
โครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ล าดบัเหตุการณ์ส าคญั  (ปี 2551-2556) * 

 
2551 
9 พฤษภาคม 2551 
รฐับาลไทยและรฐับาลพม่าลงนามในบนัทกึความเขา้ใจร่วมเพื่อการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึทวาย และการเชื่อมโยง
เสน้ทางคมนาคมสู่กรุงเทพฯ  
 
19 มิถนุายน 2551 
รฐับาลพม่าลงนามบนัทกึความเขา้ใจกบั บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อการศกึษา
ความเป็นไปได้ ในโครงการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึทวายและการเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมสู่กรุงเทพฯ   
 
2553 
ชาวบ้านเริม่สงัเกตเหน็การก่อสรา้งในพืน้ที ่และชาวบ้านบางคนเริม่รอ้งเรยีนว่าทีด่นิของเขาถูกบุกรุก หรอื
ท าลายโดยปราศจากการแจง้ หรอืไดร้บัการยนิยอม 
 
2 พฤศจิกายน 2553 
บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ลงนามกรอบขอ้ตกลงกบัการท่าเรอืพม่า โดยบรษิทัไดร้บัสมัปทานในการสรา้ง 
ด าเนินการ และถ่ายโอน (BOT) ในโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย (รวมถงึอุตสาหกรรม
หนกั เช่น โรงเหลก็ โรงงานปุ๋ ย โรงไฟฟ้า และสาธาณูปโภคอื่น ๆ), ถนน, ทางรถไฟ, ท่อก๊าซ, ท่อน ้ามนั และ
อาคารทีพ่กัอาศยั 
 
2554 
19 กรกฎาคม 2554 
สหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง หรอืเคเอน็ย ูเขา้ระงบัการก่อสรา้งถนนเชื่อมจากโครงการทวายมาประเทศไทยของ 
บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เน่ืองจากชาวบ้านไดร้อ้งเรยีนวา่ทีด่นิของพวกเขาถูกบรษิทัท าลายและไม่ไดร้บัการดูแล
หรอืจ่ายค่าชดเชยใดๆ ถนนสายน้ีมรีะยะทาง 160 กโิลเมตร ตดัผ่านชุมชนชาวกะเหรีย่ง 21 หมู่บ้าน 
 
15 ธนัวาคม 2554 
สมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association หรอื DDA) จดัแถลงข่าวทีก่รุงย่างกุง้ โดยออก
แถลงการณ์แสดงความวติกกงัวลต่อโครงการซึง่จะท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีจ่ านวน 32,279 คน โรงเรยีน 21 
แห่ง และวดั 23 แห่ง จาก 19 หมู่บ้านต้องยา้ยออกจากพืน้ที ่และเรยีกรอ้งรฐับาลและผูพ้ฒันาโครงการต้อง; 1) 
ยดึถอืแนวทางการพฒันาสเีขยีวอนัยัง่ยนื คุม้ครองสิง่แวดลอ้มและวถิชีวีติชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการทวาย 2) 
ด าเนินการโดยยดึเอาความปรารถนาของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นส าคญั 3) ท าการประเมนิผลกระทบทางดา้น
สิง่แวดลอ้ม (EIA) และผลกระทบทางสงัคม (SIA) ในมาตรฐานสากล และ 4) เพื่อการพฒันาสเีขยีวอนัยัง่ยนื 
ผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ควรไดร้บัการพจิารณา 
 
                                                 
*

 รวบรวมโดย โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น ้าโขง (TERRA) 



2555 
4 มกราคม 2555 
สมาคมพฒันาทวายร่วมกบัชาวทวายจดักจิกรรมรณรงคต่์อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีช่ายหาดเมามะกนั โดย
เรยีกรอ้ง “การพฒันาสเีขยีว” ทีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม 
 
