การลงทุนเหมืองถ่ านหินของบริษัทไทยในพม่ า:
ธุรกิจเอกชนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้ างผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมต่ อชุมชนชาติพัน
ธุ์บริเวณชายแดนเทือกเขาตะนาวศรี
ความเป็ นมา
ภูเขาตะนาวศรี หรื อเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นชื่อทางภูมิศาสตร์ ของแนวเขาที่มีความยาวโดยประมาณ 1,700
กิโลเมตร ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของระบบเทือกเขาอินโด – มาลายู ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
เทือกเขาตะนาวศรี ปกคลุมไปด้ วยผืนป่ าธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์
และเป็ นเส้ นแบ่งพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและพม่า

บริเวณฝั่ งพม่าของแนวเทือกเขา

คือ

แคว้ นตะนาวศรี
(Tanintharyi
Region)
มีเมืองหลวง
ชื่อ
ทวาย
เขตการปกครองในจังหวัดทวายนี ้มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ คือ ทวาย (Dawei หรื อ Tavoy), กระเหรี่ ยง
(Karen) และมอญ (Mon) ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่พดู ภาษาท้ องถิ่นทวาย (Tavoyan) และกะเหรี่ ยง ก่อนหน้ านี ้
พื ้นที่ชายแดนฝั่ งพม่า ซึ่งใกล้ กบั พื ้นที่จงั หวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น จ.กาญจนบุรี
เป็ นพื ้นที่ส้ รู บของชนเผ่ากะเหรี่ ยงกับรัฐบาลพม่า ที่มีความขัดแย้ งอย่างรุนแรงในช่วงระหว่างปี พ.ศ.25392540 จนกระทัง่ มีการเซ็นต์สญ
ั ญายุติการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่าและกองกาลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ ยง หรื อ
เคเอ็นยู (Karen National Union) ในปี พ.ศ.2555

อย่างไรก็ตาม
แม้ สถานการณ์การสู้รบในพื ้นที่ดงั กล่าวจะสงบลงแล้ วในปั จจุบนั
ประชาชนในพื ้นที่ที่ดาเนินวิถีชีวิตและฟื น้ ฟูชีวิตจากช่วงสงคราม
กาลังประสบกับปั ญหาความท้ าทายใหม่ที่เข้ ามาพร้ อมกับสิ่งที่เรี ยกว่า “โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” นัน่ คือ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากการลงทุนสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินของบริ ษัทไทย
และ
โดยที่ขนตอนในการด
ั้
าเนินการทาเหมือง
ได้ ละเลยสิทธิของประชาชนในการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกร
รมเหมืองแร่ถ่านหิน
ไม่มีกระบวนการและขันตอนในการด
้
าเนินการที่โปร่งใส
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Tenasserim_Hills

ไม่มีการเปิ ดเผยผลการศึกษาข้ อมูลของโครงการเพื่อให้ ประชาชนพิจารณาข้ อมูล
หรื อแสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์

ก่อนที่จะมีการดาเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเหมืองถ่านหินอย่างเป็ นประชาธิปไตย
อีกทัง้
ยังไม่มีกลไกการตรวจสอบเพื่อกาหนดความรับผิดชอบต่อการดาเนินโครงการเหมืองถ่านหินที่กาลังเกิดขึ ้น

จากการสารวจข้ อมูลล่าสุดขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื ้นที่พบว่า
การเข้ ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินของบริษัทไทย
ได้ กระทาการละเมิดสิทธิในที่ดนิ ของประชาชน
กล่าวคือ
บริษัทยึดเอาที่ดนิ ของชาวบ้ านโดยอ้ างสิทธิในการรับสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหิน
โดยที่ชาวบ้ านไม่เคยได้ รับรู้ข้อมูล
และไม่ได้ รับการแจ้ งกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเหมืองมาก่อนแต่อย่างใด
นอกจากนี ้
การผลักดันของบริษัทเหมืองเพื่อที่จะเดินหน้ าขุดเจาะเหมืองแร่ในพื ้นที่
ยังสร้ างความวิตกกังวลให้ กบั ประชาชนเกี่ยวกับแนวโน้ มผลกระทบรุนแรงด้ านสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นในอนาค
ต

