การขุดถานหินขนาดใหญในเมืองกกเริ่มแลว แมประชาชนในพื้นที่จะคัดคาน
6 ธันวาคม 2562
โดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ

การเคลียรพื้นที่ขนาดใหญเพื่อทําเหมืองถานหิน เริ่มขึ้นตั้งแตสัปดาหสุดทายของเดือนตุลาคมทีผ่ านมา ใน
เมืองกก เขตเมืองสาด ภาคตะวันออกของรัฐฉาน แมชาวบานในพื้นที่จะคัดคาน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ชาวบานกวา 300 คน จัดพิธีสืบชะตาใหแมน้ํากกและปาไมเพื่อคุม ครองที่ดิน
ใหปลอดภัยจากการทําเหมืองถานหิน แตนบั จากนั้นมา คนงานไทย เริม่ ใชรถแบกโฮ รถดันดินและรถบรรทุกสิบลอ
เขาเคลียรพื้นที่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูบ านเวียง เปนพื้นที่ กวา 8,000 ไร เพื่อทําเหมืองถานหิน
ตอมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ชาวบานทราบจากเจาหนาที่ที่ดินเขตเมืองสาดวา ชาวบานจาก 8 ใน 9
หมูบาน ทั้งหมดกวา 2,500 คนในเมืองกก จะถูกบังคับโยกยายออกจากพื้นที่ เพือ่ เปดทางใหมีการทําเหมืองถานหิน
ขนาดใหญและโรงไฟฟาถานหิน
สัมปทานโครงการถานหินเมืองกก ระยะเวลา 28 ป เปนการลงทุนรวมที่มีการลงนามเมื่อ เดือนกรกฎาคม
2562 ระหวางบริษัท สหกลอิควิปเมนท จํากัด (มหาชน) ของไทย กับบริษทั โกลเดนเลก จํากัด ของพมา อยางไรก็ดี
เปนทีท่ ราบกันวา บริษัท Myanmar Economic Corporation (MEC) ของกองทัพพมา เปนผูอยูเ บื้องหลังบริษัท
โกลเดนเลก (ฉวยเยกาน) ซึง่ เจาของบริษัทดังกลาว มักเขาพักที่ฐานทัพพมาอยูเสมอเมือ่ มาเมืองกก
เมื่อป 2551 บริษัท MEC เคยรวมทุนกับบริษัทสระบุรีถานหิน จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทลูก
ของ
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เพื่อทําโครงการเหมืองถานหินที่เมืองกก แตโครงการเดิม
ไดถูกสั่งระงับไป เมื่อป 2554 หลังมีการประทวงตอตานอยางรุนแรงจากประชาชนในฝงไทย
อยางไรก็ดี บริษัท MEC ยังคงผลักดันโครงการเรื่อยมา และตามรายงาน Myanmar EITI 2015-2016
บริษัท MEC ไดรับสัมปทาน เพือ่ ขุดถานหินในพื้นที่ 13.7596 ตารางกิโลเมตร ในโครงการ “Minekote” (เมืองกก)
“Minesat” (เมืองสาด) เปนระยะเวลา 20 ป (ตั้งแต 18 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 มีนาคม 2578)
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กรมจัดการที่ดินเกษตรกรรมและสถิติเขตเมืองสาด ไดมีหนังสือถึงผูใหญบา น
ทั้งสามตําบลในเมืองกก โดยแจงใหทราบวา บริษัท MEC วางแผนจะใชประโยชนบนที่ดิน 900 ไร เพื่อทําโรงไฟฟา
ถานหินและกิจการอื่นๆ หากประสงคจะคัดคานใหทําหนังสือแจงมาเปนลายลักษณอักษร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560

ชาวบานทั้งสามตําบลในเมืองกกจึงจัดประชุมและมีความเห็นชอบคัดคานโครงการดังกลาว อีกทั้งมีการ
รวบรวมรายชื่อและสง หนังสือคัดคานถึงกรมจัดการที่ดินเกษตรกรรมและสถิติเขตเมืองสาด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2560 แตไมไดรับคําตอบใดๆ
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 19.00 น. เจาหนาที่บริษัทฯไทยเขาพบผูใหญบาน
หนึ่ง ในเมืองกก และใหถอนหนัง สือคัดคานที่ เคยยื่นเอาไวเ มื่อ สองปที่ผานมา เพราะอาจทําใหเกิด “ปญหา”
ระหวางชาวบานกับบริษัท ฯ ทั้งยังมีการสอบถามวาชาวบานเขาใจอยางแทจริงหรือ ไมวาลงชื่อในหนังสืออะไร
และถามวามีคนบังคับใหทําเชนนั้นหรือไม เจาหนาที่บริษัทยังสัญญาวาจะกลับมาอธิบายถึงขอดีและขอเสียของ
โครงการเหมืองแรใหชาวบานฟงอีกดวย

ตอมาวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตัวแทนบริษัทฯไทยไดกลับมาที่เมืองกกอีกครัง้ และจัดประชุมชาวบาน
ที่วัดบานเวียงระหวางเวลา 15.00 – 17.00 น. โดยแจงใหชาวบานทราบวาพวกเขาเพียงแคจะทําการ “ทดสอบ”

ถานหินเทานั้น โดยไดเริ่มขุดถานหิน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 แต
เปนที่ชัดเจนวามีการขุดเปดเปนพื้นที่ขนาดใหญและมีการกอง
ถานหินไวจํานวนมาก จึงไมอาจเรียกไดวาเปนแค “การทดสอบ”
แหลงขาวในไทยรายงานวา คาดมีแผนการขุดถานหิน
กวา 300,000 ตันตอป จากพื้นที่เมืองกกซึง่ สวนใหญจะสงเขา
ประเทศไทย และจะมีการสรางโรงไฟฟาถานหินขนาด 600 เมกะ
วัตต เพื่อจายไฟฟาเขาโครงขายสายสงของไทยดวย เจาหนาที่
การเคลี ยร์ พืนที ขนาดใหญ่เพือขุดถ่านหิ น
บริษัทฯไทยแจงวาจะใชเสนทางการขนสงถานหิน จากเมืองกก
ผานเมืองลุงและเมืองไฮ ไปยังบานตอกอทีท่ าขี้เหล็ก จากนัน้ จะขนผานสะพานมิตรภาพไทย-พมา แหงที่ 2 เขาสู
อําเภอแมสาย ประเทศไทย

ที พักคนงานของบริ ษัท

ทั้งนี้ คาดวาจะมีการสงถานหินบางสวนไปปอนโรงไฟฟา
ถานหินขนาด 23 เมกะวัตต ซึ่งอยูระหวางการกอสรางที่บานน้ํา
แฮม ที่ตั้ง อยูร ะหวางเมือ งไฮและทาขี้เหล็ก เปนโรงไฟฟาของ
บริษัท มี นแคตติ ท (Minn Khit Thit Co.,) ตามสัม ปทานที่ไดรับ
จากคณะกรรมการการลงทุนของเมียนมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2560 ทั้ง นี้ บ ริษัท มีนแคตติ ท ยังไดรับสัม ปทาน 5 ป (ตั้ง แต 24
มิถุนายน 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ 2563) เพื่อขุดถานหินในพื้นที่
0.2003 ตารางกิโลเมตรในบริเวณเดียวกัน
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จายเครือแสง

+95 98-893-712-91 (ไทใหญ, พมา)
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