเ้ลยคอืองคก์รชมุชนและประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการถนนสอง

ช่องทางในพื้นที่เป้าหมาย ทัง้ประชาชนจากหมู่บา้นการ์ตอนี , หมู่บา้นกาเลจี, หมู่บา้นตะบวิชอง และหมู่ปินธาดอว์ ที่

เสยีสละเวลาอนัมคีา่มารว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็และใหข้อ้มลูและขอ้เทจ็จรงิอนัมคีา่ยิ่งและเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาใน

ครัง้นี้ สดุทา้ยนี้ทางกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง ตอ้งขอขอบคณุและขอคารวะต่อจติใจอนัเมตตาไปยงัทุกภาคส่วนที่เกีย่วขอ้งมา 

ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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บทน า 

ท่ีมาและความส าคญั 

หนึ่งทศวรรษทีผ่า่นมา นบัตัง้แต่ปี 2551 – 2562 โครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย ขนาด 196.5 

ตารางกโิลเมตร ซึง่ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงทวาย ภมูภิาคตะนาวศร ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ได้

ถูกด าเนินการกอ่สรา้งภายใต้ความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลพม่า เพื่อจุดประสงค์ในการสรา้งความมัง่ค ัง่และ

ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิภายใต้แนวคดิการพฒันาดว้ยการน าโครงการขนาดใหญ่อย่างเขตเศรษฐกจิพิเศษ เขื่อน 

และโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ เชน่ ท่าเรอืขนาดใหญ่ สายส่งกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า การประปา และการสรา้งถนน มาใช ้ทัง้นี้

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเชื่อมต่อในระดบัภูมิภาคแม่น ้ าโขงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้ (Southern 

Economic Corridor) โดยโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย หรอื โครงการทวาย จะเป็นประตูบานแรกของ

ระเบยีงเศรษฐกจินี้ทีจ่ะเปิดเสน้ทางการเชือ่มต่อจากทางตะวนัตกสุดในชายฝัง่ทะเลอนัดามนัไปยงัตะวนัออกสุดในประเทศ

เวยีดนามบรเิวณสามเหลีย่มปากแมน่ ้าโขงออกสู่ทะเลจีนใต้ สิง่ก่อสรา้งที่ส าคญัในการเชื่อมโยงนี้คอื ถนน ที่ก่อนหน้าจะมี

การด าเนินโครงการนัน้บรเิวณพื้นทีน่ี้ยงัคงเป็นพื้นทีท่ีม่กีารใชป้ระโยชน์จากชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นอยู่ก่อนแล้ว แต่

ไมไ่ดม้กีารสรา้งถนนทีส่ามารถเชือ่มต่อไปยงัชายแดนไทยในด่านพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ีเพื่อการขนส่งสนิคา้และบรกิาร

ระหวา่งประเทศหรอืชายแดนในสว่นนี้แต่อย่างใด หากจะมถีนนกม็เีพยีงแต่ถนนขนาดเลก็หรอืถนนคอนกรตีภายในประเทศ

ทีถู่กพฒันาขึน้โดยรฐับาลพมา่หรอืรฐับาลภมูภิาคตะนาวศรทีีถู่กใชเ้พื่อสญัจร 

แมผ้า่นไปเกอืบ 10 ปี โครงการย่อยแรกที่เป็นโครงการบุกเบกิอย่างโครงการถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรอืน ้าลึก

ทวาย – ชายแดนบา้นพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบรุ ีซึ่งมคีวามยาวราว 138 กโิลเมตร นับตัง้แต่ปี 2553 ที่บรษิทั อิตาเลียนไทย 

ดเีวลอ็ปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัเอกชนยกัษ์ใหญ่จากไทยที่ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลพม่าให้เป็นผูพ้ฒันาโครงการ 

เขา้ไปด าเนินการกอ่สรา้งถนน โดยในการกอ่สรา้งถนนนัน้เป็นการบกุรกุถากถางพื้นที ่(ทีถู่กมองโดยรฐัและทุนว่าเป็นที่) รก

รา้งในบรเิวณพื้นที่ที่จะมกีารสรา้งท่าเรอืน ้าลึกขนาดใหญ่ในอนาคตเพื่อรองรบัการขนถ่ายสนิคา้และบรกิารที่มาจากทาง

ทะเล และมกีารบกุรกุพื้นทีใ่นสว่นทีอ่ยู่ภายใต้อิทธิพลดา้นการปกครองและการควบคุมดูแลของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง 

หรอื Karen National Union: KNU (ซึ่งอยู่ติดกบัชายแดนไทย) กย็งัไม่เสรจ็สิ้น ไม่มคีวามสมบูรณ์ของพื้นที่ถนน  และที่

ส าคญัทีส่ดุถนนเชือ่มต่อนี้แมจ้ะเป็นพื้นทีส่มัปทานและไดร้บัการยนิยอมจากรฐับาลพมา่ในการด าเนินโครงการ แต่กไ็ม่ไดร้บั

การยนิยอมและเหน็ชอบจากผูค้นในพื้นทีด่งักล่าว สทิธขิองผูค้นในพื้นทีซ่ึง่เป็นชนเผ่าพื้นเมอืงที่อาศยัอยู่ที่นี่นับรอ้ยนับพนั

ปีถูกละเลยจากการพฒันา ไมม่กีารแจง้ขอ้มูลและแจ้งเตือนจากทางบรษิทัผูพ้ฒันาโครงการให้กบัคนในพื้นที่รบัทราบและ

ร่วมตัดสนิใจก่อนที่จะเริม่โครงการแต่อย่างใด โดยผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบมากที่สุดในโครงการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อนี้กค็ือ

ประชาชนซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่งที่อาศยัอยู่ตามแนวถนนในระยะทางร่วม 100 กโิลเมตรก่อนจะเขา้ถึงตวั

เมอืงทวาย ตามรายงาน “เสยีงจากชมุชน: ขอ้กงัวลเกีย่วกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง” ซึง่จดัท าโดย
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สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association: DDA) ระบุว่า1มจี านวน 18 หมู่บา้นที่ไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการถนนเชือ่มต่อสายนี้ 

ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นทีข่องกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่งแสดงออกถึงความไม่พอใจในหลายต่อ

หลายครัง้นบัตัง้แต่ทีบ่รษิทั อติาเลยีนไทยฯ เริม่เขา้ไปด าเนินโครงการกอ่สรา้งถนนในปี 2554 – จนถงึการถูกยกเลิกสญัญา

สมัปทานในปี 2556 ในฐานะผู้พฒันาโครงการเพียงหนึ่งเดยีว อนัเนื่องมาจากความขาดความรบัผดิชอบในการด าเนิน

โครงการของบรษิทัในหลายดา้นดว้ยกนัทัง้ในแง่ของการละเมดิสทิธิมนุษยชนและสทิธิชุมชน รวมถึงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นรากฐานทางเศรษฐกจิและจิตวญิญาณของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไปบุกรุกพื้นที่เพื่อก่อสรา้ง

ถนนโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมหรอืสมคัรใจจากชมุชน ไมม่กีารแจง้เตอืนและเปิดเผยขอ้มลูอย่างละเอยีดเกีย่วกบัการด าเนิน

โครงการ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รบัผลกระทบจริง ๆ ไม่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทาง

สิง่แวดลอ้มตัง้แต่ตน้และไมม่อี านาจการตดัสนิใจแต่อย่างใด นอกจากนี้ยงัมปัีญหาในเรื่องของค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรม ไม่

สอดคลอ้งกบัความสญูเสยีทีเ่ป็นจรงิ ผูไ้ดร้บัผลกระทบหลายรายไม่ไดร้บัค่าชดเชยจนถึงทุกวนันี้ เอกสารค่าชดเชยที่แจก

หลายฉบบัไมส่ามารถน าไปใชใ้นทางกฎหมายและทางราชการไดจ้รงิ  

ผูไ้ดร้บัผลกระทบมกีารแสดงออกถงึความไมพ่อใจต่อการด าเนินโครงการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อ ทัง้ในรูปแบบของ

การขดัขวางการกอ่สรา้งถนนในรปูแบบของกองก าลงัของสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ง การออกแถลงการณ์ถึงความไม่พอใจ

และความกงัวลทีเ่กดิขึน้และสรา้งผลกระทบต่อชมุชน ไปจนถงึการชมุนุมประทว้งของผูไ้ดร้บัผลกระทบอยู่เป็นระยะ  

แมว้า่ในปี 2556 บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ จะถูกระงบัสญัญาในการเป็นผูพ้ฒันาโครงการทวายอย่างเต็มตวัเพียงผู้

เดยีวลง แต่ภาครฐัไทย เมยีนมา และรวมถึงญี่ปุ่ น ยงัมคีวามพยายามในการผลกัดนัโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านการจดัตัง้

นิตบิคุคลเฉพาะกจิขึน้มาลงทุนรว่มกนัเพื่อสนบัสนุนผลกัดนัโครงการทวาย แต่อย่างไรกต็าม ภายใตส้ญัญาสามฝ่ายระหว่าง

บรษิทันิตบิคุคลเฉพาะกจิ คณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ซึง่มหีน้าทีใ่นการบรหิารและควบคุมดูแลโครงการ

ทวาย และบรษิทั อติาเลยีนไทย กย็งัมกีารระบวุา่ใหบ้รษิทั อติาเลยีนไทยฯ ยงัคงด าเนินการเกีย่วกบัโครงสรา้งพื้นฐานต่าง 

ๆ ใหเ้สรจ็สิน้ รวมถงึโครงการถนนเชือ่มต่อดว้ย อกีทัง้ในเวลาต่อมาปลายปี 2558 บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ไดก้ลบัเขา้ไปผู้

ไดร้บัสมัปทานโครงการอีกคร ัง้ แต่ไม่ใช่โครงการทัง้หมดของโครงการทวาย แต่เป็นในส่วนของโครงการทวายระยะแรก

เท่านัน้ ซึง่โครงการทวายระยะแรกนี้มพีื้นที่ราว 27 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ  รวมกบัพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมอกี 8 ตารางกโิลเมตร และแน่นอนว่าโครงการถนนเชื่อมสองช่องทางนัน้ บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ยงัคง

เป็นผูด้ าเนินโครงการ นอกจากนี้ในปีเดยีวกนัทางรฐับาลไทยกใ็ห้ความสนับสนุนโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางดว้ย

การใหเ้งนิกูย้มืจ านวน 4,500 ลา้นบาท เสนอไปยงัรฐับาลพมา่ ทัง้นี้เพื่อให้โครงการถนนเชื่อมต่อสามารถด าเนินการต่อไป

ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ เพราะการสรา้งถนนเป็นปัจจยัส าคญัในการเปิดพื้นที่การพฒันาโครงการย่อย ๆ อื่น ๆ 

ภายในโครงการได ้แต่ถงึกระนัน้การใหเ้งนิกูย้มืดงักล่าวกย็งัไมไ่ดอ้นุมตัจิากฝ่ายรฐับาลเมยีนมาในทนัที เนื่องจากหลงัจาก

นัน้ไมน่านเมยีนมาการเขา้สู่การเปลี่ยนผ่านไปยงัรฐับาลพลเรยีนที่มาจากการเลือกตัง้โดยการน าของพรรคสันนิบาตชาติ

                                                             
1 สมาคมพฒันาทวาย, เสยีงจากชุมชน: ขอ้กงัวลเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและโครงการที่เกี่ยวขอ้ง, หน้า 15  
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เพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy) ท าให้โครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ต้องหยุดชะงกัและรอการอนุมตัิ

จากรฐับาลใหมก่อ่น   

นอกจากนี้ในปี 2559 เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม ทางคณะรฐัมนตรขีองไทยไดอ้อกมตเิกีย่วกบัโครงการทวายที่มกีาร

ด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน ไดม้มีตใิหม้กีลไกการก ากบัดแูลการลงทุนของไทยในต่างประเทศให้มี

การเคารพสทิธิมนุษยชนโดยน าหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิและสทิธิมนุษยชน (UN Guiding Principle 

on Business and Human Rights: UNGP) มาปรบัใชโ้ดยหลกัการดงักล่าวมอีงคป์ระกอบสามเสาหลกัที่ส าคญัคอื คุม้ครอง 

เคารพ และเยยีวยา โดยยดึโครงการทวายเป็นกรณีหลกัแลว้น าหลกัการไปใชก้บัโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การลงทุนของ

ไทยในต่างประเทศด้วย แต่ถึงกระนัน้ หน่วยงานรฐัที่เกีย่วขอ้งตามมติคณะรฐัมนตรกี็ยงัไม่มีการด าเนินการใด ๆ ที่มี

ลกัษณะเป็นรปูธรรมทีม่ลีกัษณะของการก ากบัดแูลการลงทุน จะมกีเ็พยีงแต่การจดัท าแผนปฏบิตักิารระดบัชาติว่าดว้ยธุรกจิ

และสิทธิมนุษยชน (NAP) โดยกรมคุม้ครองสทิธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งอาจเป็นวธิีการหนึ่งในการน าหลกัการ 

UNGP มาใช ้เพื่อก ากบัดูแลการลงทุนให้เคารพสทิธิมนุษยชน อย่างไรกต็าม โครงการถนนเชื่อมต่อยงัคงด าเนินต่อไป 

เนื่องจากในเวลาต่อมาในปี 2561 ทางรฐับาลพมา่ไดอ้นุมตัริบัเงนิกูย้มื 4,500 ลา้นบาท ในการพฒันาโครงการถนนเชื่อมต่อ

ของโครงการทวาย    

กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง ในฐานะสมาชกิของคณะท างานติดตามความรบัผดิชอบการลงทุนขา้มพรมแดน (ETO 

Watch Coalition) ได้ท าการศกึษาวิจัย เรื่อง “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: การ

ตรวจสอบธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ” ผลของการศกึษาวจิยัพบว่าการให้เงนิกูย้ืม 

4,500 ลา้นบาทของรฐับาลไทยผ่านส านักงานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น (องค์การมหาชน) หรอื 

สพพ. (NEDA) นัน้ ไมไ่ดม้กีารปฏบิตัติามหรอืสอดคลอ้งตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ก าหนดให้มี

การจดัตัง้กลไกทีเ่ขา้มาก ากบัดแูลการลงทุนของบรษิทัเอกชนในต่างประเทศไมใ่หม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนและต้องเคารพ

ต่อสทิธิมนุษยชนของประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบโดยน าหลกัการ UNGP มาปรบัใชใ้นการท างานของภาครฐัและเอกชน 

ชี้ให้เห็นว่าการด าเนินการให้ความช่วยเหลือดา้นเงนิกูผ้่อนปรนเพื่อสนับสนุนโครงการถนนสองช่องทางนี้ไม่ได้ปฏิบตัิ

สอดคลอ้งกบัหลกัการ UNGP ทัง้ยงัซ ้าเตมิปัญหาทีเ่กดิขึน้แล้วให้แย่ลงไปอีก เพราะปัญหาเก่าที่เกดิขึ้นนัน้ยงัไม่ได้รบัการ

แกไ้ขแต่อย่างใด  

อย่างไรกต็าม จากการจัดท ารายงานการศกึษาดงักล่าวของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงที่พบว่าในส่วนการน าเสนอ

เนื้อหาของผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ยงัมจีุดอ่อนในเรือ่งของมลูคา่ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิฐานรากจากโครงการในเชงิตวัเลข

และสดัส่วนเชงิปรมิาณ รวมถึงต้นทุนที่ถูกซุกซ่อน (Hidden cost) ต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์กบัทรพัยากรธรรมชาติและจากการ

ประชมุ “การพฒันาธรรมาภบิาลขา้มพรมแดนสู่อาเซียน: เสยีงสะท้อนจากชุมชน ” ในเดอืนสงิหาคม ปี 2561 ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งใน “โครงการรณรงค์เพื่อพฒันาข้อเสนอแนะสาธารณะไปสู่ความรบัผิดชอบข้ามพรมแดนในประเทศเพื่อนบา้นและ

อาเซยีนในการลงทุนโดยตรงของไทย” ซึง่มกีารตดิตามการด าเนินการในโครงการถนนสองชอ่งทางทีท่างรฐับาลไทยมมีติให้

เงนิกู้ยืม 4,500 ล้านบาท เพื่อสร้างและปรบัปรุงถนนสองช่องทางในโครงการทวาย โดยการประชุมดงักล่าวนัน้ผู้ไดร้บั
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ผลกระทบ วทิยากรทีไ่ดร้บัเชญิ รวมถงึผูเ้ขา้รว่มการประชมุ ไดส้ะทอ้นบทเรยีนและมขีอ้เสนอที่น่าสนใจหลายประการ หนึ่ง

ในภาพสะทอ้นและขอ้เสนอทีส่ าคญัทีด่จูะเป็นขอ้สรปุในการด าเนินงานต่อไป คอื การผลกัดนัให้เกดิกลไกความรบัผดิชอบ

และการชดเชยเยยีวยาผลกระทบทีเ่ป็นจรงิและเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้  

และนอกจากนี้เมื่อเขา้สู่ปี 2562 สพพ. หรอื NEDA ยงัคงมกีารด าเนินการขบัเคลื่อนโครงการถนนเชื่อมต่อสอง

ชอ่งทางอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรมมากขึน้ กล่าวคอื ทาง สพพ. ไดม้กีารว่าจ้างบรษิทัที่ปรกึษาเพื่อส ารวจและออกแบบ

รายละเอยีดของโครงการแลว้ และมกีารคาดการณ์วา่โครงการจะกลบัมาด าเนินการอีกคร ัง้ในปี 2563 โดยที่ปัญหาที่เกดิขึ้น

กอ่นหน้านี้ในพื้นทีโ่ครงการยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอย่างถงึทีส่ดุ       

ดงันัน้ กลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารส ารวจและเกบ็ขอ้มูลมูลค่าทางเศรษฐกจิของชุมชน

และตน้ทุนและผลกระทบแฝงต่าง ๆ ทีไ่มไ่ดถู้กพูดถงึจากการด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อโดยนักลงทุนไทย โดยเฉพาะใน

รายงานการศกึษา/ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ผ่านมา รวมไปถึงความกงัวลของชุมชนที่จะเกดิขึ้นใน

อนาคต หากยงัมีการด าเนินการถนนเชื่อมต่อโดยการผลกัดนัโครงการผ่านการให้เงินกูย้ืมของรฐับาลไทยในจ านวนเงิน 

4,500 ลา้นบาทผา่นหน่วยงานอย่าง สพพ. หรอื NEDA และยิง่ไปกว่านัน้จ าเป็นที่จะต้องทราบความต้องการ/ขอ้เสนอของ

ชุมชนที่จะผลักดนัให้เกดิกลไกหรือกระบวนการเยียวยาหรือฟ้ืนฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการไปยังหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในฝ่ายของรฐับาลและนักธุรกจิไทย ซึ่งเป็นผูล้งทุนหลกัในโครงการนี้ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าความ

กงัวล ขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอ และกลไก/มาตรการดงักล่าวที่มาจากชุมชนจะถูกน าไปปฏบิตัิไดจ้ริงในอนาคต และหวงัเป็น

อย่างยิง่วา่กรณีนี้จะเป็นกรณีตวัอย่างทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งกลไกลกัษณะนี้และอาจไปไกลกวา่นี้ไดใ้นอนาคต  

ค าถามของการศึกษา 

 โครงการถนนเชือ่มต่อในโครงการทวายไดส้รา้งความเสยีหายหรอืสง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิฐานรากของชุมชน

เป้าหมายหรอืไม่ อย่างไร นอกจากนัน้แล้วโครงการดงักล่าวยงัส่งผลกระทบสืบเนื่องให้กบัชุมชนอย่างไรบา้ง 

โดยผลกระทบสบืเนื่องในส่วนนี้จะเรยีกว่า “ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อน” (Hidden Cost) ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ไดถู้กคิด

ค านวณในรายงานการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเกีย่วกบัการด าเนินชวีติประจ าวนัเมื่อ

ถนนเขา้มาเปลีย่นแปลงชมุชนแลว้   

 ชมุชนเป้าหมายทีไ่ดร้บัผลกระทบนัน้มคีวามกงัวลต่อโครงการถนนเชือ่มต่อทีจ่ะเกดิขึ้นในแง่ของผลลพัธ์อนาคต

ในมติิต่าง ๆ อย่างไรบา้ง เช่น ด้านความเสียหายของทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่ และธรรมาภิบาลในการ

ด าเนินโครงการทีก่ าลงัเกดิขึน้ในขณะนี้และในอนาคต   

 ชมุชนเป้าหมายทีท่ าการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูมขีอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอในการสรา้งกลไกความรบัผดิชอบและธรร

มาภบิาลในเรือ่งของการแกไ้ขปัญหาหรอืฟ้ืนฟูและเยยีวยาผลกระทบที่เกดิขึ้นแล้วที่จะถูกเสนอต่อผูก้ระท าการ

ส าคญัอย่างภาครฐัของทัง้เมยีนมาและโดยเฉพาะในสว่นของประเทศไทยอย่างไรบา้ง 
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เป้าหมายของการศึกษา 

เป้าหมายของการศกึษาในครัง้นี้ คอื เพื่อให้ความกงัวลต่อผลกระทบ ขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอ และกลไก/มาตรการ

แกไ้ขปัญหาและฟ้ืนฟู ชดเชยเยยีวยาผลกระทบจากโครงการทีเ่สนอโดยชมุชนผูไ้ดร้บัผลกระทบไดเ้ป็นที่รบัรูแ้ละช่วยสรา้ง

ความเขา้ใจในทางสาธารณะเกีย่วกบัธรรมาภบิาลการลงทุนขา้มพรมแดนของภาครฐัและภาคธุรกจิไทย และคาดหวงัเป็น

อย่างยิ่งว่าปัญหาและผลกระทบของชุมชน โดยเฉพาะความเสยีหายทางเศรษฐกจิอนัเป็นผลสบืเนื่องจากผลกระทบของ

โครงการทีใ่นรายงานการศกึษานี้เรยีกวา่ “ตน้ทุนทีถู่กซุกซ่อน” จะช่วยสรา้งความเขา้ใจถึงผลกระทบที่มกัไม่ถูกพูดถึงโดย

ผูพ้ฒันาโครงการหรอืบรษิทัทีป่รกึษา ตลอดจนภาครฐัเองดว้ย อีกทัง้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าทางผูพ้ฒันาโครงการและภาครฐั

หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางจะทบทวนการด าเนินโครงการและหันมาให้

ความส าคญัและจรงิจงักบัการปรบัเปลี่ยนธรรมาภบิาลการลงทุนในโครงการดงักล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยา

ผลกระทบ อนัเป็นหนึ่งในสามเสาหลกัของหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิและสทิธิมนุษยชน ดว้ยพิจารณา

จากความกงัวล ขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอ และกลไก/มาตรการแกไ้ขปัญหาหรอืฟ้ืนฟูเยยีวยาผลกระทบทีเ่สนอโดยชุมชนที่ไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการมากทีส่ดุ   

จดุประสงคข์องการวิจยั 

 เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนกลุ่มเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ที่

สญูเสยีหรอืไดร้บัผลกระทบจากการกอ่สรา้งโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมต่อโครงการทวายไปยงัชายแดนบา้น

พุน ้ารอ้น จ. กาญจนบรุ ีโดยเฉพาะในส่วนที่เรยีกว่าต้นทุนที่ถูกซุกซ่อน เช่น รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นและค่าเสยีโอกาส

ทางเศรษฐกจิของชมุชนหลงัจากทีผ่ลกระทบทางตรงไดเ้กดิขึน้แลว้  

 เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจถึงความกงัวลของชุมชนที่ได้รบัผลกระทบตามแนวโครงการถนนเชื่อมต่อสอง

ชอ่งทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกจิฐานรากและทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หากโครงการก่อสรา้งถนน

สองชอ่งทางยงัคงด าเนินต่อไป  

 เพื่อพฒันากระบวนการและขอ้เสนอกลไกเชงินโยบายที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหรือฟ้ืนฟูและเยียวยา

ผลกระทบทางลบซึง่มพีื้นฐานขอ้มลูจากการศกึษามลูค่าทางเศรษฐกจิ ความกงัวล และขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอของ

ชมุชนในกรณีการสรา้งถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางต่อตวักระท าการทีส่ าคญัอย่างหน่วยงานในฝ่ายของรฐับาลไทยที่

มสีว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ ส านกังานความรว่มมอืเพื่อพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น หรอื NEDA 

 เพื่อสรา้งความตระหนกัรูแ้ละสรา้งการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัสาธารณะเกีย่วกบักลไกความรบัผดิชอบและธรร

มาภบิาลเพื่อฟ้ืนฟูเยยีวยาผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการลงทุนขา้มพรมแดนให้เป็นที่รบัรูใ้นเมยีนมา ไทย และเวที

ระดบัอาเซยีน  และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตของการวจิยัออกเป็น 3 สว่น ดว้ยกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1) ขอบเขตเชงิเนื้อหา :  สามารถแบง่ย่อย ๆ ออกเป็น 3 สว่นส าคญั  

1.1) ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วยความส าคญัของเศรษฐกิจระดบัฐานรากของชุมชนที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายในชมุชนหรอืภายในพื้นทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง 

ซึง่สญูเสยีหรอืถูกลดิรอนไปจากการกอ่สรา้งถนนสองช่องทาง โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะเน้นการน าเสนอ ผลกระทบที่เกดิขึ้น

แลว้ทัง้ในสว่นของแหล่งน ้า ทีด่นิ ป่าไม ้และอื่น ๆ และผลกระทบสบืเนื่องหรอื“ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อนหรอืไม่ไดถู้กพูดถึง” อนั

เป็นมูลค่าความเสยีหายทางเศรษฐกจิหลงัจากสภาพแวดล้อมชุมชนถูกท าลายไปแล้ว นับตัง้แต่การเขา้มาของโครงการ

ดงักล่าว โดยจะอธิบายความเสียหายในส่วนนี้ ในมติิต่าง ๆ อันเป็นค่าใช้จ่ายครวัเรอืนที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายน ้ า 

คา่อาหารและปลา คา่ยานพาหนะเพื่อเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรทีห่่างไกล และคา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกจิจากที่ดนิท ากนิที่ถูก

ท าลาย เป็นต้น ซึ่งจะอธิบายทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัหมู่บา้น ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่สูญเสยีไปจากการเขา้มาของ

ถนนเชือ่มต่อกอ่นหน้านี้และแนวโน้มหลงัจากนี้หากการสรา้งโครงการยงัคงด าเนินต่อไปในมติติ่าง ๆ  

1.2) ขอบเขตเนื้อหาวา่ดว้ยความกงัวลของชุมชนในอนาคตต่อโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง โดยเนื้อหาใน

สว่นนี้จะชีใ้หเ้หน็ถงึความกงัวลในมติหิรอืแงม่มุต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ เชน่ มติทิางเศรษฐกจิ ในประเดน็ของรายได ้มติิของวถิี

ชวีติความเป็นอยู่ทีอ่าจเปลีย่นไป มติขิองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึความยัง่ยืน มติิทางสงัคม ตลอดจน

มติใินเชงิองคค์วามรูข้องทอ้งถิน่ทีม่อียู่และอาจเปลีย่นไปหากโครงการเสรจ็สิน้ 

1.3) ขอบเขตเนื้อหาว่าด้วยข้อเรียกร้อง/ขอ้เสนอหรอืทางออกที่จะน าไปสู่การสรา้งกลไกหรือกระบวนการเชิง

รปูธรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบและธรรมาภบิาลเพื่อแกไ้ขปัญหา ตลอดจนฟ้ืนฟูและเยียวยาผลกระทบจากโครงการถนน

เชือ่มต่อ โดยในสว่นขอ้เรยีกรอ้งและขอ้เสนอ รวมถึงกลไกหรอืกระบวนการเชงิรูปธรรมดงักล่าวนี้จะเป็นเนื้อหาที่น าเสนอ

ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเน้นไปทีใ่นสว่นรฐับาลไทยเป็นส าคญั เชน่ NEDA กระทรวงการต่างประเทศ และกรมคุม้ครอง

สทิธเิสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม เป็นตน้    

2) ขอบเขตระยะเวลา: กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงใชเ้วลาในการด าเนินการทัง้ในส่วนของการศกึษาวจิยัเชงิเอกสาร 

การเกบ็ขอ้มลูเพื่อศกึษาวจิยัในพื้นที่เป้าหมาย การจดัท ารายงานผลการศกึษา และน าเสนอขอ้เสนอเชงิรูปธรรมเกีย่วกบั

การจดัตัง้กลไกความรบัผดิชอบและธรรมาภบิาลว่าดว้ยการฟ้ืนฟูและเยียวยาผลกระทบจากโครงการถนนเชื่อมต่อไปยงั

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้สิ้น 3 เดอืนนับตัง้แต่เดอืนเมษายน  – ปลายเดอืนมถิุนายน รวมระยะเวลา 3 เดอืน โดย

แบง่เป็น 3 สว่น 1) การเกบ็ขอ้มลูเพื่อศกึษาวจิยัทัง้ในรปูแบบเอกสารและในระดบัการศกึษาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (จ านวน 

1 ครัง้) ชว่งปลายเดอืนเมษายนจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 2) การด าเนินการจดัท ารายงาน

การศกึษาในฉบบัภาษาไทย ช่วงเดอืนปลายเดอืนพฤษภาคม – สิ้นเดอืนมถิุนายน ระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 3) การ

น าเสนอผลการศกึษาวจิยัและขอ้เสนอหรอืแผนกลไกเชงิรูปธรรมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบและธรรมาภบิาลจากชุมชนเพื่อ

การฟ้ืนฟูและเยยีวยาผลกระทบจากโครงการถนนเชือ่มต่อใหก้บัภาคประชาสงัคมทัง้ในไทยและทวาย และประชาชนผูไ้ดร้บั

ผลกระทบรบัทราบ ซึง่จะจดัขึน้ในชว่งตน้เดอืนกรกฎาคม 2562  
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3) ขอบเขตพื้นที ่– การด าเนินการศกึษานี้จะเน้นไปที่การลงพื้นที่ภาคสนามในส่วนที่มกีารก่อสรา้งและปรบัปรุง

ถนนสองชอ่งทางทีเ่ชือ่มระหวา่งโครงการทวายและชายแดนไทยทีด่า่นพุน ้ารอ้น จ . กาญจนบุร ีจากการศกึษาวจิยัของกลุ่ม

เสรภีาพแมน่ ้าโขงกอ่นหน้านี้ ชือ่วา่ รายงานศกึษาวจิยั “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรอืน ้าลึกและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย: 

การตรวจสอบธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ” ไดท้ าการศกึษาใน 6 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 1) 

หมู่บา้นโต๊ะ ตง ลง (Taung Thone Lone)  2) หมู่บา้นกาตอร์นี (Ka Htaung Ni)  3) หมู่บา้นกาเลจ ี(Ka Lit Gyi) 4) หมู่

บา้นปินธาดอว์ (Pyin Thar Taw) 5) หมู่บา้นตะบวิชอง (Thabyu Chaung) และ 6) หมู่บา้นกาโลนท่า (Ka Lone Thar) 

อย่างไรก็ตาม จากการปรึกษาหารือในเบื้องต้นกบัองค์กรชุมชนในพื้นที่อย่าง Community Sustainable Livelihood 

Development Organization : CSLD พบวา่หมูบ่า้นทีอ่ยู่ภายในเขตพื้นที่กามองโต่ย  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลดา้น

การปกครองของสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่งนัน้เป็นหมูบ่า้นซึง่เป็นสมาชกิในองค์กรชุมชน CSLD นัน้มหีมู่บา้นจ านวนหนึ่งที่

มคีวามพรอ้มในการให้ขอ้มูลและร่วมสนับสนุนการท าการศกึษาในครัง้นี้ ซึ่งในขณะนี้ม ี4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 1) หมู่บา้นการ์

ตอนี 2) หมูบ่า้นกาเลจ ี3) หมูบ่า้นปินธาดอว์ และ 4) หมู่บา้นตะบวิชอง ดงันัน้ กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงจึงตดัสนิใจเลือก 4 

หมูบ่า้นดงักล่าวเป็นพื้นทีเ่ป้าหมายในการศกึษาในครัง้นี้  

วิธีการศึกษาและการเกบ็ข้อมลู 

เราสามารถแบง่การอธบิายออกเป็น 3 สว่น ดว้ยกนั 

1. การจดัตัง้คณะด าเนินการศกึษาหรอืทมีศกึษา 

คณะด าเนินการศกึษา ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก ่ 

1.1) สว่นด าเนินการวจิยัหลกั: โดยมสีมาชกิกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขงมหีน้าทีจ่ดัเตรยีมเครือ่งมอืการวจิยั เช่น แผนที่

หรอืชคุ าถามหรอืแบบสอบถามส าหรบัสมัภาษณ์ส าหรบับุคคล/ครวัเรอืนและการสนทนากลุ่ม และยงัมหีน้าที่ใน

การจดบนัทกึขอ้มลูและบนัทกึภาพทีร่วบรวมไดร้ะหว่างการด าเนินการศกึษา ตลอดจนสงัเคราะห์ขอ้มูลที่ไดแ้ละ

จดัท ารายงานการศกึษาเพื่อน าเสนอและขบัเคลื่อนเชงินโยบายต่อไป  

1.2) สว่นด าเนินการประสานงานและสนบัสนุน : สมาชกิจากองค์กรภาคประชาสงัคม คอื เสมสกิขาลยั จ านวน 3 

คน และตวัแทนเยาวชนกะเหรีย่งในพื้นที่เป้าหมายการศกึษา จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ประสานงานกบัองค์กร

ชมุชนและชาวบา้นในพื้นทีเ่ป้าหมายการศกึษา น าพากลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงซึ่งเป็นผูด้ าเนินการศกึษาหลกัไปยงั

พื้นที่เป้าหมายการศกึษา อีกทัง้ 1 ในสมาชกิ ยงัท าหน้าที่เป็นล่ามแปลจากภาษาพม่าและภาษากะเหรีย่งเป็น

ภาษาองักฤษเพื่อใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจภาษาวฒันธรรมที่แตกต่างและเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ทัง้ยงัช่วย

บนัทกึภาพและวดีโีอบางสว่นระหวา่งการด าเนินการศกึษาดว้ย        

2. การเลอืกพื้นทีเ่ป้าหมายและบคุคลทีท่ าการศกึษา 

แบง่การอธบิายออกเป็น 2 สว่น 

2.1) พื้นทีเ่ป้าหมาย: การด าเนินการศกึษาในครัง้นี้คณะด าเนินการศกึษาไดก้ าหนดพื้นที่เป้าหมายการศกึษาตาม

ค าแนะน าขององคก์รชมุชนกะเหรีย่งในพื้นที่เป้าหมายอย่าง CSLD คอื หมู่บา้นในพื้นที่กามองโต่ย โดยพื้นที่กา

มองโต่ยเป็นพื้นทีก่ลุ่มหมูบ่า้นชาวกะเหรีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงและมปีระวตัิการต่อต้านคดัคา้นการด าเนิน
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โครงการมาโดยตลอด อกีทัง้ยงัมปีระสบการณ์ในการด าเนินงานวจิยัในระดบัชุมชน มคีวามคุน้เคยกบัผูค้นต่างถิ่น 

ตลอดจนมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอือย่างเตม็ทีต่่อคณะด าเนินการศกึษา โดยคณะด าเนินการศกึษาไดเ้ลือก

หมู่บา้นเป้าหมายการศกึษาในครัง้นี้จ านวน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 1) หมู่บา้นการ์ตอนี 2) หมู่บา้นกาเลจี 3) หมู่

บา้นปินธาดอว์ และ 4) หมู่บ้านตะบิวชอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความคุ้นเคยกบัคณะด าเนินการศึกษาอยู่แล้ว

นบัตัง้แต่คณะผูด้ าเนินการศกึษาไดเ้ขา้มาด าเนินการศกึษาเมื่อปี 2561 ในรายงานการศกึษาที่ชื่อ “ถนนเชื่อมต่อ

โครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย: การตรวจสอบธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนใน

การด าเนินโครงการ”   

2.2) ระดบับุคคล/ครวัเรอืน : การด าเนินการศกึษาในส่วนของการเกบ็ขอ้มูลระดบับุคคล/ครวัเรอืน คณะด าเนิน

การศกึษาได้เลือกสรรทัง้หมด 16 บุคคล/ครวัเรอืน เฉลี่ยหมู่บา้นละ 4 ครวัเรอืน โดยเลือกสรรจากผูท้ี่ไดร้บั

ผลกระทบจรงิทัง้ในดา้นทีด่นิท ากนิและพชืผลทีถู่กยดึหรอืถูกท าลายจากการสรา้งถนนและในดา้นของการด าเนิน

ชวีติและวถิชีวีติความเป็นอยู่ทีเ่ปลีย่นไป โดยมทีัง้กลุ่มคนทีท่างองคก์รชมุชนอย่าง CSLD เป็นผูต้ิดต่อให้และกลุ่ม

คนทีท่างคณะด าเนินการศกึษาเลอืกสรรเองจากการสุ่มถามระหว่างส ารวจพื้นที่และเกบ็ขอ้มูลทางกายภาพในชุม

ขน      

3. วธิกีารศกึษา 

3.1)การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการ

ท่าเรือน ้ าลึกและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายทัง้ในรูปแบบหนังสือ งานวจิัย บทความวิชาการ ทัง้ในไทยและใน

ต่างประเทศ รายงานการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคม หรอื EIA ที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการการสรา้ง

ถนนสองชอ่งทาง ทัง้นี้เพื่อท าความเขา้ใจในรายละเอียดและขอ้มูลโครงการในเชงิลึก เอกสารอีกประเภทหนึ่งที่

ควรท าความเข้าใจและท าการศึกษา คือ เอกสารประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจชุมชนที่สมัพันธ์กบัทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี้ เพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจมุมมองทาง

เศรษฐศาสตรท์ีส่มัพนัธ์กบัทรพัยากรสว่นรวมในชมุชนทัง้ทีป่ระเมนิคา่ไดแ้ละประเมนิค่าไม่ได ้เอกสารในส่วนนี้จะ

ยงัชว่ยทบทวนการเกบ็ขอ้มลูทางเศรษฐกจิฐานรากหรอืเศรษฐกจิชุมชนที่สมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม ไม่เพียงแค่นัน้ 

เอกสารหรอืงานวจิยัอีกประเภทหนึ่ง คอื งานศกึษาในประเดน็มานุษยวทิยาและชาติพนัธุ์ โดยเฉพาะชาติพนัธุ์

กะเหรีย่ง เพื่อทีจ่ะท าความเขา้ใจวถิีชวีติและรูปแบบทางเศรษฐกจิชุมชนของพวกเขาที่อาจแตกต่างออกไปจาก

กลุ่มชาตพินัธุ์อื่น ๆ ไดม้ากขึน้ในภาพรวม     

3.2) การสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นรายครวัเรือน /รายบุคคล (in – depth interview) พรอ้มกบัการใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามในระดบัครวัเรอืน ในสว่นนี้จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื  

3.2.1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจชุมชนและ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ในการด าเนินชวีติของผูค้นในชมุชนนี้ ทีมศกึษา

ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูสมัภาษณ์พรอ้มแบบสอบถามทีเ่ตรยีมไวเ้กีย่วกบัการบนัทกึขอ้มลูเชงิตวัเลขหรอื

ทีส่ามารถประเมนิคา่ไดจ้ากการสญูเสยีทีด่นิ พื้นทีเ่พาะปลูก คา่ใชจ้่ายในครวัเรอืน ตัง้แต่เริม่ด าเนิน
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โครงกา เชน่ คา่น ้า คา่ปลา คา่เดนิทางเพื่อเขา้ถงึแหล่งทรพัยากร คา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกจิต่าง ๆ 

โดยจะเกบ็ขอ้มลูในสว่นนี้เฉลีย่หมูบ่า้นละ  4 - 5 ครวัเรอืน โดยประมาณ   

3.2.2) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูความกงัวลประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย: จะใชเ้ครอืข่ายความเชื่อมโยง

จากองคก์รชมุชนอย่าง CSLD ในการเขา้ไปพบปะพูดคุยและสมัภาษณ์เชงิลึกต่อผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากการโครงการถนนเชื่อมต่อเป็นรายครวัเรอืนหรอืรายบุคคล ในทัง้ 4 หมู่บา้นเป้าหมายในพื้นที่

กามองโต่ย อาจก าหนดใหม้กีารสมัภาษณ์หมูบ่า้นละ 4- 5 ครวัเรอืน เพื่อรวบรวมขอ้กงัวลของพวก

เขาในอนาคตโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง รวมถึงข้อกงัวลและขอ้เรยีกร้องของชุมชนต่อ

หน่วยงานรฐัไทยและบรษิทัไทยทีด่ าเนินโครงการ        

3.3) การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เป็นการรวบรวมขอ้มูลที่เน้นไปที่การพูดคุยแลกเปลี่ยน

ถกเถยีงกนัระหวา่งผูท้ าการศกึษาและกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตวัแทนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการ

ก่อสรา้งถนนสองช่องทางจากทัง้ 4 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 10 - 15 คน รวมทัง้ตวัแทนองค์กรภาค

ประชาสงัคมในพื้นที่และที่มสี่วนเกีย่วขอ้งอย่าง CSLD ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนชาวกะเหรีย่งผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากโครงการ โดยการพูดคุยถกเถียงนี้จะเน้นหวัขอ้สนทนาเกีย่วกบัภาพรวม และความ

คบืหน้าโครงการ รวมถงึการประมวลมูลค่าความเสยีหายทางเศรษฐกจิที่สมัพนัธ์กบัความเสยีหาย

ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของพื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่กามองโต่ย 

ตลอดจนหวัขอ้เรื่องความกงัวลต่ออนาคต ไปจนถึงการให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเกีย่วกบัการ

พฒันาขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอเชงิรปูธรรมรว่มกนัเกีย่วกบักลไกหรอืกระบวนการการฟ้ืนฟูและเยียวยา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ ซึ่งเป็นขอ้เสนอที่จะถูกน าไปเสนอไปยงัรฐับาลและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

 

แผนที่ระบุพืน้ที่เป้าหมายการศกึษา 4 หมู่บา้น 
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ภาพบรรยากาศการเกบ็ขอ้มูลและการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน ณ หมู่บา้นการต์อนี 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมสรุปผลการศกึษา ณ หมู่บา้นปินธาดอว ์

ข้อท้าทายและเงื่อนไขในการศึกษา 

การด าเนินการศกึษาในครัง้นี้มขีอ้ท้าทายหรอืเงื่อนไขหลายประการที่อาจส่งผลให้ขอ้คน้พบหรอืผลการศกึษามี

น ้าหนักน้อยในการให้เหตุผลและค าอธิบาย โดยเฉพาะในเรื่องของการคดิค านวณต้นทุนที่ถูกซุกซ่อนอันเป็นผลกระทบ
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สบืเนื่องทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการซึ่งเป็นขอ้มูลเชงิตวัเลขที่อาจไม่ครอบคลุม ถูกต้องเต็มที่ เพราะตวัเลขต่าง ๆ ที่

ปรากฏในขอ้คน้พบนัน้เป็นตวัเลขประมาณการและคา่เฉลี่ยจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลหรอืการด าเนินการศกึษาที่มขีอ้ต่าง 

ๆ ดงันี้ 

1) ขอ้ทา้ทายเชงิเวลา: คณะผูด้ าเนินการศกึษามเีวลาในการด าเนินการศกึษาทัง้สิ้น 13 วนั ตัง้แต่วนัที่ 3 – 15 

พฤษภาคม 2562 ท าใหม้เีวลาคอ่นขา้งน้อยในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอย่างรอบดา้นในมติิต่าง ๆ หรอืครบทุก

ครวัเรอืนหรอืทุกหมูบ่า้นในพื้นทีก่ามองโต่ยซึง่เป็นพื้นทีเ่ป้าหมาย   

2) ขอ้จ ากดัเชิงระยะทางและพื้นที่: เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายการศึกษาอยู่ในพื้นที่การควบคุมของสหภาพ

แห่งชาตกิะเหรีย่งท าใหค้ณะผูด้ าเนินการไมส่ามารถคา้งแรมในพื้นทีด่งักล่าวได ้เนื่องจากกฎหมายในประเทศ

พมา่และกฎหมายของสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรอืนักท่องเที่ยวเขา้ไปคา้ง

แรมในชุมชนได้ อีกทัง้พื้นที่เป้าหมายอยู่ห่างจากที่พกัของคณะผูด้ าเนินการศกึษาในเมืองทวายไปทาง

ตะวนัออกนอกตวัเมอืงค่อนขา้งมากโดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ซึ่งค่อนขา้งห่างไกล

ออกไปจากทีพ่กัของคณะผูด้ าเนินการศกึษาสง่ผลใหค้ณะผูด้ าเนินการศกึษาตอ้งใชเ้วลาเดนิทางและเสยีเวลา

ในการด าเนินการศกึษาไปคอ่นขา้งมากเชน่กนั ปัจจยัเหล่านี้สง่ผลใหก้ารเก็บขอ้มูลมขีอ้จ ากดัในเชงิเวลาตาม

ไปดว้ย    

3) ขอ้จ ากดัของจ านวนบุคคล/ครวัเรอืนและหมู่บา้นที่ท าการศกึษา: ขอ้จ ากดัในส่วนนี้เกีย่วขอ้งกบัวถิีชวีติและ

วฒันธรรม และความพรอ้มและความสมคัรใจทีจ่ะใหข้อ้มลูของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน แต่ละหมูบ่า้น ในช่วงที่

ด าเนินการศกึษานัน้หลายครวัเรอืนในพื้นที่กามองโต่ยก าลงัท าไร่หมุนเวยีนและเตรียมแปลงเกษตรในสวน

ของตนเอง เนื่องจากเขา้สู่ช่วงฤดูฝนแล้ว อนัเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ท าให้

พวกเขาไม่มเีวลามากนักในการให้ขอ้มูลหรอืให้สมัภาษณ์ที่จะต้องใชเ้วลานาน อีกทัง้มเีป็นบางครอบครวั

เท่านัน้  

4) ขอ้จ ากดัอื่น ๆ: ขอ้จ ากดัในส่วนนี้มอียู่หลายประการดว้ยกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้จ ากดัทางภาษา ปฏเิสธ

ไมไ่ดว้า่ภาษาถอืเป็นก าแพงที่ส าคญัในการด าเนินการศกึษา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถสื่อสารเป็น

ภาษากลางทีใ่ชใ้นการด าเนินการศกึษาในครัง้นี้ คอื ภาษาองักฤษ เนื่องจากพวกเขาสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น 

คอื ภาษาพม่าและภาษากะเหรีย่งเป็นหลกั ดว้ยเหตุนี้จึงต้องมกีระบวนการล่าม  ท าให้การสื่อสารต้องผ่าน

ตวักลางอย่างน้อยหนึ่งข ัน้ตอน ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาการแปลงสารมากกวา่การสือ่สารดว้ยการใชภ้าษาท้องถิ่น

หรอืภาษาองักฤษโดยตรง นอกจากนี้ในเรื่องของการคดิค านวณต้นทุนที่ถูกซุกซ่อนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่า

ครองชพีที่เพิ่มสูงขึ้นหรอืค่าเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิในระดบัครวัเรอืนและระดบัหมู่บา้นนัน้ ส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลตัวเลขที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มเป้าหมายรายครวัเรอืนจ านวน 16 ครวัเรอืน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 4 

ครวัเรอืน และรายหมู่บา้น ซึ่งเป็นขอ้มูลที่มาจากการสนทนากลุ่มหรือการประชุมในระดบัหมู่บา้น โดยมี

ผูเ้ขา้รว่มแต่ละหมูบ่า้นราว 15 – 20 คน ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกครวัเรอืนหรอืทุกหมู่บา้นที่ไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการถนนเชื่อมต่อในพื้นที่กามองโต่ย โดยตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยและตวัเลขประมาณการ
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เท่านัน้ ท าให้ไม่สามารถได้มูลค่าหรือตัวเลขจริงในทุกมิติขอทุกครวัเรอืน อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ก็

สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึผลกระทบสบืเนื่องทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อได ้    

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผลการศึกษานี้จะท าให้ทราบถึงผลกระทบสืบเนื่องซึ่งเป็นผลกระทบที่อยู่นอกเหนือจากการคดิค านวณความ

เสยีหายของผูพ้ ัฒนาโครงการ เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการที่ผลผลิตทางการเกษตรเสยีหาย ต้นทุนการ

ด าเนินชวีติทีเ่พิม่สงูขึน้ หลงัจากทีแ่หล่งทรพัยากรของชมุชนไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากโครงการ 

 ผลการศกึษานี้จะท าให้ทราบถึงความกงัวลต่อความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ได้รบัผลกระทบภายใต้โครงการ

พฒันาขนาดใหญ่อย่างโครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวาย ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นมุมมองต่อการพฒันาของ

ชมุชนในอนาคต 

 ผลการศกึษาในครัง้นี้จะท าใหเ้กดิความตระหนกัรูใ้นระดบัสาธารณะและกลายเป็นประเดน็หรอืกรณีศกึษาตวัอย่าง

ในการสรา้งขอ้เสนอกลไกเชงิรปูธรรมจากชมุชนในการสรา้งความรบัผดิชอบและธรรมาภบิาลเพื่อน าไปสู่การฟ้ืนฟู

และชดเชยเยยีวยาจากการลงทุนในโครงการลงทุนขา้มพรมแดนในระดบัประเทศหรอืระดบัภมูภิาคได ้

 ผลการศกึษาในครัง้นี้ (อาจ) จะท าให้ทัง้ในส่วนของการศกึษามูลค่าทางเศรษฐกจิที่สูญเสยีไปและขอ้เสนอกลไก

เชงิรปูธรรมจากชมุชนในการสรา้งความรบัผดิชอบและธรรมาภบิาลทีน่ าไปสูก่ารฟ้ืนฟูและชดเชยเยียวยาไดร้บัการ

ตอบสนองและแกไ้ขปัญหาจากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งต่อไปอย่างเป็นจรงิรูปธรรม และน าไปสู่การแกไ้ขธรรมาภิ

บาลการลงทุนของภาครฐัและภาคธุรกจิไทยได ้
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บทท่ี 1 มหากาพย์โครงการถนนเช่ือมต่อในโครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย: พฒันาการ

โครงการจากอดีตถึงปัจจบุนั 

โครงการถนนเชือ่มต่อในโครงการท่าเรอืน ้าลึกและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย มจีุดเริม่ต้นและพฒันาการควบคู่มา

กบัโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (โครงการทวาย) อย่างหลกีเหลีย่งไมไ่ด ้เพราะโครงการนี้เป็นหนึ่งใน

ชดุโครงการทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญัของโครงการทัง้หมดในภาพรวม และนบัเป็นโครงสรา้งพื้นฐานที่ขาดไม่ได้หากจะต้อง

มโีครงการพฒันาขนาดใหญ่ใด ๆ โดยเฉพาะกบัโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกมองจากสายตาของนักลงทุนว่าจะสามารถเปลี่ยน

โฉมหน้าของพม่าไปสู่ประเทศที่ตอบรบัการพฒันาอุตสาหกรรม การสรา้งขอ้ต่อความเชื่อมโยงอย่างถนนที่จะเชื่อมแนว

ระเบยีงเศรษฐกจิทางตอนใต้จากชายฝัง่อนัดามนัทางตะวนัตกสุดไปยงัตะวนัออกสุดที่เวยีดนาม จึงเป็นสิง่ส าคญัต่อการ

ขนสง่สนิคา้และบรกิารที่สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ซึ่งแน่นอนว่าถนนเสน้นี้จะช่วยร่นระยะเวลาการเดนิทางไดห้ลาย

ชัว่โมงซึง่จะสง่ผลใหห้่วงโซ่อุปทานของทุนลื่นไหลอย่างมากในภูมภิาคแม่น ้าโขง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยาย

ฐานของธุรกจิอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะในสว่นของท่าเรอืแหลมฉบงัและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรอืที่เรยีกกนั

วา่ อสีเทริน์ ซบีอรด์ ซึง่ในขณะนี้ก าลงัถูกผลกัดนัจากทางรฐับาลให้เป็นระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกในไทย (Eastern 

Economic Corridor: EEC)  

 เนื้อหาในสว่นนี้จะเน้นไปทีก่ารกล่าวถงึประวตัศิาสตร์และพฒันาการของโครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวาย 

นบัตัง้แต่อดตีกอ่นการเขา้มาด าเนินโครงการของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ จนถึงปัจจุบนัอยู่ที่หน่วยงานภาครฐัโดยส านักงาน

ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบ้าน หรือ สพพ . ได้เขา้มาด าเนินโครงการในส่วนของการส ารวจและ

ออกแบบโครงการถนนเชือ่มต่อ 

 โครงการถนนเชื่อมต่อนี้ไม่ไดเ้พิ่งถูกกล่าวถึงหลงัจากที่มกีารริเริม่โครงการทวายในปี 2551 อย่างเป็นทางการ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยและพม่าที่ได้มีการลงนามร่วมกนัในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) หลังจากเกิด

เหตุการณ์พายุไซโคลนนารก์สีถล่มพมา่ในครัง้นัน้เท่านัน้ หากจะยอ้นประวตัิศาสตร์กลบัไปถนนเสน้นี้เคยถูกใชง้านมานาน

กอ่นทีจ่ะมโีครงการพฒันาดงักล่าวเขา้มา  

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยกองทพัญีปุ่่ นซึง่ในขณะนัน้ไดเ้ขา้ครอบครองพมา่แทนทีอ่งักฤษซึ่งปกครองพม่ามา

อย่างยาวนาน พวกเขาไดใ้ชไ้ดส้รา้งเสน้ทางขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งล าเลียงเสบยีงและยุทโธปกรณ์ทางการทหาร และเพื่อ

ขนสง่แรด่บีกุผา่นไปยงัจงัหวดักาญจนบรุใีนประเทศไทย และขนกลบัไปยงัญี่ปุ่ น โดยในขณะนัน้ถนนเสน้นี้ถูกบุกเบกิและ

กรยุทางโดยแรงงานชาวพมา่และแรงงานต่างชาตอิื่น ๆ ซึง่เริม่บกุเบกิเสน้ทางจากเมอืงมยิตตาไปยงัหมู่บา้นซินปิวตาย ซึ่ง

เป็นพื้นทีท่ีอ่ยู่ในพื้นทีข่องกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่ง 

 หลงัจากทีญ่ีปุ่่ นพ่ายแกส่งครามโลกครัง้ที ่2 และประเทศพมา่ไดร้บัเอกราชจากองักฤษ ในปี 2491 การใชถ้นนเสน้

นี้ในสว่นของเสน้ทางระหวา่งเมอืงมยติตาและหมูบ่า้นซนิปิวตายยงัคงมกีารใชง้านโดยผูค้นในพื้นที่บรเิวณนัน้อยู่ แต่ไม่ไดม้ี

การพฒันาไปสูก่ารเป็นโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัโครงการขนาดใหญ่ อย่างไรกต็ามความมุง่ม ัน่ในการพฒันาถนนเสน้นี้ก็
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ปรากฏเคา้ลางอกีคร ัง้พรอ้มกบัการเสนอการพฒันาโครงการทวายในปี 2538 เมื่อรฐัมนตรวี่าการกระทรวงต่างประเทศของ

ไทยในขณะนัน้ คอื ทกัษิณ ชนิวตัร ไดเ้สนอต่อทางรฐับาลพม่าในการพฒันาโครงการทวายและองค์ประกอบส าคญัอย่าง

โครงการถนนเชือ่มต่อดว้ย  

  โครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางนี้เป็นชือ่เรยีกพฒันาการล่าสดุของโครงการถนนเชือ่มต่อทีใ่นคร ัง้แรกที่ปรากฏ

ชื่อภายในโครงการท่าเรอืน ้าลึกและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายนัน้ถูกเรยีกว่า “โครงการถนนเชื่อมต่อเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ทวาย – กาญจนบรุ”ี โครงการนี้ถูกหมายมัน่ปัน้มอืใหม้ขีนาดใหญ่ถึง 8 ช่องทาง ซึ่งมขีนาดความกวา้ง 200 เมตร ซึ่งจะมา

พรอ้มกบัสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู ท่อสง่ก๊าซและน ้ามนั ตลอดจนทางรถไฟ ในภายหลงัถนนเสน้นี้กไ็ดล้ดความกวา้งลงเหลือ 4 

ชอ่งทาง และเหลอื 2 ชอ่งทางในปัจจุบนั มรีะยะทาง 138 กโิลเมตร จากด่านพุน ้ารอ้น จ. กาญจนบุร ีตดัผ่านบรเิวณพื้นที่

ชมุชนทอ้งถิน่โดยเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่ง ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรไีปยงัพื้นที่โครงการทวาย โดยจุดเริม่ต้นของ

ถนนนัน้ถูกนบัรวมกบัโครงการถนนภายในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษทวายดว้ย จุดเริม่ต้นโครงการ คอื กโิลเมตรที่ 18+500 

นัน้จะอยู่ในชว่งบรเิวณทางเขา้พื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษไปสิ้นสุดยงักโิลเมตรที่ 156+500 ณ จุดบรเิวณชายแดนด่านพุน ้า

รอ้น อ าเภอบา้นเกา่ จงัหวดักาญจนบรุ ี 

 

ภาพจ าลองโครงการถนนเชื่อมต่อ 8 ช่องทางในโครงการทวาย (ที่มา: Dawei Development Company Limited) 
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ภาพจ าลองโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางที่ก าลงัไดร้บัการสนบัสนุนโดย สพพ. (ที่มา: เวบ็ไซตโ์ครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางที่ถูก

จดัท าขึน้โดย สพพ. http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html#home )  

โครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวายนี้ในเริม่แรกถูกพฒันาขึ้นโดยผูพ้ฒันาโครงการหนึ่งเดยีวซึ่งเป็นบรษิัท

ก่อสรา้งรายใหญ่ของไทย คอื บรษิัท อิตาเลียนไทย ดเีวล็อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) โดยพัฒนาโครงการในนามบรษิัท 

Dawei Development Company Limited (DDC) ในปัจจุบนัทางบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการก่อสรา้งในส่วนของถนนสอง

ชอ่งทางไปแลว้ นบัตัง้แต่เริม่เขา้มาในขณะที่ยงัมสีถานะเป็นผูพ้ฒันาโครงการตลอดโครงการในช่วงปี 2553 – 2556 โดย

ในขณะที่ด าเนินการโครงการนัน้เป็นโครงการถนนเชื่อมต่อ 4 ช่องทางจราจร ซึ่งทางบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ เริม่มกีาร

เตรยีมพื้นทีบ่างสว่นเพื่อสรา้งถนนเขา้ – ออกชัว่คราว (access road) เพื่อใหส้ะดวกในการกอ่สรา้งถนนตัง้แต่ปี 2553    

โดยในระหวา่งด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อนี้ ทางบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ไดเ้ขา้ด าเนินโครงการอย่างผดิข ัน้ตอน 

กล่าวคอื ทางบรษิทัฯ เริม่ด าเนินโครงการในพื้นทีโ่ดยทีไ่มไ่ดม้กีารจดัท าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม (EIA) กอ่น

แต่อย่างใด อกีทัง้การด าเนินการของบรษิทันัน้มลีกัษณะของการบกุรกุพื้นทีส่วนหรอืพื้นทีท่ ากนิของชุมชน นอกจากนี้ยงัไม่

มกีารแจ้งเตือนหรอืแจ้งขอ้มูลล่วงหน้าให้กบัประชาชนพื้นที่หรือแมก้ระทัง่สหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งซึ่งมอีิทธิพลทาง

การเมอืงและการปกครองในพื้นทีด่งักล่าวแต่อย่างใด สง่ผลใหป้ระชาชนในพื้นทีแ่สดงออกถึงความไม่พอใจในหลายระลอก

จากทัง้สหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งและชาวบา้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยงัไม่เคยมกีารบุกเบกิการท าถนนมาก่อนใน

http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html#home
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ประวตัศิาสตรท์ีผ่า่นมา เชน่ หมูบ่า้นทีอ่ยู่ในพื้นทีก่ามองโต่ย แมใ้นภายหลงัทางบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ จะไดท้ าการว่าจ้าง

สถาบนัวจิยัสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผูท้ าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมในโครงการถนนดงักล่าว 

แต่การเขา้ไปท าการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มนัน้กไ็มไ่ดร้บัความยนิยอมจากชมุชน และผลของการศกึษาดงักล่าวเอง

กใ็หข้อ้มลูวา่โครงการไดส้ง่ผลกระทบในหลายดา้นต่อชุมชนและสิง่แวดล้อมไปแล้วก่อนที่จะมกีารจดัท ารายงานการศกึษา

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม เชน่ การชะลา้งพงัทลายของหน้าดนิ พื้นทีป่่าถูกบกุรกุโดยผูอ้พยพเขา้มาใหม่ เสน้ทางสญัจรเดมิ

ของชาวบา้นเพื่อการขนสง่สนิคา้เกษตรถูกตดัขาด ดนิจากถนนปิดกัน้ทางน ้าและทบัต้นกล้าที่ชาวบา้นเตรยีมไวเ้พาะปลูก

และตน้ไมเ้ลก็ ๆ ดว้ยเหตุนี้การด าเนินการถนนเสน้นี้จงึขดักบัหลกัการศกึษาละการประเมนิวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ตามมาตรฐานของธนาคารโลก2      

แมว้่าบริษทั อิตาเลียนไทยฯ จะถูกถอนการลงทุนออกจากโครงการทวายในปี 2556 เนื่องดว้ยผูร้่วมลงทุนใน

บรษิทั Dawei Development Company Limited (DDC) คอื บรษิทั Max Myanmar ถอนตวัออกจากการเป็นหุ้นส่วน 

รวมถงึความล่าชา้ในการด าเนินโครงการและการประสบปัญหาสภาวะทางการเงนิในการพฒันาโครงการ และเผชญิกบัการ

ต่อตา้นจากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบในพื้นที ่แตโ่ครงการทวายกไ็ดถู้กยกระดบัให้เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมอืระดบัทวภิาคี

ระหว่างรฐับาลไทยและพม่า ซึ่งไดม้กีารร่วมกนัจดัตัง้บรษิทันิติบุคคลเฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicle: SPV) ขึ้นมา 

โดยแบง่สดัสว่นการลงทุนครึง่ต่อครึง่ โดยในภายหลงัทางญี่ปุ่ นกไ็ดเ้ขา้ร่วมบรษิทัดงักล่าวนี้ดว้ยในปี 2558 แต่บรษิทั อิตา

เลยีนไทยฯ กม็ไิดห้ายไปจากโครงการทวาย หากแต่ถูกแปรสภาพจากการเป็นผูพ้ฒันาโครงการเตม็ตวัเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทาน

โครงการทวายระยะแรก (initial phase) ในเดอืนธนัวาคม 2558 ซึ่งโครงการทวายระยะแรกนี้มพีื้นที่ 27 ตารางกโิลเมตร 

รวมกบัพื้นทีส่ว่นนิคมอุตสาหกรรมอกี 8 ตารางกโิลเมตร ซึง่ในสว่นนี้ทางบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ในนามบรษิทั เมยีนทวาย 

อนิดสัเทรยีล เอสเตท  ซึง่ถอืหุน้รว่มกบับรษิทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และ LNG Terminal กย็งัไดร้บัสมัปทานในการเขา้

ไปด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อเชน่เดมิ3  ซึ่งแท้ที่จรงิแล้วการเขา้ไปด าเนินโครงการถนนดงักล่าวไม่เคยว่างเวน้ผูด้ าเนิน

โครงการแต่อย่างใด หากแต่ในช่วง “สญุญากาศ” ระหว่างปี 2556 – 2558 ก่อนที่บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ จะเขา้มาพฒันา

โครงการทวายระยะแรกนัน้ บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ยงัคงไดม้สีทิธใินการพฒันา ซ่อมแซม และบ ารงุรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน 

(Maintenance work) ถนนดงักล่าวอยู่ 

หลงัจากทีบ่รษิทั อติาเลยีนไทยฯ กลบัเขา้มาด าเนินโครงการอีกคร ัง้นัน้ทางบรษิทัไดท้ าการจดัท าการประเมนิผล

กระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม (ESIA) ตามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ปี 2557 ของพมา่ โดยวา่จา้งบรษิทั ทีม คอนซลัติ้ง เอ็น

จเีนียรงิ จ ากดั เขา้มาด าเนินการศกึษา แต่ยงัคงไมไ่ดร้บัความยินยอมและความเห็นชอบจากผูไ้ดร้บัผลกระทบในพื้นที่  แม้

จะมกีารจัดการให้มีการแสดงความคิดเห็นละมีส่วนร่วมในทางสาธารณะ แต่ยังมีการแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะทางผูพ้ฒันาโครงการยงัไม่ไดม้กีารแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นก่อนหน้านี้ ทัง้ปัญหาทางสิง่แวดล้อม และปัญหา

                                                             
2 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ รายงานผลการตรวจสอบที่ 1220/2558 เรื่อง สทิธชิุมชน กรณีโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิ
ทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาทีป่ระเทศไทยร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงในการพฒันา ละเมดิสทิธมินุษยชนต่อชาวทวาย, 23 
พฤศจกิายน 2558. 
3 http://www.daweiindustrialestate.com/  

http://www.daweiindustrialestate.com/
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ของความไมเ่ป็นธรรมในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชย อีกทัง้ผูไ้ดร้บัผลกระทบส่วนใหญ่ยงัคงไม่ไวว้างใจในการกลบัเขา้มา

ด าเนินโครงการของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมา  

การด าเนินโครงการถนนเชื่อมต่อในโครงการทวายนี้ ไม่ไดถู้กผลกัดนัแต่ในฟากฝัง่ของบรษิทัอิตาเลียนไทยฯ 

เท่านัน้ แต่ทางภาครฐับาลไทยเองกม็คีวามมุง่ม ัน่ในการผลกัดนัโครงการนี้อย่างมากเช่นกนั ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการที่รฐับาล

ไทยไดม้มีติคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2558  เรื่อง การด าเนินงานตามมติคณะรฐัมนตรใีนการสนับสนุนการ

พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและพื้นทีโ่ครงการที่เกีย่วขอ้ง โดยเห็นชอบให้ สพพ. เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้เงนิกูผ้่อน

ปรนจ านวน 4,500 ลา้นบาท4 ซึง่เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกพ่มา่ส าหรบัโครงการถนนเชือ่มต่อสองช่องทางใน

โครงการทวาย อย่างไรกต็ามการด าเนินการเหล่านี้กต็้องหยุดชะงกัไป เนื่องจากทางพม่าไดม้กีารจดัการ เลือกตัง้ทัว่ไป

ในชว่งเดอืนพฤศจิกายน 2558 และตลอดปี 2559 เองกไ็ม่ไดม้คีวามคบืหน้ามากนัก และดูเหมอืนว่าจะเป็นการตัง้ต้นกนั

ใหมโ่ดยเฉพาะในการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัรฐับาลใหมเ่กีย่วกบัโครงการทวาย อีกทัง้ยงัต้องรอให้ทางรฐับาลใหม่ของพม่า

น าขอ้เสนอเงนิกูผ้อ่นปรนของรฐับาลไทยเขา้สูร่ฐัสภาพมา่เพื่อใหท้างรฐัสภาอนุมตัเิหน็ชอบ 

ความคบืหน้าของโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางเริม่ปรากฏอีกคร ัง้ในปี 2560 โดยในเดอืนกุมภาพนัธ์ คณะ

ผูน้ าไทยและพมา่ไดม้กีารประชมุหารอืเกีย่วกบัโครงการทวาย โดยทัง้สองรฐับาลเห็นพ้องที่จะขบัเคลื่อนโครงการ โดยเรว็

ทีส่ดุ และไดม้กีารจดัประชมุคณะกรรมการประสานงานรว่มในโอกาสแรก ซึง่ทัง้สองรฐับาลใหค้วามส าคญักบัความเชื่อมโยง

ทางถนนในโครงการทวายซึง่จะอ านวยความสะดวกให้นักธุรกจิ และนักท่องเที่ยวเดนิทางระหว่างจงัหวดักาญจนบุรี-ภาค

ตะนาวศร ีอกีทัง้ในปีนี้เอง ทาง สพพ. มบีทบาทมากขึน้ในโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง ทัง้นี้เนื่องจากว่าไดม้กีารจดั

ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมยีนมา เพื่อการพฒันาโครงการทวาย คร ัง้ที่ 8 โดยที่ประชุม

เหน็ชอบใหม้กีารจดัตัง้คณะท างานร่วมเฉพาะกจิระหว่างไทย – พม่า ส าหรบัโครงการถนนสองช่องทาง5 ซึ่งในส่วนนี้ทาง

รฐับาลไทยประกอบดว้ย สพพ. และกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง และในส่วนของรฐับาลพม่า ประกอบดว้ย กรม

ทางหลวง และกระทรวงการวางแผนและการเงิน  มหีน้าที่ร่วมกนัในการจดัท าแผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการ

ด าเนินงานใหม้กีารพฒันาโครงการต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการประสานงานรว่มระหวา่งไทย – เมยีนมา เห็นชอบเร่ง

พฒันาโครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทาง โดยมรีะยะเวลาการก่อสรา้ง 3 ปี และเดอืนตุลาคมปีเดยีวกนันี้ ไดม้กีารประชุม

คณะท างานเฉพาะกจิระหวา่งไทย – พมา่ ส าหรบัโครงการทวายระยะแรก และคณะท างานเฉพาะกจิระหว่างไทย – เมยีน

มา โครงการถนนสองชอ่งทาง โดยในการประชมุคร ัง้นี้ทางบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ในฐานะผูร้บัสมัปทานไดเ้ขา้รบัทราบการ

ส ารวจเสน้ทางและประมาณการค่าก่อสร้างถนนสองช่องทางเชื่อมต่อด้วย เนื่องจากโครงการดงักล่าวมกีารเสนอให้เป็น

รปูแบบของการลงทุนของภาครฐั เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจให้แก่ภาคเอกชน และการสนับสนุนเงนิทุนสาธารณะจาก

                                                             
4 ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี, การด าเนินงานตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการสนบัสนุนการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายและพืน้ที่โครงการที่
เกี่ยวขอ้ง, เขา้ถงึไดจ้าก 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_id
1=&doc_id2=&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=  
5 คมชดัลกึ, เจซซี ีตัง้ทมีท างาน 2 ชุด เดนิหน้าถนนเชื่อมทวาย – กาญจนบรุ,ี http://www.komchadluek.net/news/economic/285486  และ  
ไทยรฐั, เห่กล่อมเมยีนมาลุยทวาย, https://www.thairath.co.th/content/1149635  

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
https://www.thairath.co.th/content/1149635
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รฐับาลไทยเพื่อพฒันาถนนดงักล่าว นอกจากนี้ในสว่นของโครงการถนนเชื่อมต่อจะมกีารแยกออกจากสญัญาสมัปทานของ

บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ทัง้นี้เพื่อใหโ้ครงการถนนเป็นรปูธรรมโดยเรว็6  

ดว้ยเหตุนี้จงึสง่ผลใหโ้ครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารด าเนินการของบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ 

แลว้ แมว้า่กอ่นหน้านี้ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดล้อมในส่วน

ของถนนสองชอ่งทางไปแลว้กต็าม ท าให้รฐับาลของทัง้สองประเทศเขา้มาเป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งถนนอย่างเต็มตวัแยก

ต่างหากออกจากโครงการทวายระยะแรกทีบ่รษิทั อติาเลยีนไทยฯ เป็นผูด้ าเนินการพฒันา การแยกโครงการถนนออกมาอยู่

ภายใตก้ารด าเนินการของภาครฐัชีใ้หเ้หน็วา่การพฒันาโครงการถนนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะปล่อยให้เอกชนด าเนินการอย่าง

เตม็ที่และรฐัเป็นผูส้นับสนุนทางการเงนิแต่เพียงอย่างเดยีวไม่ไดอ้ีกต่อไป  อย่างไรกต็าม บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ยงัคงมี

หน้าทีใ่นการบ ารงุรกัษาโครงการอยู่ในขณะนี้  

ในชว่งปี 2561 ทีผ่า่นมาความคบืหน้าของโครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางไม่ได้มคีวามชดัเจนเฉพาะในฝัง่ของ

รฐับาลไทยเพยีงอย่างเดยีว แต่ในฟากฝัง่ของรฐับาลพม่าเองกม็คีวามชดัเจนในการยืนยนัเดนิหน้าโครงการถนนเชื่อมต่อ

สองชอ่งทางอย่างเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ โดยในเดอืนมนีาคม ทางรฐัสภาพมา่ไดอ้นุมตัริบัเงนิกูผ้อ่นปรนจ านวน 4,500 ล้านบาท

ที่เสนอโดยรฐับาลไทย7 โดยภายใต้เงื่อนไขของเงนิกู้นี้ทาง สพพ. ไดม้กีารก าหนดรายละเอียดคือ อัตราดอกเบี้ย 0.1 

เปอรเ์ซน็ต์ มกี าหนดช าระเงนิคนืภายในระยะเวลา 20 ปี โดยมกี าหนดระยะปลอดดอกเบี้ย 0% 10 ปี (รวมเป็นระยะเวลา 

30 ปี) โดยบรษิทัใหมท่ีจ่ะเขา้มาเป็นผูด้ าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางนัน้จะต้องเป็นบรษิทัผูร้บัเหมาและบรษิทัที่

ปรกึษาจากประเทศไทย อกีทัง้ทางรฐับาลพม่าต้องใชส้นิคา้และบรกิารจากประเทศไทยในการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่า 

50% นอกจากนี้โครงการถนนดงักล่าวนี้ตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและผา่นการพจิารณาของทางพม่าแล้ว8 

โดยหลงัจากทีท่างรฐัสภาพมา่ไดม้กีารอนุมตัริบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิดงักล่าว เมือ่วนัที ่5 เมษายน ทางรฐับาลพม่าได้

ยื่นขอรบัความช่วยเหลือทางการเงนิจากรฐับาลไทยผ่าน สพพ . โดยใชช้่องทางทางการทูต โดยภายในหนังสอืดงักล่าว

ประกอบดว้ยเนื้อหาสองสว่น คอื การจดัท าแบบรายละเอยีดโครงการ และการปรบัปรงุถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทาง9    

สพพ. เริม่เขา้มามบีทบาทชดัเจนในการด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อสองช่องทางแทนบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ใน

ระดบัสถาบนันบัตัง้แต่ชว่งกลางปี 2561 โดยทางคณะท างานเฉพาะกจิรว่มระหวา่งไทย–พมา่ ส าหรบัโครงการถนนเชื่อมต่อ

สองชอ่งทางไดม้คีวามตกลงกนัทีจ่ะด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอยีดของโครงการ โดยศกึษาและปรบัปรุงรูปแบบ

การก่อสรา้งจากที่มอียู่เดิมทัง้ทางดา้นความปลอดภยั ดา้นเสถียรภาพของโครงสร้างถนน การระบายน ้า ตลอดจนการ

                                                             
6 กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง, รายงานการศกึษาวจิยั เรื่อง “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย:การตรวจสอบธรรมาภิ
บาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ”, https://1th.me/Mhby  
7 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824  
8 ส านกังานความร่วมมอืเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน), (หนงัสอืตอบกลบั) สพพ 660/2561 เรื่อง ชีแ้จงขอ้มูลเกี่ยวกบั
โครงการปรบัปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพืน้ที่เขตเศรษฐกจิพเิศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมยีนมา สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา, 6 กนัยายน 
2561. 
9 เรื่องเดยีวกนั 

https://1th.me/Mhby
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798824
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ปรบัปรุงแนวเสน้ทางให้ดขี ึ้นทัง้ในทางราบและทางดิง่ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อการใชง้านตามจุดประสงค์ของ