5 มกราคม 2555 
องคก์รภาคประชาชนไทย 18 องคก์ร ออกแถลงการณ์กรณีโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
โดยตัง้ค าถามต่อรฐับาลไทยถงึความเหมาะสมในการน าเงนิสาธารณะจ านวน 5.2 หมื่นลา้นบาท และเวนคนื
ทีด่นิเพื่อก่อสรา้งทางหลวงพเิศษรองรบัโครงการนี้ รวมถงึการทีก่ฟผ.เจรจาเพื่อท าสญัญาซือ้ไฟฟ้าจาก
ประเทศพม่าในสดัส่วนทีส่งูมากจนอาจกระทบต่อความมัน่คงของระบบพลงังานไทยในอนาคต และแสดงความ
ห่วงใยต่อผลกระทบดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
7 มกราคม 2555 
สมาคมพฒันาทวายยื่นจดหมายเปิดผนึกถงึนายกรฐัมนตรไีทย ในระหว่างการจดัการประชุมร่วมทวภิาคเีพื่อ
หารอืในความร่วมมอืในโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายระหว่างรฐัมนตรขีองสองประเทศทีเ่มอืงทวาย โดยไดแ้สดง
ความกงัวลต่อปญัหาผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชน และเรยีกรอ้งให้
รฐับาลไทยด าเนินการโครงการในวถิทีางซึง่แสดงถงึความเขา้ใจ ความเหน็อกเหน็ใจ อกีทัง้ยดึมัน่ต่อหลกัการ
สทิธมินุษยชน 
 
9 มกราคม 2555 
นายอู คนิ หม่อง ซอ รฐัมนตรกีระทรวงพลงังานไฟฟ้า (ล าดบัที่ 2) แถลงต่อสื่อมวลชนทีก่รุงย่างกุง้ว่า จะไม่
อนุญาตใหม้กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 4,000 เมกะวตัต ์ในโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวาย เพราะจะเกดิ 
ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มตามมา 
 
6 เมษายน 2555 
กะเหรีย่งหมู่บ้านตะบวิชองในพม่า ทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการตดัถนนเชื่อมระหว่างนิคมอุตสาหกรรม
ทวายกบัประเทศไทย ประทว้งและเดนิออกจากหอ้งประชุมในขณะทีค่ณะนกัวชิาการจากสถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ลงพืน้ทีข่อชีแ้จงการส ารวจขอ้มลูเพือ่จะใชป้ระกอบการท ารายงาน
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยชาวบ้านไม่เชื่อมัน่ว่าจะเกดิความเป็นกลางในการจดัท ารายงาน เพราะ
นกัวชิาการเดนิทางมากบั บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เจา้ของโครงการ และทางบรษิทัฯ เองกไ็ม่สามารถใหค้ าตอบ
ชดัเจนในเรื่องการชดเชยทีเ่กดิจากความเสยีหายของการขยายถนน  ซึง่สรา้งความไม่พอใจต่อชาวบ้าน เพราะ
บรษิทัฯ ไดก่้อสรา้งถนนรุกเขา้ไปในทีท่ ากนิ แต่ไม่เคยดแูลหรอืเยยีวยา จนชาวบ้านไดป้ระกาศปิดถนนห้าม
บรษิทัเขา้มาก่อสรา้ง ซึง่บรษิทักไ็ดเ้ลีย่งไปก่อสรา้งทีอ่ื่นก่อน และยงัทิง้ปญัหาไว ้ 
 
18 สิงหาคม 2555 
นายสุลกัษณ์ ศวิรกัษ์ ปญัญาชนสยาม นายวรีวธัน์  ธรีประสาธน์ ประธานมลูนิธฟ้ืินฟูชวีติและธรรมชาต ิและ
นางสาวเพญ็โฉม แซ่ตัง้ ผูอ้ านวยการมลูนิธบิูรณะนิเวศ ร่วมเป็นวทิยากรในการแถลงข่าว “หยุดอุ้มโครงการ
ท่าเรอืน ้าลกึทวาย หยุดขยายหน้ีสาธารณะ” ตัง้ค าถามต่อจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในโครงการ และแสดง
ความไม่เหน็ดว้ยทีร่ฐับาลไทยเขา้สนบัสนุนโครงการนี้โดยใชเ้งนิแผ่นดนิ ซึง่นอกจากจะเป็นการสรา้งหน้ี