พื ้นที่สว่ นใหญ่ในแคว้ นตะนาวศรี ที่มีการให้ ทาสัมปทานเหมืองแร่

เป็ นเขตที่มีชมุ ชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ

อาศัยอยู่ เหมืองถ่านหินบานชอง ตังอยู
้ บ่ นริมแม่น ้าบาน (Ban) ซึง่ เป็ นแม่น ้าสาขาของแม่น ้าตะนาวศรี
ภายใต้ เขตการปกครองบานชอง (Ban Chanung) เมืองทวาย แคว้ นตะนาวศรี ประเทศพม่า
บริเวณนี ้เป็ นเขตการปกครองสองระบบภายใต้ รัฐบาลกลางพม่าและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ ยง
ชาวบ้ านที่อาศัยอยูใ่ นเขตลุม่ น ้าแถบนี ้เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์กะเหรี่ ยง คาว่า บานชอง ในภาษากะเหรี่ ยง เรี ยกว่า
ปอ โขล่ ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่เมือง คา ซอ โด ตามการปกครองของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ ยง
ประชาชนหาเลี ้ยงชีพด้ วยการขาย และแปรรูปหมาก ซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชน

การดาเนินงานของบริษัทเหมืองแร่ ถ่านหินไทยในพืน้ ที่ชุมชนชาติพันธ์ บริเวณชายแดนเทือกเขาตะน
าวศรี

เหมืองถ่านหินบานชอง

ได้ รับอนุญาตการให้ ดาเนินการภายใต้ ชื่อของบริษัท

เมย์

ฟลาวเวอร์

ไมนิ่ง

เอนเทอร์ ไพรซ์
(May
Flower
Mining
Enterprise
Co.,Ltd)
ซึง่ เป็ นบริษัทของพม่า
และได้ รับการสัมปทานโดยรัฐบาลพม่า อย่างไรก็ตาม มีอีก 2 บริษัท ซึง่ ทาสัญญาย่อย กับบริษัท เมย์
ฟลาวเวอร์ ไมนิ่ง คือ บริษัทอีสต์สตาร์ (East Star Co., Ltd) และบริษัท ไทย แอสเซท ไมนิ่ง (Thai Asset
Mining Co.ltd (TAM)2 จากประเทศไทย รัฐบาลพม่า ได้ ให้ อนุญาตบริษัทอีสตาร์ เป็ นพื ้นที่จานวน 1,500
เอเคอร์ และ บริษัท ไทย แอสเซท เป็ นพื ้นที่จานวน 600 เอเคอร์

บริษัทอีสต์สตาร์
ได้ เริ่มดาเนินการเปิ ดหน้ าดินขุดเจาะเหมืองถ่านหิน
ตังแต่
้ ปี
และการสัมปทานอาจสามารถต่อใบอนุญาตได้ ทกุ ปี จนถึงปี พ.ศ. 2579 (สัมปทาน 25 ปี )
นอกจากนี ้

รายงานของ

Dawei

Development

พ.ศ.

Association

2555
(DDA)

ซึง่ เป็ นองค์กรที่ติดตามเรื่ องผลกระทบจากการทาเหมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้ อง
พบว่า บริ ษัท อีสท์สตาร์ ได้ เซ็นต์ลงนามข้ อตกลงกับบริ ษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ (Energy Earth) ในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2555 นอกจากนี ้ DDA ได้ ระบุคากล่าวจากรายงานของบริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ3 ที่กล่าวว่า บริ ษัท
อีสท์สตาร์ ได้ รับพื ้นที่สมั ปทานเหมืองถ่านหิน จานวน 1,262 ไร่ (504.8 เอเคอร์ ) ทังนี
้ ้ บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ
ทาหน้ าที่ดแู ลราคาการผลิตของเหมืองถ่านหิน ส่วน บริษัท อีสต์ สตาร์ นัน้ ต้ องให้ ถ่านหินจานวน 40 ล้ านตัน
แก่บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ และได้ รับ 30% ของผลกาไร