โครงการ โดยยดึการส ารวจและออกแบบจากโครงสรา้งทีม่อียู่ในปัจจุบนั ซึ่งเป็นโครงสรา้งที่ทางบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ได้

ด าเนินการไว ้ซึง่รายละเอยีดการออกแบบทางวศิวกรรมของถนนจะทราบผลเมื่อการด าเนินการของบรษิทัที่ปรกึษาที่ทาง 

สพพ. วา่จา้งแลว้เสรจ็ โดยในเบื้องต้นนัน้ถนนเสน้นี้จะใชม้าตรฐาน ASEAN Highway และต้องมมีาตรฐานไม่ต ่ากว่าถนน

มาตรฐานชัน้ 4 ของกรมทางหลวงของประเทศไทย10   

อย่างไรกต็าม แมท้าง สพพ. ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัจะเขา้มามบีทบาทในการด าเนินโครงการถนนเชื่อมต่อสอง

ช่องทางแล้วกต็าม แต่ในแง่ของการฟ้ืนฟูหรอืแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกดิขึ้นแล้วต่อชุมชนที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ในดา้น

สิง่แวดลอ้ม การแย่งยดึทีด่นิ และการจ่ายคา่ชดเชยทีช่าวบา้นกล่าววา่ไมเ่ป็นธรรมที่เกดิจากการด าเนินโครงการของบรษิทั 

อติาเลยีนไทย นัน้ไม่ไดถู้กระบุภายในความรบัผดิชอบของหน่วยงานแต่อย่างใด รวมถึงภายในรายละเอียดเงื่อนไขเงนิกู ้

4,5000 ลา้นบาท กไ็มไ่ดก้ าหนดใหม้กีารน าเงนิกูส้ว่นนี้เป็นเงนิค่าชดเชยให้กบัชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบ ในช่วงระหว่างนี้

จงึเกดิชอ่งวา่งของความรบัผดิชอบจากผูม้สีว่นไดเ้สยีในโครงการในเชงินโยบาย 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ตวัแทนหน่วยงาน สพพ.และกระทรวงการก่อสรา้ง ของเมยีนมาไดล้งนาม

รว่มกนัในขอ้ตกลงเพื่อยกระดบัและพฒันาถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางในโครงการทวาย ภายใต้ขอ้ตกลงนี้ สพพ . จะมหีน้าที่

ในการด าเนินการส ารวจและออกแบบเพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการยกระดบัถนนเชือ่มต่อดงักล่าว โดยจะใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการจ านวน 8 เดอืน โดยบรษิทัทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัการวา่จา้งนัน้จะเริม่ด าเนินการส ารวจและออกแบบโครงการถนน ซึ่ง

นบัเป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการของ สพพ. โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 – กนัยายน 2562 รวมระยะเวลา 

240 วนั โดยในปัจจุบนัปรากฏรายนามของบรษิทัที่ปรกึษาแล้ว รวมทัง้สิ้น 3 บรษิทัดว้ยกนัดงันี้ คอื 1) บรษิทั อินเดก็ซ์ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล กรุ๊ป จ ากดั โดยเขา้ท าการศกึษาที่เน้นในดา้นสิง่แวดล้อมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 2) บรษิทั ดี

เคด คอนซลัแตนท์ จ ากดั เข้าท าการศึกษาในส่วนของงานดา้นวศิวกรรม และ3)  พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จ ากดั เน้น

ท าการศกึษาในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการจราจร11 

ในส่วนรายละเอียดของโครงการส ารวจและออกแบบโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางนี้ ภายในเวบ็ไซต์ที่ถูก

จดัท าขึน้ใหม่ของ สพพ. ไดร้ะบุว่า12 โครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางมรีะยะทาง 138 กโิลเมตร โดยจะเริม่ด าเนินการ

กอ่สรา้งและท าการศกึษาส ารวจและออกแบบถนนดงักล่าวโดยมจีุดเริม่ต้นตัง้แต่ กโิลเมตรที่ 18+500 ต่อจากถนนภายใน

โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไปจนถงึ 156+500 ณ ชายแดนไทยทีด่า่นพุน ้ารอ้น จงัหวดักาญจนบุร ีโดยภายในการส ารวจ

และออกแบบถนนครัง้นี้ทาง สพพ. ไดร้ะบวุา่จะเป็นการพฒันาถนนโดยยึดแนวเสน้ทางเดมิที่มกีารด าเนินการไปแล้ว โดย

ระหว่างจดัท าการส ารวจและออกแบบถนนโดยบรษิทัที่ปรกึษานี้จะมกีารด าเนินการทบทวนและปรบัปรุงการประเมนิผล

กระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีไ่ดม้กีารจดัท าไปกอ่นหน้านี้ หรอือย่างน้อยทีส่ดุจะตอ้งมกีารจดัท าการศกึษาและประเมนิผล

                                                             
10 เรื่องเดยีวกนั  
11 http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html  
12 http://www.neda-daweiroad.com/projectarea-th.html  

http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html
http://www.neda-daweiroad.com/projectarea-th.html
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กระทบสิง่แวดลอ้มซึง่จะอยู่ในลกัษณะของ Initial Environmental Examination (IEE) ควบคู่ไปกบัการศกึษาและออกแบบ

ดา้นวศิวกรรมดว้ยซึ่งจะด าเนินการตามกฎหมายสิง่แวดล้อมของพม่า ครอบคลุมทรพัยากรสิง่แวดล้อม 4 ประเภทหลัก 

ไดแ้ก ่ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า

ต่อคุณภาพชวีติ เพื่อประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกดิขึ้นจากการพฒันาโครงการในช่วงการก่อสรา้งและ

ด าเนินการ พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสงัคมจากโครงการ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุทาง สพพ. ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า13 อาจมแีนวโน้มที่จะต้องมกีารศกึษาและ

ประเมนิผลกระทบใหมใ่นบางพื้นที ่เนื่องจากจะมเีสน้ทางบางสว่นที่จะตอ้งถูกตดัหรอืขยายเพิ่ม แนวถนนบางส่วนอาจต้อง

ออกนอกเสน้ทาง ทางราบ ทางโคง้ ทางชนับางส่วนอาจต้องปรบัเปลี่ยน และอาจไปรบกวนพื้นที่ป่าหรอืพื้นที่ของผูค้นใน

พื้นที ่แน่นอนวา่ตอ้งมกีารปรบัความโคง้และความชนัใหส้อดรบักบัความเรว็ของรถ เพื่อป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุให้มากที่สุด 

ในสว่นของความชนัหรอืทางดิง่นัน้มกีารก าหนดใหป้รบัใหไ้มเ่กนิ 10 – 12% หรอืไม่ให้สูงเกนิ 100 เมตร เพราะหากสูงเกนิ

กวา่ทีก่ าหนดไวจ้ะเป็นยากต่อการขนสง่ โดยเฉพาะกบัรถบรรทุก พรอ้มทัง้ตอ้งป้องกนัอาการเบรคแตกของรถดว้ย 

นอกจากนี้ภายในกรอบขอบเขตงานจา้งทีป่รกึษา (TOR) นัน้กไ็ดม้กีารก าหนดให้มกีารสรา้งทางลอดและทางขา้ม

ส าหรบัสตัว์ป่า ทัง้นี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้การก่อสรา้งพฒันาถนนไปส่งผลกระทบกบัสตัว์ป่าในพื้นที่แถบเทือกเขา

ตะนาวศร ีซึง่มสีตัว์ป่าหายากอยู่เป็นจ านวนมาก โดยการสรา้งทางลอดทางขา้มนี้จะถูกสรา้งในช่วงแนวถนนระหว่างเมอื

งมยิตตาไปยังหมู่บ้านซินปิวตาย โดยการก าหนดให้มกีารสรา้งทางลอกทางข้ามสตัว์ป่านี้มาจากการเข้าให้ขอ้มูลจาก

รายงานการศกึษาขององค์การกองทุนสตัว์ป่าโลก หรอื World Wildlife Fund: WWF โดยทาง สพพ. กล่าวว่าก่อนหน้านี้

ภายใน TOR ยงัไมไ่ดม้กีารก าหนดใหม้ทีางลอดทางขา้มดงักล่าวแต่อย่างใด   

ภายใต้แผนการศกึษาดงักล่าวของบรษิัทที่ปรกึษาทัง้ 3 บรษิัทนี้ มีกรอบระยะเวลารายงานความคืบหน้าและ

ก าหนดส่งรายงานการศึกษาแบ่งเป็น 4 ช่วงดว้ยกนั คอื 1) ในช่วงของการส่งรายงานการส ารวจเบื้องต้น (Inception 

Report) ในเดอืนเมษายน 2) การส่งรายงานความกา้วหน้า (Progress Report) ในเดอืนพฤษภาคม 3) การส่งรายงาน

เบื้องต้นก่อนรายงานสุดท้าย ( Interim Report) และการส่งรายงานครัง้สุดท้าย (Final Report) ในวนัที่ 28 กนัยายน 

นอกจากนี้ทาง สพพ. ยงัระบอุกีวา่ในชว่งระหวา่งการจดัท ารายงานเบือ้งตน้กอ่นรายงานสดุทา้ยจนถงึก าหนดสง่รายงานครัง้

สดุทา้ยนัน้จะมกีารจดัการประชมุชีแ้จงโครงการและรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ไดร้บัผลกระทบ จ านวน 2 

ครัง้ดว้ยกนั14  

ในเชงิความคบืหน้าการจดัท ารายงานการศกึษาส ารวจและออกแบบถนนนัน้ ในปัจจุบนัทางบรษิทัที่ปรกึษาไดท้ า

การส่งรายงานการส ารวจเบื้องต้นและรายงานความกา้วหน้าให้กบัทาง สพพ . แล้ว โดยทาง สพพ. ไดม้กีารจดัประชุม

น าเสนอรายงานดงักล่าวทีก่รงุเนปิดอว ์เมือ่วนัที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมผีูแ้ทนหน่วยงานฝ่ายพม่า คอืกระทรวง

                                                             
13 สมัภาษณ์พนัเอกศรณัย ูวริยิเวชกุล รองผูอ้ านวยการ สพพ. เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ณ ส านกังานความร่วมมอืเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อน
บา้น. 
14 เรื่องเดยีวกนั 
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การก่อสรา้ง เป็นผูต้รวจรบังานจาก สพพ.15 และในวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทาง สพพ. เองกไ็ดเ้ขา้ยื่นเสนอ

รายงานระหวา่งการศกึษาหรอืรายงานกอ่นรายงานสดุทา้ย (Interim Report) ใหก้บัทางหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกระทรวง

การก่อสร้างของพม่าไดร้บัทราบและตรวจรบัรายงานแล้ว ณ กรุงเนปิดอว์16 โดยขัน้ตอนนี้ เป็นข ัน้ตอนที่ 3 ของการ

ด าเนินการศกึส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นข ัน้ตอนล่าสุดก่อนที่ส่งรายงานฉบบัสุดท้ายหรอื Final 

Report ในปลายเดอืนกนัยายน อย่างไรกต็าม รายงานเบือ้งตน้และรายงานระหวา่งการศกึษาดงักล่าวยงัไม่ไดม้กีารเปิดเผย

ขอ้มลูต่อสาธารณะและชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบในทุกพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบและบนเวบ็ไซต์ของ สพพ. แต่อย่างใด แมว้่า 

เดอืนพฤษภาคม ทาง สพพ. เริม่ใหค้วามส าคญักบัการเขา้มามสีว่นรว่มของประชาชนในภาคสว่นต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งมากขึ้น 

โดยในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทาง สพพ. ไดจ้ดัการประชุมการปรกึษาหารอืสาธารณะครัง้ที่ 1 ณ ห้องประชุมของ

โครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย17 ในพื้นที่นาบูเล การจัดประชุมคร ัง้นี้เป็นการให้ข้อมูลการปรบัปรุงโครงการถนน

เชื่อมต่อ ความคืบหน้าในการท าการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการ และรบัฟังความคิดเห็นจากผูท้ี่ เขา้ร่วม 

อย่างไรกต็าม จากการประชมุดงักล่าวพบวา่มชีาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบหลายพื้นที่เช่นกนัที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วม และไม่ไดม้สี่วน

รว่มกบักระบวนการดงักล่าว กล่าวคอื การจดัประชมุนี้ยงัไม่สามารถให้ขอ้มูลและเปิดรบัฟังความคดิเห็นไดก้วา้งขวางมาก

พอในทุกพื้นทีห่รอืในทุกหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัผลกระทบโครงการ โดยหากพจิารณาจากกรอบระยะเวลาของการด าเนินการศกึษา

ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดโครงการถนนแลว้ ทางกลุ่มบรษิทัที่ปรกึษาและสพพ . จะเหลือการประชุมปรกึษาหารอือีก

หนึ่งคร ัง้ ซึง่ไมท่ราบแน่ชดัวา่การประชมุดงักล่าวจะเกดิขึ้นทีใ่ด ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบจะมสี่วนร่วมไดม้ากน้อยเพียงใด

ในกระบวนการดงักล่าว  

นอกเหนือจากกรอบระยะเวลาของการส ารวจและออกแบบโครงการถนนที่ทางบรษิทัที่ปรกึษาต่าง ๆ จดัท าแล้ว 

หลงัจากเสรจ็สิน้กระบวนการดงักล่าวนี้ ทาง สพพ. จะยื่นผลส ารวจและออกแบบถนนนี้ให้ทางรฐับาลไทยและรฐับาลพม่า

รบัทราบ แลว้หากทางรฐับาลพมา่เหน็ชอบต่อผลการศกึษาดงักล่าวกจ็ะมกีารลงนามด าเนินโครงการในทนัที โดยคาดการณ์

วา่ชว่งปี 2563 จะไดเ้ริม่ด าเนินโครงการ โดยในสว่นของบรษิทัทีจ่ะเขา้เป็นผูด้ าเนินโครงการถนนต่อจากนี้นัน้ แน่นนอนว่า

ทาง สพพ. จะเป็นผูย้ื่นเสนอรายนามบรษิทัก่อสรา้งที่มมีาตรฐานสูงทัง้หมดในไทยให้กบัทางรฐับาลพม่าเป็นผูค้ดัเลือกถึง

ความเหมาะสมในการเขา้มาด าเนินโครงการ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของรฐับาลพม่าถึงความเป็นไปไดแ้ละศกัยภาพใน

การด าเนินโครงการ ซึง่มแีนวโน้มวา่ทางบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ อาจจะไดก้ลบัเขา้มาเป็นผูด้ าเนินโครงการอีกคร ัง้ เนื่องจาก

มศีกัยภาพอยู่แลว้ในงานรบัเหมากอ่สรา้ง อกีทัง้มเีครือ่งมอืและวสัดอุุปกรณ์ในพื้นที่พรอ้ม และด าเนินงานในพื้นที่โครงการ

มาเป็นเวลายาวนาน18 

                                                             
15 http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html  
16 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm  
17 https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm   และ   https://www.facebook.com/dawei.sez  
18 สมัภาษณ์พนัเอกศรณัย ูวริยิเวชกุล รองผูอ้ านวยการ สพพ. เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ณ ส านกังานความร่วมมอืเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อน
บา้น. 

http://www.neda-daweiroad.com/index-th.html
https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm
https://www.neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm
https://www.facebook.com/dawei.sez
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อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนั โครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางในโครงการทวายนี้นัน้ในแง่ของการพัฒนาเชิง

กายภาพของพื้นทีถ่นนสายนี้ยงัคงไดร้บัการบ ารงุรกัษาและดแูลถนนโดยบรษิทั อติาเลียนไทยฯ ซึ่งแมใ้นปัจจุบนัจะไม่ไดม้ี

สถานะเป็นผูด้ าเนินโครงการถนนแบบเต็มตวั จากการลงพื้นที่ถนนของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงที่ผ่านมานี้ยงัพบเห็นการ

ด าเนินการปรบัทางและดูแลบ ารุงรกัษาถนนของบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ อยู่ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังคงท างาน 

กอปรกบับา้นพกัแรงงานและทีต่ ัง้บรษิทัย่อยของบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ กย็งัคงอยู่ในพื้นที่แมถ้นนจะยงัไม่ไดร้บัการพฒันา

ไปมากนัก แต่ในแง่ของการสญัจรไปมาระหว่างผูค้นและการขนส่งและการคา้ขายในพื้นที่ยงัคงด าเนินไปกว่าเกอืบสบิปี

นับตัง้แต่บริษัทเข้ามาด าเนินโครงการเป็นผู้พัฒนาโครงการเต็มตัว แต่ที่ดูเหมือนจะยังไม่ได้ร ับการแก้ไขปรบัปรุง

เช่นเดยีวกบัถนนก็คอืปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการทัง้ ในแง่ของปัญหาดา้นธรรมาภิบาลในการด าเนิน

โครงการ การจดัการดา้นสิง่แวดล้อม การจ่ายค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรมและล่าชา้ กระบวนการด าเนินโครงการที่ขาดการมี

สว่นรว่มอย่างรอบดา้นของชาวบา้นตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึตลอดโครงการยงัคงไมไ่ดร้บัการแกไ้ขและถูกเพกิเฉย  

ในแง่ของการพฒันาเชงิระบบ โครงสรา้ง และสถาบนันัน้ โครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางไดร้บัการผลกัดนั

อย่างหนกัจากภาครฐัไทยผา่นการด าเนินการของ สพพ.โดยวธิีการสนับสนุนทางการเงนิและการสนับสนุนทางวชิาการต่อ

โครงการ นบัตัง้แต่คณะรฐัมนตรไีทยออกมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2558  

ในสว่นของการสนบัสนุนการปรบัปรงุและพฒันาโครงการดว้ยเงนิกูผ้่อนปรนดอกเบี้ยต ่า จ านวน 4,500 ล้านบาท 

ซึง่ในประวตัศิาสตรก์ารให้ความช่วยเหลือของ สพพ. นัน้ถือว่าเงนิจ านวนนี้เป็นจ านวนเงนิที่มากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏใน

การท างานของ สพพ. ทีม่หีน้าทีส่นบัสนุนการกอ่สรา้งพื้นฐานเพื่อสรา้งความเชื่อมโยงทางการคา้และการพฒันาในภูมภิาค 

ทัง้นี้เนื่องจากเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้เกนิขอ้ก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิของ สพพ . ที่มขีอ้ก าหนดให้ไม่เกนิ 

2,000 ลา้นบาท19 ในทุกประเภทโครงการ โดยภายในรายละเอยีดและเงือ่นไขของการกูย้มืเงนิกู ้4,500 ล้านบาท นี้กไ็ม่ไดม้ี

การระบุถึงงบประมาณในส่วนของการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นก่อนหน้านี้ เช่น การจ่ายค่าชดเชยที่ตกคา้งและการจดัการ

ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรมทีเ่กดิขึน้ไปแลว้  

โครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางยงัไดร้บัความชว่ยเหลอืทางวชิาการดงัที่ปรากฏในส่วนของการจ้างกลุ่มบรษิทั

ที่ปรกึษาโดย สพพ . เพื่อส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการดงักล่าว ซึ่งแมจ้ะเห็นไดว้่าในขณะนี้การส ารวจและ

ออกแบบโครงการจะยงัคงด าเนินต่อไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่จะสิ้นสุดในปลายเดอืนกนัยายน 2562 แต่ดู

เหมอืนวา่ภายใตก้ารด าเนินการในขณะนี้ยงัไม่มขี ัน้ตอนในการชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รบัทราบและรวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในส่วนที่มีการด าเนินการศกึษาไปแล้วของรายงานการส ารวจเบื้องต้น ( Inception Report) และรายงานระหว่าง

การศกึษา (Interim Report) อย่างทัว่ถึงอย่างแท้จรงิ แมว้่าจะมกีารจดัการประชุมปรกึษาหารอืสาธารณะครัง้ที่ 1 ไปแล้ว 

                                                             
19 กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง, รายงานศกึษาวจิยั “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย: การตรวจสอบธรรมาภบิาลการ
ลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ”, หน้า 27. 
https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2018/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b881e0b8b2e0b8a3e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0
b881e0b8b2e0b8a3e0b896e0b899e0b899e0b8aae0b8ade0b887e0b88ae0b988e0b8ade0b887e0b897e0b8b2e0b887_2.pdf  

https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2018/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b881e0b8b2e0b8a3e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b896e0b899e0b899e0b8aae0b8ade0b887e0b88ae0b988e0b8ade0b887e0b897e0b8b2e0b887_2.pdf
https://themekongbutterfly.files.wordpress.com/2018/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b881e0b8b2e0b8a3e0b982e0b884e0b8a3e0b887e0b881e0b8b2e0b8a3e0b896e0b899e0b899e0b8aae0b8ade0b887e0b88ae0b988e0b8ade0b887e0b897e0b8b2e0b887_2.pdf
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แต่สถานทีจ่ดัการประชมุนัน้อยู่ห่างไกลจากพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ กล่าวคอื การประชุมในครัง้นี้ไม่ได้

สามารถสรา้งการมสีว่นรว่มอย่างทัว่ถงึไดจ้รงิต่อผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง  

ในสว่นของความคบืหน้าของการศกึษานัน้ กลุ่มบรษิทัที่ปรกึษาไดส้่งมอบรายงานทัง้สองฉบบัไปยงั สพพ. และ

ทาง สพพ. ไดม้กีารจดัประชุมน าเสนอรายงานต่อตวัแทนรฐับาลพม่าที่เกีย่วขอ้งกบัโครงการแล้ว ซึ่งในส่วนนี้จากการลง

พื้นทีศ่กึษาของกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขงพบวา่ทางประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่กามองโต่ย ซึ่งเป็น

พื้นที่เป้าหมายของการศึกษายังไม่ทราบความคืบหน้าเชิงกระบวนการของโครงการแต่อย่างใดว่าไปถึงข ัน้ตอนใด 

นอกจากนัน้พวกเขายงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มการประชมุปรกึหารอืสาธารณะทีจ่ดัขึน้ไปแลว้แต่อย่างใด  

ในส่วนของความคืบหน้าทางฝ่ายร ัฐบาลพม่านัน้ เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางรฐับาลพม่า โดย

ประธานาธบิดวีนิ มนิ ไดล้งพื้นทีเ่ยอืนเมอืงทวายและตรวจสอบความเรยีบรอ้ยและความคบืหน้าของโครงการถนนเชื่อมต่อ

สองช่องทางโดยเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการในส่วนของเมอืงมยิตตาซึ่งเป็นจุดแยกของโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่อง

ทางเขา้ไปยงัพื้นทีท่ีย่งัไมเ่คยมกีารบกุเบกิมาก่อนหน้าที่จะมโีครงการ เขา้สู่พื้นที่กามองโต่ย มุ่งหน้าสู่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

นอกจากนี้ทางประธานาธิบดีวนิ มนิ ไดแ้สดงออกถึงจุดยืนและความตัง้ใจของรฐับาลในการที่จะผลกัดนัโครงการให้แล้ว

เสรจ็20 ซึง่นี่ถอืเป็นสญัญาณส าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่รฐับาลพม่าที่ไม่ไดแ้สดงบทบาทต่อโครงการมาอย่างยาวนานนัน้ก าลงั

มุง่ม ัน่ทีจ่ะเปลีย่นโฉมหน้าของทวายไปสูแ่นวทางของการพฒันาในอนาคตร่วมกนักบัรฐับาลไทย ยิ่งไปกว่านัน้การก่อสรา้ง

ถนนสายนี้ก าลงัจะเกดิขึน้ท่ามกลางปัญหาทางการเมอืงระหวา่งรฐับาลพมา่หรอืกองทพัพมา่และสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่งที่

มปัีญหาความขดัแยง้มาอย่างยาวนาน ซึง่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากระบวนการสนัติภาพ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2555 

และอกีคร ัง้ในปี 2558 ทางสหภาพกะเหรีย่งมกีารลงนามในขอ้ตกลงหยุดยิงแห่งชาติ (Nationwide Ceasefire Agreement: 

NCA) พร้อมกบักลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ อาจเป็นไปได้ว่าการเร่งพัฒนาโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางนี้จะส่งผลให้

กระบวนการสนัติภาพในพม่าที่ก าลังด าเนินอยู่ในขณะนี้กลับถอยหลงัไปมากกว่าเดมิ อีกทัง้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รบั

ผลกระทบกด็เูหมอืนวา่พวกเขาจะยิ่งติดหล่มของการพฒันาโครงการที่ปัญหาที่เกดิขึ้นไปแล้วยงัไม่ถูกพูดถึงมากนัก และ

ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขอย่างทีค่วรจะเป็น ซึง่นี่เป็นสิง่ทีท่างสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่งเป็นกงัวลมากที่สุด เพราะเกรงว่าโครงการ

ถนนเชือ่มต่อนี้อาจไมส่ง่ผลดตี่อกระบวนการสนัตภิาพทีเ่กดิขึน้อยู่ในขณะนี้21 

แมว้า่การด าเนินการผลกัดนัโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางของ สพพ . จะเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อ

วนัที ่7 พฤษภาคม 2558 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าวโดยตรง แต่กอ็าจเป็นการกระท าที่ขดักบัมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่

16 พฤษภาคม 2559  เรื่อง สรุปผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค ารอ้งที่มขีอ้เสนอแนะนโยบาย 

เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณีการด าเนินโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาของ

บรษิทั อติาเลยีนไทย ฯ ซึง่ประเทศไทยไดร้ว่มลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงในการพฒันา โครงการดงักล่าว ที่มกีารละเมดิสทิธิ

                                                             
20 http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-
officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g  
21 สมัภาษณ์พะโดะ เอ หน่า เลขาธกิารสหภาพแห่งชาตกิะเหรี่ยง ภูมภิาคตะนาวศร ีเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562) 

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g
http://www.globalnewlightofmyanmar.com/president-meets-taninthayi-region-administrative-legislative-judiciary-officials/?fbclid=IwAR3HeRD0l4UW3wmwH-xkS_vItkmFWcP5HqaHxk5KRJ66aZrqz9Su6nVlG1g
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มนุษยชนต่อชาวทวาย ทีม่สีาระส าคญัในการมุง่ปรบัเปลีย่นธรรมาภบิาลการลงทุนของภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชนไทยที่ไป

ลงทุนในต่างประเทศ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการชีแ้นะแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชน (UN Guiding 

Principle on Business and Human Rights: UNGP) ซึ่งให้ความส าคญัไปที่ 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ “คุม้ครอง เคารพ และ

เยยีวยา” รวมถงึการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัโครงการทวายดว้ย ซึง่กรณีนี้จะเป็นกรณีเริม่แรกของมติคณะรฐัมนตรนีี้  เนื่อง

ดว้ยการด าเนินการของ สพพ. ในกรณีนี้อาจเป็นการซ ้าเติมปัญหาผลกระทบที่ยงัไม่ไดถู้กสะสางและแกไ้ขอย่างถูกต้อง

จนถงึทีส่ดุ ชาวบา้นในพื้นทีโ่ครงการยงัคงถูกละเลยจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนภายใตก้ารพฒันานี้  
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บทท่ี 2 ประวติัศาสตร ์นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และทรพัยากรและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีกามองโต่ย และการเข้ามา

ของถนนเช่ือมต่อ  

ในบทที ่1 ของรายงานฉบบันี้ไดอ้ธิบายไปแล้วถึงพฒันาการของโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางที่ถูกพฒันา

อย่างเป็นจรงิเป็นจงัในช่วงที่มคีวามร่วมมอืในการพฒันาโครงการทวายในช่วงต้นทศวรรษ 2550 โดยโครงการไดร้บัการ

พฒันาโดยบรษิทั อติาเลยีนไทยฯ เรือ่ยมาจนถงึการเขา้มามบีทบาทโดยตรงของภาครฐัไทยและพม่าในการพฒันาโครงการ 

โดยเฉพาะในสว่นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในไทยอย่าง สพพ. ซึง่โครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางไดถู้กรบัชว่งการขบัเคลื่อน

โครงการและพฒันาต่อหลงัจากที่บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ ไม่ไดเ้ป็นผูพ้ฒันาโครงการถนนนี้แล้ว (แมจ้ะยงัมสีถานะเป็นผู้

บ ารงุรกัษาโครงสรา้งถนนอยู่ในปัจจุบนั) โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงพื้นที่กามองโต่ยซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ไดร้บัผลกระทบ

จากโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางอย่างไม่อาจหลีกเลี่ย งได้ และแน่นอนว่าพื้นที่ดงักล่าวจะได้รบัผลกระทบจาก

โครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางในระยะใหม่ที่ก าลงัถูกขบัเคลื่อนโดยภาครฐัทัง้สองประเทศ และการเขา้มาของบรษิทั

ผูพ้ฒันาโครงการทีจ่ะเขา้มาใหมใ่นอนาคต 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถงึขอ้มลูพื้นฐานของพื้นที่กามองโต่ยโดยภาพรวมทัง้ในแง่ของประวตัิศาสตร์ นิเวศวทิยา

และทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะในแง่มุมทางเศรษฐกจิชุมชน และจะมุ่งเน้นให้ความส าคญัไปที่ขอ้มูล

พื้นฐานทีม่รีว่มกนั และขอ้มลูรายหมูบ่า้นของชมุชนทีเ่ป็นพื้นทีเ่ป้าหมายการศกึษาในครัง้นี้ทัง้ 4 หมู่บา้น นอกจากนัน้แล้ว

จะอธบิายถงึความสมัพนัธ์ของถนนเชือ่มต่อสองช่องทางและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายด้วย ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความเขา้ใจและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพพื้นทีแ่ละสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จากโครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางในบทถดัไป 

 

2.1 ภมิูศาสตรแ์ละลกัษณะทางกายภาพของกามองโต่ย 

กามองโต่ย (Kamoethway) เป็นชือ่เรยีกในภาษากะเหรีย่งของไมย้นืตน้ชนิดหนึ่งทีช่ ือ่ในภาษาไทยเรยีกว่า 

“ตะแบก”  (Lagerstroemia floribunda Jack ex Blume)22 โดยตน้ตะแบก หรอื กามองโต่ย นี้สามารถพบทัว่ไปในพื้นทีก่า

มองโต่ยหรอืหุบเขากามองโต่ย การทีต่น้ไมช้นิดนี้สามารถถูกพบไดม้ากในบรเิวณหุบเขาแห่งนี้จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่

บรรพบรุษุทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่มากวา่รอ้ยปีของชาวบา้นทีน่ี่เป็นผูต้ ัง้ชือ่ให ้ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณนี้สามารถใชป้ระโยชน์ได้

หลายรปูแบบจากตน้ตะแบก เชน่ การน าไปล าตน้และกิง่ของมนัไปท าฟืนทัง้บรโิภคใชเ้องในครวัเรอืนและน าไปขายในเมอืง 

น าสว่นต่าง ๆ ทัง้ตน้และดอกสามารถไปใชใ้นทางการแพทย์พื้นถิน่ได ้และทีส่ าคญัล าตน้สามารถน าไปเป็นสว่นประกอบ

ของบา้นได ้เชน่ เสา กระดาน คาน ได ้

พื้นทีก่ามองโต่ย เป็นชือ่เรยีกรวม ๆ ของกลุ่มหมูบ่า้นชาวกะเหรีย่งซึง่ตัง้อยู่ในพื้นทีหุ่บเขาทีบ่รเิวณพื้นที่สูงในเขต

เทือกเขาตะนาวศร ีมแีม่น ้าสายส าคญัไหลผ่าน นัน่คอืแม่น ้ากามองโต่ย อนัเป็นเสน้เลือดส าคญัของชาวบา้นในบรเิวณนี้  

                                                             
22 http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf  

http://bot.swu.ac.th/upload/meattree_document/1228993670.pdf
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พื้นทีก่ามองโต่ยตัง้อยู่ในเขตเมอืงมยติตา ซึง่อยู่ภายในภมูภิาคตะนาวศร ีภาคใต้ของประเทศพม่า โดยจุดหมายปลายทาง

ของแมน่ ้าน ้าสายนี้นัน้คอืแมน่ ้าตะนาวศร ีซึง่มจีุดบรรจบอยู่นอกเมอืงมยติตาออกไปทางตะวนัออก (กล่าวไดว้่าแม่น ้ากามอง

โต่ยเป็นตน้น ้าของแมน่ ้าตะนาวศรกีว็า่ได)้ จากนัน้จงึไหลลงใตไ้ปยงัเมอืงตะนาวศร ี 

 

แผนที่แสดงพืน้ที่กามองโต่ยและพืน้ที่ที่โครงการถนนเชื่อมต่อตดัผา่น (ที่มา: Growing Up Together with the Forest: the unique relationship 

between the forest and indigenous Karen people of Kamoethway, พฒันาโดย: กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง) 

 

2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพและประชากร 

พื้นทีก่ามองโต่ยอยู่ห่างจากเมอืงทวายมาทางตะวนัออกประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถใชเ้วลาเดนิทางโดย

รถยนต์ราวหนึ่งช ัว่โมง 45 นาท ีทัง้ยงัอยู่ห่างจากชายแดนพม่าที่หมู่บา้นทิคิซึ่งติดกบัชายแดนไทยที่ด่านพุน ้ารอ้น ราว 85  

กโิลเมตร  
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พื้นทีก่ามองโต่ยประกอบไปดว้ย 12 หมูบ่า้น23  ซึ่งมพีื้นที่ทัง้หมด 264,151.75 เอเคอร์24 ประชาชนส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่ง และมกีลุ่มชาติพนัธุ์อื่น เช่น พม่าหรอืมอญปะปนอยู่ดว้ย หมู่บา้นทัง้หมดดงักล่าวล้วนอยู่ภายใต้

พื้นทีก่ารปกครองและอทิธพิลทางการทหารของสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งมาเป็นเวลายาวนาน หมู่บา้นทัง้หมดตัง้อยู่ตาม

แมน่ ้ากามองโต่ย ซึง่เป็นแมน่ ้าสายส าคญัที่เป็นแหล่งรวมสายน ้าหรอืล าธารสายเล็ก ๆ ซึ่งมตี้นน ้าอยู่บนภูเขาสูงที่ยงัคงมี

ลกัษณะทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์อย่างมาก และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพทัง้ในแง่ของพนัธุ์พืชและสตัว์ป่าหายาก 

โดยความหลากหลายทางชวีภาพและความอุดมสมบูรณ์มคีวามสมัพนัธ์อย่างแยกขาดจากกนัไม่ไดร้ะหว่างประชาชนชาว

กะเหรีย่งในพื้นทีก่ามองโต่ยแห่งนี้ เนื่องจากตวัตน วถิชีวีติ ความเป็นอยู่  ความเชื่อ และวถิีการผลิตชุมชนของพวกเขานัน้

ผกูโยงกบัธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ดงันัน้ ความอยู่รอดและพื้นฐานทางเศรษฐกจิชุมชนจึงตัง้อยู่บนความอุดม

สมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มของพื้นทีอ่ย่างมอิาจหลกีเลีย่ง  

 

2.1.2 ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นทีก่ามองโต่ยนัน้มคีวามหลากหลายเป็นอย่างมาก ทัง้ในสว่นของแหล่งน ้า ป่าไม ้สตัว์ป่า 

และผนืดนิ สิง่เหล่านี้เป็นตน้ทางของวถิชีวีติของผูค้นในบรเิวณนี้อย่างทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ในสว่นนี้จะอธิบายทรพัยากรต่าง ๆ 

ดงักล่าวออกเป็นหวัขอ้ย่อยเพื่อใหง้า่ยต่อการท าความเขา้ใจ ดงันี้ 1) แหล่งน ้า 2) ป่าไม ้3) สตัวป่์า และ 4) ทีด่นิ   

แหล่งน ้า 

แหล่งน ้าถอืเป็นสิง่ส าคญัอย่างมากของการด ารงชวีติและการก าหนดวถิชีวีติวฒันธรรม แม่น ้าที่มคีวามส าคญัอย่าง

มากต่อประชาชนในพื้นทีก่ามองโต่ย คอื แมน่ ้ากามองโต่ย อนัเป็นแม่น ้าสายส าคญัที่หล่อเลี้ยงชวีติของสิง่ที่ชวีติต่าง ๆ ใน

บรเิวณนี้มาอย่างชา้นาน แมน่ ้ากามองโต่ยมตีน้ก าเนิดจาก แมน่ ้าพอโคล่ะ ซึง่อยู่บนเทอืกเขาสงู อกีทัง้แม่น ้ากามองโต่ยยงัมี

ล าธารและล าหว้ยขนาดเลก็หลายสบิสายทีล่ดัเลาะผา่นหมูบ่า้นอื่น ๆ ทีอ่ยู่ไกลออกไปจากแมน่ ้ากามองโต่ยซึ่งเป็นล าน ้าสาย

หลกัของทีน่ี่ ซึ่งมคีวามส าคญัอย่างมากต่อผูค้นไม่แพ้กนั เพราะเปรยีบเสมอืนเสน้เลือดฝอยที่เชื่อมโยงกบัเสน้เลือดใหญ่

อย่างแมน่ ้ากามองโต่ย ชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากแมน่ ้าอย่างมากทัง้ในการอุปโภคและบรโิภค ไม่ว่าจะเป็นการอาบน ้า การ

น าน ้ามาใชด้ืม่ทัง้ส าหรบัคนและสตัว์เลี้ยง และประกอบอาหาร การน าน ้ามาใช้รดน ้าต้นไมจ้ าพวกไมด้อกไมป้ระดบัต่าง ๆ 

โดยวธิกีารน าน ้ามาใชน้ัน้มหีลายรปูแบบดว้ยกนั ไมว่า่จะเป็นการใชปั้ม๊น ้าเพื่อน าน ้าใต้ดนิมาใช ้การเดนิทางไปยงัแหล่งน ้า