สาธารณะ ยงัเป็นการอุ้มเอกชนใหล้งทุนในประเทศทีไ่ม่มคีวามพรอ้มในการปกป้องสทิธมินุษยชน และ
มาตรการป้องกนัผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้เรยีกรอ้งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดต้องเปิดเผย
ขอ้มลูต่อสาธารณะ โดยมอีงคก์รภาคประชาสงัคม 42 องคก์รไดร้่วมลงนามในแถลงการณ์น้ีดว้ย 
 
กนัยายน 2555 
รายงานวจิยัขององคก์รสทิธมินุษยชนเนเธอรแ์ลนดท์ีร่่วมกบักลุ่มทอ้งถิน่ระบุว่า ทาง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ถูก
ชาวบ้านกล่าวหาในเรื่องการยดึทีด่นิของชาวบ้าน การจ่ายค่าชดเชยทีต่ ่า และการบงัคบัใหช้าวบ้านโยกยา้ย 
และไดป้ระเมนิตวัเลขของผูท้ีจ่ะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากปญัหาการยดึทีด่นิขนานใหญ่ใน
พืน้ทีท่วายว่าอาจสงูถงึ 500,000 คน 
 
20 กนัยายน 2555 
ชาวบ้านในพืน้ทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ไดร้วมตวักนัจดั
กจิกรรมเพื่อต่อต้านโครงการทีพ่วกเขาบอกว่า เป็นการพฒันาอุตสาหกรรมสกปรกและไม่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยชาวบ้านในหมู่บ้านกาโลนท่า ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขื่อนเพื่อน ามาใชใ้นโครงการ 
ไดท้วงถามถงึบญัญตัหิลกั 4 ขอ้เกีย่วกบัการลงทุนของต่างชาตทิีป่ระธานาธบิดเีตง็ เส่ง เคยด ารไิว ้นัน่คอื 1) 
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนพม่า 2) ปกป้องศกัดิศ์รแีห่งรฐั 3) ปกป้องอธปิไตยของชาต ิและ4) การ
ลงทุนของต่างชาตติอ้งเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้น้ี ชาวกะเหรีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการสรา้งถนนยงัไดต้ดิตัง้ป้ายคดัคา้นโครงการทีม่ี
ใจความว่า “หยุดสรา้งมาบตาพุดอกีแห่งในทวาย” 
 
4 ตุลาคม 2555 
ม.ร.ว.พงษ์สวสัดิ ์สวสัดวิตัน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ไดห้ารอืกบันายเซท็ซโึอะ ออิูจ ิ
ผูอ้ านวยการองคก์ารส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศของญีปุ่่น (เจโทร) ประจ าประเทศไทย ซึง่ยนืยนัจะรว่มมอื
พฒันาพืน้ทีท่วาย ในลกัษณะ 3 ประเทศ คอืไทย พม่า และญีปุ่่น โดยญีปุ่่นจะใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
เพื่อก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานแก่โครงการต่างๆ 
 
28 ตุลาคม 2555 
ชาวบ้านในพืน้ทีน่าบูเล ซึง่เป็นพืน้ทีก่่อสรา้งท่าเรอืน ้าลกึและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย บอกว่าโครงการนี้ท า
ใหพ้วกเขามชีวีติความเป็นอยู่ทีย่ากล าบาก ไม่สามารถปลกูพชืผลไดต้ามฤดกูาล และเจา้หน้าที่โครงการยงัสัง่
ใหพ้วกเขายา้ยไปปลกูทีอ่ื่นดว้ย กลุ่มทอ้งถิน่ในทวายทีช่ื่อ Tavoyan Voice ยงัไดก้ล่าวว่า โครงการทวายสรา้ง
ประโยชน์เฉพาะนกัธุรกจิและเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ในขณะทีช่าวทอ้งถิน่จะต้องเป็นผูร้บัเคราะหก์รรมในเรื่อง
ผลกระทบ 
 