2

บจ.ไทย ไมนิ่ง แอสโซซิเอทส์ จากัด: Read more at: http://company-thailand.com/%e0%b8%9a%e0%b8%88-

%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%ad
%e0%b8%97/ | รายชื่อบริ ษท
ั จดทะเบียน
3

Notification of coal mine in Myanmar:
https://www.set.or.th/set/newsdetails.do;jsessionid=BFECB51587C70FDECEE3DBFA3C6D99CA?headline=Notificati
on+of+Coal+Mine+Operation+in+Burma&time=1353895380000&source=EARTH&symbol=EARTH&pdf=dat%2Fnew
s%2F201211%2F12057502.pdf++++++++++++++++++&filename=dat%2Fnews%2F201211%2F12057502.e12++++++
++++++++++++&type=H&language=en&country=US

อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลจากคนในพื ้นที่ผลกระทบจากเหมืองถ่านหินบานชอง รายงานว่า ผู้จดั การของบริษัท
อีสท์สตาร์ ซึง่ ได้ เข้ ามาพบกับชาวบ้ านในวันที่ 18 มกราคม 2557 กล่าวว่า บริ ษัทจะทาเหมืองบนพื ้นที่กว่า
8,000 เอเคอร์
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา ทางบริษัท อีสท์สตาร์ ได้ เปิ ดพื ้นที่ทาเหมืองถ่านหินในเขตบานชองไปแล้ ว
จานวน 60 เอเคอร์ โดยที่ชาวบ้ านคัดค้ านว่า การขุดเจาะเหมืองถ่านหินดังกล่าวอยูบ่ นที่ดนิ ของชาวบ้ านจานวน
5 ราย แต่บริ ษัทกลับดาเนินการต่อไปโดยไม่สนใจเสียงคัดค้ านของชาวบ้ านในพื ้นที่
ทังนี
้ ้ บริษัท อีสท์สตาร์ มีคนงานทาเหมือง จานวน 40 คน ถ่านหินที่ได้ จากการขุดเจาะจากเหมืองบานซอง
ถูกนามาเก็บกองไว้ ที่หมูบ่ ้ านอะมาร์
ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ชายแดนไทย
ในระหว่างนี ้
ทางเคเอ็นยูได้ เข้ ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ งในประเด็นที่ดินกับทางบริษัทเหมือง
โดยให้ บริ ษัททาการเซ็นต์สญ
ั ญากับชาวบ้ านแล้ วว่า
จะไม่บกุ รุกพื ้นที่เพิ่มเติมเพื่อทาเหมือง
แต่ชาวบ้ านยังมีความวิตกกังวลว่าพื ้นที่การทาเหมืองของบริษัทจะขยายออกไปอีกในอนาคต
เนื่องจากมีชาวบ้ านอีกจานวนหนึง่ ได้ ขายที่ดนิ เพิ่มเติมให้ แก่บริษัท
นอกจากนี ้ ยังมีบริ ษัท ไทย แอสเซท ไมนิ่ง
ซึง่ ได้ ทาการขอสัมปทานทาเหมืองแร่ถ่านหิน -ดีบกุ
บริเวณหมูบ่ ้ านกะตอว์นี ในเขตบานชอง ก็ได้ รับการอนุญาตให้ สร้ างถนนเพื่อขนถ่านหิน จากหมู่บ้านกะตอว์นี
จากการให้ อนุญาตสร้ างถนนดังกล่าว
มีแนวโน้ มเป็ นไปได้ วา่ บริษัทนี ้
จะได้ รับการอนุญาตให้ ทาเหมืองที่หมูบ่ ้ านกะตอว์นี
ถ้ าหากบริษัทได้ รับการอนุญาตให้ ดาเนินการขุดเจาะเหมืองถ่านหิน