โดยตรง และหากต้องการกกัตุนน ้ าไว้ใช้ในครวัเรอืนซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้าน ชาวบา้นจะน าภาชนะใส่น ้าไปด้วย 

นอกจากนี้ภายในแหล่งน ้าต่างๆ ยงัมสีตัว์น ้าหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งโปรตีนชัน้ดขีองผูค้นที่นี่ เช่น 

ปลา ป ูกุง้ หอย และอื่น ๆ จากการลงพื้นที่ศกึษาในครัง้นี้พบว่าชาวบา้นที่นี่บรโิภคปลาเป็นอาหารหลกั ซึ่งโดยส่วนมาก

                                                             
23 หมู่บา้นกาเลจ,ี หมู่บา้นกามคิ, หมู่บา้นการต์อนีกองเซชอง, หมู่บา้นกยนิตาเอ, หมู่บา้นเมกนับอ, หมู่บา้นนนัปาโย, หมู่บา้นนองโดน, หมู่
บา้นปินธาดอว,์ หมู่บา้นซกิโพยน, หมู่บา้นตะบวิชอง และหมู่บา้นมยติตา (ตามการแบ่งพืน้ที่การปกครองของสหภาพแห่งชาตกิะเหรี่ยง)  
24 Zaw Aung and Khin New Cho (the lead researchers), Growing up together with the forest: the unique relationship between the 
forest and indigenous Karen people of Kamoethway, January, 2018, page 13.    
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แลว้มกับรโิภคในครวัเรอืน ในปัจจุบนัการจบัปลาเพื่อจ าหน่ายแทบไม่พบแล้ว เนื่องจากจ านวนและชนิดพนัธุ์ปลาลดลงไป

มาก ไมพ่อทีจ่ะน าไปขายต่อในระดบัทีเ่รยีกวา่เป็นเศรษฐกจิที่สรา้งรายได ้แต่แน่นอนว่าปลาและสตัว์น ้าต่าง ๆ เป็นแหล่ง

อาหารและเป็นเครื่องยืนยันความมัน่คงทางอาหารของพวกเขาได้ หากแม่น ้ าล าธารในแถบนี้ไม่ได้รบัผลกระทบจาก

โครงการพฒันาต่าง ๆ     

แม่น ้ากามองโต่ย 

 

ป่าไม ้

ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรที่ส าคญัอย่างมากต่อวถิีชวีติและความเป็นอยู่ของชาวบา้นในพื้นที่นี้ ป่าไมแ้ถบนี้มลีกัษณะ

เป็นป่าดบิแล้ง มพีันธุ์ไม้เนื้อแข็งและไม้ผลัดใบขึ้นหนาแน่นเป็นจ านวนมากและเติบโตได้ดใีนสภาพอากาศเช่นนี้ตาม

ธรรมชาต ิเชน่ ไผ ่ตะแบก ยาง ปาล์ม เป็นต้น พืชเหล่านี้และอีกหลายชนิดถูกใช้เป็นแหล่งวตัถุดบิและวสัดุของการสรา้ง

บา้นเรอืนและสว่นประกอบต่าง ๆ ของบา้นทัง้หลงั ไมว่า่จะเป็นตัง้แต่เสาบา้น โครงบา้น จัว่ ประตู หน้าต่าง ฝาผนัง บนัได 

อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการล่าสตัวป่์าและจบัสตัวน์ ้าในแมน่ ้า นอกจากนัน้แล้ว ชาวบา้นยงัสามารถหาสมุนไพร

จากป่าเพื่อมาปรงุยารกัษาโรคได ้มคี ากล่าววา่ “ป่า” คอืบา้นของพวกเขา ป่าไมเ้ป็นที่พกัพิงแห่งชวีติ แหล่งอาหาร ถิ่นที่อยู่ 

โรงพยาบาล และเป็นสถานทีท่ีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งนิแมแ้ต่บาทเดยีว ดว้ยเหตุนี้ชาวบา้นที่นี่จึงให้

ความเคารพนบัถอืป่าอย่างมาก       

สตัวป่์า 
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หากทรพัยากรป่าไมแ้ละแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์แล้ว แน่นอนว่าสตัว์ป่ายิ่งต้องชุกชุม พื้นที่ป่าไมใ้นบรเิวณแนว

ระเบยีงสตัวป่์าเทอืกเขาตะนาวศรทีัง้ในพม่าและขา้มไปยงัพื้นที่ในไทย (Dawna Tenasserim Landscape) ซึ่งรวมถึงพื้นที่

กามองโต่ยนัน้นบัเป็นแหล่งตน้น ้าทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อสตัว์หลายชนิด เป็นทัง้ที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัว์

ชนิดต่าง ๆ อกีทัง้ยงัมรีายงานปี 2562 ของกองทุนสตัว์ป่าโลกสากล(World Wild Fund for Nature: WWF) ไดร้ายงานการ

พบสตัวป่์าหายากและเสีย่งต่อการถูกคกุคามอย่างหนกั และบางชนิดใกลสู้ญพนัธุ์ซึ่งมคีวามจ าเป็นที่ต้องไดร้บัการคุม้ครอง

และอนุรกัษ์อย่างจริงจงัในบริเวณนี้ โดยมทีัง้หมด 9 ชนิด25 ได้แก่ เสอืโคร่ง (tiger) เสอืดาวลายเมฆ (cloud leopard) 

กระทงิ (gaur) สมเสรจ็ (Asian tapir) กวางป่า (sambar deer) หมคีวาย (Asia black bear) หมหีมาหรอืหมคีน (sun bear) 

ชะนีมอืขาว (white – handed gibbon) และชา้งเอเชยี (Asian )        

ทีด่นิ 

ทีด่นินบัเป็นปัจจยัส าคญัอย่างมากในการเป็นจุดตัง้ต้นของครอบครวัและแหล่งท ามาหากนิของชาวกะเหรีย่งที่นี่ 

พวกเขาใชท้ี่ดนิไปกบัการท าพืชสวนเกษตรและการท าไร่หมุนเวยีน ในแง่ของการถือครองที่ดนินัน้ ในรายงานวจิยัของ

สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association: DDA) ระบุว่าชาวบา้นกะเหรีย่งที่นี่ส่วนใหญ่กว่า 94% เป็น

เจา้ของทีด่นิมทีีท่ ากนิเป็นของตนเอง โดยที่ดนิเหล่านี้ไดร้บัสบืทอดกนัภายในตระกูลผ่านมาหลายชัว่อายุคนหลายรอ้ยปี 

การครอบครองทีด่นิในทีน่ี้ไมม่กีารปักเขตแดนหรอืลอ้มร ัว้ทีช่ดัเจนของแต่ละครอบครวั แต่หากเป็นคนที่อยู่ในชุมชนดว้ยกนั 

พวกเขาจะทราบเองวา่ใครเป็นเจา้ของทีด่นินัน้ ๆ แต่อย่างไรกต็าม การใชส้อยประโยชน์ในที่ดนิค่อนขา้งลื่นไหล ชาวบา้น

บางรายอาจอนุญาตใหค้นในชมุชนเขา้มาท าประโยชน์ในพื้นทีข่องตนได ้หรอื ในยามที่ต้องมกีารลงแรงท าสวนหรอืไร่ เช่น 

ไรห่มนุเวยีน กอ็าจมพีื้นทีส่ว่นรว่มทีช่าวบา้นสามารถมาช่วยกนัท าไรห่มนุเวยีนได ้    

ประเดน็เรือ่งที่ดนินี้เป็นปัญหาอย่างมากในประเทศพม่าในขณะนี้  เนื่องจากรฐัธรรมนูญของพม่า ฉบบัปี 255126 

นัน้ก าหนดใหท้ีด่นิและทรพัยากรทัง้หมดเป็นสมบตัขิองรฐั ไมม่ใีครเป็นเจา้ของทีด่นิ ดงันัน้ ประชาชนที่อยู่ในอาณาเขตของ

พม่าไม่อาจครอบครองที่ดนิไดโ้ดยเบด็เสรจ็ อีกทัง้ไม่สามารถซื้อขายที่ดนิกนัเองได้ ส่งผลให้พื้นที่ของชาวกะเหรี่ยงซึ่ง

เอกสารสทิธแิละเอกสารยนืยนัการครอบครอง พื้นทีไ่รห่มนุเวยีนทีม่กีารพกัฟ้ืนหรอืถูกทิ้งรา้งจากสงคราม (แต่มเีจ้าของและ

บางพื้นทีเ่ป็นพื้นทีส่ว่นรวมของชมุชน) มกัจะถูกมองจากรฐับาลกลางวา่เป็นพื้นทีร่กรา้งวา่งเปล่าไมม่เีจา้ของ ดงัที่ปรากฏใน

กฎหมายการบรหิารจดัการที่ดนิรกรา้งว่างเปล่า (Vacant, Fallow, and Virgin Land Management Law 2012) อาจจะถูก

รฐัเวนคนืหรอืยดึพื้นทีไ่ดต้ลอดเวลาเพื่อน าไปท าประโยชน์ต่าง ๆ หรอืน าไปเป็นพื้นที่สมัปทานให้กบักลุ่มทุนหรอืโครงการ

พฒันาต่าง ๆ หากพื้นทีน่ัน้ ๆ ไมม่กีารขอใบอนุญาตใชท้ี่ดนิตามกฎหมาย หรอืที่เรยีกว่า Land Use Certificates จากทาง

รฐับาล ซึง่กฎหมายฉบบันี้มกีารบงัคบัใชเ้มือ่ปี 2555 เป็นชว่งเดยีวกบัทีม่กีารออกกฎหมายการลงทุนต่างประเทศ (Foreign 

                                                             
25 WWF, Nature in peril: The risk to forests and wildlife from the Dawei – Htee Khee Road, January 2019, page 23. 
26 Ministry of Information, Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008),    http://asean-
law.senate.go.th/constitution/full-const/Myanmar2008.pdf  

http://asean-law.senate.go.th/constitution/full-const/Myanmar2008.pdf
http://asean-law.senate.go.th/constitution/full-const/Myanmar2008.pdf
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Investment Law 2012) ซึ่งก่อนหน้านี้  ในปี 2554 ทางรฐับาลก็ได้ออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei 

Economic Zone Law 2011) มาแลว้       

สภาพการใชพ้ืน้ที่เพื่อท าการเกษตรบนที่ดนิของชาวบา้น 

 

2.2 วิถีชีวิต วฒันธรรม และความเป็นอยู่ของชุมชน  

เนื้อหาในสว่นนี้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการท าความเขา้ใจภาพรวมของวถิีชวีติ ความเป็นอยู่และวฒันธรรมของ

ชาวกะเหรีย่งซึง่มลีกัษณะเฉพาะและผกูโยงอยู่กบัธรรมชาติและทรพัยากร รวมถึงการด ารงอยู่และเศรษฐกจิของชุมชนใน

พื้นทีก่ามองโต่ย ซึง่จะสมัพนัธ์กบัผลกระทบและความสญูเสยีทีม่าจากการก่อสรา้งถนน ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทถดัไป โดย

ในสว่นนี้จะแบง่การอธบิายออกเป็น 3 สว่น   

การปลูกพชืสวน 

การเพาะปลูกพืชสวนที่นี่ถือเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคญัอย่างมาก เพราะเป็นที่มาของรายได้หลักใน

ครวัเรอืนในแต่ละปี จากการสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลูภาคสนามพบวา่พชืเศรษฐกจิทีน่ิยมเพาะปลูกเป็นอย่างมาก คอื หมาก 

มะมว่งหมิพานต์ ยางพารา และลูกเนียง ในบางพื้นทีอ่าจเพาะปลูกกลว้ยเพิม่เตมิ ตามล าดบั  

หมากถอืเป็นพชืทีม่กีารปลูกมากทีส่ดุในพื้นทีก่ามองโต่ย หมากหนึ่งตน้สามารถสรา้งผลผลติสงูสุดไดร้าว  250 ลูก

ต่อปี แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราว 200 ลูก หมากหนึ่งลูกมรีาคาประมาณ 20 จัต๊ และหมากหนึ่งต้นมอีายุกว่า 50 – 70 ปี 
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โดยอายุของต้นหมากสามารถสงัเกตได้จากความสูงของล าต้น ต้นหมากที่มอีายุมากจะมลี าต้นสูง ชาวบา้นที่นี่จะไม่ตัด

หมากทีแ่กเ่ตม็ทีแ่ลว้ แต่จะปล่อยใหต้ายลงตามธรรมชาติ จากนัน้พวกเขาจะน าต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงและดูแลไวม้าปลูกเพื่อ

ทดแทนตน้หมากเกา่ ดงันัน้จงึมกีารคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ที่ดเีกบ็ไวใ้ชห้รอือาจจ าหน่ายต่อได ้ชาวบา้นที่นี่นิยมปลูกหมากทัง้

ในพื้นทีร่อบบา้นหรอืในหมูบ่า้นทีม่กีารรวมกลุ่มของชมุชนชดัเจนและไมไ่ดอ้ยู่ในพื้นทีส่งูนกั และยงัปลูกในพื้นทีส่งูดว้ย สวน

หมากทีอ่ยู่ในพื้นทีห่มูบ่า้นนัน้จะมคีวามหลากหลายทางชวีภาพคอ่นขา้งสูง ไม่ไดป้ลูกพืชชนิดเดยีว โดยมากแล้วมกัเป็นไร่

หมากแบบผสมผสาน ในส่วนของช่วงเวลาของการปลูกหมากนัน้จะเริม่ต้นตัง้แต่ช่วงฤดูฝนในกลางเดอืนพฤษภาคมไป

จนถงึเดอืนตุลาคม และจะเกบ็เกีย่วในชว่งเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนพฤษภาคม โดยจะมกีารตากหมากในชว่งเดยีวกนั     

ชาวบา้นในแถบกามองโต่ยกล่าวว่าเริม่แรกในช่วงตัง้ชุมชนใหม่ ๆ ราว 80 – 100 กว่าปีก่อน พวกเขาไม่ไดป้ลูก

หมากในฐานะทีเ่ป็นพชืเศรษฐกจิเชน่ในปัจจุบนั แต่ปลูกในปรมิาณทีพ่อเหมาะไมไ่ดม้สีดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัมากจากพืชอื่น ๆ 

เหมอืนเชน่ทุกวนันี้ และยงัมกีารบรโิภคในระดบัครวัเรอืน แต่เริม่ปลูกหมากอย่างจรงิจงัเพื่อสรา้งรายไดแ้ละผลประโยชน์

ทางเศรษฐกจิในชว่ง 60 – 70 ทีผ่า่นมานี้เอง ซึง่ในทางเศรษฐกจินัน้หมากถอืวา่เป็นพืชที่ปลูกกนัมากเป็นอนัดบัต้น ๆ ของ

ประเทศ เนื่องจากภายในประเทศพมา่เองมกีารบรโิภคหมากเป็นอย่างมาก วฒันธรรมการทานหมากของที่นี่ยงัฝังแน่นอยู่

อย่างไมเ่สือ่มคลาย หมากจงึถูกแพรก่ระจายสนิคา้ออกไปในทัว่ประเทศ นอกจากนี้หมากยงัเป็นพืชส่งออกที่ส าคญัของพม่า 

โดยมากมกัถูกสง่ออกไปยงัประเทศในแถบเอเชยีใต ้โดยเฉพาะอนิเดยีและในจนี เพราะไม่ไดม้แีต่การบรโิภคหมากดว้ยการ

ทานเท่านัน้ แต่หมากยงัถูกน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิส าคญัในระดบัอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น หมากแห้งใชใ้นอุตสาหกรรมฟอก

หนงั ฟอกเสน้ใย และท ายารกัษาโรค และการใชบ้รโิภคในลกัษณะของสมนุไพร สว่นผลหมากสามารถใชเ้ป็นยาสมุนไพรใน

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เชน่ ใชส้มานแผล แกท้อ้งเสยี รกัษาโรคเหงอืกและฟัน 

นอกจากหมากแล้ว ยงัมพีืชสวนชนิดอื่น ๆ ที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิและไดร้บัความนิยมปลูกในแถบนี้ดว้ย

เชน่กนั เชน่ มะมว่งหมิพานต์ ยางพารา กล้วย ปาล์ม เป็นต้น ซึ่งจะมสีดัส่วนการเพาะปลูกที่ใกล้เคยีงกนั จากการส ารวจ

พบวา่มะมว่งหมิพานต์จะนิยมปลูกมากเป็นอนัดบัทีส่องรองจากหมาก  
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การปลูกพชืสวนของชุมชน โดยส่วนใหญ่ปลูกหมากเป็นหลกั 

การท าไรห่มนุเวยีน  

ส าหรบักลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรี่ยง ซึ่งอาศยัอยู่บนเขตพื้นที่สูงในหุบเขา การท าไร่หมุนเวยีน ถือเป็นกิจกรรมทาง

การเกษตรที่มลี ักษณะเฉพาะอย่างมาก และถือเป็นวถิีวฒันธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การท าไร่หมุนเวยีน  เป็นระบบการ

เพาะปลูกในพื้นทีห่นึ่ง ในชว่งเวลาหนึ่ง จากนัน้ชาวบา้นจะยา้ยพื้นทีเ่พาะปลูกไปยงัพื้นที่ใหม่ โดยมจีุดประสงค์เพื่อให้พื้นที่

เดมิไดส้ะสมแร่ธาตุสารอาหารและเริม่ฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ จากนัน้จะหมุนเวยีนกลบัมาใชป้ระโยชน์ในพื้นที่เดมิอีกคร ัง้

หนึ่ง ในทุก ๆ 5-7 ปี โดยการท าไรห่มนุเวยีนนี้จะเริม่ขึน้ในชว่งฤดฝูนราวเดอืนกลางเดอืนพฤษภาคม – ปลายเดอืนตุลาคม 

โดยชาวบา้นจะเริม่ปลูกขา้วไร่ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนพฤษภาคม และจะเกบ็เกีย่วเกบ็เกีย่วในช่วงเดอืนพฤศจิกายนจนถึง

เดอืนกมุภาพนัธ์  

พชืทีป่ลูกสว่นใหญ่เป็นพชืไรแ่บบผสมผสาน สว่นใหญ่ไมน่ิยมปลูกพชืเชงิเดีย่ว เชน่ ขา้วไร ่ขา้วโพด มนัส าปะหลงั 

เผอืก มะเขอื พรกิ ปอ และพืชผกัสวนครวัต่าง ๆ ซึ่งขา้วเป็นพืชหลกัที่ปลูกในไร่ โดยผลผลิตขา้วนัน้ขึ้นอยู่กบัขนาดของ

พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูก แต่โดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งครอบครวัสามารถผลิตขา้วได ้60 – 80 ตะกร้าต่อปี กล่าวไดว้่าการท าไร่

หมุนเวียนเป็นกระดูกสนัหลังของชุมชนและเป็นเครื่องยืนยันถึงตวัตนของพวกเขา แล ะเป็นเครื่องพยุงให้เศรษฐกิจใน

ครวัเรอืนยงัคงอยู่ต่อไปได ้ปัจจุบนั การท าไรห่มุนเวยีนยงัคงมอียู่โดยทัว่ไป แต่ในหลายครอบครวัเริม่ลดจ านวนพื้นที่ของ

การปลูกพืชหมุนเวียนดงักล่าวลง และหันไปใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการปลูกพืชสวนหรอืพืชเศรษฐกจิมากขึ้น แน่นอนว่าพืช

เศรษฐกจิที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดในขณะนี้  คือ หมาก รองลงมาคอืมะม่วงหิมพานต์ แต่ส่วนใหญ่ยังคงพื้นที่ท าไร่

หมนุเวยีนไว ้  
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ชาวบา้นเตรยีมท าไร่หมุนเวยีนและก าลงัเผาถ่านไปขายในตลาด 

การปศสุตัว ์

ชาวบ้านกะเหรี่ยงที่นี่ท าการปศุสตัว์ขนาดย่อมเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเลี้ยงไว้ส าหรบับรโิภคใน

ครวัเรอืน เชน่ หม ูไก ่เป็ด ห่าน แพะ และววั ไมไ่ดม้ไีวจ้ าหน่าย โดยจะเลี้ยงปล่อยไวต้ามธรรมชาตใินพื้นทีต่่าง ๆ เช่น สวน

ภายในบรเิวณบา้นหรอืพื้นทีไ่รเ่หล่าของไรห่มนุเวยีนที่รอการพกัฟ้ืน จะมกีารควบคุมเพียงเล็กน้อย สตัว์เหล่านี้เป็นเครื่อง

ยนืยนัความมัน่คงทางอาหารของครอบครวั สตัว์บางชนิดเลี้ยงไวเ้ป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงในการท ากจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ในแง่

ของการขนสง่และการเดนิทาง เช่น ชา้ง เอาไวล้ากซุงหรอืไมข้นาดใหญ่ที่มกีารตดัเพื่อน ามาสรา้งบา้นเรอืน โดยชา้งจะมี

ประโยชน์อย่างมากในการขนยา้ยสิง่ของทีม่ขีนาดใหญ่และหนกัผา่นพื้นทีป่่าและภเูขาทีม่คีวามสลบัซบัซ้อน เดนิเท้าล าบาก 

สว่นววั ชาวบา้นจะใชว้วัเทียมเกวยีนเพื่อการขนส่งสิง่ของหลายชนิดที่มีจ านวนมาก แต่ไม่ไดม้ขีนาดใหญ่หรอืน ้าหนักมา

จนเกนิไป เช่น แผ่นไมท้ี่ไม่หนักมาก กระสอบใส่ของ หรอือื่น ๆ แต่การใชว้วัเทียมเกวยีนนี้สามารถเดนิทางไดเ้ฉพาะใน

พื้นทีร่าบและเนินดนิทีไ่มส่งูมาก และคอ่นขา้งเป็นทางเรยีบ ไมส่ลบัซบัซอ้น   
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การเลีย้งปศุสตัวข์องชุมชนในพืน้ที่กามองโต่ย 

ศาสนาและความเชือ่ 

ชาวบา้นซึง่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่งในพื้นที่กามองโต่ยอาศยัอยู่ ในพื้นที่นี้มานานหลายรอ้ยปี ซึ่งเริม่แรกของ

การตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณนี้นัน้ ชาวบา้นยงัสรา้งบา้นเรอืนกระจดักระจาย ยงัไมม่กีารรวมกนัเป็นหมูบ่า้นในปัจจุบนันี้ พวกเขา

มลีทัธคิวามเชือ่เกีย่วกบัสิง่ทีเ่หนือธรรมชาตอิย่างการนบัถอืผแีละการใหค้วามเคารพต่อธรรมชาตแิละดวงวญิญาณที่สงิสถิต

อยู่ในสป่า โดยมกีารบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นธรรมชาติเหล่านี้ดว้ยเครื่องเซ่นไหวท้ี่เป็นสตัว์เลี้ยงขนาดเล็กในครวัเรอืน เช่น หม ู

ไก่ เป็ด แต่ในปัจจุบนัชาวบา้นกะเหรีย่งที่นี่ได้หนัมานับถือศาสนาครสิต์แล้ว เนื่องจากการเข้ามาของศาสนาครสิต์ที่มา

พรอ้มกบัคณะมชิชนันารแีละบาทหลวงแบบตสิท์ต่าง ๆ ในชว่งสมยัทีพ่มา่ยงัถูกปกครองโดยเจา้อาณานิคมองักฤษ ชาวบา้น

ทีน่ี่จงึนบัถอืศาสนาครสิต์ และดว้ยเหตุนี้เราจงึสามารถพบเหน็สถานทีป่ระกอบพิธีกรรมอย่างโบสถ์ในทุกหมู่บา้นในบรเิวณ

พื้นทีก่ามองโต่ย ทุกวนัอาทติย์ช่วงเชา้ถึงช่วงสายชาวบา้นจะใชโ้บสถ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพบปะ

พูดคยุถามไถ่สารทุกขส์กุดบิ อกีทัง้ในบางครัง้หากมเีรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งชีแ้จงใหช้าวบา้นทราบและขอมติจากชุมชน โบสถ์ก็

จะถูกแปรสภาพเป็นที่ประชุมของชุมชนอีกดว้ย นอกจากโบสถ์แล้ว สถานที่ส าคญัอีกแห่งคอืพื้นที่ฝังศพหรอืสุสานซึ่งอยู่

ภายในหมูบ่า้นแต่ละหมูบ่า้นซึง่จะถูกจดัสรรไวอ้ย่างเหมาะสมในอาณาเขตเฉพาะ   
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2.3 ประวติัศาสตรแ์ละความขดัแย้ง 

พื้นทีก่ามองโต่ยและพื้นทีท่ีถู่กโครงการถนนเชือ่มต่อสองช่องทางในโครงการทวายนัน้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในบรเิวณนี้เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรี่ยงและเป็นผูท้ี่ได้รบั

ผลกระทบจากโครงการดงักล่าว ชาวบา้นที่นี่ไม่ไดผ้่านการบุกรุกและคุกคามของการลงทุนขนาดใหญ่อย่างโครงการถนน

ภายใตก้ารพฒันาเท่านัน้ กอ่นหน้านี้พวกเขาต้องประสบกบัความขดัแย้งและความรุนแรงทางการทหารที่มอีย่างยาวนาน

มากกวา่ 60 ปี ระหวา่งกองทพัชาตพินัธุ์กะเหรีย่งและกองทพัพมา่ ดว้ยผลจากการแบง่แยกและปกครอง (Divide and Rule) 

ของเจา้อาณานิคมองักฤษ และความพยายามของกองทพัพม่าในการกดปราบและผนวกรวมกลุ่มชาติพนัธุ์อื่น ไม่ยอมให้

กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มอีิสระในการปกครองตนเองหลงัการประกาศอิสรภาพจากองักฤษ ในปี 2491 ซึ่งความตึงเครยีด

ระหวา่งกลุ่มชาตพินัธุ์เหล่านี้มมีานานแล้ว แต่เริม่ปะทุหลงัจากที่กองก าลงัชาติพนัธุ์ต่าง ๆ เริม่จดัตัง้กลุ่มเคลื่อนไหวทาง

การเมอืงและองคก์รทางการเมอืงและกองก าลงัที่ชดัเจนในช่วง 2431 – 2490 โดยสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งก่อตัง้ขึ้นในปี 

2490  

การปะทะกนัของกองก าลังทหารทัง้ฝ่ายพม่าและกะเหรี่ยงเกิดขึ้นในหลายช่ วงเวลานับตัง้แต่มีการประกาศ

อสิรภาพจากองักฤษ เหตุการณ์ไม่มทีีท่าว่าจะมคีวามรุนแรงลดลง ช่วงปี 2540 – 2541 พื้นที่กามองโต่ย กลายเป็นพื้นที่

ส าคญัสว่นหนึ่งทีอ่ยู่ในเขตของการสูร้บดงักล่าว ชาวบา้นในพื้นทีน่ี้ตอ้งหลบหนีภยัสงครามไปตามที่ต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ

ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีเขา้ไปในพื้นที่ป่าลึก การหลบเขา้ไปในค่ายอพยพที่ถูกจดัตัง้ขึ้นบรเิวณชายแดนไทย – 

พม่าที่จงัหวดักาญจนบุร ีซึ่งบางส่วนสามารถย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่สามได ้เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ประเทศในแถบ

ยุโรป ออสเตรเลยี เป็นต้น บา้งหลบหนีเขา้ไปเป็นใชช้วีิตและเป็นแรงงานในประเทศไทย บางรายต้องย้ายไปอยู่กบัญาติ

หรอืคนรูจ้กัทีบ่า้นอยู่ในเขตพื้นทีห่่างไกลและปลอดภยัจากการสูร้บมากกวา่ บางรายอพยพไปอยู่ในเมอืงทวาย บางหมู่บา้น

ทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบมากนกัจะเขา้ไปอยู่ในพื้นทีห่ลุมหลบภยัในหมูบ่า้น บางกลุ่มกย็า้ยไปตัง้ถิ่นฐานใหม่ในอีกฟากหนึ่งของ

ถนนสายหลกัมยิตตา – ทวาย ใกล้กบัเหมอืงเฮงดา บางหมู่บา้นจึงไม่มปีระวตัิการย้ายถิ่นฐานของผูค้นกลบัเขา้มาหรือ

ออกไปมากนกัดว้ยเหตุผลจากสงคราม 

เหตุการณ์เริม่เขา้สูส่ภาวะทีส่งบลงมากขึน้หลงัจากชว่งปี 2543 เป็นต้นมา ชาวบา้นบางส่วนที่ไม่ไดอ้พยพไปไกล

จากทีอ่ยู่อาศยัเดมิหรอืหลบซ่อนอยู่ในหลุมหลบภยักเ็ริม่กลบัมาตัง้ถิ่นฐานและบุกเบกิพื้นที่ใหม่อีกคร ัง้ (ซึ่งเป็นที่ดนิของ

ตนเอง) และใชช้วีติไดต้ามปกต ิอย่างไรกต็ามสถานการณ์ความไมส่งบขนาดย่อม ๆ กเ็กดิขึ้นอยู่เป็นระยะ และเมื่อพม่าเริม่

เปิดประเทศ การปกครองเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น และเปิดรบัการลงทุนมากยิ่งขึ้น กอปรกบักระบวนการเจรจา

สนัตภิาพภายในประเทศมทีศิทางทีด่ขี ึน้ โดยมกีารลงนามในสญัญาหยุดยงิระหว่างรฐับาลและสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งใน

ปี 2012 กส็ง่ผลใหช้าวบา้นทีก่ระจดักระจายออกไปตามที่ต่าง ๆ กลบัมาสรา้งบา้นเรอืนและตัง้ถิ่นฐานใหม่ในที่ดนิเดมิของ

ตน เนื่องจากเริม่มคีวามสงบมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ชาวบา้นบางหมูบ่า้นกไ็มอ่าจกลบัไปตัง้ถิน่ฐานเดมิได ้เนื่องจากไดร้บั

ความเสยีหายอย่างหนักจากสงคราม จนทางรฐับาลต้องมกีารจดัสรรพื้นที่อยู่อาศยัให้ใหม่ อย่างไรกต็าม ที่ดนิและพื้นที่

ทางการเกษตรของพวกเขากย็งัคงอยู่ในพื้นที่เดมิ ยงัสามารถกลบัไปใชป้ระโยชน์จากพื้นที่นัน้ไดใ้นทางปฏบิตัิ แมภ้าวะ
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สงครามจะสงบลงและมกีารลงนามในสญัญาหยุดยงิอกีคร ัง้เมือ่ปี 2015 ที่ผ่านมา แต่ดูเหมอืนว่าภยัคุกคามส าคญัในระลอก

ใหมห่ลงัจากพมา่เปิดประเทศและรบัการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงมโีครงการพฒันาต่าง ๆ เขา้มาภายในประเทศมาก

ขึน้นัน้ไมใ่ชภ่ยัคกุคามทางการทหารแบบแขง็กรา้ว แต่เป็นภยัคุกคามจากโครงการพฒันา ซึ่งในกรณีนี้คอื โครงการทวาย

และโครงการถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางซึง่เป็นความทา้ทายส าหรบัชาวบา้นในพื้นทีท่ี่จะต้องตัง้รบัปรบัตวัและต่อรองอ านาจ

กบัสิง่เหล่านี้ทีเ่ขา้มาในบา้นของพวกเขาซึง่ไมใ่ชอ่าวธุอกีต่อไป แต่เป็นเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนต์อย่างรถแทรก็เตอร์        

 

2.4 การคมนาคมและการเข้ามาของถนนเช่ือมต่อในโครงการทวาย  

ก่อนการเข้ามาของโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง ชาวบา้นในแถบพื้นที่กามองโต่ย ใชถ้นนสายเล็ก ๆ ใน

ชมุชนเป็นส าหรบัการคมนาคมทัง้ขนสง่และเพื่อเขา้ไปยงัพื้นที่เรอืกสวนและไร่ของตวัเองที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บา้น อนั

เป็นถนนสายเล็ก ๆ ที่ไม่ได้เบยีดเบียนธรรมชาติ แต่เมื่อมีการพฒันามากขึ้นโครงการต่าง ๆ จากรฐัเริม่เขา้มาในพื้นที ่

ภายในหมูบ่า้นเราพบถนนลูกรงัทีเ่ชือ่มจากถนนสายหลกั คอื ถนนทางหลวงหมายเลข 8 ทีมุ่ง่หน้าจากเมอืงทวายไปยงัเมอื

งมยติตา  

โครงการถนนเชือ่มต่อเริม่มกีารกอ่สรา้ง ตัง้แต่ปี 2554 หลงัจากที่มบีรษิทั อิตาเลียนไทย ไดส้ทิธิจ์ากรฐับาลพม่า

เป็นผูพ้ฒันาโครงการทัง้โครงการ โดยถนนเสน้นี้มคีวามยาว 138 กโิลเมตร โดยมจีุดเริม่ต้นที่กโิลเมตรที่ 18+500 ณ จุด

เชือ่มต่อจากพื้นทีโ่ครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษนอกตวัโครงการไปสิน้สดุยงักโิลเมตรที่ 156+500 ณ ชายแดนไทย – พม่า ที่

ด่านพุน ้ารอ้น จงัหวดักาญจนบุร ีโดยพื้นที่กามองโต่ยนัน้ถูกถนนเสน้นี้ตดัผ่านนับตัง้แต่ประมาณกโิลเมตรที่ 42+500 – 

67+000 บรเิวณจุดแยกระหว่างถนนทางหลวงมยิตตา – ทวาย หมายเลข 8 ของรฐับาลพม่ากบัถนนเชื่อมต่อ หากไม่นับ

เสน้ทางทีช่าวบา้นใชใ้นการเดนิทางเขา้ไปในสวนของตนแลว้นัน้ การเขา้มาของถนนเชื่อมต่อคอืการเปิดพื้นที่หรอืเสน้ทาง

สญัจรใหม่ ซึ่งสถานที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นที่สวนของชาวบ้านที่นี่และมีพื้นที่ท าไร่หมุนเวียน แน่นอนว่าการตัดถนน

เชือ่มต่อนี้ย่อมท าใหท้ีด่นิและพชืผลทางการเกษตรและป่าไมข้องชาวบา้นถูกท าลายและถูกยึดไปเป็นพื้นที่ถนนและพื้นที่

ไหล่ทาง รวมถงึพื้นทีท่ีใ่หร้ถแทรก็เตอรส์ามารถเขา้ไปท ากจิกรรมไดด้ว้ย นอกจากนี้ถนนยงัตดัผา่นล าห้วย ล าธาร สายต่าง 

ๆ รวมถึงแม่น ้ าส าคญัอย่างแม่น ้ ากามองโต่ยดว้ย  โดยหมู่บ้านแถบกามองโต่ยที่ได้รบัผลกระทบจากถนนมีทัง้หมด 6 

หมูบ่า้นดว้ยกนั ไดแ้ก ่หมูบ่า้นการต์อนี หมูบ่า้นกาเลจ ีหมูบ่า้นตะบวิชอง หมูบ่า้นมยติตา หมูบ่า้นทาน ตะ ลง  

ถนนเชือ่มต่อในบรเิวณพื้นที่กามองโต่ย ถูกสรา้งขึ้นนับตัง้แต่ปีที่สองของการก่อสรา้งคอืราวปี 2554 เรื่อยมาจน

บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ สิน้สถานะผูพ้ฒันาโครงการตลอดโครงการ ในปี 2556 ตลอดจนกลบัเขา้มาด าเนินโครงการใหม่ในปี 

2558 จนถงึในปัจจุบนัทีห่น่วยงานรฐัของทัง้พมา่และไทยเขา้มาดแูล การกอ่สรา้งถนนเชือ่มต่อสายนี้สรา้งความไม่พอใจและ

สรา้งผลกระทบใหก้บัชาวบา้นในบรเิวณนี้อย่างมาก มกีารออกมาแสดงความไม่พอใจในหลายรูปแบบ เช่น การประท้วงปิด

ถนน การออกแถลงการณ์ การแสดงออกซึ่งการไม่ยอมรบัในกระบวนการ EIA และอื่น ๆ ในหลายครัง้นับตัง้แต่มกีาร

กอ่สรา้งทัง้จากชาวบา้นในพื้นที่ องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนสหภาพแห่งชาติ
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กะเหรี่ยง ตัวอย่างเช่น การเดินออกจากที่ประชุมของชาวบ้านซึ่งจัดโดยสถาบนัวิจ ัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหน่วยงานจดัท า EIA ในช่วงปี 2555 หลงัจากที่บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ เริม่ก่อสรา้งโครงการไปก่อน

หน้านี้แลว้หนึ่งปี โดยชาวบา้นตัง้ขอ้สงสยัในความเป็นกลางของสถาบนัดงักล่าว เนื่องจากร่วมเดนิทางมากบับรษิทั อิตา

เลยีนไทยฯ และไมส่ามารถตอบค าถามเกีย่วกบัคา่ชดเชยและการแกไ้ขปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ได ้อีกทัง้ในภายหลงัชาวบา้นไดม้ี

การรวมตัวปิดถนนห้ามไม่ให้บริษทัเขา้ไปในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ชาวบ้านยงัไดข้ึ้นป้าย “อย่ามาท าให้ทวายต้อง

กลายเป็นมาบตาพุดแห่งทีส่อง” รวมทัง้การออกมาเรยีกรอ้งของสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่งดว้ย  

 

กองหนิและป้ายสญัลกัษณ์ แสดงออกถงึความไม่เหน็ดว้ยของชุมชนต่อโครงการถนนเชื่อมต่อและโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

 

2.5 ข้อมลูพืน้ฐานรายหมู่บ้าน 

ขอ้มลูพื้นฐานในสว่นนี้จะใหค้วามส าคญัไปที่หมู่บา้นที่ในพื้นที่กามองโต่ยซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการศกึษาใน

ครัง้นี้ มทีัง้หมด 4 หมูบ่า้น โดยจะชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้มลูภาพรวมของประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิชุมชน และขอ้มูลเฉพาะบางอย่าง