15 พฤศจิกายน 2555 
แผนการสรา้งเขื่อนทีบ่้านกาโลนท่าเพื่อน าน ้าไปใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายถูกต่อต้านจากชาวบ้าน 
เน่ืองจากทัง้หมู่บ้าน 182 หลงัคาเรอืนจะกลายเป็นอ่างเกบ็น ้า และชาวบ้านกว่า 1.000 คนต้องยา้ยออกจาก
พืน้ที ่ชาวบ้านกล่าวว่า บรษิทัขอเดนิทางมาเจรจา เพราะการคดัคา้นของชาวบ้านท าให้โครงการทวายต้อง
ล่าชา้ออกไป แต่ในวนัทีเ่จา้หน้าทีท่างการและ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เดนิทางไปทีห่มู่บ้านเพื่อพดูคุยถงึ
แผนการโยกยา้ย ชาวบ้านต้อนรบัดว้ยป้ายทีเ่ขยีนว่า “ไม่เอาเขื่อน” และ “ไม่ยา้ย” 



 
22 พฤศจิกายน 2555 
องคก์รทอ้งถิน่ในทวาย ชื่อ Tavoyan Voice ออกมาตอบโต้ข่าวทีท่าง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ระบุกบัสื่อว่ามี
การโยกยา้ยชาวบ้านส่วนใหญ่ออกจากพืน้ทีไ่ปแลว้ ซึง่แหล่งข่าวในพืน้ทีก่ล่าวว่า ยงัไม่มชีาวบ้านสกัคนเดยีวที่
ยา้ยออกจากพืน้ที ่การออกมาใหข้่าวของทางบรษิทัเป็นความพยายามทีจ่ะท าใหเ้หน็ว่าโครงการมคีวาม
คบืหน้าเพื่อดงึดดูนกัลงทุน แต่ในความเป็นจรงิแลว้ แผนการโยกยา้ยประชาชนกว่า 32,000 คนของทางบรษิทั
ก าลงัเผชญิกบัการต่อต้านจากชาวบ้านซึง่ไม่ต้องการยา้ยออกจากพืน้ที่ 
 
28 พฤศจิกายน 2555 
สื่อระบุว่า รายงานการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มของโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตนิคมอุตสาหกรรม
ทวายจะแลว้เสรจ็ภายในต้นปี 2556 ในขณะทีช่าวบ้านมขีอ้กงัขาว่า โครงการไดเ้ริม่ด าเนินการตัง้แต่ปี 2553 
แต่ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เพิง่จะว่าจา้งให ้บรษิทั ทมี คอนซลัติ้ง เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท์ จ ากดั, 
บรษิทั ปญัญา คอนซลัแตนท์ จ ากดั และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท าการศกึษา
การประเมนิสิง่แวดลอ้ม (Environmental Assessment) ในพืน้ทีท่่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย, 
พืน้ทีส่รา้งเขื่อนทีห่มู่บ้านกาโลนท่า และพืน้ทีก่่อสรา้งถนนเชื่อมต่อมายงัประเทศไทย ตามล าดบั ซึง่การศกึษา
เพิง่จะเริม่ต้นเมื่อเดอืนกนัยายน ปี 2554 และจนถงึบดัน้ี ยงัไม่เคยมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิ
สิง่แวดลอ้มใด ๆ แก่ชาวบ้าน 
 