ในพื ้นที่นี ้

ในอนาคตอันใกล้
เป็ นที่น่าหวาดหวัน่ ว่า

พื ้นที่เกือบทังหมดของอี
้
กหลายหมูบ่ ้ านจะได้ รับผลกระทบ

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการลงทุนทาเหมืองของบริษัทไทย
พืน้ ที่ท่ ไี ด้ รับผลกระทบจากโครงการเหมือง
มีอีกหลายหมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่ตามลาห้ วยสาขาแยกย่อย

และตามลาห้ วยเล็กๆ

ที่ไหลเชื่อมกับแม่น ้าบาน

และสาขาย่อยของแม่น ้าตะนาวศรี
ที่ได้ กาลังเผชิญปั ญหาสารพิษปนเปื อ้ นในแม่น ้า
อันเนื่องมาจากกิจกรรมการทาเหมืองถ่านหินบานซองของบริษัทไทย

จากรายงานการค้ นคว้ าข้ อมูลของ TAKAPAW Youth Group ระบุวา่ มีประมาณ 22 หมูบ่ ้ าน
ที่ได้ รับผลกระทบจากกิจกรรมการทาเมืองถ่านหิน โดยแบ่งออกเป็ น 3 เขตพื ้นที่หมู่บ้านที่ได้ รับผลกระทบ ดังนี ้
บริเวณแม่น ้าบาน คือ 1. Kyeik Phee Lan 2. Phaung Daw 3. Hin Ga Pe 4. Pyar Thar Chaung 5. Hsin
Swe Chaung 6. Maung Ma Htoo 7. Ka Htaung Ni 8. Kyuan Chaung Gyi 9. Tha Byu Chaung 10.
Kyauk Htoo
บริเวณแม่น ้าตะนาวศรี คือ 1. Htee Htar 2. A-Myar 3. Htee Phyo Lay 4. Nga Yat Ni 5. I One 6. Hsin
Phyu Daing 7. Amo
บริเวณตามเส้ นทางขนส่งถ่านหิน คือ 1. Karen Taung Pyauk 2.The Chaung Gyi 3. Sone Sin Phyar 4.
Win Ka Phaw 5. Mel Ke

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่โครงการทาเหมือง
ประชาชนในพื ้นที่ได้ รายงานเกี่ยวกับปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พวกเขากาลังเผชิญ
จากการเข้ ามาลงทุนทาเหมืองแร่ถ่านหินของบริษัทไทย ดังนี ้ คือ
 ไม่มีการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ
ไม่มีกระบวนการรับฟั งข้ อมูลและแสดงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับขันตอนตั
้
งแต่
้ การสารวจ

ศึกษา

วางแผน

ก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินการลงทุนในโครงการลงทุนด้ านเหมืองแร่ดงั กล่าวแต่อย่างใด
 ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการศึกษาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิการทาเหมืองแร่ที่ถกู ต้ องหรื อได้ มาตรฐานอันเป็ นที่ย
อมรับ
ไม่มีขนตอนการติ
ั้
ดตามตรวจสอบการทาเหมืองและกลไกการจัดการปั ญหาผลกระทบทางด้ านสิ่งแวด
ล้ อมและสังคม

 มีการบังคับยึดพื ้นที่ดนิ ทากินของชาวบ้ านโดยที่ชาวบ้ านไม่ประสงค์ยินยอม
หรื อถูกกดดันจากบริ ษัทเหมืองและเจ้ าหน้ าที่ในพื ้นที่เพื่อให้ เซ็นต์สญ
ั ญายอมรับการขายที่ดินให้ แก่บริ
ษัทเหมือง
 ไม่มีกลไกในการรับคาร้ องเรี ยนทังในระดั
้
บบริ ษัท
ต่อปั ญหาผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับชาวบ้ าน

หรื อรัฐบาลพม่า
แม้ วา่ ชาวบ้ านส่วนหนึง่ จะลุกขึ ้นมาร้ องเรี ยน

แสดงความกังวลกับการลงทุนเหมือง
คาร้ องเรี ยนและข้ อกังวลของชาวบ้ านในพื ้นที่จงึ ถูกเพิกเฉย

แต่เมื่อไม่มีกลไกดังกล่าว

ไม่มีการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับชาวบ้ านแต่อย่างใด
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