ของแต่ละหมูบ่า้น   

2.5.1 หมูบ่า้นกาตอรน์ี  

หมูบ่า้นการต์อนี มพีื้นทีห่มูบ่า้นสองสว่น โดยแบ่งเป็นหมู่บา้นการ์ตอนีเก่าและหมู่บา้นการ์ตอนีใหม่ โดยหมู่บา้น

เกา่จะอยู่ในพื้นทีส่งูใกลก้บัแมน่ ้ากามองโต่ย ส่วนหมู่บา้นการ์ตอนีใหม่จะอยู่บรเิวณใกล้กบัถนนทางหลวงหมายเลข 8 ติด

กบัหมูบ่า้นต๊ะ ตง ลง และหมูบ่า้นกาเลจใีหม่ หมูบ่า้นการต์อนี มปีระวตักิารตัง้ถิน่ฐานมากกวา่รอ้ยปี ชาวบา้นกล่าวว่าบรรพ

บรุษุของพวกเขามาตัง้ถิน่ฐานทีน่ี่กอ่นทีป่ระเทศพมา่จะกลายเป็นอาณานิคมขององักฤษ   
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หมูบ่า้นการต์อนีไดร้บัความเสยีหายอย่างหนกัจากสงครามความขดัแยง้ระหวา่งกองทพัพม่าและกองทพักะเหรีย่ง 

ในชว่งทีเ่กดิการสูร้บระหวา่งปี 2540 – 2541 บา้นเรอืนในพื้นที่ของพวกเขาถูกท าลายอย่างหนัก บา้นหลายหลงัถูกทิ้งรา้ง 

หลายบา้นกย็งัคงเหลอือยู่ บางบา้นถูกบงัคบัใหอ้พยพโยกยา้ย เนื่องจากชาวบา้นทีน่ี่หลายรายตอ้งหนีไปหลบอยู่ในป่า หลบ

อยู่ในค่ายอพยพในฝัง่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ค่ายผูล้ี้ภยัทัง้ในจงัหวดักาญจนบุรแีละจงัหวดัราชบุร ีบา้งกย็้ายไปอยู่กบั

ญาตใินพื้นทีอ่ื่นทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบหรอืหลบเขา้ไปในตวัเมอืง แต่สว่นใหญ่จะยา้ยไปอยู่ที่หมู่บา้นบรเิวณใกล้กบัเหมอืงเฮง

ดา แต่หลงัจากเหตุการณ์การสู้รบเริ่มสงบ ชาวบา้นกลบัมาที่อยู่เดิม เนื่องจากพื้นที่สวนของพวกเขาอยู่ที่นี่ ดว้ยความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อบา้นเรอืนอย่างหนักในช่วงสงคราม ในช่วงปี 2004 ทางรฐับาลจึงไดจ้ดัสรรพื้นที่จ านวนหนึ่งและไดม้ี

หารจัดตัง้หมู่บ้านใหม่ บริเวณใกล้กบัถนนสายหลักและติดกบัหมู่บ้านต๊ะ ตง ลง จนกลายเป็น หมู่บ้านกาตอร์นีใหม ่

ชาวบา้นทีอ่พยพกลบัเขา้มาจากการหลบหนีสงครามจงึไดม้าอาศยัทีอ่ยู่ ณ ปัจจุบนั โดยพื้นทีห่มูบ่า้นใหม่มขีนาดราว ๆ  30 

เอเคอร ์บา้นแต่ละหลงัจะอยู่ในตดิกนัเป็นแถวเป็นกลุ่มชดัเจน  

หมูบ่า้นการต์อนี ม ี70 หลงัคาเรอืน และมปีระชากรราว 600 คน ชาวบา้นทีน่ี่ประกอบอาชพีท าสวนเป็นหลกั โดย

สว่นใหญ่ปลูกหมากเป็นหลกั พืชล าดบัรองลงมา คอื บุ ส่วนพืชอนัดบัสาม คอื มะม่วงหิมพานต์ และอื่น ๆ เช่น ลูกเนียง 

กล้วย ชาวบา้นกล่าวว่าปลูกยางพาราดว้ยแต่ให้ได้รายได้น้อยและไม่คุม้ค่าเหนื่อยนัก  นอกจากนัน้ชาวบา้นยงัคงท าไร่

หมุนเวยีนอยู่เพื่อน าผลผลิตที่ไดไ้ปบริโภคในครวัเรือน พื้นที่สวนและพื้นที่ไร่หมุนเวยีนจะอยู่ในพื้นที่หมู่บา้นกาเลจีเก่า 

นอกจากนี้ชาวบา้นยงัท าถ่านขาย โดยน าไมท้ีอ่ยู่ในพื้นทีข่องตนมาท า สามารถสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัครอบครวัไดอ้กีดว้ย   

จากการลงพื้นที่ศกึษาของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้พบว่า ถนนเชื่อมต่อไดต้ดัผ่านล าธารและล าห้วยของ

หมูบ่า้น ทัง้หมด 8 แห่ง โดยตดัผ่านล าธาร 3 แห่งที่เชื่อมโยงกบัพื้นที่อนุรกัษ์พนัธุ์ปลาของชุมชน และตดัผ่านถนนเขา้ – 

ออก พื้นทีส่วนของชมุชนจ านวน 1 แห่ง  

2.5.2 หมูบ่า้นกาเลจ ี

หมูบ่า้นกาเลจ ีเชน่เดยีวกบัหมูบ่า้นการต์อนี พื้นที่ของหมู่บา้นนัน้สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคอื หมู่บา้นกาเลจี

เกา่ และหมู่บา้นกาเลจีใหม่ โดยหมู่บา้นกาเลจีเก่านัน้อยู่บรเิวณพื้นที่กามองโต่ยใกล้แม่น ้ากามองโต่ย และอยู่ในพื้นที่สูง 

สว่นหมูบ่า้นกาเลจใีหมเ่ป็นหมูบ่า้นทีอ่ยู่ใกลก้บัถนนทางหลวงหมายเลข 8 ตดิกบัหมูบ่า้นต๊ะ ตง ลง ซึง่อยู่ตดิถนนดงักล่าว  

สาเหตุส าคญัจากการมสีองพื้นที่กเ็ช่นเดยีวกบัหมู่บา้นการ์ตอนี เป็นอีกหนึ่งหมู่บา้นที่ไดร้บัความเสยีหายอย่าง

หนักจากสงครามความขดัแย้งระหว่างกองทพัพม่าและกองทพักะเหรีย่ง ในช่วงที่เกดิการสู้รบระหว่างปี 2540 – 2541 

บา้นเรอืนถูกท าลายอย่างหนัก บ้างถูกทิ้งร้าง บ้างก็ยงัคงปลอดภยั บางบ้านถูกบงัคบัให้อพยพโยกย้าย ชาวบา้นต้อง

หลบหนีเขา้ป่า หลบอยู่ในค่ายอพยพในฝัง่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ค่ายผูล้ี้ภยัทัง้ในจงัหวดักาญจนบุรแีละจงัหวดัราชบุรี 

บา้งกย็า้ยไปอยู่กบัญาตใินพื้นทีอ่ื่นที่ไม่ไดร้บัผลกระทบหรอืหลบเขา้ไปในตวัเมอืง แต่หลงัจากเหตุการณ์การสูร้บเริม่สงบ

ในชว่งปี 2000 ชาวบา้นเริม่ทยอยกลบัมาที่อยู่เดมิ และในช่วงปี 2004 ทางรฐับาลไดจ้ดัสรรพื้นที่จ านวนหนึ่งและไดม้หีาร

จดัตัง้หมูบ่า้นใหม ่บรเิวณใกลก้บัถนนสายหลกัและติดกบัหมู่บา้นต๊ะ ตง ลง ซึ่งปัจจุบนั คอื หมู่บา้นกาเลจีใหม่ ชาวบา้นที่
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อพยพกลับเข้ามาจากการหลบหนีสงครามจึงได้มาอาศยัอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบนั  ฉะนัน้จะเห็นไดว้่าทัง้หมู่บา้นกาเลจีและ

หมูบ่า้นการต์อนีจงึมปีระวตัศิาสตรบ์าดแผลรว่มกนั 

หมู่บ้านกาเลจี ประกอบดว้ยบ้านเรอืน 70 หลงัคาเรอืน และมปีระชากรราว 400 คน มพีื้นที่หมู่บ้านราว 30 

เอเคอร์ ชาวบ้านที่นี่ยงัคงประกอบอาชพีเพาะปลูกท าสวนหมากและท าไร่หมุนเวียนเป็นหลกั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน

หมูบ่า้นกาเลจเีกา่   

จากการลงพื้นที่ศกึษาของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้พบว่า ถนนเชื่อมต่อไดต้ดัผ่านล าธารและล าห้วยของ

หมูบ่า้น ทัง้หมด 6 แห่ง  

2.5.3 หมูบ่า้นปินธาดอว ์ 

หมูบ่า้นปินธาดอว ์มจีุดทีต่ ัง้อยู่ใกลก้บัถนนเชื่อมต่อไปทางดา้นใต้ โดยมรีะยะห่างประมาณ 2 กโิลเมตร และเป็น

พื้นทีท่ีอ่ยู่ห่างไกลจากแมน่ ้าสายหลกั แต่มแีมน่ ้าสายรองหรอืล าธารสายเลก็ ๆ ใกล้กบัหมู่บา้น ชาวบา้นที่นี่ใชน้ ้าจากบ่อน ้า

เพื่อการอุปโภคเป็นหลกั หมูบ่า้นแห่งนี้ถูกก่อตัง้ขึ้นเกอืบรอ้ยปีที่แล้ว ชาวบา้นเล่าว่าบรรพบุรุษของพวกเขาอาศยัอยู่ที่มา

นานราว 600 ปี กอ่นทีจ่ะมกีารจดัตัง้หมูบ่า้น แต่อยู่กนัอย่างกระจดักระจาย หมูบ่า้นนี้มโีรงเรยีนประถมเป็นของตนเองและมี

โบสถ์เพื่อประกอบพธิกีรรมาทางศาสนาอยู่ในพื้นทีต่ดิกนั ชาวบา้นทีน่ี่ส่วนใหญ่ยงัคงตัง้อยู่ในถิ่นฐานเดมิไม่ไดม้กีารอพยพ

ออกไปจากพื้นที่มากนัก เนื่องจากในช่วงการสูร้บระหว่างกองทพัพม่าและกองทพักะเหรี่ยงในช่วง 2540 – 2541 นัน้ 

หมูบ่า้นไดร้บัผลกระทบจากการสูร้บไมม่ากนกั ชาวบา้นส่วนใหญ่ใชห้ลุมหลบภยัในหมู่บา้นเป็นที่หลบซ่อน ดงันัน้หมู่บา้น

จงึคอ่นขา้งมคีวามต่อเนื่องในการตัง้ถิน่ฐาน  

หมูบ่า้นปินธาดอว ์มปีระชากรกวา่ 600 ครวัเรอืน มบีา้นทัง้หมด 84 ครวัเรอืน ชาวบา้นที่นี่ประกอบอาชพีท าสวน

หมากเป็นหลกัเชน่เดยีวกบัหมูบ่า้นอื่น ๆ และยงัคงท าไร่หมุนเวยีนเช่นเดมิ แต่มสีดัส่วนการท าไร่หมุนเวยีนที่น้อยลงมาก 

ปัจจุบนัเหลือชาวบา้นเพียง 30% ที่ยงัท าไร่หมุนเวยีนอยู่ จากรายงานของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงพบว่า27สดัส่วนการถือ

ครองที่ดนินัน้ ประชากรราว 50% ที่มทีี่ดนิ 3 – 5 เอเคอร์, 30% มทีี่ดนิ 5 – 10 เอเคอร์, 10% มทีี่ดนิ 10 – 30 เอเคอร์, 

10% มทีีด่นิ 30 – 50 เอเคอร,์ และมปีระชากรเพยีงน้อยนิดหรอืน้อยกวา่ 1% ทีม่ทีีด่นิมากกวา่ 50 เอเคอร์ ชาวบา้นที่นี่ส่วน

ใหญ่ด าเนินการจดทะเบยีนขอใบอนุญาตใชท้ีด่นิแลว้ทัง้ในสว่นของรฐับาลพมา่และสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง 

จากการลงพื้นที่ศกึษาของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้พบว่า ถนนเชื่อมต่อไดต้ดัผ่านล าธารและล าห้วยของ

หมูบ่า้น ทัง้หมด 5 แห่ง และตดัผา่นถนนเขา้ – ออก พื้นทีส่วนของชมุชนจ านวน 3 แห่งดว้ยกนั 

2.5.4 หมูบ่า้นตะบวิชอง 

                                                             
27 กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง, รายงานการศกึษาวจิยั เรื่อง “ถนนเชื่อมต่อโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย: การตรวจสอบธรรมาภิ
บาลการลงทุนของภาครฐัและเอกชนในการด าเนินโครงการ”, หน้า 40.  https://1th.me/Mhby  

https://1th.me/Mhby
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หมูบ่า้นตะบวิชอง นบัเป็นหมูบ่า้นทีม่ปีระวตักิารกอ่ตัง้มานานกวา่ 150 ปี นบัวา่มปีระวตักิารก่อตัง้ยาวนานที่สุดใน

หมูบ่า้นทีท่มีวจิยัท าการศกึษา หมูบ่า้นแห่งนี้ต ัง้อยู่ในพื้นที่ใกล้กบัถนนเชื่อมต่อสองช่องทาง อยู่ห่างออกไปทางตอนเหนือ

ของตวัถนนดงักล่าวประมาณ 2 กโิลเมตร หมูบ่า้นแห่งนี้มแีมน่ ้าและล าธารสายรองที่แยกย่อยออกมาจากแม่น ้ากามองโต่ย

ดว้ยซึง่ไหลผา่นอาณาเขตหมูบ่า้น กอ่นการเขา้มาของถนนเชื่อมต่อ ชาวบา้นที่นี่ใชน้ ้าจากล าห้วยและล าธารโดยตรงทัง้ใน

แงข่องการบรโิภคและอุปโภค อกีทัง้ยงัสามารถจบัปลาและสตัวน์ ้าอื่น ๆ ในล าธารเหล่านี้ในตลอด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

แต่เมื่อถนนเชื่อมต่อถูกก่อสรา้งขึ้น และบุกเบกิพื้นที่โครงการเข้ามาในพื้นที่กามองโต่ย ท าให้แหล่งน ้าไดร้บัผลกระทบ 

สง่ผลใหป้ลาและสตัว์น ้ามปีรมิาณลดและหาไดย้ากขึ้น อีกทัง้ล าธารในชุมชนแห้งขอด จนในปัจจุบนัชาวบา้นในหมู่บา้นนี้

ตอ้งใชน้ ้าจากท่อประปาซึง่ดงึน ้าจากตน้น ้าซึง่อยู่บนภเูขามาใชใ้นชมุชน  

เชน่เดยีวกบัหมูบ่า้นอื่น ๆ ในพื้นทีก่ามองโต่ย หมูบ่า้นแห่งนี้มปีระวตัศิาสตร์ร่วมกนักบัหมู่บา้นอื่น ๆ ชาวบา้นที่นี่

ตอ้งผา่นประสบการณ์ความขดัแย้งทางการทหาร และอยู่ในพื้นที่สูร้บระหว่างกองทพัพม่าและกองทพักะเหรีย่ง  ชาวบา้น

กล่าววา่ปลายปี 1993 ของทัง้สองฝ่ายแลว้ หลงัจากนัน้ในชว่งปี 2540-2541 สงครามระหวา่งสองฝ่ายปะทุหนักยิ่งขึ้น ส่งผล

ใหช้าวบา้นทีน่ี่ตอ้งอพยพไปตามทีต่่าง ๆ บางรายอพยพไปอยู่ในคา่ยอพยพในฝัง่ประเทศไทย บางรายเขา้ไปหลบในป่าลึก

เพื่อหนีการถูกตามล่า บางรายต้องไปอาศยัอยู่ในบา้นของญาติหรอืคนรูจ้กัในหมู่บา้นอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไปหรอืไปอยู่ใน

เมอืงทวาย ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหห้มูบ่า้นและพื้นทีส่วนเกา่ถูกทิ้งรา้งไปเป็นเวลานาน ในช่วงที่เกดิสงครามและสถานการณ์ใน

พื้นทีย่งัไมส่งบนกั โดยเฉพาะในชว่ง 2540 – 2543 บางรายกล่าววา่ตัง้แต่ปี 2534 – 2543    

หมูบ่า้นตะบวิชอง ม ี80 ครวัเรอืน มปีระชากรราว 450 คน โดยมปีระชากรทีเ่ป็นเดก็มากกว่าผูใ้หญ่ ประมาณบา้น

ละ 2 – 3 คน หมูบ่า้นแห่งนี้มโีรงเรยีนประถมซึง่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2514 โดยทางการอนุมตัิจดัตัง้อย่างเป็นทางการในปี 2536 

ชาวบา้นส่วนใหญ่ที่นี่ยงัคงท าสวนหมากเป็นหลกั และเป็นรายไดห้ลกัของผูค้นที่นี่ อีกทัง้ประชากรส่วนใหญ่ยงัคงท าไร่

หมนุเวยีนอยู่  จากรายงานของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงพบว่า28 ประชากรราว 50% มทีี่ดนิประมาณ 3-5 เอเคอร์, 25% มี

ที่ดนิราว 5 – 10เอเคอร์, 20% มทีี่ดนิ 10 – 30 เอเคอร์, และ 5% มีท่ี่ดนิราว 30 – 50 เอเคอร์ มปีระชากรราว 1 – 2% 

เท่านัน้ทีม่ทีีด่นิมากถงึ 50 เอเคอร์ขึ้นไป การถือครองที่ดนิของชาวบา้นที่นี่เริม่มกีารจดทะเบยีนเพื่อขอใบอนุญาตใชท้ี่ดนิ 

หลงัจากทีร่ฐับาลมกีฎหมายออกมาในปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลงัจากที่มกีารด าเนินโครงการถนนไปแล้ว ไม่มตีวัเลขการจด

ทะเบยีนดงักล่าวทีแ่น่ชดั แต่สว่นใหญ่แลว้จะมใีบอนุญาตทัง้จากรฐับาลพมา่และสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง  

จากการลงพื้นที่ศกึษาของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้พบว่า ถนนเชื่อมต่อไดต้ดัผ่านล าธารและล าห้วยของ

หมูบ่า้น ทัง้หมด 8 แห่ง ซึง่มแีมน่ ้าส าคญัของชมุชน คอื แมน่ ้าตะบวิชองทีไ่ดร้บัผลกระทบไปดว้ย 

 

2.6 องคก์รชุมชนและการจดัการในพืน้ท่ี 

                                                             
28 เรื่องเดยีวกนั, หน้าเดยีวกนั. 
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2.6.1 องคก์รชมุชน 

หลงัจากทีม่ขีา่วคราวเกีย่วกบัโครงการทวายและการเขา้มาของถนนเชือ่มต่อชาวบา้น ในปี 2550 ชาวบา้นในพื้นที่

กามองโต่ย ไดร้วมกลุ่มกนัจดัตัง้องค์กรชุมชนของตวัเองขึ้น ชื่อว่า “องค์กรเพื่อความเป็นอยู่และการพฒันาที่ย ัง่ยืนของ

ชมุชน” หรอืในชื่อภาษาองักฤษว่า Community Sustainable Livelihoods and Development Organization (CSLD) โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อเป็นองคก์รตวัแทนในการแกไ้ขปัญหา และเป็นกระบอกเสยีงของชาวบา้นในพื้นที่ต่อความต้องการในการ

พฒันาในพื้นทีข่องตนเอง และรกัษาผลประโยชน์ของชมุชนต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึ้น  

ภายในองค์กรนี้มผีูแ้ทนชาวบา้นจาก 12 หมู่บ้าน หมู่บา้นละ 3 คน ท าหน้าที่รบัฟังเสยีงของชาวบา้นและมกีาร

ประชมุปรกึษาหารอืรว่มกนัเดอืนละครัง้ โดยจะใชร้ะบบหมนุเวยีนสถานทีจ่ดัประชมุไปตามหมูบ่า้นต่างๆ ที่เป็นสมาชกิ โดย

ในแต่ละเดอืนผูแ้ทนจะน าขอ้มลูทีต่วัเองไดร้บัจากทัง้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะมาแลกเปลี่ยนเกีย่วกบัประเดน็การพฒันา

ในพื้นทีข่องตนเอง รวมถึงปัญหาที่เกดิขึ้นจากการพฒันาต่าง ๆ ที่เขา้มาพูดคุยและปรกึษาหารอื รวมถึงหามติร่วมกนัใน

การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดย CSLD ถือเป็นองค์กรชาวบา้นที่จดัตัง้ขึ้นโดยไดร้บัความสนับสนุนและอนุญาตจากสหภาพ

แห่งชาตกิะเหรีย่ง และยงัท าหน้าทีเ่ป็นตวัประสานระหว่างชาวบา้นกบัสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งเพื่อให้มกีารพูดคุยและมี

การสื่อสารที่ตรงกนัระหว่างความต้องการของชาวบา้นกบัองค์กรทางการปกครอง ซึ่งองค์กรนี้ค่อนขา้งเป็นอิสร ะจาก

สหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการทวายนัน้ ตลอดระยะเวลา 12 ปีทีผ่า่นมา CSLD ถือเป็นส่วนส าคญัในการรอ้ยเรยีง

เสยีงและปัญหาของแต่ละหมูบ่า้นในพื้นทีก่ามองโต่ยใหไ้ดป้รากกฎแกส่ายตาของผูม้อี านาจและผูพ้ฒันาโครงการให้ไดร้บัรู้

รบัทราบและกดดนัดว้ยวิธีการต่าง ๆ ให้มกีารแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการถนน พร้อมทัง้เป็นส่วนส าคญัในการ

รวบรวมขอ้มลูความตอ้งการของชาวบา้นในเรื่องโครงการถนน โดยเฉพาะความเสยีหายในพื้นที่และค่าชดเชยที่ชาวบา้น

ต้องการ ซึ่งในปัจจุบนัทาง CSLD ก าลังท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัค่าชดเชยที่ชาวบ้านต้องการมากยิ่งขึ้นใน

รายละเอยีดต่าง ๆ อกีคร ัง้ ทัง้นี้เนื่องจากโครงการถนนจะกลบัมาเดนิหน้าอีกคร ัง้หลงัจากหยุดชะงกัไป และยงัคงติดตาม

สถานการณ์เกีย่วกบัโครงการถนน รวมทัง้ประสานความร่วมมอืระหว่างหมู่บา้นและองค์กรภาคประชาสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเตรยีมการรบัมอืกบัการพฒันาทีก่ าลงัจะเขา้มาอกีคร ัง้ 

 

2.6.2 การจดัการตนเองของชมุชน 

ชาวบา้นกะเหรีย่งในพื้นทีก่ามองโต่ยนัน้ นับว่าเป็นชุมชนที่มคีวามเขม้แขง็อย่างมาก และมกีารจดัการตนเองใน

หลายประเดน็หลายรปูแบบ โดยเฉพาะในเรือ่งของการจดัการพื้นที่ของสาธารณะ ซึ่งในบางครัง้มอีงค์กรภาคประชาสงัคม

และองคก์รระดบัสากลเป็นผูส้นับสนุนแต่การรเิริม่ในกจิกรรมต่าง ๆ มกัเกดิจากชุมชนเอง ตวัอย่างเช่น ชุมชนในพื้นที่กา

มองโต่ยมกีารก าหนด “พื้นที่คุม้ครองผนืดนิของชุมชน (Community Land Protected Area)” โดยแบ่งออกเป็น 9 ส่วน



48 
 

ดว้ยกนั ไดแ้ก่29 1) เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์า 2) ป่าตน้น ้า 3) ป่าสมุนไพร 4) ป่าศกัดิส์ทิธิ ์หรอื ป่าวฒันธรรม 5) ป่าสายสะดอื 

6) ป่าไมเ้พื่อการใชป้ระโยชน์ของชมุชน 7) ป่าเพื่อการเกษตร 8) แหล่งอนุรกัษ์พนัธุ์ปลา และ 9) สุสาน โดยทัง้ 9 พื้นที่นี้ซึ่ง

มกีารแยกประเภทการใชส้อยของพื้นทีต่่าง ๆ อย่างชดัเจน อีกทัง้มกีฎระเบยีบและขอ้ตกลงในการใชป้ระโยชน์และร่วมกนั

ดแูลรกัษาอย่างชดัเจน โดยชชุนในพื้นทีม่สีว่นรว่มในการออกกฎระเบยีบและขอ้ตกลงต่าง ๆ สะทอ้นถงึความเขม้แขง็ในการ

มสีว่นรว่มในพื้นทีส่าธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Zaw Aung and Khin New Cho (the lead researchers), Growing up together with the forest: the unique relationship between the 
forest and indigenous Karen people of Kamoethway, January, 2018, page 35 - 36.    



49 
 

บทท่ี 3 ต้นทนุท่ีถกูซ่อน: ผลกระทบ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และความ (ไม่) มัน่คงทางอาหารและวิถีชีวิต 

หลงัจากทีใ่นบททีแ่ลว้ รายงานฉบบันี้ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึประวตัศิาสตร ์นิเวศวทิยา ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ของพื้นที่ ความสมัพันธ์ของผู้คนกบัสภาพแวดล้อมที่บ่งบอกถึงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่กามองโต่ย ข้อมูลรายหมู่บา้น 

รวมถึงองค์กรชุมชน ตลอดจนการจดัการตนเองของชุมชนไปแล้ว  ในบทนี้จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ และที่

ส าคญัอย่างยิง่คอืผลกระทบพ่วงหรอืผลกระทบสบืเนื่อง หรอืทีจ่ะถูกเรยีกในทีน่ี้วา่ “ตน้ทุนที่ถูกซุกซ่อนหรอืไม่ไดถู้กพูดถึง” 

ในมติติ่าง ๆ ซึง่สิง่เหล่านี้ไม่ไดถู้กพูดถึง EIA ที่บรษิทัจดัท าซึ่งเกดิขึ้นจากโครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางในโครงการ

ทวาย นบัตัง้แต่มกีารกอ่สรา้งโดยบรษิทั อติาเลยีนไทยในปี 2553 – 2556 และเขา้ไปยงัพื้นที่กามองโต่ยในปี 2554 ในขณะ

ที่เป็นผู้พฒันาโครงการตลอดโครงการ ช่วงการเขา้มาเป็นผูพ้ฒันาโครงการระยะแรกจนถึงปัจจุบนัที่บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็น

ผูพ้ฒันาในส่วนของถนนแล้ว แมจ้ะยงัเป็นผูบ้ ารุงรกัษาและปรบัโครงสรา้งถนนอยู่ โดยมหีน่วยงานภาครฐัของไทยอย่าง 

สพพ. เขา้มาด าเนินการส ารวจและออกแบบโครงสรา้งถนน  

 

3.1 ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ 

3.1.1 แหล่งน ้า 

ทรพัยากรน ้ าถือเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวติของผูค้นในพื้นที่กามองโต่ย จากการศกึษาพบว่า

ชาวบา้นใชน้ ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติ เช่น ล าธาร ล าห้วย และแม่น ้า อย่างเขม้ขน้ โดยเฉพาะหมู่บา้นที่อยู่เขตต้นน ้า

อย่างหมูบ่า้นตะบวิชองและหมูบ่า้นปินธาดอว ์ซึง่ปัจจุบนัยงัอยู่ ณ ที่ต ัง้ถิ่นฐานเดมิ แมจ้ะถูกโจมตีจากการสูร้บ พวกเขาใช้

น ้าจากล าธารและล าหว้ยซึง่เป็นสาขาแยกย่อยของแมน่ ้ากามองโต่ย ทัง้ในแงข่องการอุปโภคและบรโิภค ใชด้ื่ม ใชอ้าบ และ

ใชใ้นการเพาะปลูก มาเนิ่นนาน โดยไมต่อ้งไปเดนิทางไปถึงแม่น ้าสายหลกั ส่วนหมู่บา้นอื่น ๆ อย่างหมู่บา้นการ์ตอนี และ

หมูบ่า้นกาเลจ ีโดยปัจจุบนัชาวบา้นส่วนใหญ่ย้ายไปตัง้ถิ่นฐานในหมู่บา้นใหม่ มกีารใชน้ ้าที่หลากหลาย เช่น ใชจ้ากแม่น ้า

โดยตรง ใชน้ ้าจากล าหว้ย ล าธารซึ่งสายน ้าสาขาของแม่น ้า และใชน้ ้าจากบ่อน ้าที่ดงึน ้าจากใต้ดนิขึ้นมาใชใ้นชุมชนและใน

ครวัเรอืน นอกจากแหล่งน ้าใชบ้รโิภคและอุปโภคแลว้ แหล่งน ้าเหล่านี้เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและวางไข่ของสตัว์น ้านานาชนิด

โดยเฉพาะปลา ซึง่เป็นแหล่งอาหารส าคญัทีส่ดุของผูค้นทีน่ี่ ชาวบา้นหาประโยชน์จากสตัว์น ้าเหล่านี้ในแง่ของการบรโิภคใน

ครวัเรอืนเป็นหลกั นบัเป็นแหล่งทรพัยากรและแหล่งอาหารทีส่ าคญัของชมุชนเชน่กนั 

การเขา้มาด าเนินโครงการถนนของบรษิทั ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใชน้ ้าและความมัน่คงทางอาหารที่เกดิ

จากสตัว์น ้ าซึ่งต้องพึ่งพิงแหล่งน ้ าสะอาดเป็นปัจจัยในการด ารงชีวติและขยายพันธุ์ โดยการสร้างถนนส่งผลให้เกดิการ

พงัทลายของดนิ ดนิจากการสรา้งถนนและฝุ่ นละอองจากการขนส่งและการสญัจรของยานยนต์ไหลลงสู่แหล่งน ้าทัง้แม่น ้า

สายหลกั แมน่ ้าสายรอง ล าธาร และล าห้วยต่าง ๆ ที่ชาวบา้นใชป้ระโยชน์ ดว้ยเหตุนี้จึงส่งผลให้แหล่งน ้าใชก้ารไม่ไดด้งัที่

เคยเป็นมา น ้าเปลีย่นเป็นสขีุน่ ขาดความสะอาดบรโิภคไมไ่ด ้ทัง้ยงัขวางกัน้เสน้ทางการไหลน ้าท าให้ทางน ้าเปลี่ยน แม่น ้า

บางสายเหอืดแหง้ ตน้ไมท้ีไ่ดป้ระโยชน์จากการไหลของน ้ากไ็ม่อาจเติบโตได ้ที่ส าคญัอย่างยิ่งคอืดนิยงัไปปิดทางน ้าส่งผล
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ใหก้ารเคลื่อนทีแ่ละการอพยพของปลาเปลี่ยนแปลงไปดว้ย แหล่งน ้าขนาดเล็กอย่างแอ่งน ้าใกล้ชายฝัง่ และล าธารซึ่งเป็น

แหล่งผสมพนัธุ์และวางไขข่องปลากถ็ูกดนิจากการกอ่สรา้งถนนทบัถมจนสูญหายไปหมด ส่งให้จ านวนประชากรปลาลดลง

อย่างมาก ชาวบา้นแทบทุกหมูบ่า้นทีท่ าการศกึษากล่าววา่พนัธุ์ปลาหลายชนิดหายไปหรอืพบน้อยลงมาก บางชนิดสูญพนัธุ์

ไปแลว้  

 

 

สภาพของล าหว้ยสายหน่ึงที่ได้รบัผลกระทบจากการก่อสรา้งถนน 

ชาวบา้นการต์อนีรายหนึ่งกล่าวถงึสภาพปัญหาของแม่น ้าและการหายไปของปลาให้ทางคณะผูด้ าเนินการศกึษา

ฟังขณะท าการสมัภาษณ์วา่30 

                                                             
30 สมัภาษณ์ซอ หน่าย ชาวบา้นหมู่บา้นการต์อนี เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2562 
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 "กอ่นหน้าทีจ่ะมกีารสรา้งถนน แม่น ้ าสะอาดมาก แต่หลงัจากทีม่กีารสรา้งถนนแล้วหาแหล่งน ้ าสะอาดไดย้ากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวบา้นทีอ่ยู่ในบรเิวณท้ายน ้ า หรอื บรเิวณล าน ้ าสายเล็ก ๆ  เพราะแหล่งน ้ าบรเิวณนัน้ถูกท าลาย โดย

สว่นใหญ่นัน้แมน่ ้าคอ่นขา้งสะอาด ในชว่งหน้ารอ้นยงัดสูะอาดอยู่ แต่เมือ่ฝนตกหรอืเขา้สู่ช่วงหน้าฝนจะส่งผลให้ดนิหรอืฝุ่ น

จากถนนไหลลงสูแ่มน่ ้า ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรกยิง่ขึน้ ต้องแกปั้ญหาโดยการกกัตุนน ้ าจากแหล่งน ้ าหรอืแม่น ้ าไวใ้ช ้หรอืไม่ก็

ตอ้งหาอุปกรณ์รองน ้าฝนไว"้ 

โดยสรุปแล้ว โครงการสร้างถนนเชื่อมต่อส่งผลให้แหล่งน ้ าหลายแห่งเกิดการปนเป้ือน ขุ่นคลัก่ และเกดิการ

เปลีย่นแปลงทางน ้าจนไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้กีต่อไป ท าใหช้าวบา้นในหลายหมู่บา้นต้องปรบัตวัโดยการใชน้ ้าจากท่อ

ประปาที่ต่อน ้าลงมาจากภูเขาเขา้ไปยงัหมู่บา้น เช่น หมู่บ้านตะบวิชองซึ่งอยู่ในพื้นที่ต้นน ้ า ซึ่งทางกลุ่มเครือข่ายพฒันา

กะเหรีย่งและกลุ่มตะกะปอร์เป็นผูด้ าเนินการในการจดัท าประปาภูเขาดงักล่าว ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงใชน้ ้าจากท่อประปา

เป็นหลกั ไมไ่ดใ้ชน้ ้าจากแหล่งน ้าโดยตรงในการบรโิภคแลว้ แต่ถงึกระนัน้กย็งัมปัีญหาดา้นต้นทุนตามมา ชาวบา้นที่อยู่ไกล

จากแนวท่อประปากต็อ้งเสยีเวลาและทุนทรพัย์ในการเดนิทางมาใชน้ ้ามากขึน้ 

 

3.1.2 ทีด่นิและพชืผลทางการเกษตร 

โครงการถนนเชื่อมต่อสองช่องทางซึ่งมีการตดัถนนผ่านพื้นที่ของชาวบา้นนัน้ส่งผลให้ชาวบ้านในแถบนี้ต้อง

สญูเสยีทีด่นิเป็นจ านวนมาก ชาวบา้นหลายหลงัคาเรอืนต้องสูญเสยีพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและส่งผลให้สูญเสยีรายได้

ทางเศรษฐกจิจากการทีส่วนหมาก สวนมะมว่งหมิพานต์ สวนยางพารา และพืชสวนอื่น ๆ ถูกท าลาย โดยชาวบา้นกล่าวว่า

พวกเขาไมไ่ดร้บัการแจง้เตอืนหรอืชีแ้จงขอ้มลูใหท้ราบล่วงหน้าวา่จะมถีนนตดัผา่นเขา้มาในที่ดนิของพวกเขา บรษิทัเขา้มา

ในหมูบ่า้นและเขา้มาตดัถนน ท าให้พวกเขาไม่ทนัตัง้ตวั ชาวบา้นหลายรายยงักล่าวอีกว่าที่ดนิของพวกเขาที่มพีืชปลูกอยู่

ตอ้งถูกโคน่และตดัทิ้งอย่างไม่ใยด ีที่ดนิที่ชาวบา้นสูญเสยีนัน้คอืที่ที่มถีนนพาดผ่านและบรเิวณที่เรยีกว่าเขตทางเพื่ อวาง

แนวเสาไฟฟ้าและวางท่อและทีพ่กัระหวา่งซึง่กนิพื้นที่ค่อนขา้งกว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นผลมาจากที่ก่อนหน้านี้นัน้ก่อนที่จะเป็น

ถนนเชือ่มต่อสองชอ่งทางเชน่ในปัจจุบนันัน้เคยอยู่ภายใต้โครงการถนน 4 ช่องทางมาก่อน ฉะนัน้ถนนเสน้นี้จึงไม่ไดส้่งผล

กระทบในพื้นทีเ่สน้กลาง (Center line) ของถนนดว้ย แต่หมายรวมถงึพื้นทีเ่ขตทางรอบขา้งในระยะส าหรบัถนน 4 ชอ่งทาง  

การสูญเสยีที่ดินนี้ก่อให้เกิดปัญหาที่ซบัซ้อนตามมาหลายประการ ประการแรก ชาวบา้นไม่สามารถเขา้ไปใช้

ประโยชน์ในพื้นทีท่ีส่ญูเสยี และไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปใชพ้ื้นทีด่งักล่าวอกีต่อไป แมว้า่หลงัจากที่ทางผูพ้ฒันาโครงการจะ

หยุดการด าเนินโครงการไปในช่วงปี 2556 – 2558 และในปัจจุบนัที่โครงการยงัไม่ไดร้บัการด าเนินการต่อ ชาวบา้นผู้

สญูเสยีทีด่นิกไ็มไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นทีข่องตวัเองที่รบัสบืทอดกนัมาอย่างยาวนานหลายสบิหลายรอ้ยปี ทัง้นี้ทางภาครฐั

และบรษิทัมองวา่ทีด่นินัน้ไดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องโครงการแล้ว ประการที่สอง ภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะในรฐัธรรมนูญ 

ฉบบัปี 2551  ของพมา่นัน้ ก าหนดใหท้ีด่นิและทรพัยากรทัง้หมดเป็นทรพัย์สนิของรฐั ประชาชนเป็นเพียงผูท้ี่ไดร้บัอนุญาต