2556 
17 มกราคม 2556 
นายชนิโซ อะเบะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่่น เยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการน้ี นายอะเบะไดพ้ดูคุยกบั
นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรขีองไทยเกีย่วกบัประเดน็การพฒันา ซึง่รวมถงึโครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษทวาย หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ รายงานว่าประเทศญีปุ่่นไดแ้สดงความสนใจทีจ่ะมสี่วนร่วมใน
การพฒันาโครงการท่าเรอืน ้าลกึทวายในประเทศพม่า 
 
19 มกราคม 2556 
นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ไดแ้สดงความเชื่อมัน่ว่าประเทศญีปุ่่นมแีนวโน้มที่จะ
ลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย พรอ้มทัง้เสรมิว่า การขยายตวัของการให้เงนิกูด้อกเบี้ยต ่าของ
ญีปุ่่นเพื่อสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการนัน้ จะช่วยเพิม่ความเป็นไปไดข้องโครงการ เน่ืองจากเงนิกู้
ดงักล่าวจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยในช่วงเริม่ต้นของโครงการ 
 
25 มกราคม 2556 
นกัป ัน่จกัรยานและนกักจิกรรมในประเทศพม่าเริม่การรณรงคป์ ัน่จกัรยานเป็นเวลา 10 วนั จากย่างกุง้ไปยงั
โครงการทวาย เพื่อรณรงคใ์หส้าธารณชนตระหนกัถงึประเดน็สิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากโครงการ 
 
5 มีนาคม 2556 
สมาคมพฒันาทวายไดย้ื่นหนงัสอืรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิประเทศไทย ที่
กรุงเทพมหานคร ระบุถงึขอ้กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนและสทิธชุมชนอนัเกดิจากโครงการเขต
เศรษฐกจิพเิศษทวาย โดยชีใ้หเ้หน็ว่าการละเมดิสทิธมินุษยชนเกดิขึน้โดยบรษิทัไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่



เกีย่วขอ้ง อาท ิการละเมดิสทิธชินเผ่าพืน้เมอืงและกลุ่มชาตพินัธุ ์– ไม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูและไม่มกีาร
ปรกึษาหารอือย่างเหมาะสมกบัชนพืน้เมอืงทอ้งถิน่และกลุ่มชาตพินัธุ ์นอกจากน้ี คนทอ้งถิน่กว่า 32,000 คน 
ยงัต้องประสบกบัการโยกยา้ยถิน่ฐานโดยไม่สมคัรใจและการใหค่้าชดเชยทีไ่ม่เป็นธรรม 
 
28 มีนาคม 2556 
ชาวบ้านจากหมู่บ้านชาคาน ในเขตเทง็จ ีถูกกดดนัจากเจา้หน้าทีร่ฐับาลทอ้งถิน่ใหย้า้ยออกจากหมู่บ้าน เพื่อ
เปิดทางใหก้บัการก่อสรา้งโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย อย่างไรกต็าม ชาวบ้านปฏเิสธทีจ่ะยา้ย 
เน่ืองจากไดอ้าศยัอยู่ในหมู่บ้านดงักล่าวมานานหลายทศวรรษ และไดด้ ารงชวีติโดยการหาปลาและท านาเกลอื
มาหลายชัว่อายุคน 
 
12 พฤษภาคม 2556 
ประชาชนในทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อจากทวายไปยงัประเทศไทย ไดป้ฏเิสธ
การเขา้ร่วม “การประชุมสาธารณะเพื่อปรกึษาหารอื” จดัโดยสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ซึง่ถูกว่าจา้งโดย บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เพื่อท ารายงานการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ชาวบ้านกล่าวว่าคณะนกัวจิยัลม้เหลวหลายต่อหลายครัง้ในการใหข้อ้มลูเรื่องการท าการศกึษา และลม้เหลวใน
การชีแ้จงประเดน็ทีส่ าคญัอย่างการชดเชยความเสยีหายอนัมต่ีอทีด่นิและพชืผล พวกเขายงักล่าวถงึการ
ด าเนินการของ บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ และคณะนกัวชิาการ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของการท าการศกึษา
หลงัจากทีก่ารก่อสรา้งไดเ้ริม่ไปแลว้ และทรพัยส์นิของชาวบ้านไดร้บัความเสยีหายไปแลว้ว่า เป็นตวัอย่างที่
ชดัเจนของการ “ขาดจรยิธรรม”  
 
24 มิถนุายน 2556 
กลุ่มจบัตาทวาย (Dawei Watch) กล่าวว่าชาวบ้านในทวายก าลงัวางแผนทีจ่ะฟ้อง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ
ส าหรบัการสญูเสยีทีด่นิจากการทีบ่รษิทัได้ตดัถนนผ่านทีด่นิของชาวบ้านในเมอืงเยบวิ นอกจากน้ี ตาม
รายงานของเจา้ของพืน้ทีเ่พาะปลกูทีเ่สนอต่อศาลพเิศษในเขตอ าเภอตะลายยารย์งัระบุว่า ชาวบ้าน 14 คน ได้
โต้แยง้ถงึจ านวนเงนิค่าชดเชยทีบ่รษิทัเสนอใหส้ าหรบัการสญูเสยีพืน้ทีเ่พาะปลกูและวถิชีวีติของพวกเขา 
 
29 กรกฎาคม 2556 
นาย ทรูา ตวง ลวนิ ประธานคณะกรรมการบรหิารการจดัการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย ประกาศถงึความ
พยายามทีจ่ะดงึประเทศญีปุ่่นเขา้เป็นพนัธมติรในทางยุทธศาสตรข์องโครงการทวาย โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหไ้ดร้บัเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดในการจดัหาไฟฟ้า ทัง้น้ี ยงัไดก้ล่าวถงึจดหมายเชญิอย่างเป็นทางการ
จากรฐัมนตรปีระเทศพม่าและประเทศไทยทีส่่งถงึประเทศญีปุ่่นเมื่อวนัที ่24 เมษายน เพื่อเชญิชวนใหร้่วม
ลงทุนในโครงการ 
 
4 สิงหาคม 2556 
เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของประเทศพม่ากล่าวว่า พวกเขายงัคงเชื่อมัน่ว่าประเทศญีปุ่่นจะเขา้มามบีทบาทส าคญัใน
การพฒันาโครงการทวาย ขณะทีเ่จา้หน้าทีข่องญีปุ่่นกล่าวกบัว่า ญีปุ่่นก าลงัพจิารณาหลาย ๆ ตวัเลอืกเพื่อเขา้
ร่วมในโครงการทวาย นาย มาซาก ิทากาฮาระ ผูบ้รหิารองคก์ารส่งเสรมิการคา้ต่างประเทศของญีปุ่่น ประจ า
ย่างกุง้ กล่าวดว้ยว่า ประเทศญีปุ่่นสามารถช่วยเหลอืในสิง่ทีญ่ีปุ่่นเชีย่วชาญผ่านการวางแผนและการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถพจิารณาเรื่องการจดัหาทุนส าหรบัโครงการดว้ย โดยเขากล่าวว่า “การ



สนบัสนุนการพฒันาและการเชือ่มโยงในภูมภิาคน้ี ถอืเป็นงานของประเทศญีปุ่่น ในฐานะทีเ่ป็นประเทศทีม่ี
เศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ดประเทศหนึง่ในภูมภิาค”  
 
9 กนัยายน 2556 
ชาวบ้านในพืน้ทีท่ าการปิดถนนทีห่มู่บ้านตะบวิชอง เพื่อประทว้ง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ  โดยกล่าวหาว่า
บรษิทัไม่รกัษาสญัญาทีเ่คยระบุว่า จะชดเชยความเสยีหายจากการสรา้งถนนส าหรบัโครงการทวาย โดยทาง
กลุ่มผูป้ระทว้งยงัไดอ้อกแถลงการณ์วจิารณ์ถงึ “ค่าชดเชยทีไ่ม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส” ทีบ่รษิทัด าเนินการ 
 