จากรฐัในการใชท้ีด่นิเท่านัน้ รฐัจงึมคีวามชอบธรรมในการเวนคนืทีด่นิตามกฎหมายเวนคนืที่ดนิ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่าง 
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ๆ ซึง่ในโครงการถนนนี้ ทางภาครฐัไดม้กีารใหส้มัปทานทีด่นิในพื้นทีโ่ครงการถนนเพื่อใหบ้รษิทัไดเ้ขา้มาด าเนินโครงการได้

สะดวก แต่อย่างไรกต็าม กฎหมายดงักล่าวนัน้ถอืวา่ไมส่อดคลอ้งและขดักบัประเพณี วฒันธรรม และวถิีชวีติดัง้เดมิของชาว

กะเหรี่ยงที่มีการสบืทอดที่ดินภายในตระกูลเพื่อท าการเกษตรและใช้หาเลี้ยงชีพ ที่ดนิเหล่านี้ไม่มีเอกสารสทิธิซ์ึ่งเป็น

หลกัฐานการถอืครองทีด่นิมากอ่น ท าใหเ้กดิปัญหากรรมสทิธิใ์นที่ดนิตามมา อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความขดักนัของชุด

ความคดิระหว่างการขยายอ านาจของรฐัส่วนกลางในการครองครองและปิดล้อมทรพัยากรเชิงกลไกเขา้ไปยงัพื้นที่และ

ปรมิณฑลในทอ้งถิน่ของกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่ง นอกจากกฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายการเวนคนืทีด่นิแลว้ กฎหมายที่

สรา้งผลกระทบต่อวฒันธรรมการถอืครองทีด่นิในกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่งอีกฉบบัหนึ่งคอื กฎหมายที่ดนิรกรา้งว่างเปล่า ซึ่ง

กฎหมายฉบบันี้มองวา่ทีด่นิทีไ่มม่กีารใชป้ระโยชน์ ถูกทิ้งรา้ง ไมม่กีารเพาะปลูกใด ๆ จะถูกท าให้เป็นที่ดนิที่รฐัสามารถเอา

ไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยทีไ่มต่อ้งมกีารจ่ายค่าชดเชยใด ๆ มุมมองในลกัษณะนี้ของกฎหมายดงักล่าวส่งผลให้ที่ดนิที่ถูกใชใ้น

การท าไรห่มนุเวยีนหรอืไรเ่หล่าทีก่ าลงัรอเวลาพกัฟ้ืนเพื่อให้ดนิมแีร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์และปล่อยให้เป็นพื้นที่ในการท าปศุ

สตัวค์รวัเรอืนของชาวกะเหรีย่งนัน้จงึถูกมองวา่เป็นทีด่นิรกรา้งวา่งเปล่า ไมม่เีจา้ของ ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิทีด่นิเหล่านี้ล้วนมี

เจา้ของและทีด่นิบางผนือาจเป็นพื้นทีท่ีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนัของชมุชน กฎหมายต่าง ๆ และการเขา้มาของโครงการถนนจึง

น ามาซึง่การสญูเสยีทีด่นิอนัเป็นทีม่าของความมัน่คงทางอาหารของทัง้ผูค้นและสตัว ์รวมถงึแหล่งรายไดไ้ดส้ าคญัอย่างพื้นที่

ท าสวนกส็ญูเสยีไปดว้ย 

 

แนวโครงการถนนที่ตดัผา่นที่ดนิท ากนิของชาวบา้นในพืน้ที่กามองโต่ย 

  จากการลงพื้นที่ศึกษาของกลุ่มเสรีภาพแม่น ้ าโขงพบว่าชาวบา้นจาก 16 ครวัเรอืน จาก 4 หมู่บา้น ซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายในการศกึษาในครัง้นี้ มอีตัราการสูญเสยีพื้นที่เฉลี่ยครวัเรอืนละ 3.28 เอเคอร์ และมอีตัราเฉลี่ยรวม 52.4 
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เอเคอร ์แต่หากน าทุกครวัเรอืนมาคดิค านวณคอื 304 ครวัเรอืน จาก 4 หมูบ่า้น จะเสยีพื้นทีท่างการเกษตรรวม 927 เอเคอร ์

โดยมอีตัราการสญูเสยีเฉลีย่หมูบ่า้นละ 232 เอเคอร ์   

หากพื้นทีท่ าการเกษตรทีส่ญูเสยีไปเป็นพื้นทีส่วนหมากทัง้หมด (ซึง่แน่นอนวา่โดยสว่นมากมกัมพีืชหรอืผลไมช้นิด

อื่น ๆ ขึน้แซมอยู่ดว้ย) ซึง่โดยปกตแิลว้ในสวนหมาก 1 เอเคอร ์จะมหีมากทัง้หมด 400 ตน้ ดงันัน้ ภายในพื้นทีเ่ฉลี่ยจาก 16 

ครวัเรอืนของทัง้ 4 หมูบ่า้น จ านวน 52.4 เอเคอร ์ชาวบา้นจะสญูเสยีตน้หมากราว 20,960 ต้น นอกจากนัน้โดยเฉลี่ยหมาก

หนึ่งตน้จะสามารถสรา้งรายไดป้ระมาณ 50,000 จัต๊ต่อปี เมือ่รวมมลูคา่ทางเศรษฐกจิดา้นรายไดจ้ากหมาก 20,960 ต้น จะมี

มลูคา่ราว 1,048,000,000 จัต๊ หรอืราว 10,480 laks 

และหากน าพื้นที่ 927 เอเคอร์ ซึ่งเป็นจ านวนพื้นที่สูญเสยีเฉลี่ยรวมของทุกครวัเรอืนจากทัง้ 4 หมู่บา้น มาคดิ

ค านวณ ชาวบา้นจะสญูเสยีตน้หมากประมาณ 370,800 ตน้ นอกจากโดยเฉลี่ยแล้วหมากหนึ่งต้นจะสามารถสรา้งรายไดไ้ด้

ประมาณ 50,000 จัต๊ต่อปี เมื่อรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านรายได้จากต้นหมากทัง้ 370,800 ต้น มีมูลค่ากว่า 

18,540,000,000 จัต๊ หรอืราว 185,400 laks ซึง่ตวัเลขนี้คอืมลูคา่ความเสยีหายทางเศรษฐกจิที่ชาวบา้นกว่า 304 ครวัเรอืน

สญูเสยีไป     

 

3.1.3 คา่ชดเชย 

ส าหรบัการด าเนินโครงการถนนเชื่อมต่อนัน้ จากการศกึษาพบว่าประเด็นค่าชดเชยเป็นประเดน็ปัญหาที่ส าคญั

อย่างมาก ชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการสรา้งถนนตอ้งสญูเสยีทีด่นิทัง้พื้นทีท่ี่ใชอ้ยู่อาศยัและพื้นที่เพาะปลูกของตวัเอง 

ซึ่งหลายรายไม่ทันตัง้ตัว และไม่ไดร้บัการแจ้งเตือนล่วงหน้า ชาวบ้านหลายรายยงัไม่ได้รบัค่าชดเชย บางรายได้รบั

คา่ชดเชยบางสว่น บางรายรบัคา่ชดเชยไปแลว้แต่คา่ชดเชยไมเ่ป็นธรรมตามความเหมาะสมหรอืตามที่ไดเ้รยีกรอ้งต่อบรษิทั 

มเีพยีงไมก่ีร่ายจากผูไ้ดร้บัผลกระทบทัง้หมดทีไ่ดร้บัคา่ชดเชยตามทีเ่รยีกรอ้ง อย่างไรกต็ามกระบวนการจ่ายค่าชดเชยของ

แตล่ะพื้นที ่แต่ละหมู่บา้น หรอืแมก้ระทัง่บางรายกไ็ม่ไดม้ีความเท่าเทียมกนั เนื่องจากการก าหนดค่าชดเชยนัน้ขึ้นอยู่กบั

พื้นที ่จ านวนพนัธุ์พชื ชนิดพนัธุ์พชื ผลผลติทีแ่ต่ละพื้นทีส่ญูเสยีไป รวมถงึความเขม้แขง็ของชุมชนหรอืของแต่ละบุคคลใน

การต่อรอง แต่ส่วนมากแล้วชาวบา้นกล่าวว่าการต่อรองต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นนัน้เป็นการต่อรองระหว่างรฐับาลพม่าหรอืทาง

สหภาพแห่งชาติกะเหรีย่งกบัทางบรษิทั โดยจากการลงพื้นที่ศกึษาครัง้นี้ ชาวบา้นกล่าวว่ามกีารก าหนดให้จ่ายค่าชดเชย 

โดยเฉพาะในสว่นของหมาก ดงันี้31 

1) หมากตน้ใหญ่ (สงู) ทีม่อีายุกวา่ 30 – 50 ปี มอีตัราราคาอยู่ทีต่น้ละ 120,000 จัต๊ หรอื 1.2 laks 

2) หมากทีม่อีายุน้อยกวา่ 30 ปี แต่สามารถสรา้งผลผลติไดแ้ลว้ อตัราราคาตน้ละ 60,000 จัต๊   

3) หมากตน้เลก็ ซึง่เป็นหมากอายุน้อยและยงัไมใ่หผ้ลผลติ อตัราราคาตน้ละ 30,000 จัต๊ 

                                                             
31 การสนทนาแลกเปลี่ยนถกเถยีงในระดบัหมู่บา้น ณ หมูบ่า้นตะบวิชอง, 10 พฤษภาคม 2562. 
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อย่างไรกต็าม แมจ้ะมกีารก าหนดอตัราราคาดงักล่าว แต่กไ็มไ่ดม้กีารจ่ายคา่ชดเชยตามอตัราดงักล่าวเช่นเดยีวกนั

ครบทุกครวัเรอืน    

 

เอกสารระบุรายละเอยีดค่าชดเชยที่ชาวบา้นผูไ้ด้รบัผลกระทบไดร้บั 

นอกจากนัน้แลว้ การมเีอกสารในการถอืครองทีด่นิ (ใบอนุญาตใชท้ีด่นิ) กเ็ป็นองค์ประกอบส าคญัของการไดม้าซึ่ง

คา่ชดเชยของแต่ละครวัเรอืนทีห่ากมใีบอนุญาตใชท้ีด่นิของทางการ (รฐับาลพมา่) หรอืสหภาพแห่งชาติกะเหรีย่ง กอ็าจช่วย

ยนืยนัสทิธใิหส้ามารถไดร้บัคา่ชดเชยได ้แต่ในหลายหลงัคาเรอืนทีก่อ่นหน้านี้ไมม่ใีบอนุญาตใชท้ีด่นิกอ็าจไม่ไดร้บัค่าชดเชย

หรอืไดร้บัค่าชดเชยล่าชา้จนกว่าจะมกีารด าเนินการจดทะเบยีนใบอนุญาตใชท้ี่ดนิ  ซึ่งในปัจจุบนัชาวบา้นส่วนใหญ่ใน 4 

หมู่บ้านที่ท าการศึกษานัน้มีการลงทะเบียนใบอนุญาตดงักล่าวแล้ว กล่าวโดยสรุป การจะได้รบัค่าชดเชยนัน้ต้องใช้

กระบวนการการสรา้งอ านาจการต่อรองจากบรษิทัเป็นหลกั นอกจากนี้ในแง่ของอตัราค่าชดเชยนัน้ ชาวบา้นกล่าวว่าบรษิทั

ใหอ้ตัราตามทีร่ฐับาลระบนุัน่คอืใหต้ามกลไกราคาตลาด ซึ่งมคีวามผนัผวนหรอืในบางที่ใชอ้ตัราสากล (international rate) 

ซึง่ท าใหแ้ต่ละพื้นทีม่คีวามผนัผวนของอตัราคา่ชดเชยทีแ่ตกต่างกนั โดยในพื้นทีท่ีม่องวา่มปีระโยชน์ทางเศรษฐกจิอาจไดร้บั

คา่ชดเชยมากกวา่ทีอ่ื่น แต่ในพื้นทีก่ารสรา้งถนนี้จะถูกประเมนิอตัราค่าชดเชยน้อยกว่าที่อื่น ๆ ในพม่าที่มกีารเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกจิมากกวา่   

อย่างไรกต็าม ค่าชดเชยในส่วนนี้ไม่มกีารคดิค านวณในส่วนของความสามารถที่ต้นไมห้รอืพืชหนึ่งต้นหรอืหนึ่ง

ชนิดจะสามารถสรา้งผลผลติซึง่หมายถงึรายไดแ้ละอาหารที่จะไดใ้นอนาคตไวใ้นที่นี้ ซึ่งนัน่หมายถึงเป็นการไม่ค านึงถึงค่า

เสยีโอกาสในอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ และจากการสมัภาษณ์พบวา่อตัราคา่ชดเชยในที่ดนิที่ชาวบา้นเรยีกรอ้งจากทางบรษิทัและ

รฐับาลนัน้อยู่ที ่500,000 จัต๊ต่อเอเคอร ์   
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ในช่วงระหว่างที่ทางบรษิัท อิตาเลียนไทยฯ หยุดการด าเนินการไปชัว่คราว นับตัง้แต่ปี 2556 – ปัจจุบนันัน้ 

ชาวบา้นกล่าววา่ทางบรษิทัเองกไ็มไ่ดด้ าเนินการจ่ายคา่ชดเชยให้แล้วเสรจ็ แมช้าวบา้นเหล่านัน้จะไดร้บัใบอนุญาตใชท้ี่ดนิ

หลงัจากการเวนคนืทีด่นิแลว้กต็าม 

ชาวบา้นรายหนึ่งจากหมู่บา้นกาเลจีกล่าวกบัเราถึงความเสยีหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่ถูกท าลายจากการ

สรา้งถนนและการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่ทัว่ถึงของทางบรษิทัว่า “เมือ่ถนนเริม่ก่อสรา้งในปี 2011 เสยีต้นมะม่วงหิมพานต์ต้น

ใหญ่และอายุมากแลว้ไปประมาณ 30 ตน้ สง่ผลใหต้อ้งสูญเสยีรายไดไ้ปประมาณ 3 – 4 laks ต่อปี เพราะฉะนัน้ ตลอด 8 ปีที ่

ผา่นมา ตอ้งสญูเสยีรายไดไ้ปประมาณ 32 laks จนถงึตอนนี้ยงัไมไ่ดค้า่ชดเชยเลย” 

นอกจากนัน้ การจ่ายคา่ชดเชยในสว่นนี้มเีพยีงการจ่ายคา่ชดเชยในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรหรอืพืชพนัธุ์ที่

ถูกตดัหรอืรือ้ถอนไปจากการสรา้งถนนเท่านัน้ ไมม่กีารจ่ายค่าชดเชยในส่วนของการสูญเสยีที่ดนิแต่อย่างใด เพราะรฐัมอง

วา่ทีด่นิทัง้หมดเป็นของรฐั ดงันัน้ทางผูพ้ฒันาโครงการซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัสมัปทานจึงไม่มกีารจ่ายค่าชดเชยที่ดนิให้แก่ผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ ดงันัน้ การไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยในทีด่นินี้จงึสง่ผลทัง้ใหเ้กดิความสูญเสยีทางเศรษฐกจิในฉับพลนัและความสูญเสยี

ทางเศรษฐกจิในอนาคต  

แมว้า่ในชว่งแรกชาวบา้นในหมูบ่า้นละแวกใกลเ้คยีงกบัในเขตกะเหรีย่งทัง้หมด 12 หมู่บา้น ในพื้นที่กามองโต่ยได้

มกีารรวมตัวกนัเพื่อเรียกร้องต่อบรษิทัในการขอรบัค่าชดเชย ซึ่งบริษทัก็ได้มกีารตอบรบับางส่วนและจ่ายค่าชดเชยให้

บางส่วนเท่านัน้ แต่กย็งัไม่เป็นไปตามอตัราค่าชดเชยที่ชาวบา้นเรยีกรอ้งร่วมกนั อย่างไรกต็ามชาวบ้านหลายรายกต็้อง

ยอมรบัค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรมนัน้ เนื่องจากทรพัย์สนิของพวกเขาไดสู้ญเสยีไปแล้ว และเกรงว่าอาจจะไม่ไดค้่าชดเชย

ตามทีเ่รยีกรอ้งจงึจ าเป็นที่จะต้องรบัไว้เพื่อเอามาใชจ้่ายในครอบครวัและเป็นการทดแทนสิง่ที่เสยีไป แมว้่าจะทดแทนกนั

ไมไ่ดก้ต็าม 

 

3.1.4 สตัวป่์าและป่าไม ้

จากการด าเนินการศกึษาในครัง้นี้พบว่าชาวบา้นหลายรายกล่าวว่าหลงัจากที่โครงการถนนเริม่ก่อสรา้งเขา้มาใน

พื้นทีม่จี านวนลดลงและหายไดย้ากขึน้ ทัง้นี้เพราะอาจเป็นเพราะถนนไปรบกวนพื้นที่การเดนิทางและที่อยู่อาศยัของพวก

มนั นอกจากนี้แลว้ตามรายงานฉบบัล่าสดุของ WWF ยงัไดร้ะบยุนืยนัวา่โครงการถนนเชือ่มต่อนี้สง่ผลกระทบต่อการท าลาย

พื้นทีป่่าไมม้ากขึน้ นบัตัง้แต่มกีารเริม่การกอ่สรา้งในปี 2552 จนถงึปัจจุบนั ป่าไมถู้กท าลายจากการสรา้งถนนไปกว่ารอ้ยละ 

2 ต่อปี ในพื้นที่ระยะ 200 เมตรของตวัถนน และลดลงรอ้ยละ 5 ในพื้นที่ที่ห่างจากตวัถนนราว 2 กโิลเมตร32 พรอ้มทัง้

คาดการณ์วา่หากโครงการถนนเชื่อมต่อด าเนินการต่อจะส่งผลกระทบให้เกดิการท าลายพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น และเปิดทางให้มี

                                                             
32 WWF, Nature in peril: The risk to forests and wildlife from the Dawei – Htee Khee Road, January 2019, page 17. 
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การล่าและลกัลอบคา้สตัวป่์าอย่างผดิกฎหมาย33 เพราะเมือ่ป่าไมถู้กท าลายและถนนบกุเบกิพื้นทีไ่ดม้ากขึ้นก็จะส่งผลให้เกดิ

การท าลายถิน่ทีอ่ยู่และแหล่งอาหารเพิม่เตมิมากขึน้ตามไปดว้ย       

 

3.2 ตน้ทุนทีถู่กซุกซ่อน: ผลพวงจากผลกระทบ 

เนื้อหาในสว่นของตน้ทุนทีถู่กซุกซ่อนนี้ จะน าเสนอให้เห็นถึงผลกระทบสบืเนื่องหรอือาจเป็นผลกระทบทางอ้อม

หลงัจากทีเ่กดิผลกระทบทางตรงไปแล้ว รวมถึงจะชี้แจงให้เห็นถึงต้นทุนหรอืมูลค่าทางเศรษฐกจิที่สูญเสยีไปหลงัจากเกดิ

ผลกระทบทางตรงดงักล่าวแลว้ โดยสว่นใหญ่จะมเีนื้อหาเกีย่วกบัรายจ่ายครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ในดา้นต่าง ๆ เชน่ ค่าอาหาร ค่า

น ้า คา่ยานพานะในการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึคา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกจิชมุชนและรายไดท้ี่จะเกดิขึ้นในอนาคต

หากทีด่นิ แมน่ ้า หรอืผลผลติทางการเกษตรของชาวบา้นไมถู่กท าลาย 

 

3.2.1 คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ 

แบง่การอธบิายออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

การใชน้ ้าจากท่อประปา/การปัม๊น ้า/การซื้อน ้าดืม่ 

หลงัจากทีโ่ครงการถนนเชือ่มต่อไดท้ าลายแหล่งน ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่แมน่ ้า ล าธาร และล าหว้ยเลก็ ๆ ของ

ชมุชนต่าง ๆ ซึง่เป็นล าน ้าสาขาจากการตดัถนนพาดผา่นและการทีด่นิ ฝุ่ น และโคลนจากถนนถูกพดัหรอืไหลลงในแหล่งน ้า 

โดยเฉพาะในชว่งฤดฝูนทีช่าวบา้นกล่าวว่าเป็นช่วงทีน่ ้าไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุจากความสกปรกของโคลนทีไ่หลลงสูแ่มน่ ้า

นัน้ สง่ผลใหช้าวบา้นตอ้งหนัไปหาแหล่งน ้าเพื่อบรโิภคจากทีอ่ื่น ดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เชน่ การซื้อน ้าดืม่บรรจุขวดจากในเมอืง

หรอืในหมูบ่า้นทีอ่ยู่ตดิถนนสายหลกัเขา้มากกัตุนไวใ้ชใ้นครวัเรอืน ชาวบา้นรายหนึ่งกล่าวกบัผูด้ าเนินการศกึษาวา่พวกเขา

มรีายจ่ายคา่น ้าเพิม่ขึน้หลงัจากทีถ่นนไดท้ าลายแหล่งน ้าใกลบ้า้น “โดยปกตแิลว้ กอ่นมถีนน เราไมต่อ้งจ่ายค่าน ้าดืม่บรรจุ

ขวดมากนกั แต่ทุกวนันี้เราตอ้งจ่ายคา่น ้ าดืม่อย่างน้อย 15,000 จัต๊ต่อเดอืน ดงันัน้ในหนึง่ปี ตอ้งเสยีคา่น ้าดืม่อย่างน้อย 

180,000 จัต๊ นบัตัง้แต่ปี 2011 รวมเป็นเวลา 8 ปี เพราะฉะนัน้ ในเวลา 8 ปีทีผ่า่นมา ตอ้งจ่ายคา่น ้ าดืม่ไปประมาณ 

1,440,000 จัต๊ หรอืประมาณ 14 laks”34 

ในบางหมู่บ้านต้องใชปั้ม๊น ้ าในการดงึน ้ าจากใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปขึ้นมาใช้แต่นัน่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาหรือ

คา่บรกิารและคา่ปัม๊น ้าขึน้มา บางหมูบ่า้น แมจ้ะมลี าธารหรอืแม่น ้าสายเล็ก ๆ หลายสายในหมู่บา้นของตวัเอง แต่เมื่อเกดิ

ปัญหาดงักล่าวขึน้ กจ็ าเป็นตอ้งดงึน ้าจากตน้น ้าหรอืภูเขาที่อยู่ห่างออกไปมาใชท้ัง้หมู่บา้นผ่านการท าท่อประปาขึ้นมาใหม่ 

                                                             
33 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 22. 
34 สมัภาษณ์ซอ เต เต ชาวบา้นหมู่บา้นกาเลจ ีเมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2562 
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ซึง่แน่นอนวา่ในสว่นนี้คอืรายจ่ายครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้ สิง่เหล่านี้ไมเ่คยมกีารพูดถึงและถูกคดิค านวณอย่างเป็นกจิจะลกัษณะ 

จากปกตทิีส่ามารถใชน้ ้าจากล าธาร ล าหว้ย ใกลท้ีอ่ยู่อาศยัของตนไดโ้ดยตรง  

ในทีป่ระชมุหมูบ่า้นตะบวิชอง ขณะท าการสนทนาแบบกลุ่ม ชาวบา้นที่มาร่วมประชุมกล่าวกบัผูด้ าเนินการศกึษา

วา่ “หมูบ่า้นนี้ (ตะบวิชอง) ใชน้ ้าจากท่อประปาทีท่างกลุ่มภาคประชาสงัคมเป็นผูด้ าเนินการจดัสรา้งให้ ชาวบา้นร่วมกนัลง

ขนักนัจ่ายค่าท าท่อประปาไป 100 laks (10,000,000 จัต๊) ต้องเสยีค่าน ้ าประมาณ 4,000 จัต๊ต่อเดอืนต่อครวัเรอืน ปกติไม่

ตอ้งเสยี ใชน้ ้าจากแมน่ ้าไดเ้ลย ท่อนี้สรา้งขึ้นหลงัจากทีม่กีารท าถนน เพราะน ้ าเน่าเสยีอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฝนตก

หนกัเพราะโคลนจากถนนไหลลงน ้า” 

 จากการลงพื้นทีท่ าการศกึษาในครัง้นี้พบวา่ คา่ใชจ้่ายในการบรโิภคน ้าในรปูแบบต่าง ๆ หลงัจากทีม่กีารกอ่สร้าง

ถนนไปแลว้ในปี 2554 รวมระยะเวลา 8 ปีนัน้ ในระดบัครวัเรอืน ชาวบา้นจากทัง้ 4 หมูบ่า้น ซึง่เป็นพื้นทีเ่ป้าหมายของ

การศกึษานัน้มคี่าใชจ้่ายคา่น ้าโดยเฉลีย่อยู่ที ่15,500 จัต๊ต่อเดอืน 186,000 จัต๊ต่อปี และ 1,488,000 ในระยะเวลา 8 ปี โดย

มผีลรวมทัง้สิน้ 5,952,000 จัต๊  

ในสว่นของการค านวณในระดบัหมู่บา้นนัน้จากการส ารวจทัง้ 16 ครวัเรอืน (เฉลีย่หมูบ่า้นละ 4 หลงัคาเรอืน) และ

การประชมุ 4 หมูบ่า้นพบว่า แต่ละหมูบ่า้นมรีายจ่ายคา่น ้าโดยเฉลีย่อยู่ทีห่มูบ่า้นละ 58,500 จัต๊ต่อเดอืน 702,000 จัต๊ต่อปี 

และ 5,616,000 จัต๊ในรอบปี 8 ปี หากรวมทัง้สิน้ 4 หมูบ่า้นในรอบ 8 ปี จะมผีลรวมเฉลีย่เท่ากบั 22,464,000 จัต๊35  

 

คา่อาหารและปลา  

หลงัจากทีโ่ครงการถนนเชือ่มต่อไดเ้ริม่กอ่สรา้งจนถงึปัจจุบนัเป็นเวลากว่า 8 ปี นัน้ไดส้่งผลต่อแหล่งน ้าอย่างมาก

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ผลกระทบต่อแหล่งน ้านัน้ไมไ่ดม้ผีลต่อผวิน ้าหรอืคณุภาพน ้าเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อสิง่มชีวีติที่อาศยัอยู่

ในแหล่งน ้าอย่างมากเชน่กนั โคลนและดนิจากการสรา้งถนนไดไ้หลทบัถมพื้นที่แม่น ้าสายย่อย ล าธาร และล าห้วยในชุมชน

อนัเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและเสน้ทางสญัจรของปลาเพื่อขึ้นไปผสมพนัธุ์และวางไข่ในพื้นที่ต้นน ้า ระบบนิเวศของน ้าถูกตดั

ขาดออกจากกนั น ้าในแหล่งน ้าเป็นสขีุ่น ส่งผลให้สตัว์น ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาซึ่งเป็นอาหารหลกัและแหล่งโปรตีนของ

ชาวบ้านในพื้นที่กามองโต่ยได้รบัผลกระทบในหลายประการ จ านวนปลาและชนิดพันธุ์ปลาลดลงอย่างเห็นได้ช ั ด 

นอกจากนัน้แลว้การสรา้งถนนยงัสง่ผลใหพ้ชืทีข่ ึน้ตามแหล่งน ้าหรอืรอบแหล่งน ้าเหล่านี้มจี านวนลดลงตามไปดว้ย เป็นผล

สบืเนื่องท าใหช้าวบา้นหาอาหารตามธรรมชาตจิากแหล่งน ้าไดย้ากขึน้ การประมงเพื่อยงัชพีและการหาของป่าหรอืพืชพนัธุ์

ตามแหล่งน ้าจงึลดน้อยถอยลงไป ชาวบา้นจงึมคีา่ใชจ้่ายในการซื้ออาหารเพื่อบรโิภคในครวัเรอืนมากขึน้  

                                                             
35 หากค านวณจากทุกครวัเรอืนของทัง้ 4 หมู่บา้นนัน้ ในส่วนของการค านวณในระดบัหมู่บา้นนัน้พบว่า แต่ละหมู่บา้นมรีายจ่ายค่าน ้าโดยเฉลี่ย
อยูท่ี่ 1,211,000 จัต๊ต่อเดอืน 14,532,000 จัต๊ต่อปี และ 116,256,000 จัต๊ ในระยะเวลา 8 ปี โดยมผีลรวมรายจ่ายค่าน ้าจากทัง้ 4 หมู่บา้นทัง้สิน้ 
465,024,000 จัต๊      
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ในทีห่มูบ่า้นตะบวิชองไดส้ะทอ้นความยากล าบากในการหาปลาและรายจ่ายค่าปลาจากการสุญเสยีแหล่งน ้าส าคญั

ของหมูบ่า้นจากการสรา้งถนนไวว้า่  

“กอ่นทีจ่ะมกีารท าถนน ชาวบา้นสามารถหาปลาไดต้ามล าธารสายเล็ก ๆ และแม่น ้ าต่าง ๆ โดยเฉพาะในแม่น ้ าตะ

บวิชอง ซึง่เป็นแมน่ ้าสายรองของแมน่ ้ากามองโต่ย แต่เป็นแมน่ ้าส าคญัของหมูบ่า้นนี้ แต่พอมกีารสรา้งถนน ชาวบา้นหาปลา

ไดย้ากขึน้และตอ้งซื้อปลามาบรโิภค แต่ละครอบครวัมรีายจ่ายมากขึ้น ต้องจ่ายเงนิซื้อปลาเฉลีย่ 36 ,000 จัต๊ต่อเดอืน หรอื

ราว ๆ 432,000 ต่อปี” 

จากการลงพื้นที่ศกึษาในครัง้นี้พบว่า ชาวบา้นใน 4 หมู่บา้น มรีายจ่ายค่าอาหารโดยเฉลี่ยประมาณครวัเรอืนละ 

224,417 จัต๊ต่อเดอืน 2,693,001 ต่อปี และหากนับระยะเวลา 8 ปี ตัง้แต่มีการเริม่ด าเนินการก่อสรา้งถนนในปี 2554 

คา่อาหารทีถู่กใชจ้่ายในแต่ละครวัเรอืนจะตกอยู่ราว 21,544,008 จัต๊ รวมทัง้สิ้นเป็นเงนิ 86,176,032 จัต๊ ในรอบ 8 ปีที่ผ่าน

มา   

หากค านวณในระดบัหมูบ่า้น คา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าอาหารมอีตัราเฉลี่ยอยู่ที่หมู่บา้นละ 16,931,007 จัต๊ต่อเดอืน 

203,172,084 จัต๊ต่อปี และ 874,648,056 จัต๊ในรอบปี 8 ปี ของทัง้ 4 หมูบ่า้น ดงันัน้จงึไดผ้ลรวมทัง้สิน้ 3,498,592,224 จัต๊ 

อย่างไรกต็าม ตวัเลขที่อธิบายไปด้านบนนัน้เป็นตวัเลขค่าอาหารทัง้หมด ซึ่งรวมค่าปลาด้วย แต่หากแยกค่า

บรโิภคปลาออกอย่างเป็นเอกเทศแล้ว คณะผูด้ าเนินการศกึษาพบว่าในระดบัครวัเรอืนนัน้ ชาวบา้นมรีายจ่ายค่าปลาโดย

เฉลีย่ 64,896 จัต๊ต่อเดอืน 778,749 จัต๊ต่อปี และ 6,229,992 จัต๊ ในระยะ 8 ปี  

หากค านวณในระดบัหมู่บา้น ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าปลามีอตัราเฉลี่ยอยู่ที่หมู่บ้านละ 256,250 จัต๊ต่อเดือน 

2,325,000 จัต๊ต่อปี และ 24,600,000 จัต๊ในรอบปี 8 ปี หากรวมทัง้สิ้น 4 หมู่บา้นในรอบ 8 ปี จะมผีลรวมเฉลี่ยเท่ากบั 

98,400,000 จัต๊36 

        

คา่เดนิทางเพื่อเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ 

หลงัจากคณุภาพของน ้าเริม่เน่าเสยีไมส่ามารถดืม่และใชโ้ดยตรง สตัวน์ ้าและปลาเริม่หาไดย้าก ระบบนิเวศของน ้า

และเสน้ทางอพยพของปลาถูกตดัขาด แหล่งที่อยู่อาศยั พื้นที่วางไข่และขยายพนัธุ์รวมถึงแหล่งอนุบาลลูกปลาถูกท าลาย 

สง่ผลใหจ้ านวนปลาและชนิดพนัธุ์ปลาลดน้อยลง ชาวบา้นปลาบางชนิดหายสาบสูญและไม่สามารถพบไดอ้ีกแล้วในล าธาร

หรอืล าห้วย หรอืแม้กระทัง่แม่น ้าสายหลกัอย่างแม่น ้ากามองโต่ย นับแต่มกีารสร้างถนนเชื่อมต่อ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้

ชาวบา้นหลายรายตอ้งเดนิทางไปหาแหล่งน ้าทีส่ะอาดและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าในล าธารหรอืล าห้วยมากขึ้น 

เชน่ การเดนิไปยงัแม่น ้ากามองโต่ย แม่น ้าบานชอง หรอืแม่น ้าตะนาวศรทีี่อยู่ไกลออกไป ซึ่งในการเดนิทางแต่ละคร ัง้นัน้
                                                             
36 หากค านวณในระดบัหมู่บา้น ค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าปลามอีตัราเฉลี่ยอยูท่ี่หมู่บา้นละ 4,989,368 จัต๊ต่อเดอืน 59,872,416 จัต๊ต่อปี และ 
478,979,328 จัต๊ในรอบปี 8 ปี ของทัง้ 4 หมู่บา้น ดงันัน้จงึไดผ้ลรวมทัง้สิน้  1,915,917,312 จ ัต๊ 
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ชาวบา้นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อเขา้ถงึทรพัยากรในการด ารงชวีติมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัรวมถึงค่าเดนิทางที่ใช้

เพื่อตอ้งไปซื้ออาหารในหมู่บา้นอื่นหรอืในตวัเมอืงดว้ย ซึ่งในส่วนนี้เป็นต้นทุนที่ถูกเพิ่มขึ้นซ ้าซ้อนนอกจากค่าอาหารหรอื

คา่ใชจ้่ายในครวัเรอืน โดยชาวบา้นรายหนึ่งกล่าวกบัคณะผูด้ าเนินการศกึษาวา่37 

“หลงัจากทีแ่หล่งน ้าในหมูบ่า้นใชไ้มไ่ด ้ตอ้งออกไปจบัปลายงัหมู่บา้นอืน่ประมาณ 3 คร ัง้ต่อเดอืน โดยการออกไป

นอกหมูบ่า้นแต่ละครัง้ ตอ้งจ่ายคา่น ้ามนัไปยงัหมูบ่า้นมยติตา ประมาณ 2,000 จัต๊ และจ่ายคา่เรอื 3,000 จัต๊ เพือ่เดนิทางไป

ยงัแมน่ ้าบานชอง รวมแลว้ก ็5,000 จัต๊ต่อคร ัง้”   

จากการลงพื้นที่ศึกษาในครัง้นี้พบว่า ชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้านมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่ง

ทรพัยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน ้าและแหล่งอาหาร โดยเฉลี่ย 15,000 จัต๊ ต่อครวัเรอืนต่อเดอืน 180,000 จัต๊ต่อปี และ 

1,440,000 จัต๊ ในระยะเวลา 8 ปี นบัแต่มกีารกอ่สรา้งถนน โดยมผีลรวมทัง้สิน้ 5,760,000 จัต๊ 

 ในระดบัหมูบ่า้นนัน้คา่ใชจ้่ายยานพาหนะในส่วนนี้จะอยู่ที่ราวประมาณ 60 ,000 จัต๊ต่อเดอืน 720,000 ต่อปี หาก

นบัรวม 8 ปี ซึง่เป็นระยะเวลาในการเขา้มาด าเนินโครงการถนนในพื้นที่นี้ แต่ละหมู่บา้นจะมรีายจ่ายค่ายานพาหนะในการ

เขา้ถงึทรพัยากรทัง้หมด 5,760,000 จัต๊ และจะมผีลรวมเฉลีย่ในระยะเวลา 8 ปีอยู่ที ่23,040,000 จัต๊38    

 

3.2.2 คา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกจิ 

เมือ่ถนนเชือ่มต่อถูกกอ่สรา้งไดท้ าลายทรพัยากรของชาวบา้นไปเป็นจ านวนมาก พืชสวนต่าง ๆ ที่ปลูกเพื่อสรา้ง

รายได ้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น หมาก มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา และผกัผลไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกขึ้นแซมในสวนผสมถูก

ท าลายจากการสรา้งถนนทัง้ในส่วนที่ถนนเขา้ – ออกชัว่คราว เพื่อน ารถเครนหรอืรถไถเขา้ไปในพื้นที่เพื่ออ านวยความ

สะดวกต่อการสรา้งถนนและเขตทางโดยรอบของตวัถนน รวมถงึตวัถนนเองดว้ย ทีด่นิทีเ่ป็นพื้นที่ส าหรบัการสรา้งประโยชน์

และท ากจิกรรมต่าง ๆ ของชาวบา้นกถ็ูกยดึไปจากการสรา้งถนนเช่นกนั การที่พืชสวนและที่ดนิถูกยึดและถูกท าลายไปนัน้ 

สง่ผลใหช้าวบา้นเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิและการสรา้งรายไดท้ีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตจากการสรา้งผลผลิตของพืชพนัธุ์ต่าง ๆ 

ซึง่มคีวามส าคญัต่อการสรา้งความมัน่คงในชวีติให้กบัลูกหลานของพวกเขา ชาวบา้นการต์อนีรายหนึ่งกล่าววา่39  

“ปี 2012 ถนนเชือ่มต่อตดัผา่นสวนไป 1 เอเคอร์ โดยบรษิทัไม่ไดแ้จ้งเตือนล่วงหน้า ต่อมาไปเจรจากบัทางบรษิทั

เพือ่ต่อรองเรือ่งคา่ชดเชย บรษิทัจงึมาตรวจสอบผลผลติและตน้ไมท้ีถู่กท าลาย ท าใหไ้ดร้บัคา่ชดเชยมาประมาณ 90 laks ซึง่

ไมยุ่ตธิรรม เนือ่งจากวา่มนัเป็นแคเ่งนิ ไดม้ากห็มดไป ไมย่ัง่ยนื เมือ่เทยีบกบัทีต่อ้งสูญเสียต้นหมากไปกว่า 200 ต้น…ถือว่า
                                                             
37 สมัภาษณ์นอ เอ ชาวบา้นหมูบ่า้นตะบวิชอง เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562  
38 หากค านวณจากทุกครวัเรอืนของทัง้ 4 หมู่บา้นในเชงิประมาณการนัน้ค่าใชจ้่ายยานพาหนะในส่วนน้ีจะอยูท่ี่ราวประมาณ 1,140,000 จัต๊ต่อ
เดอืน 13,680,000 ต่อปี หากนบัรวม 8 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาในการเขา้มาด าเนินโครงการถนนในพื้นที่น้ี แต่ละหมู่บา้นจะมรีายจ่ายค่ายานพาหนะ
ในการเขา้ถงึทรพัยากรทัง้หมด 109,440,000 จัต๊ ซึ่งมผีลรวมทัง้สิน้ 437,760,000 จัต๊     
39 สมัภาษณ์ซอ หน่าย ชาวบา้นหมู่บา้นการต์อนี เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2562 
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ไมคุ่ม้ ความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ไปแลว้ยากทีจ่ะค านวณได ้เพราะต้นหมาก 200 ต้นนัน้ ยงัสามารถสรา้งรายไดไ้ดใ้นระยะยาว 

ซึง่แน่นอนวา่ย่อมมคีวามส าคญัต่อลูกๆ ในอนาคตดว้ย” 

  ในส่วนของการสูญเสยีผลผลิตทางการเกษตรและที่ดนิ ซึ่งสอดคล้องกบัการเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิอย่างมาก 

จากการลงพื้นทีศ่กึษาในครัง้นี้พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วชาวบา้นจากทัง้ 4 หมู่บา้นซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้ จะ

สญูเสยีรายไดจ้ากการขายหมากในอนาคตจากทัง้หมากตน้สงู อายุราว 30 – 50 ปี ขึ้นไป ต้นขนาดกลาง 15 – 20  และต้น

หมากขนาดเลก็ ตลอดจนต้นกล้า รวมกนัราว 25,000,000 จัต๊ต่อปีต่อหนึ่งครวัเรอืน นอกจากนี้หากนับช่วงเวลากว่า 8 ปี 

ตัง้แต่เริม่การกอ่สรา้งถนนเขา้มาในพื้นที่ของชุมชนในปี 2554 ชาวบา้นสญูเสยีโอกาสและรายไดท้างเศรษฐกจิไปแล้วกว่า 

200,000,000 จัต๊ต่อครวัเรอืน ซึง่เป็นมลูคา่ทางเศรษฐกจิทีค่อ่นขา้งสงู ทัง้นี้ยงัไมน่บัรวมพชืพนัธุ์อื่น ๆ ทีถู่กท าลายไปดว้ย  

จากทัง้ 4 หมูบ่า้น (16 ครวัเรอืน) ในหนึ่งปี หมากทีถู่กท าลายไปแลว้จะสามารถสรา้งรายไดร้วม 400 ,000,000 จัต๊ 

โดยอตัราเฉลีย่หมูบ่า้นละ 100,000,000 จัต๊ และหากคดิในรอบ 8 ปีที่ถูกท าลาย หมากเหล่านี้จะสามารถสรา้งรายไดร้วม 

3,200,000,000 จัต๊ ซึง่มอีตัราเฉลีย่หมูบ่า้นละ 800,000,000 จัต๊ อย่างไรกต็าม นี่เป็นเพียงการค านวณเชงิประมาณการใน

รอบ 8 ปี เท่านัน้ ยงัไมน่บัรวมโอกาสทางเศรษฐกจิทีห่มากจะสามารถใหไ้ดใ้นตลอดชว่งชวีติทีเ่หลอืของมนั40 

     

3.2.3 ความมัน่คงทางอาหารของชมุชน 

การกอ่สรา้งถนนเชือ่มต่อในโครงการทวายนี้ไดส้รา้งผลกระทบมหาศาลทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อมโดยรวมของชุมชน

อย่างแหล่งน ้าและทีด่นิท ากนิอนัเป็นแหล่งรายไดข้องชาวบา้นโดยตรงนับตัง้แต่เริม่ก่อสรา้งจนถึงปัจจุบนัที่ปัญหายงัคงอยู่ 

โดยเฉพาะในสว่นของแหล่งน ้านัน้ปัญหาจากถนน ทัง้ดนิโคลนและฝุ่ น รวมถงึการพาดผา่นของถนนไปบนล าน ้าต่าง ๆ ของ

ชมุชนยงัคงสง่ผลใหแ้มน่ ้าสกปรก ปิดกัน้การไหลของน ้า และท าลายทีอ่ยู่อาศยัของปลา ระบบนิเวศถูกตดัขาด ดว้ยเหตุนี้จึง

สง่ผลใหป้ลาซึง่เป็นแหล่งอาหารส าคญัของชมุชนหาไดย้ากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่ออาหารการกนิของชุมชนที่

หลากหลายดว้ยอกีทัง้ทางเลอืกในการบรโิภคอาหารและแหล่งโปรตนีส าคญัย่อมตอ้งลดน้อยลงตามไปดว้ย ชาวบา้นต้องหนั

ไปบรโิภคสตัวท์ีเ่ลี้ยงไวม้ากขึน้ และมตีน้ทุนในการด ารงชพีเพิม่ขึ้น กล่าวคอื ชาวบา้นมรีายจ่ายในครวัเรอืน โดยเฉพาะค่า

ปลา ค่าน ้าดื่มสะอาด มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ชาวบา้นเริม่หันไปซื้ออาหารโดยเฉพาะปลาจากภายนอกชุมชนมากขึ้น 

เศรษฐกจิชมุชนทีเ่กดิจากความหลากหลายทางชวีภาพของธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของพวกเขา ที่ธรรมชาติมอบ

ใหแ้บบไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายหรอืใชเ้งนิซื้อนัน้ก าลงัถูกเปลีย่นแปลงไปเป็นเศรษฐกจิที่ต้องพึ่งเงนิตรามากยิ่งขึ้น ความมัน่คง

ทางอาหารที่มีอยู่เดมิจึงร่อยหรอลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้และเมื่อมคีวามเปลี่ยนแปลงในรูปแบบทางเศรษฐกิจจาก

เศรษฐกจิทีม่คีวามสมดลุระหวา่งเศรษฐกจิแบบพึง่เงนิตรา (รายได)้ จากพชืสวน และเศรษฐกจิชุมชนที่ผูกโยงกบัธรรมชาติ

                                                             
40 หากคดิค านวณจากทุกครวัเรอืนของทัง้ 4 หมู่บา้น ในหน่ึงปี หมากที่ถูกท าลายไปแลว้จะสามารถสรา้งรายไดร้วม 7,600,000,000 จัต๊ โดย
อตัราเฉลี่ยหมู่บา้นละ 1,900,000,000 จัต๊ และหากคดิในรอบ 8 ปีที่ถูกท าลาย หมากเหล่าน้ีจะสามารถสรา้งรายไดร้วม 60,800,000,000 จัต๊ ซึ่ง
มอีตัราเฉลี่ยหมู่บา้นละ 15,200,000,000 จัต๊  



61 
 

โดยเฉพาะแหล่งน ้าและป่าไมไ้ปเป็นเศรษฐกจิแบบพึง่เงนิตราทีม่สีดัสว่นมากขึน้เรือ่ย ๆ กย็ิง่ท าใหเ้หน็ถงึความเปลี่ยนแปลง

ในระหวา่งการใชพ้ื้นทีท่ าการเกษตรและการท าไรห่มนุเวยีนของผูค้นในชมุชนทีม่สีดัสว่นทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจนยิง่ขึน้  

จากการลงพื้นทีศ่กึษาในครัง้นี้พบวา่ ในชว่งหลงัการเขา้มาของโครงการงถนนเชื่อมต่อ โดยเฉพาะ 6 – 7 ปีที่ผ่าน

มานี้  ชาวบ้านไดล้ดขนาดพื้นที่ของการท าไร่หมุนเวียนลง และเริม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ท าไร่ หมุนเวยีนไปเป็นพื้นที่ท า

การเกษตรแบบไรถ่าวรมากขึน้เรือ่ย ๆ ซึง่สว่นใหญ่จะน าพื้นทีใ่นสว่นนัน้ไปปลูกหมากเป็นหลกั เนื่องจากหมากเป็นพืชที่มี

ราคาผลผลติไมผ่นัผวนนกั และยงัมตีลาดรองรบัอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ทัง้ภายในและนอกประเทศ หมากจึงเป็นที่นิยม

ในการเพาะปลูกเพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ต่ละครอบครวัในชมุชน โดยรายไดท้ี่ไดร้บัจากหมากนี้กจ็ะมสี่วนที่ชาวบา้นหรอืชุมชน

จะตอ้งน าไปซื้ออาหารโดยเฉพาะปลาจากภายนอกชมุชนหรอืรถพุ่มพวงทีข่นอาหารเขา้มาขายในชุมชนดว้ย กล่าวคอื ปลา

ทีช่าวบา้นไดม้าจากความอุดมสมบรูณ์ของแมน่ ้าโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายนัน้ ทุกวนันี้พวกเขาต้องจ่ายเงนิซื้อสิง่ที่พวกเขา

เคยมอียู่เดมิอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้อกีทัง้ตอ้งแลกมาดว้ยการสละพื้นทีก่ารท าไรห่มนุเวยีนซึ่งเป็นวถิีทางเศรษฐกจิวฒันธรรม

ของชมุชนมาชา้นาน และเป็นแหล่งด ารงความหลากหลายทางชวีภาพของพนัธุ์พืชส าหรบับรโิภคของชุมชนและครอบครวั

ของพวกเขา รวมถงึสตัวเ์ลี้ยงและสตัวป่์าไปพรอ้มกนัทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทาง

อาหารของชมุชนในระยะยาวดว้ย  

นอกจากนี้การใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกดิจากการสูญเสยีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรพัยากรธรรมชาติและความ

มัน่คงทางอาหารทีล่ดลงนัน้ กย็งัสง่ผลใหช้าวบา้นทีม่รีายไดห้รอืมรีายจ่ายไม่พอต้องหนัไปกูห้นี้ยืมสนิจากคนในชุมชนหรอื

นายทุนต่าง ๆ มากขึน้ ชาวบา้นบางคนต้องกูเ้งนิมาลงทุนในสวนหมากมากขึ้น หลงัจากที่พืชสวนของพวกเขาถูกรื้อถอน

ออกไป            
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บทท่ี 4 กลไกการแก้ไขปัญหา: การตัง้รบัปรบัตวัและการสร้างอ านาจต่อรองเชิงกลไกและมาตรการต่อการเข้ามา

ของโครงการถนนเช่ือมต่อสองช่องทางของชุมชน   

 เนื้อหาในสว่นนี้จะแบง่การอธบิายออกเป็นสามสว่นหลกั คอื 1) ความกงัวลหรอืขอ้เสนอและขอ้เรยีกรอ้งของชุมชน

ต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ นบัตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั 2) จุดยืนและมุมมองของผูไ้ดร้บัผลกระทบต่อโครงการ และ 3) กลไกการ

แกไ้ขและรบัมอืปัญหาทีเ่กดิขึน้แลว้และอาจเกดิขึน้จากโครงการทีเ่สนอโดยชมุชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ  

 

4.1 ความกงัวลต่อผลกระทบ 

จากการลงพื้นทีเ่พื่อด าเนินการศกึษาของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงทัง้จากการเกบ็ขอ้มูลในลกัษณะสมัภาษณ์เชงิลึก

รายครวัเรอืน/บคุคล และการจดัประชมุในระดบัหมูบ่า้น รวมทัง้สิน้ 4 หมูบ่า้น ตลอดระยะเวลากวา่ 14 วนั ทางกลุ่มเสรภีาพ

แม่น ้าโขงพบว่า ชาวบา้นผูไ้ด้รบัผลกระทบมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนาคต โดยแบ่งเป็นสองส่วน

ดว้ยกนั สว่นที ่1 คอื ความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบในเชงิรูปธรรม และ ส่วนที่ 2 คอื ความกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบในเชงิ

นามธรรมและธรรมาภบิาลของการพฒันาโครงการในอนาคต มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

4.1.1 ความกงัวลผลกระทบเชงิรปูธรรม 

1) ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่แหล่งน ้า 

2) คา่ชดเชย 

3) การใชถ้นนและการเข้าถึงแหล่งทรพัยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินของพวกเขาแหล่งทรพัยากรธรรมชาติของ

ชมุชนสว่นรวม อย่างแหล่งน ้าและพื้นทีป่่าไม ้

จากการส ารวจพบว่าส ัดส่วนของความกัง วล ในทัง้ สามประเด็นดังกล่ าวข้างต้นนั ้น  ประเด็น เรื่อ ง

ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะแหล่งน ้าเป็นปัญหาทีม่คีวามกงัวลและถูกกล่าวถงึสงูทีส่ดุ เพราะแหล่งน ้าหลายสายทัง้แม่น ้า

สายหลกัอย่างแมน่ ้ากามองโต่ย แมน่ ้าสายรองอื่น ๆ เชน่ แมน่ ้าตะบวิชอง แมน่ ้าสายส าคญัของหมูบ่า้นตะบวิชอง รวมถึงล า

ธารและล าหว้ยสายต่าง ๆ ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัไปแลว้จากการสรา้งถนนกอ่นหน้านี้ แม่น ้าหลายสายเสยีหาย ตื้นเขนิ 

สกปรก และไม่สามารถไหลไดอ้ย่างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน อนัเป็นช่วงที่แม่น ้าจะมปีรมิาณน ้าสูง ซึ่งโดย

ปกตแิลว้ ชาวบา้นจะสามารถใชน้ ้าไดใ้นปรมิาณมากในช่วงนี้ แต่กลบัไม่เป็นเช่นนัน้ เนื่องจากโคลนและดนิจากการสรา้ง

ถนนไดไ้หลลงสูแ่หล่งน ้า สง่ผลใหน้ ้าเน่าเสยี ปิดกัน้การไหลของล าน ้าหลายสาย ปรมิาณน ้าขาดแคลน ปลาและสตัว์น ้าจึงไม่

อาจอยู่อาศยัและขยายพนัธุ์ได ้โดยเฉพาะในล าน ้าสายเลก็ ๆ ดงัทีก่ล่าวไป  ปัญหาเหล่านี้ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขในขณะนี้ อีก

ทัง้ยงัไม่ทราบรายละเอียดของการออกแบบและการก่อสรา้งที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ฉะนัน้ชาวบา้นจึงไม่สามารถให้ความ

ไวว้างใจและยงัคงมคีวามกงัวลเกีย่วกบัเรือ่งนี้อย่างมาก จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปัญหาทีย่งัไมอ่ยู่ในขณะนี้    
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อนัดบัทีส่องคอื ประเดน็คา่ชดเชย ประเดน็นี้เป็นอีกประเดน็ส าคญัที่มกีารถูกพูดถึงและถกเถียงกนัมากถึงปัญหา

การจ่ายคา่ชดเชยของทางผูพ้ฒันาโครงการ ซึ่งมปัีญหามาตรฐานการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่ชดัเจน ชาวบา้นในแต่ละหลงัคา

เรอืนไดร้บัคา่ชดเชยต่อตน้ ต่อพื้นที ่ต่อผลผลติ ไมเ่ท่าเทยีมกนั แมจ้ะมกีารก าหนดอตัราคา่ชดเชยคงที่แต่การก าหนดอตัรา

คา่ชดเชยดงักล่าวกไ็มไ่ดม้าจากความตอ้งการอย่างแทจ้รงิของชาวบา้นทัง้ในระดบัครวัเรอืนและระดบัหมู่บา้น เพราะอตัรา

ค่าชดเชยต่าง ๆ มาจากการก าหนดระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง รฐับาลพม่า และบรษิัทผูพ้ ัฒนาโครงการ อีกทัง้

ค่าชดเชยที่ถูกก าหนดขึ้นนัน้ไม่ได้มีการค านวณและค านึงค่าเสียโอกาสหรือปริมาณการผลิตหรือประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการผลติของพชืพนัธุ์ต่าง ๆ และระยะเวลาที่สามารถสรา้งผลผลิตไดข้องแต่ละต้น แต่ละชนิดที่จะเกดิขึ้นใน

อนาคต หากพวกมนัไมถู่กท าลายจากการสรา้งถนน อกีทัง้ไมม่เีกณฑห์รอืมาตรฐานชีว้ดัและค าอธิบายที่ชดัเจนว่าเหตุใดจึง

มกีารคดิค านวณอตัราค่าชดเชยเช่นนัน้ นอกจากนี้ชาวบา้นหลายครวัเรอืนกย็งัไม่ไดร้บัค่าชดเชยจนถึงปัจจุบนั จากการ

ส ารวจของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้ปรากฏพบว่ามชีาวบา้นหลายราย หลายครวัเรอืน มากกว่า 50% ยงัไม่ไดร้บั

คา่ชดเชยแต่อย่างใด อีกทัง้ในการด าเนินโครงการที่จะเกดิขึ้นภายใต้การสนับสนุนเงนิกู้ 4,500 ล้านบาท ของรฐับาลไทย

ผ่าน สพพ. นัน้ ก็ไม่ได้มกีารก าหนดและค านึงในการน าเงินสนับสนุนในส่วนนี้มาใช้เพื่อเป็นค่าชดเชยให้กบัผู้ได้รบั

ผลกระทบ ทัง้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แลว้ ยงัคงด ารงอยู่ และจะเกดิขึน้ในอนาคต แต่อย่างใด ดงันัน้ชาวบา้นจึงไม่อาจมัน่ใจและ

ใหค้วามไวว้างใจได ้และมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารแกไ้ขปัญหานี้ในอนาคตเป็นล าดบัต้น ๆ หากต้องมกีารด าเนิน

โครงการ   

อนัดบัทีส่ามคอื การใชถ้นนและการเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรโดยเฉพาะทีด่นิของชาวบา้นที่ส่วนใหญ่ถูกถนนตดัผ่าน 

ผา่กลาง แยกเป็นสองสว่นหรอืมากกวา่นัน้ สง่ผลใหพ้ชืผลทางการเกษตรและทีด่นิของชาวบา้นถูกท าลายและถูกยึดไปจาก

การสรา้งถนน สง่ผลใหพ้ื้นทีท่ีม่กีารรงัวดัและประเมนิคา่ชดเชยและจ่ายค่าชดเชยแล้วหรอืมกีารตดัผ่านของถนนแล้วแมว้่า

จะยงัไมม่กีารประเมนิหรอืจ่ายคา่ชดเชยกไ็มส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้กีต่อไป นอกจากการสัญจรเท่านัน้ กล่าวคอื ชาวบา้น

ไมส่ามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของตนเองทีถู่กท าลายไปแลว้ได ้เนื่องจากพื้นทีน่ัน้ ๆ ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่

โครงการทีท่างบรษิทัผูด้ าเนินโครงการเป็นเจา้ของ ดว้ยเหตุนี้ชาวบา้นจงึไมไ่ดร้บัอนุญาตให้เขา้ไปใชพ้ื้นที่ของตนเอง ส่งผล

ใหช้าวบา้นสญูเสยีประโยชน์ในการสรา้งผลผลิตในพื้นที่ของตน ทัง้ ๆ ที่ในช่วงหลงัจากปี 2556 โครงการจะหยุดชะงกัไป 

และยังไม่ได้มกีารด าเนินการก่อสร้างถนนต่อจากนัน้ แต่พวกเขากไ็ม่ได้รบัอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของตน พื้นที่เหล่านัน้ 

โดยเฉพาะพื้นทีท่ีย่งัไมม่ถีนนตดัผา่นจงึกลายเป็นพื้นทีท่ีไ่มไ่ดส้รา้งประโยชน์และรกรา้งว่างเปล่า นอกจากนี้ความกงัวลอีก

ประการหนึ่งเป็นความกงัวลเกีย่วกบัการใชถ้นนและการเขา้ถึงพื้นที่ของชาวบา้นและแหล่งทรพัยากรของพวกเขา จรงิอยู่

ที่ว่าในขณะนี้ชาวบา้นสามารถใช้ถนนเสน้นี้ได้ แต่หากโครงการไดเ้ดนิหน้าต่อและถนนมกีารพฒันาเต็มรูปแบบ ถนนมี

ขนาดใหญ่และกวา้งขึ้น มกีารจดัตัง้ด่านตรวจและด่านเกบ็ค่าผ่านทางชาวบา้นจะสามารถใชถ้นนเสน้นี้ไดห้รอืไม่ เพราะ

ภายใตว้ถิวีฒันธรรมของชาวบา้นในเรือ่งของการสญัจรและการขนสง่นัน้ แมว้า่ในปัจจุบนัจะมกีารใชร้ถจกัรยานยนต์มากขึ้น 

แต่กย็ ังคงมีการใช้ชา้งลากของ ลากซุง และใช้ววัเทียมเกวียนเพื่อขนส่งสิ่งของและสินคา้ต่าง ๆ รวมถึงผู้คนในชุมชน 

ชาวบา้นและสตัวเ์ลี้ยงเหล่านี้จะไดร้บัความปลอดภยัจากการสญัจรทีม่ากขึน้ของรถยนต์หรอืรถบรรทุกหรอืไม่ อย่างไร และ

ยงัมคีวามกงัวลอกีวา่ชาวบา้นจะสามารถใชถ้นนเพื่อตดัขา้มหรอืผา่นไปยงัทีด่นิของตนเองไดห้รอืไม่ อย่างไร อีกทัง้ดงัที่ได้
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กล่าวไป และภายใต้รูปแบบของการสร้างถนนในระยะสมบูรณ์นัน้ มีการน าเสนอจากผู้พัฒนาโครงการและรายงาน

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมวา่จะมกีารจดัตัง้ด่านเกบ็ค่าผ่านทางหลายจุดดว้ยกนั ชาวบา้นจึงมคีวามกงัวลว่าหาก

เป็นเชน่นัน้ ชาวบา้นจะตอ้งจ่ายค่าผ่านทางดว้ยหรอืไม่ ทัง้ที่ชาวบา้นเป็นผูร้บัผลกระทบจากโครงการและใชถ้นนอยู่ก่อน

แลว้ หากตอ้งจ่ายคา่ผา่นทางดว้ยในอนาคต กถ็อืวา่เป็นสิง่ทีไ่มยุ่ตธิรรมอย่างยิง่ต่อชาวบา้นทีเ่จา้ของพื้นที่อยู่ก่อน ชาวบา้น

จงึมคีวามกงัวลอย่างมากต่อการเขา้ของถนนและการใชถ้นนในอนาคต เพราะนี่เป็นสิง่ที่ชาวบา้นยงัไม่ไดร้บัค าตอบและไม่

ทราบในรายละเอยีดวา่จะมกีารจดัการกบัปัญหาเหล่านี้ในอนาคตอย่างไร (หากถนนถูกกอ่สรา้ง) 

อย่างไรก็ตาม ความกงัวลต่าง ๆ ที่ชาวบ้านผูไ้ดร้บัผลกระทบสะท้อนออกมาจากการสมัภาษณ์รายครวัเรือน/

บคุคล และการประชมุระดบัหมูบ่า้น รวมถงึการประชมุหารอืร่วมกบัองค์กรชุมชนท้องถิ่นนัน้ ไม่ไดม้เีพียงแค่ความกงัวล 3 

ประการส าคญัดงักล่าวเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึความกงัวลต่อผลกระทบในเรือ่งของความมัน่คงและปัญหาทางการเมอืงที่จะ

ตามมาดว้ย ชาวบา้นกล่าววา่การดงึดนัหรอืผลกัดนัให้เกดิการสรา้งถนนโดยเรว็ในขณะนี้นัน้อาจท าให้บรรยากาศทางการ

เมอืงของพมา่ทีใ่นขณะนี้อยู่ในระหวา่งกระบวนการสนัติภาพ เพื่อสรา้งความเขา้ใจและลดความบาดหมางระหว่างกองทพั

พมา่และกองทพัของกลุ่มชาตพินัธุ์ทีเ่ป็นปัญหาเรือ้รงัมาอย่างยาวนานนัน้แย่ลง ซึ่งหากเหตุการณ์ความไม่สงบกลบัมาปะทุ

อกีคร ัง้กจ็ะท าใหช้าวบา้นไดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงของการสูร้บโดยตรง ซึง่ในรายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและ

สงัคมที่ได้จดัท าขึ้นนัน้ ไม่ได้ระบุถึงความขดัแย้งที่เกดิขึ้นในพื้นที่กามองโต่ยหลังจากปี 2540 และยงักล่าวอีกว่าพื้นที่

หมูบ่า้นมยติตา (ซึง่เป็นหมูบ่า้นในพื้นทีก่ามองโต่ย) กลบัมาสงบสขุอกีคร ัง้41 แต่แท้จรงิแล้วความขดัแย้งในพื้นที่ยงัคงมอียู่

หลงัจากนัน้ แลว้ยงัมกีารปะทะกนัอกีหลายครัง้ในระดบัทีเ่ลก็ลงมา และในปัจจุบนัความตึงเครยีดในพื้นที่กย็งัมอียู่ และอยู่

ในระหว่างกระบวนการสนัติภาพดงัที่กล่าวไป และดูเหมือนว่าจะไม่มกีารคิดค านวณหรือค านึงถึงความเสยีหายในทาง

การเมอืงหากโครงการเดนิหน้า 

อกีทัง้ถนนเสน้นี้อาจสง่ผลกระทบต่อพื้นทีป่่าไมแ้ละพื้นทีอ่นุรกัษ์สตัว์ป่าของพื้นที่กามองโต่ยดว้ย ซึ่งที่ผ่านมาที่มี

การกอ่สรา้งถนนเชือ่มต่อเสน้นี้นัน้ไดม้กีารท าลายพื้นทีป่่าไมซ้ึง่สง่ผลต่อแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่ของสตัว์ป่า การเขา้มา

ของถนนเปิดโอกาสใหม้กีารล่าสตัวป่์า โดยเฉพาะจากบคุคลภายนอกไดง้า่ยขึน้และเป็นอนัตรายต่อสตัว์ป่าหายาก อีกทัง้ยงั

ท าใหส้ตัวป่์าเสีย่งอนัตรายต่อการอพยพเคลื่อนยา้ยไปยงัทีต่่าง ๆ จากการเขา้มาของรถยนต์และรถบรรทุก ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่

มกีารแกไ้ขปัญหาในเรือ่งนี้ จงึมคีวามจ าเป็นทีใ่นอนาคตหากมกีารสรา้งถนนจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขปัญหานี้   

นอกจากนี้แลว้ ชาวบา้นไมไ่ดม้คีวามกงัวลเพยีงแคผ่ลกระทบที่เกดิขึน้จากโครงการถนนเชื่อมต่อ แต่ยงัมองการณ์ไกล

ไปถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัโครงการทวายโดยภาพรวมส่วนอื่น ๆ ดว้ย ซอ ช ีลู กล่าววา่42   

“ไมไ่ดก้งัวลเพยีงแคผ่ลกระทบจากถนนเท่านัน้ เพราะผลกระทบกเ็หน็กนัอยู่แล้วในขณะนี้ แต่ทีก่งัวลมากกว่ากค็อืการ

พฒันาในระยะยาวของโครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึ้นดว้ย เพราะถ้าเกดิถนนเส้นนี้สรา้งเสรจ็ ถึง

                                                             
41  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, page 5 – 93.         
42 สมัภาษณ์ซอ ช ีลู ชาวบา้นหมู่บา้นตะบวิชอง เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2562 
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อย่างไรโครงการดงักล่าวกต็อ้งตามมาแน่นอน เพราะถนนเป็นจุดเริม่ต้นของทุกอย่าง ถ้าถนนเกดิอย่างอืน่กจ็ะตามมาเอง 

เพราะฉะนัน้จึงไม่ได้กงัวลเพียงแค่เรือ่งถนน แต่เป็นห่วงพื้นที ่ทีจ่ะได้รบัผลกระทบอืน่ ๆ ด้วยทัง้หมด เพราะโครงการ

อุตสาหกรรมทีใ่หญ่มากขนาดนี้ ถงึอย่างไรกต็อ้งสง่ผลกระทบในบรเิวณกวา้งทัง้ปัญหาสิง่แวดล้อม สุขภาพ และสงัคม และ

มองไมอ่อกวา่โครงการนี้จะสรา้งประโยชน์ใหก้บัชาวบา้นทีน่ีอ่ย่างไร” 

 

4.1.2 ความกงัวลต่อธรรมาภบิาลของผูพ้ฒันาโครงการในการด าเนินโครงการ 

1) กระบวนการสร้างความยินยอมอย่างสมคัรใจ ล่วงหน้า และไดร้บัข้อมูลพอเพียง ( free, prior and informed 

consent – FPIC) และกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการของชุมชน (decision making process): ตลอดการ

ด าเนินโครงการถนนที่ผ่านมาร่วมทศวรรษ การด าเนินโครงการของผู้พัฒนาโครงการมีปัญหาตัง้แต่เริ่มต้น

โครงการ กล่าวคอื ชาวบา้นไมไ่ดร้บัรูร้บัทราบวา่จะมกีารเขา้มาด าเนินโครงการถนนเชื่อมต่อแต่อย่างใดตัง้แต่ข ัน้

เริม่แรก ไมม่กีารแจง้ใหท้ราบหรอืใหข้อ้มูลล่วงหน้าเกีย่วกบัรายละเอียดของโครงการว่าเป็นอย่างไร หรอืแจ้งให้

ทราบวา่จะมกีารเขา้มาด าเนินโครงการเมือ่ใด การกระท าที่รา้ยแรงของผูพ้ฒันาโครงการที่เคยเกดิขึ้น คอื การน า

รถไถหรอืรถเครนเขา้มาในพื้นทีส่วนของชาวบา้นโดยทีไ่มม่กีารบอกกล่าว ท าให้พืชพนัธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกอยู่ในสวน

เสยีหายไปจนหมด ซึง่เหตุการณ์นี้เกดิขึน้กอ่นการจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการที่

ไมถู่กตอ้ง สิง่ทีเ่กดิขึน้นี้นับเป็นการกระท าที่บรษิทัหรอืผูพ้ฒันาโครงการไม่ให้ความสนใจหรอืให้ความส าคญัต่อ

การมสีว่นรว่มและการแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระต่อโครงการ ละเลยการปฏบิตัติามหลกัการความยินยอมอย่าง

สมคัรใจ ล่วงหน้า และไดร้บัขอ้มลูพอเพยีง หรอื FPIC ซึง่เป็นหลกัการพื้นฐานทีช่มุชนทอ้งถิน่หรอืชนเผ่าพื้นเมอืง

มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัรูข้อ้มลูล่วงหน้าและไดร้บัความยินยอมอย่างสมคัรใจก่อนที่จะมกีารด าเนินการโครงการใด ๆ ซึ่ง

ในสว่นของรฐัพมา่และรฐับาลไทยเองนัน้กไ็ดม้กีารใหส้ตัยาบนัในการรบัรองสทิธิของชนเผ่าพื้นเมอืงดว้ย แน่นอน

วา่ตามหลกัการ FPIC นี้ชมุชนทอ้งถิน่หรอืชนเผ่าพื้นเมอืงจะต้องมสี่วนในการตดัสนิใจในโครงการในทุกข ัน้ตอน

ดว้ย เพราะถอืเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในโครงการเชน่เดยีวกนั 

 

อย่างไรกต็าม ในขณะนี้ชาวบา้นยงัคงไมอ่าจไวว้างใจการด าเนินการโครงการถนนของ สพพ . เนื่องจากในขณะนี้

ไดม้กีารด าเนินการวา่จา้งบรษิทัทีป่รกึษาเพื่อส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ โดยในปัจจุบนัทาง สพพ . 

ได้ส่งและน าเสนอรายงานการส ารวจเบื้องต้น ( inception report) ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว โดยในการ

ด าเนินการดงักล่าวนี้ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบไม่ไดร้บัการแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด ทัง้ในเรื่องของความคบืหน้า 

รายละเอียดของโครงการ และการด าเนินการโครงการต่อจากนี้  การกระท าดงักล่าวนี้อาจเป็นการตอกย ้าการ

ละเลยขัน้ตอนในสว่นของ FPIC และการตดัสนิใจในโครงการของชมุชนอย่างทีเ่คยเป็นมากอ่นหน้านี้  
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2) กระบวนการจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อม : ในการด าเนินโครงการที่ผ่านมาชาวบา้นในพื้นที่ที่ไดร้บั

ผลกระทบไมอ่าจยอมรบักระบวนการจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่ทางบรษิทัที่ปรกึษาซึ่งถูกจ้างโดย

ผูพ้ฒันาโครงการเป็นผูด้ าเนินการศกึษา เนื่องจากชาวบา้นเหน็วา่อาจเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืการขดักนัทาง

ผลประโยชน์และความโปร่งใส รวมถึงอิสระในการให้ความเห็นของบรษิัทที่ถูกว่าจ้างให้เป็นผูด้ าเนินการศกึษา 

นอกจากนี้ในการจดัท าการศกึษารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่ผ่านมานัน้ ชาวบา้นกล่าวว่าการด าเนินการ

ดงักล่าวมีความบกพร่องและขดัต่อหลกัธรรมาภบิาล และด าเนินการผิดข ัน้ตอน ทัง้นี้ เนื่องจากว่าการด าเนิน

โครงการถนนเชือ่มต่อนัน้ ไดเ้กดิขึน้กอ่นทีจ่ะมกีารจดัท าการศกึษาและรายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ซึ่งการ

กระท านี้เป็นการกระท าต่อหลักการธรรมาภิบาลในการด าเนินโครงการ ชาวบ้านจึงไม่อาจให้การยอมรบัใน

กระบวนการนี้ได ้แมใ้นภายหลงัทางผูพ้ฒันาโครงการจะมกีารจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคม

อีกคร ัง้หลังจากที่ได้รบัสมัปทานใหม่ในโครงการ ซึ่งมีการจัดเวทีรบัฟังความคิดเห็น แต่ชาวบ้านกล่าวว่า

กระบวนการดงักล่าวไมค่รอบคลุมและไมเ่จาะจงในสว่นของชมุชนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงอย่างชาวบา้นที่อยู่ใน

พื้นทีก่ามองโต่ยแต่อย่างใด อกีทัง้การจดัท าเวทแีสดงความคดิเห็นนัน้กไ็ม่ไดจ้ดัในพื้นที่ที่ชาวบา้นส่วนใหญ่ไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการ การจดัเวทีชี้แจงขอ้มูลและรบัฟังความคิดเห็นนัน้ มกัจดัขึ้นในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รบั

ประโยชน์จากถนนสายหลกัทีม่อียู่เดมิและไดร้บัประโยชน์จากถนนเชือ่มต่อในแง่ของการขนส่งสนิคา้มากกว่าที่จะ

ไปจดัเวทีดงักล่าวในพื้นที่ที่ชาวบา้นส่วนใหญ่ต้องใชท้รพัยากรธรรมชาติและที่ดนิในพื้นที่ ซึ่งไดร้บัผลกระทบ

โดยตรงและหนกัหน่วงจากการสรา้งถนน อกีทัง้ในการจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ผ่านมา

นัน้ แมจ้ะมกีารจดัท ารายงานผลกระทบทัง้ในสว่นของโครงการถนนและโครงการอื่น ๆ ในโครงการทวาย แต่กลบั

ไมม่กีารจดัท ารายงานผลกระทบในภาพรวมหรอืภาพกวา้ง (side - wide EIA) ตลอดทัง้โครงการแต่อย่างใด ซึ่ง

การจดัท ารายงานดงักล่าวมคีวามส าคญัมากส าหรบัผูท้ี่จะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการทวายในทุกภาค

ส่วน เพราะจะท าให้พวกเขาไดร้บัรู้ถึงผลกระทบในภาพรวมหากโครงการทัง้หมดเสร็จสิ้น การไม่ มกีารจัดท า

รายงานผลกระทบในภาพกวา้งจงึเป็นการปิดบงัขอ้เทจ็จรงิและขาดความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ  

 

ด้วยเหตุนี้  ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายการศึกษาในครัง้นี้และชาวบ้านในพื้นที่กามองโต่ยจึง ไม่อาจไว้วางใจ

กระบวนการรายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมที่จะเกดิขึ้นได ้อีกทัง้ยงัไม่ทราบแน่ชดัว่าจะมกีารจดัท ารายงาน

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสงัคมใหม่อีกคร ัง้หรอืไม่ และจะมลีกัษณะเช่นใด เนื่องจากทาง สพพ . ซึ่งเป็น

ผูส้นบัสนุนทางการเงนิในโครงการและเป็นผูจ้ดัจ้างบริษทัที่ปรกึษาเพื่อส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

นัน้ไม่ไดใ้ห้ความชดัเจนว่าจะมกีารด าเนินการศึกษาและจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดล้อมใหม่ทัง้หมด 

แมว้า่จะมกีารยนืยนัวา่จะมกีารทบทวนรายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มกอ่นหน้านี้  

 

4.2 ขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอของชมุชน 
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จากการลงพื้นที่ศกึษาและส ารวจของกลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขงในครัง้นี้ ทัง้จากการสมัภาษณ์รายบุคคล/ครวัเรอืน การ

สมัภาษณ์และถกเถยีงกลุ่มในระดบัหมูบ่า้น และระดบัองคก์รชมุชนในพื้นที ่พบว่า ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบมขีอ้เรยีกรอ้ง

ทีพ่ฒันาจากความกงัวลในมติติ่าง ๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ซึง่มขีอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอ ดงัต่อไปนี้ 

1) ต้องการให้มีการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้  รวมถึงฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะแหล่งน ้าใหก้ลบัมาใชไ้ดด้งัเดมิ  

2) ตอ้งมกีารด าเนินการเรือ่งคา่ชดเชยอย่างเป็นธรรมและครอบคลุม ทัง้ในส่วนของระยะเวลาและพื้นที่ ในส่วนความ