29 กนัยายน 2556 
ชาวบ้านทวายเรยีกรอ้งใหร้ะงบัโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย โดยกล่าวว่าบรษิทัไม่ยอม
จ่ายค่าชดเชยตามที่ไดส้ญัญาไว ้ ในขณะทีช่าวบ้านในพืน้ทีเ่ริม่ไม่พอใจมากขึน้เรื่อย ๆ เน่ืองจากไร่สวนของ
พวกเขาถูกท าลายจากการก่อสรา้งโครงการโดยทีพ่วกเขาไม่เคยรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการมาก่อน 
 
16 ตุลาคม 2556 
สื่อ Eleven Media ของพม่ารายงานว่า เจา้หน้าทีร่ฐับาลญีปุ่่นกล่าวในทีป่ระชุมร่วมพม่า-ไทย-ญีปุ่่น ว่า 
รฐับาลญีปุ่่นก าลงัด าเนินการพจิารณาครัง้ใหม่เกีย่วกบัการเขา้ร่วมในโครงการทวาย โดยรฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการขนส่ง นาย ฮนั ซนิ ในฐานะประธานกรรมการด าเนินงานโครงการเขตเศรษฐกจิพิเศษทวาย 
กล่าวว่า “รฐับาลญีปุ่่นสนใจเขา้ลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย แต่ทัง้น้ียงัไม่ไดม้กีารตดัสนิใจใดๆ 
และหากรฐับาลญีปุ่่นต้องการลงทุนในโครงการน้ีจรงิ กจ็ะต้องใชว้ธิกีารระดมทุนในทางสาธารณะ”  
 
21 พฤศจิกายน 2556 
คณะกรรมการประสานงานร่วม ไทย-พม่า ใหค้วามเหน็ชอบกรอบขอ้ตกลงโครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย
ฉบบัใหม่ และมกีารลงนามในสญัญา 3 ฉบบั คอื 

1. สญัญาระหว่างคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย (DSEZ Authority) กบับรษิทั 
ทวาย เอสอแีซด ดเีวลลอปเมนต์ จ ากดั ซึง่เป็นนิตบุิคคลเฉพาะกจิ (SPV) ซึง่ถอืหุน้ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ของรฐับาลไทย และรฐับาลพม่าฝา่ยละ 50% (เงนิทุนจดทะเบยีนเบื้องตนั 12 ลา้นบาท) โดย SPV จะเป็นผู้
ประสานงานและทีป่รกึษาหลกัหลกัของคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย รวมไปถงึการเชญิชวน
นกัลงทุนทีม่ศีกัยภาพเขา้มาลงทุนในโครงการ ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายจะเป็นผู้
คดัเลอืกผูล้งทุนในโครงการนี้ 

2. สญัญาร่วมสามฝา่ย (Tripartite Memorandum) ระหว่าง บมจ. อติาเลยีนไทยฯ คณะกรรมการ
บรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย และ SPV โดยเน้ือหาส าคญัระบุถงึสทิธกิารด าเนินงานทีเ่หลอือยู่ของ บมจ. 
อติาเลยีนไทยฯ ก่อนส่งมอบงานใหก้บันิตบุิคคลย่อย (SPC) รบัช่วงในการด าเนินงานต่อไป ซึง่สทิธใินการ
ด าเนินงานของ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ  ก่อนทีจ่ะมกีารประมลูโครงการเกดิขึน้ คอืการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
โครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ด้มกีรก่อสรา้งไปแลว้บางส่วนในโครงการทวาย เช่น ถนน และท่าเรอืขนาดเลก็ 

และ 3. สญัญาในการยกเลกิสทิธสิมัปทานเดมิของบมจ. อติาเลยีนไทยฯ ทีไ่ดม้กีารท าสญัญาเป็นผู้
ก่อสรา้งและบรหิารโครงการทวายที ่บมจ. อติาเลยีนไทยฯ  เคยลงนามร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารท่าเรอื
พม่า โดยสทิธดิงักล่าวจะคนืใหก้บั SPV เพื่อน าไปสู่การประมลูโครงการต่างๆ ในทวาย โดย SPV จะไดส้ทิธิ
ในการบรหิารโครงการตามกฎหมายการลงทุนฉบบัใหม่ของพม่าเป็นเวลา 75 ปี และมกีารขยายสญัญาการ
ลงทุนไดอ้กี 25 ปี 
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นาย เซต อ่อง รองผูว้่าการธนาคารกลางพม่า กล่าวว่าตวัแทนรฐับาลญีปุ่่นไดเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะ
ผูส้งัเกตการณ์ นอกจากน้ี คณะกรรมการจดัการยงัได้เชญิชวนใหน้กัลงทุนญีปุ่่นส่งขอ้เสนอทางธุรกจิส าหรบั
การพฒันาโครงการชุดแรกดว้ย อย่างไรกต็าม เป็นทีค่าดหมายว่าญีปุ่่นจะประกาศแผนการลงทุนของตนใน
โครงการทวายในการประชุมฉลองความสมัพนัธ ์40 ปี อาเซยีน-ญีปุ่่น ทีจ่ะจดัขึน้ ณ กรุงโตเกยีว ในเดอืน
ธนัวาคม 2556 
 
21 พฤศจิกายน 2556 
ชาวบ้านทวายปิดถนนทวาย-บ้านพุน ้ารอ้น ช่วงหลกักโิลเมตรที ่37-38 และยดึรถ 3 คนัของ บมจ. อติาเลยีน
ไทย โดยกล่าวว่า บมจ. อติาเลยีนไทย ไม่รบัผดิชอบในการจ่ายค่าชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อเรอืกสวน
ไร่นาซึง่ถูกท าลายนบัแต่บรษิทัเริม่ก่อสรา้งถนนในปี 2554 
 
22 พฤศจิกายน 2556 
บรษิทั มติซบูชิปิระกาศจะร่วมกบั บมจ. ผลติไฟฟ้า (EGCO) และ บมจ. อติาเลยีนไทย ในสดัส่วนการลงทุน
รอ้ยละ 30, 50 และ 20 ตามล าดบั เพื่อก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขนาด 7,000 เมกะวตัต์ในทวาย ซึง่ถอืว่ามี
ขนาดเท่ากนักบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีรถ์งึ 7 โรง โดยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้3,000 เมกะวตัต์ จะใชใ้นโครงการทวาย 
และอกี  4,000 เมกะวตัต์ จะขายใหป้ระเทศไทย ทัง้น้ี คาดว่าโรงไฟฟ้าส่วนแรกจะจ่ายไฟฟ้าไดใ้นปี 2558  
 
25 พฤศจิกายน 2556 
ส านกัข่าวอริะวด ีรายงานว่ารฐับาลญีปุ่่นและภาคเอกชน ไดห้นักลบัมาสนใจโครงการทวายอกีครัง้หลงัจากที่
เคยแสดงท่าทเีมนิเฉยต่อขอ้เสนอเกีย่วกบัโครงการดงักล่าว “โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายเป็นโครงการ
ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัภูมภิาคน้ี” นายทาดาช ิเมเอดะ กรรมการผูจ้ดัการธนาคารเพื่อความร่วมมอื
ระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น (JBIC) ไดก้ล่าวในงานสมัมนาธุรกจิที่กรุงย่างกุง้ ซึง่จดัโดยนิเคอ ิบรษิทัสื่อชือ่ดงั
ของญีปุ่่น 
 