เสยีหายในเชงิพื้นทีน่ัน้ตอ้งมกีารชดเชยความเสยีหายทัง้ในสว่นของพชืผลทางการเกษตรและที่ดนิ รวมถึงค่าเสยี

โอกาสจากการสญูเสยีพชืผลทางการเกษตรทีส่ามารถสรา้งรายไดไ้ดใ้นอนาคตดว้ย นอกจากนัน้ต้องมกีารค านวณ

ความเสยีหายทางเศรษฐกจิอนัเป็นผลกระทบสบืเนื่องจากโครงการดว้ย เช่น ค่าครองชพีและค่าใชจ้่ายครวัเรอืนที่

สงูขึน้หลงัจากโครงการเริม่ด าเนินการก่อสรา้งจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ ค่าน ้า ค่าอาหารหรอืค่าปลา ค่าเดนิทางเพื่อ

เขา้ถงึแหล่งทรพัยากร   

3) ชาวบ้านต้องการที่จะกลับไปใช้ที่ดินของตวัเองที่ถูกยึดไปหรือสูญเสียไปจากการท าถนน หากยังไม่มีการ

ด าเนินการกอ่สรา้งหลงัจากนี้  

4) ตอ้งมกีารจดัท ารายงานผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมขึน้มาใหม ่ทัง้ในสว่นของเฉพาะโครงการ และตอ้งมี

การจดัท าการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มโดยภาพกวา้งหรอืเชงิยุทธศาสตร ์(side – wide EIA or strategic 

environmental assessment: SEA) นอกจากนัน้แลว้ ชาวบา้นต้องการใหผู้พ้ฒันาโครงการจดัเตรยีมแผนฟ้ืนฟู 

เยยีวยา ผลกระทบทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม และมขี ัน้ตอนการติดตามตรวจสอบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ตลอดเวลาและต่อเนื่อง       

5) หากถนนถูกสรา้ง การด าเนินการตอ้งเป็นการด าเนินการทีม่กีารจดัการทีด่ ีและตอ้งมกีารปรกึษาหารอืกบัชาวบา้น

ผูไ้ดร้บัผลกระทบกอ่นทีจ่ะมกีารด าเนินการใด ๆ ทัง้นี้เพื่อร่วมกนัออกแบบ/พฒันากลไกต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา

และการจดัการในอนาคต 

6) ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งใหค้วามเคารพต่อความคดิเหน็และการตดัสนิใจของชุมชน รวมทัง้ต้องให้คุณค่าต่อประเพณี 

วฒันธรรม และวถิชีวีติ รวมถึงทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน และให้ความส าคญักบัพื้นที่คุม้ครองของชุมชนใน

เขตกามองโต่ย ทีป่ระกอบไปดว้ย แหล่งน ้า ป่าไม ้และพื้นทีศ่กัดิส์ทิธิ/์คุม้ครอง (protected area) ไมว่า่โครงการจะ

ถูกด าเนินการหรอืไมต่่อจากนี้วถิชีวีติและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนจะตอ้งด ารงอยู่ต่อไป 

7) ตอ้งมกีารด าเนินการกระบวนการความยนิยอมอย่างสมคัรใจ ล่วงหน้า และไดร้บัขอ้มลูพอเพยีง หรอื FPIC ในทาง

ปฏบิตั ิโดยเฉพาะในพื้นทีข่องชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการโดยตรง โดยต้องเคารพศกัดิศ์รแีละวถิี

ของผูค้นในพื้นทีซ่ึง่เป็นชนเผา่พื้นเมอืง 

8) หากจะมกีารด าเนินโครงการใด ๆ จะตอ้งมกีารแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในพื้นทีก่อ่น เนื่องจากการด าเนิน

โครงการอาจสง่ผลใหค้วามขดัแยง้ปะทุมากยิง่ขึน้ ฉะนัน้ การด าเนินโครงการควรเลื่อนออกไปจนกวา่กระบวนการ

สนัตภิาพจะแลว้เสรจ็ 
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9) ตอ้งมกีารรว่มกนัออกแบบกลไกและกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการถนนทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในกลุ่มผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีและชมุชนทอ้งถิน่เพื่อแกไ้ขปัญหาทีม่อียู่และปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

4.3 จุดยนืต่อโครงการถนนเชือ่มต่อของชมุชน 

จากการลงพื้นทีศ่กึษาและส ารวจของกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขง ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์รายบุคคลและรายครวัเรอืน และการ

ประชมุในระดบัหมูบ่า้น และองคก์รชมุชนในพื้นที่ พบว่า ชาวบา้นผูไ้ดร้บัผลกระทบมจีุดยืนที่แตกต่างกนั ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

1) กลุ่มทีช่ดัเจนวา่ไมต่อ้งการถนน โดยกลุ่มนี้ใหเ้หตุผลวา่ถนนไมไ่ดส้รา้งผลประโยชน์ในพื้นที่ให้กบัพวกเขา หากจะ

มถีนนก็ต้องเป็นถนนที่เชื่อมไปยงัหมู่บา้นมยิตตาไปยงั เมืองทวายโดยตรง ซึ่งน่าจะสร้างประโยชน์ให้กบัการ

คมนาคมขนสง่มากกวา่ กล่าวคอื พวกเขาไมต่อ้งการถนนเชือ่มต่อที่ตดัเขา้พื้นที่ของพวกเขา ไม่ว่าภาครฐัจะต้อง

การให้มีการสร้างถนนหรือไม่ก็ตาม หากจะกล่าวอ้างว่าถนนจะน ามาซึ่งการพัฒนาในพื้นที่ นัน้ เช่น การมี

โรงพยาบาล น ้า ไฟฟ้า รา้นคา้ อาจไมใ่ชค่ ากล่าวที่ถูกต้องนัก ทัง้นี้เนื่องจากว่าการพฒันาเหล่านี้เป็นสิง่ที่รฐัหรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งด าเนินการใหอ้ยู่แลว้โดยทีช่าวบา้นไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอ   

2) กลุ่มทีม่คีวามชดัเจนว่าไม่ต้องการถนน กลุ่มนี้มจีุดยืนที่คล้ายคลึงกบักลุ่มที่ 1 แต่เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าถนน

เป็นโครงการของรฐับาลจึงอาจหลีกเลี่ยงไดย้าก พวกเขากล่าวว่าหากมโีอกาสและสทิธิเสรภีาพเต็มที่  และไม่มี

สภาพบรรยากาศทีก่ดดนัจากทางฝัง่ผูม้อี านาจหรอืรฐับาลในการแสดงออกถงึจุดยืนของตนเอง พวกเขากจ็ะกล่าว

กบัรฐับาลวา่พวกเขาไมต่อ้งการถนน 

3) กลุ่มที่ต้องการถนน เพราะมองว่าถนนจะน ามาซึ่งการพฒันาประเทศในภาพรวม ทัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

พฒันาประเทศในอนาคต แต่แน่นอนวา่ชาวบา้นในทุกพื้นที่ต้องไดร้บัประโยชน์และการพฒันาจากการสรา้งถนน

ดว้ย แต่อย่างไรกต็าม การพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้นี้ตอ้งมธีรรมาภบิาลและเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเฉพาะชุมชน

ทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

4) กลุ่มทีไ่มช่ดัเจนวา่พวกเขาตอ้งการถนนหรอืไม่ ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของรฐับาล หากรฐับาลต้องการสรา้ง

ถนน ทางชาวบา้นกต็อ้งการใหม้กีารจ่ายคา่ชดเชยทีเ่ป็นธรรม และการลงทุนของผูพ้ฒันาต้องเป็นไปอย่างมคีวาม

รบัผดิชอบ 

 

จากการลงพื้นทีส่ ารวจของกลุ่มเสรภีาพแมน่ ้าโขงในครัง้นี้พบวา่ กลุ่มจุดยืนต่าง ๆ ดงักล่าวนัน้มสีดัส่วนที่น่าสนใจและ

แตกต่างกนั โดยแบง่สดัสว่นเป็นรอ้ยละไดด้งันี้ กลุ่มที ่1) รอ้ยละ 50 กลุ่มที ่2) รอ้ยละ 25 กลุ่มที ่3) รอ้ยละ 5 และกลุ่มที่ 4) 

รอ้ยละ 20% ซึง่หมายความวา่มกีลุ่มทีไ่มเ่หน็ดว้ยอย่างชดัเจนถงึรอ้ยละ 75       
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อย่างไรกต็าม แมว้า่จะมกีลุ่มที่มจีุดยืนต่อโครงการถนนเชื่อมต่อที่หลากหลาย แต่ทุกกลุ่มจุดยืนที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้

ยนืยนัตรงกนัวา่พวกเขามคีวามตอ้งการให้มกีารแกไ้ขปัญหาทางสิง่แวดล้อมที่เกดิขึ้นและอาจจะเกดิขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ก่อนที่จะมกีารด าเนินการใด ๆ นับจากนี้ ซึ่งสิง่นี้เป็นขอ้เรียกรอ้งข ัน้ต ่าสุดที่พวกเขาเห็นตรงกนั และน าไปสู่การพฒันา

กลไก/มาตรการทีเ่ป็นรปูธรรมโดยชมุชนเพื่อหาทางออกของจุดยนืทีห่ลากหลายรว่มกนั  

 

4.4 กลไก/มาตรการในการรบัมอื แกไ้ขปัญหา และฟ้ืนฟูผลกระทบจากโครงการ 

กลไกหรอืมาตรการในสว่นนี้ถูกพฒันาขึ้นโดยชุมชนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการและองค์กรชุมชนในพื้นที ่

ซึง่ถูกออกแบบและพฒันาขึ้นเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยกลไก/มาตรการที่จะอธิบายต่อไปนี้ถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อ

แกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นแล้วและอาจเกดิขึ้นในอนาคตจากการด าเนินโครงการถนนเชื่อมต่อในมติิต่าง ๆ ตามที่ชาวบา้นได้

สะทอ้นออกมาในรปูแบบของความกงัวลเชงิรปูธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทรพัยากร ค่าชดเชย และการใชถ้นน ตลอดจนการ

เขา้ถงึทรพัยากรในพื้นทีข่องตนเอง ความกงัวลเชงินามธรรมหรอืความกงัวลเกีย่วกบัธรรมาภบิาลในการด าเนินโครงการ

ของผูพ้ ัฒนาโครงการและหน่วยงานที่มสี่วนเกีย่วข้อง รวมถึงข้อเรยีกร้อง/ข้อเสนอ หรอือีกนัยหนึ่งคอืความต้องการที่

ชาวบา้นประสงคท์ีจ่ะไดเ้หน็ในอนาคตก่อนที่จะมกีารด าเนินการต่อไป โดยกลไก/มาตรการนี้ถูกเรยีกว่า “คณะกรรมการ

สามฝ่ายเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟ ูเยียวยา และรบัมือปัญหาผลกระทบจากโครงการถนนเช่ือมต่อ”  

4.41 องคป์ระกอบของกลไก/มาตรการ 

ในสว่นขององคป์ระกอบของคณะกรรมการสามฝ่ายฯ นี้นัน้จะประกอบไปดว้ย 3 สว่นดว้ยกนั ไดแ้ก ่ 

1) คณะกรรมการฝ่ายประชาชนและประชาสงัคม : คณะกรรมการในส่วนนี้จะประกอบไปดว้ยผู้แทนของชาวบา้นใน

แต่ละหมู่บา้น องค์กรชุมชนในพื้นที่ (Community Based Organization) เช่น CSLD ผูแ้ทนของกลุ่มผู้มอีงค์

ความรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ผูแ้ทนกลุ่มผูห้ญิง ตวัแทนกลุ่มเยาวชน ผูแ้ทนดา้นศาสนาและความเชื่อในท้องถิ่น 

รวมไปถงึองคก์รทอ้งถิน่ องคก์รภาคประชาสงัคมและองค์กรพฒันาเอกชนจากทัง้ในพม่า ไทย และญี่ปุ่ น ที่มกีาร

ตดิตามประเดน็โครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพิเศษทวายอย่างใกล้ชดิ และการพฒันาในพื้นที่กะเหรีย่ง

อย่างใกลช้ดิ เชน่ สมาคมพฒันาทวาย (DDA) กลุ่มตะกะปอร์ (Takapaw) TRIP – Net มูลนิธิจบัตาทวาย (Dawei 

Watch Foundation) เครอืข่ายนักกฎหมายทวาย (DPLN) เสมสกิขาลยั (SEM) กลุ่มเสรภีาพแม่น ้าโขง (The 

Mekong Butterfly) แมโ่ขงวอชท์ (Mekong Watch) และอื่น ๆ       

2) คณะกรรมการฝ่ายรฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยหน่วยงาน

ฝ่ายรฐับาลและองคก์รทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทางราชการของทัง้ฝ่ายไทยและพม่าที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัโครงการถนน

เชือ่มต่อและโครงการทวายโดยรวม ตลอดจนรฐับาลของกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่งดว้ย โดยหน่วยงานหรอืองค์กรที่

เกีย่วขอ้งดงักล่าว ไดแ้ก ่หน่วยงานจากรฐับาลกลางของพม่า เช่น กระทรวงการก่อสรา้ง กระทรวงแผนงานและ

การเงิน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 



70 
 

สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาติของพม่า และหน่วยงานจากส่วนภูมภิาค เช่น รฐับาลภูมภิาคตะนาวศร ีและกรม

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานในส่วนของประเทศไทย เช่น สพพ . กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงยุตธิรรม คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติไทย และหน่วยงานดา้นการปกครองของกลุ่มชาติพนัธุ์

กะเหรีย่งอย่างสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง  

3) คณะกรรมการฝ่ายผูพ้ฒันาโครงการ : คณะกรรมการในสว่นนี้ประกอบไปดว้ยบรษิทัผูด้ าเนินโครงการและบรษิทัที่

จะท าการศกึษา ส ารวจและออกแบบรายละเอยีดโครงการ ทัง้ในอดตีและปัจจุบนั และอาจรวมถึงบรษิทัที่จะเขา้มา

รบัช่วงด าเนินโครงการในอนาคตดว้ย ไดแ้ก่ บรษิทั อิตาเลียนไทยฯ บรษิทั เมียนทวาย อนัดสัเทรยีล เอสเตท 

จ ากดั รวมไปถงึบรษิทัทีไ่ดร้บัการวา่จา้งใหจ้ดัท ารายงานการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทัง้ที่เคยเป็นผูจ้ดัท า

และเป็นผูจ้ดัท าคร ัง้หลงัสดุ เชน่ สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บรษิทั ทมี คอนซลัติ้ง เอ็น

จเินียริง่ จ ากดั และบรษิทัทีก่ าลงัด าเนินการจดัท าการส ารวจและออกแบบรายละเอยีดโครงการอยู่ในขณะนี้ 

มใิชเ่พยีงแคค่ณะกรรมการสามฝ่ายฯ เท่านัน้ ชาวบา้นกล่าววา่ในการประชมุและการด าเนินการแกไ้ขปัญหานี้ต้อง

มผีูส้งัเกตการณ์และไมส่งักดัฝ่ายใดอย่างสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ ที่สนใจติดตามประเดน็ปัญหาในโครงการทวายดว้ย ทัง้นี้

เพื่อใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหานี้ไดร้บัการเผยแพรแ่ละเพื่อแสดงออกถงึความโปรง่ใสของกระบวนการดงักล่าว 

 

4.4.2 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสามฝ่าย 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสามฝ่ายฯ นี้ คอื การแกไ้ขปัญหาและผลกระทบที่เกดิขึ้นแล้วและ

อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตจากการด าเนินโครงการ โดยเป็นการประชมุปรกึษาหารอืและร่วมกนัออกแบบทิศทางการแกปั้ญหา

จากความกงัวลและขอ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวไปแล้ว และต้องมกีารตดัสนิใจร่วมกนั (ดูในส่วนความกงัวลและ

ขอ้เรยีกร้อง/ข้อเสนอ) มีมติที่เป็นเอกฉันท์ในการด าเนินการต่าง ๆ รวมทัง้มกีารติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ

คณะกรรมการสามฝ่ายฯ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคอื คณะกรรมการตอ้งมคีวามเหน็ตรงกนัและขอ้ตกลงรว่มกนัทัง้สามฝ่าย และ

มอี านาจทีเ่ท่าเทยีมกนัในแนวระนาบ และหากมมีตริว่มกนัแลว้ คณะกรรมการสามฝ่ายนี้จะต้องมกีารลงนามในสญัญาหรอื

ขอ้ตกลงที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (contract or agreement) ร่วมกนัเพื่อเป็นขอ้ยืนยนัที่เป็นรูปธรรม โดยทัง้สามฝ่ายต้อง

ปฏบิตัติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ ซึง่สญัญาหรอืขอ้ตกลงนัน้ ๆ จะต้องมกีารเผยแพร่ออกสู่สาธารณะและมเีอกสารที่มที ัง้

ฉบบัภาษาพมา่ ภาษาทอ้งถิน่อย่างภาษากะเหรีย่ง ภาษาองักฤษ และภาษาไทย อย่างไรกต็าม คณะกรรมการสามฝ่ายนี้ใน

ข ัน้ตน้จะตอ้งมกีารจดัตัง้ขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาเกา่ทีเ่กดิขึน้แลว้ กอ่นทีจ่ะมกีารด าเนินการใด ๆ ต่อจากนี้ ซึง่มีปัญหาทัง้หมด 3 

ประการ ทีจ่ะตอ้งมกีารแกไ้ขเรง่ดว่น ดงัต่อไปนี้    

1) การแกไ้ขปัญหามลภาวะทางทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน ้า : ชาวบา้นต้องการให้คณะกรรมการสาม

ฝ่ายฯ แกไ้ขปัญหานี้อย่างเรง่ดว่น เนื่องจากการด าเนินการกอ่สรา้งทีผ่า่นมาไดส้รา้งผลกระทบและมลพิษต่อแหล่ง

น ้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งล าน ้า ล าธาร หรือล าห้วย ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกบัแม่น ้าสายหลัก 
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คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาจะตอ้งมมีาตรการในการฟ้ืนฟูคณุภาพสิง่แวดลอ้มของแหล่งน ้าและพื้นที่โดยรอบให้กบั

มาดดีงัเดมิ ชาวบา้นสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรงอย่างที่เคยเป็นก่อนที่จะมกีารด าเนินโครงการ 

และอาจสง่ผลใหแ้หล่งอาหารอย่างสตัวน์ ้าและปลากลบัมามจี านวนที่มากขึ้นและสามารถขยายสายพนัธุ์ได ้ซึ่งใน

สว่นนี้กเ็ป็นเครือ่งรบัประกนัความมัน่คงทางอาหารของชุมชนได ้หากสายน ้ากลบัมามชีวีติและไดไ้หลอย่างอิสระ

อกีคร ัง้ นอกจากนัน้แลว้หากจะมกีารกอ่สรา้งตอ้งมมีาตรการการจดัการดา้นสิง่แวดล้อมที่จะป้องกนัไม่ให้แหล่งน ้า

ไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งถนนอย่างที่เป็นก่อนหน้านี้  ฉะนัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมกีารมาตรการดา้น

สิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจนแกไ้ขปัญหานี้ 

2) การแกไ้ขปัญหาคา่ชดเชย :  ในเรือ่งของคา่ชดเชยนัน้ คณะกรรมการสามฝ่ายฯ ควรมกีารค านวณค่าชดเชยอย่าง

ครอบคลุมทัง้ในมติขิองเวลา พื้นที ่และประเภทของคา่ชดเชย ในแงม่ติขิองเวลานัน้การค านวณค่าชดเชยตอ้ง

ครอบคลุมช่วงเวลา 8 ปีทีผ่า่นมานบัตัง้แต่เริม่มกีารด าเนินโครงการ จนถงึปัจจุบนั และตอ้งคดิค านวณถงึความ

เสยีหายทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตหากมกีารด าเนินโครงการใหม ่อกีทัง้ตอ้งมกีารค านวณค่าเสยีโอกาสหรอืปรมิาณการ

ผลติหรอืประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการผลติของพชืพนัธุ์ต่าง ๆ และระยะเวลาทีส่ามารถสรา้งผลผลติไดข้อง

แต่ละตน้ แตล่ะชนิดทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต หากพวกมนัไมถู่กท าลายจากการด าเนินโครงการ หรอือาจครอบคลุม

มากกวา่นัน้ หากรูปแบบถนนทีก่ าลงัจะมาในอนาคตนัน้สง่ผลกระทบเพิม่เตมิกว่าทีเ่ป็นอยู่ ในส่วนของมติขิอง

พื้นทีน่ัน้ การค านวณค่าชดเชยจะตอ้งครอบคลุมพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 

กล่าวคอื พื้นทีท่ีถู่กถนนตดัผา่นและมกีารโคน่ลม้ตน้ไมห้รอืพชืที่ชาวบา้นปลูก และพื้นทีข่า้งเคยีงทีไ่ดร้บั

ผลกระทบ เชน่ พชืเหล่านัน้ไดร้บัฝุ่ น หรอื โคลนถล่มจากการท าถนน ในสว่นของมติเิชงิประเดน็ แน่นอนวา่ 

นอกจากเรือ่งสวนหมากและพชืทีอ่ยู่ในสว่นแลว้ นอกจากนี้คา่ชดเชยทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งทีช่าวบา้นไมเ่คย

ไดร้บัคอื คา่ชดเชยจากการสญูเสยีทีด่นิ ทางผูพ้ฒันาจะตอ้งมกีารค านวณค่าเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิจากการ

สญูเสยีทีด่นิของชาวบา้นดว้ย อกีทัง้ในแงข่องคา่ยงัชพีในการหาอยู่หากนิหรอืด ารงชพีในแต่ละวนักต็อ้งมกีาร

ค านวณเขา้ไปดว้ย ทัง้ในเรือ่งของค่าปลา คา่น ้า และคา่ยานพาหนะเพื่อเขา้ถงึทรพัยากร ซึง่เป็นรายจ่ายทีเ่พิม่

ขึน้มาและเพิม่ขึน้อย่างมากหลงัจากถนนทีแ่มน่ ้าสญูเสยีไปแลว้ก่อนหน้านี้ 

3) การแกไ้ขปัญหาการใชถ้นนและการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละที่ดนิ : การแกไ้ขปัญหาในส่วนนี้เป็นการรบัมอื

กบัถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเป็นการสร้างมาตรการรองรบัไว้ก่อน คณะกรรมการสามฝ่ายฯ ต้องมี

มาตรการที่จะสามารถยืนยนัไดว้่าชาวบา้นจะสามารถเขา้ไปใชท้ี่ดินของตนเองได ้ซึ่งถูกยึดไปจากการด าเนิน

โครงการ โดยในขณะที่ย ังมีความไม่แน่นอนของโครงการและยังไม่มีการด าเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

ชาวบา้นควรไดก้ลบัไปใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของตน นอกจากนี้ปัญหาทีช่าวบา้นกงัวลมากที่สุด คอื การใชถ้นนเพื่อ

เขา้ถึงที่ดินของพวกเขา ชาวบา้นกล่าวว่า หากในอนาคตมกีารสร้างถนน ทางคณะกรรมการสามฝ่ายฯ ต้องมี

มาตรการยนืยนัไดว้า่ชาวบา้นจะสามารถใชถ้นนเสน้นี้ไดท้ัง้ในชว่งการกอ่สรา้งและเมือ่การกอ่สรา้งเสรจ็สิ้น เพื่อให้

พวกเขาสามารถใชย้านพานะประเภทต่าง ๆ ทัง้ชา้ง ววั รถจกัรยานยนต์ ในการเขา้ถึงที่ดนิของพวกเขา และต้อง

มกีารละเวน้ในการเกบ็ค่าผ่านทางหรอืผ่านด่านแก่ชาวบา้นผูไ้ด้รบัผลกระทบในพื้นที่โครงการดว้ยรวมถึงต้องมี
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การรบัประกนัซึ่งมมีาตรการความปลอดภยัที่เป็นรูปธรรมให้กบัชาวบ้านในการใช้ถนนเสน้นี้ดว้ย อีกทัง้ต้อง

ค านึงถงึการใชป้ระโยชน์ในพื้นทีข่องชาวบา้นกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่งซึง่เป็นชนพื้นเมอืงในทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ     

สรปุข้อค้นพบ 

1. นบัตัง้แต่เริม่การด าเนินโครงการถนนเชือ่มต่อ ในปี 2554 จนถงึปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 8 ปี ที่ผูพ้ฒันาโครงการยงั

ไม่มีการแก้ไขปัญหาเดมิที่เกดิขึ้นไปแล้ว ทัง้เรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน ้ า ป่าไม้ ที่ดิน และ

ประเดน็คา่ชดเชยทีไ่มเ่ป็นธรรม แมว้า่ในปัจจุบนัจะเปลี่ยนผูร้บัผดิชอบโครงการจากบรษิทั อิตาเลียนไทยฯ เป็น

หน่วยงานภาครฐัของไทยอย่างส านกังานความสมัพนัธ์เศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น (สพพ .) ซึ่งทางรฐับาลไทย

ไดส้นับสนุนโครงการดว้ยการให้เงินกู้ยืม 4,500 ล้านบาท ผ่านองค์กรดงักล่าว ภายใต้เงื่อนไขเงนิกูแ้ละการ

ด าเนินงานในขณะนี้นัน้ไมม่กีารกล่าวถงึการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้แลว้แต่อย่างใดกอ่นทีจ่ะด าเนินโครงการต่อจากนี้  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นความละเลยของผู้พฒันาโครงการและหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่อการแกไ้ขปัญหาซึ่งขดัต่อมติ

คณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ก าหนดให้มกีารแกไ้ขปัญหาโครงการลงทุนขา้มพรมแดนของทัง้

หน่วยงานและภาคธุรกจิไทย โดยยดึหลกัการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชน (UNGP on 

Business and Human Rights) ซึง่ประกอบไปดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ เคารพ คุม้ครอง และเยียวยา ซึ่งกรณีนี้ยงั

ไมป่รากฏการเยยีวยาปัญหาทีเ่กดิขึน้แต่อย่างใดในขณะนี้ แมว้า่ทาง สพพ. จะอา้งวา่การด าเนินโครงการถนนที่จะ

เกดิขึน้หลงัจากการด าเนินการศกึษา ส ารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการเสรจ็สิ้น ซึ่งจะเกดิขึ้นในปี 2563 

จะมมีาตรการทางสิง่แวดลอ้มกต็าม การเรง่ด าเนินการโครงการในขณะนี้นบัเป็นการซ ้าเติมปัญหาที่เกดิขึ้นมากไป

กวา่เดมิ  

2. นอกจากผลกระทบทางตรงที่เกดิขึ้นจากโครงการต่อชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของการศกึษา เช่น ผลกระทบต่อ

แหล่งน ้า ป่าไม ้และที่ดิน แล้ว กย็ังมีผลกระทบที่ตามมาหรือผลกระทบสืบเนื่องหรอืที่ในงานศึกษานี้ เรียกว่า 

“ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อน/ไม่ได้ถูกพูดถึง (Hidden/Untold Cost)” ปรากฏขึ้นด้วย โดยผลกระทบลกัษณะนี้ภายใน

รายงาน ESIA ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัหรอืไม่ถูกกล่าวถึง ซึ่งเป็นผลกระทบเกีย่วกบัการด าเนินชวีติประจ าวนัของ

ผูค้นชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบนบัตัง้แต่มกีารกอ่สรา้งจนถงึปัจจุบนัในระยะเวลา 8 ปี นับแต่มกีารก่อสรา้งโครงการ 

ซึง่ตน้ทุนทีถู่กซุกซ่อนดงักล่าว คอื คา่ใชจ้่ายในครวัเรอืน ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายดา้นการใชน้ ้า ค่าใชจ้่ายดา้นอาหารการ

กนิและคา่ปลา คา่เดนิทางหรอืคา่ยานพาหนะส าหรบัเขา้ถงึแหล่งทรพัยากร รวมไปถึงค่าเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิ

จากการสญูเสยีพชืผลทางการเกษตร โดยเฉพาะหมาก โดยคา่ใชจ้่ายเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัหลงัจากที่

ทรพัยากรธรรมชาต ิระบบนิเวศ แหล่งน ้าและแหล่งอาหารทีเ่คยมใีนพื้นทีถู่กท าลาย การเขา้ถึงทรพัยากรโดยตรง

เป็นไปไดย้าก รวมถงึพชืผลทางการเกษตรทีช่าวบา้นหวงัสรา้งรายไดใ้หค้รอบครวัและสง่ต่อไปยงัลูกหลานกถ็ูกรื้อ

ถอนอย่างหนัก พวกเขาจึงต้องใช้เงนิเพื่อจับจ่ายใชส้อยสิง่ที่มอียู่เดมิในชุมชนมากขึ้น ซึ่งเรยีกไดว้่าเศรษฐกิจ

ชมุชนถูกเปลีย่นแปลงจากการมาของการพฒันา โดยเปลีย่นจากเศรษฐกจิที่มคีวามสมดุลระหว่างเศรษฐกจิยงัชพี

และเงนิตราไปเป็นเศรษฐกจิแบบเงนิตรามากขึ้น และหวงัพึ่งทรพัยากรในการด าเนินชวีติจากพื้นที่อื่นที่อยู่ห่าง

ออกไป อกีทัง้ความมัน่คงทางอาหารในพื้นที่เองกล็ดน้อยถอยตามไปดว้ย ซึ่งหมายความถึงความมัน่คงในชวีติ
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หลงัจากนี้ นอกจากนัน้แลว้การเปลีย่นเป็นเศรษฐกจิเงนิตรามากขึ้น รวมถึงการสูญเสยีพืชผลทางการเกษตรจาก

การถูกรือ้ถอนกส็่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวถิีทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชนอย่างมนีัยส าคญั ชาวบา้นหนัมาปลูก

หมากมากขึน้และลดพื้นทีก่ารท าไรห่มนุเวยีนซึง่เป็นวถิวีฒันธรรมทางการเกษตรที่มลีกัษณะเฉพาะของกลุ่มชาติ

พนัธุ์บนพื้นทีส่งูลง ทัง้นี้สว่นหนึ่งเพื่อหวงัประโยชน์จากการสรา้งรายไดใ้นอนาคตที่มากขึ้น แต่อย่างไรกต็าม การ

สรา้งรายไดจ้ากการเพาะปลูกตอ้งใชเ้วลาเกอืบสบิปี (6 ปีเป็นอย่างน้อย) ถงึจะเริม่เกบ็เกีย่วและขายออกสู่ตลาดได ้

การเพาะปลูกหมากทีเ่พิม่มากขึน้เพื่อหวงัสรา้งรายไดแ้ละทดแทนของเกา่ทีถู่กรือ้ถอนนัน้กต็้องใชเ้งนิลงทุนในการ

เพาะปลูกมากขึน้ ท าใหเ้กดิปัญหาการกูห้นี้ยมืสนิในชุมชนตามมา ชาวบา้นหลายรายตกอยู่ในวงจรหนี้ ซึ่งหลาย

รายกล่าววา่พวกเขาเริม่เป็นหนี้หลงัจากทีถ่นนเขา้มาในพื้นที ่การผลกัดนัโครงการถนนทีย่งัไมม่กีารแกไ้ขปัญหาที่

เกดิขึน้แลว้ จงึเป็นการซ ้าเตมิปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้      

3. ต่อโครงการถนนเชือ่มต่อทีก่ าลงัถูกผลกัดนัและกลบัมาเดนิหน้าโครงการในขณะนี้โดย สพพ. นัน้ ชาวบา้นในพื้นที่

ชมุชนเป้าหมายการศกึษาในครัง้นี้มคีวามกงัวลต่อผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้อนาคตหลายประการ เช่น ผลกระทบดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและแหล่งน ้า ค่าชดเชยที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาไม่ไดร้วมค่าชดเชยในเรื่องของที่ดนิ ซึ่ง

อาจจะไมถู่กแกไ้ข และการเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรโดยการใชถ้นน และการแกไ้ขปัญหาที่ดนิที่เกีย่วกบัสทิธิของชน

เผ่าพื้นเมอืงหรอืกลุ่มชาติพนัธุ์ดว้ย ชาวบา้นกงัวลว่าในอนาคตหากโครงการเดนิหน้า พวกเขาจะไม่สามารถใช้

ถนนในการเขา้ถงึทีด่นิหรอืพื้นทีก่ารเกษตรของพวกเขาไดอ้ีกต่อไป นอกจากนัน้แล้วชาวบา้นยงัมคีวามกงัวลว่า

โครงการถนนเสน้นี้อาจสง่ผลกระทบต่อปัญหาทางการเมอืง และจะยิง่สรา้งความขดัแย้งต่อกระบวนการสนัติภาพ

มากขึ้น ยิ่งไปกว่านัน้กย็งัคงมคีวามกงัวลต่อธรรมาภบิาลของการด าเนินโครงการของผูส้นับสนุนหรอืผูพ้ฒันา

โครงการดว้ย โดยเฉพาะกระบวนการจดัท าการศกึษา ส ารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการที่ก าลงัด าเนินอยู่

ในขณะนี้ เนื่องจากจนถงึปัจจุบนั ชาวบา้นยงัไมไ่ดร้บัแจง้รายละเอยีดโครงการแต่อย่างใด พวกเขายงัคงไม่มสี่วน

รว่มเตม็ทีแ่ละเป็นผูร้บัผลจากโครงการโดยไมไ่ดเ้อ่ยเสยีงความกงัวลกอ่นทีโ่ครงการจะเดนิหน้า ในส่วนจุดยืนของ

ชาวบา้นในพื้นทีเ่ป้าหมายของการศกึษานัน้สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก ่1) กลุ่มที่ไม่เห็นดว้ยและคดัคา้นต่อ

โครงการอย่างชดัเจน 2) กลุ่มที่ไม่เห็นดว้ยกบัโครงการเช่นกนั แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่รฐับาลสนับสนุนและ

ผลกัดนั พวกเขาจงึไมแ่น่ใจวา่จะสามารถคดัคา้นหรอืไม่ แต่หากมโีอกาสพวกเขาและมเีสรภีาพเต็มที่พวกเขาจะ

บอกวา่ “ไมต่อ้งการ” 3) กลุ่มที่เห็นดว้ยว่าต้องมกีารสรา้งถนน เพราะจะน ามาซึ่งความเจรญิและการเติบโตทาง

เศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ แต่การพฒันาที่จะเกดิขึ้นต้องเป็นการลงทุนที่มคีวามรบัผดิชอบและมธีรรมาภิ

บาล 4) กลุ่มที่ไม่มีความชดัเจนว่าเห็นด้วยกบัโครงการหรอืไม่ เพราะเป็นการตัดสนิใจของรฐับาล แต่หากมี

โครงการถนนดงักล่าวเกดิขึน้ กต็้องการให้มกีารจ่ายค่าชดเชยที่เป็นธรรม มมีาตรการรองรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบที่

ชดัเจน และต้องมีธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบในการลงทุน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดยืนที่

หลากหลาย แต่กม็จีุดรว่มทีเ่หน็ตรงกนัอย่างชดัเจนและหนกัแน่น นัน่คอื พวกเขามคีวามกงัวลต่อผลกระทบต่าง ๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้เหมอืนกนัทัง้ในเรือ่งของผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ค่าชดเชย และการใชถ้นน

และการเขา้ถงึแหล่งทรพัยากร ดงันัน้จงึน ามาสูข่อ้เรยีกรอ้ง/ขอ้เสนอหลายประการต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทัง้ในส่วน

ภาครฐัและผูพ้ฒันาโครงการ แต่หนึ่งในขอ้เรยีกรอ้งทีส่ าคญั คอื การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้แลว้ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นที่จะ
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มกีารด าเนินโครงการใด ๆ เมือ่แกไ้ขปัญหาแลว้จงึจะน าไปสูก่ารพูดคยุกนัใหม ่โดยผา่นกลไก/มาตรการที่ชาวบา้น

เสนอเรยีกวา่ “คณะกรรมการสามฝ่ายเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู เยียวยา และรบัมอืปัญหาผลกระทบจากโครงการถนน

เชือ่มต่อ” โดยคณะกรรมการนี้จะมตีวัแทนจากทัง้ทาง 1) ชาวบา้นและภาคประชาสงัคมที่เกีย่วขอ้ง 2) ภาครฐัและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ไทยและพมา่ และ 3) ผูพ้ฒันาโครงการและบรษิทัที่ปรกึษาต่าง ๆ โดยมสีื่อมวลชนเป็นผู้

สงัเกตการณ์ในการจดัการประชุมหรอืการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ นี้  โดยคณะกรรมการทัง้สามฝ่ายมี

อ านาจเท่ากนัในแนวระนาบ ซึง่หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการนี้คอื การแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นแล้ว

กอ่นเป็นอนัดบัแรกในทุกมติ ิโดยเฉพาะความกงัวลในเรือ่งของผลกระทบทางทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

คา่ชดเชย การใชถ้นนและการเขา้ถงึทรพัยากร โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงต่อการใชท้ี่ดนิของวฒันธรรมของชาติพนัธุ์

กะเหรีย่งในพื้นที ่ตลอดจนการแกไ้ขธรรมาภบิาลในการลงทุนผา่นกลไก/มาตรการนี้ ชาวบา้นกล่าวอย่างชดัเจนว่า

คณะกรรมการชุดนี้จะถูกจดัตัง้ขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหาเดมิก่อนเท่านัน้ หากจะด าเนินโครงการต่อไปจะต้องมีการ

พูดคยุกนัอกีคร ัง้ อย่างไรกต็าม การจดัตัง้คณะกรรมการนี้จะต้องมกีารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงให้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจน อีกทัง้ในการด าเนินงานหรอืมกีารประชุมจะต้องมเีอกสารและการลงนามของทัง้สามใย

ก ากบัด้วย โดยต้องมกีารเผยแพร่ทัง้ในรูปแบบภาษาท้องถิ่น คือ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาพม่า ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ 
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