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นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตร ีประเทศญีปุ่่น 

นายทาโร ่อาโซะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั ประเทศญีปุ่่น 

นายฟูมโิอะ คชิดิะ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่าง ประเทศญีปุ่่น 

นายโทชมิสิ ึโมเตะก ิรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอุตสาหกรรม ประเทศญีปุ่่น 

นายฮโิรช ิโอกดุะ ผูว้า่การธนาคารเพือ่ความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่่น (JBIC) 

นายอากฮิโิกะ ทานากะ ประธานองค์การความร่วมมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่่น (JICA) 

 
25 พฤษภาคม 2556 
 
เรื่อง ข้อกงัวลในเก่ียวกบัผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสงัคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอนัสืบเน่ืองมาจาก
โครงการท่าเรือน ้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในประเทศพมา่ 
 
พวกเราจากสมาคมพฒันาทวาย (Dawei Development Association – DDA) ต้องการจะหยบิยกขอ้กงัวลต่อผลกระทบ
ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนอนัสบืเนื่องมาจากโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิ
พเิศษทวายทีก่ าลงัพฒันาอยู่ขณะนี้ในแควน้ตะนาวศรี1  พวกเราทราบว่ารฐับาลญีปุ่่นได้ใหค้วามสนใจเขา้มาร่วมทุนใน
โครงการนี้2 พวกเราเชือ่วา่รฐับาลญีปุ่่นและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารทบทวนอย่างรอบคอบในผลกระทบทางสงัคม
และสิง่แวดล้อมทีส่ าคญัๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากโครงการ โดยการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล รวมถึงแนว
ระเบยีบปฏบิตั ิ(Guidelines) ส าหรบัขอ้พจิารณาด้านสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (ต่อจากนี้จะเรยีกว่า “แนวระเบยีบปฏบิตัิ”) 
ของธนาคารเพือ่ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น (Japan Bank for International Cooperation – JBIC) และ
องคก์ารความรว่มมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่่น (Japan International Cooperation Agency – JICA) ก่อนการตดัสนิใจ
ใดๆ 
                                                             
1 โครงการประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายส่วน อาทิ ท่าเรือน ้ าลึก, โรงกลัน่น ้ ามนั, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมเหลก็, โรงไฟฟ้าถ่านหิน และ
อุตสาหกรรมอืน่ๆ รวมไปถึงโครงการกกัเก็บน ้ าเพื่อใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม และถนนเช่ือมโยงมายงัประเทศไทย โดยเป็นไปตามขอ้ตกลงในบนัทึก
ความเขา้ใจ (MOU) ในโครงการท่าเรือน ้ าลกึและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที่ลงนามโดยการท่าเรือแห่งพม่า กบั บมจ. อิตาเลียนไทยฯ เม่ือเดอืนมิถนุายน 
2551  โดยในขอ้ตกลงเบื้องตน้นั้นมี บมจ. อิตาเลยีนไทยฯ เป็นผูพ้ฒันาหลกัของโครงการ แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโครงการระหวา่งรัฐบาลต่อรัฐบาล ภายใต้
การลงนามในบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทย เม่ือเดือนกรกฎาคม 2555 
2 ยกตวัอย่างเช่น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุ่ น ไดก้ล่าวในโอกาสเขา้พบนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีของไทย ในวนัที่ 17 
มกราคม 2556 วา่  “ญ่ีปุ่ นตอ้งการแลกเปลี่ยนความเห็นกบัประเทศที่เก่ียวขอ้ง ในขณะที่ก็มองการพฒันาต่าง ๆ (ในพื้นที่ทวาย) ดว้ยความสนใจ”  
(http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv_1301/thailand.html) นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่ นยงัมีการหารืออย่างต่อเน่ืองเก่ียวกบัการสนับสนุนการ
พฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า โดยเฉพาะหัวขอ้เก่ียวกบัพื้นที่ทวาย  ทั้งในการประชุมระดบัภูมิภาคและการประชุมระดบัทวภิาคี อนัไดแ้ก่ การ
ประชุมผูน้ าประเทศลุ่มน ้ าโขง-ญ่ีปุ่ น คร้ังที่ 3 เม่ือวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2554 (http://www.mofa.go.jp/annouce/jfpu/2011/12/1221-01.html), การประชุม
ผูน้ าญ่ีปุ่ น-ไทย วนัที่ 7 มีนาคม 2555 (http://kantei.go.jp/foreign/noda/diplomatic/201203/07thai_e.html), และในการประชุมระดบัรัฐมนตรีดา้น
เศรษฐกิจแม่น ้ าโขง-ญ่ีปุ่ น คร้ังที่ 4 วนัที่ 30 สิงหาคม 2555 (http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/joint-media-statement-of-the 
-4th-makong-japan-economic-ministers-meeting-siem-reap-cambodia-30th-august-2012).   

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv_1301/thailand.html
http://www.mofa.go.jp/annouce/jfpu/2011/12/1221-01.html
http://kantei.go.jp/foreign/noda/diplomatic/201203/07thai_e.html
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/joint-media-statement-of-the%20-4th-makong-japan-economic-ministers-meeting-siem-reap-cambodia-30th-august-2012
http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/joint-media-statement-of-the%20-4th-makong-japan-economic-ministers-meeting-siem-reap-cambodia-30th-august-2012
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โครงการในทวายจะก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อวถิชีวีติและสทิธมินุษยชนของคนท้องถิน่ในสาม

พืน้ที ่ดงันี้ 
 

1) พื้นที ่204.5 ตารางกโิลเมตรของโครงการท่าเรอืน ้าลกึและนิคมอุตสาหกรรมในย่านนาบูเล  ซึง่ห่างจากเมอืง
ทวายไปทางตะวนัออกเฉียงเหนอื 20 กโิลเมตร มปีระชากรจ านวนกว่า 32,274 คน จาก 3,977 ครวัเรอืน ซึง่ม ี
21 หมูบ่า้นจะถูกโยกยา้ย 

2) หมูบ่า้นกาโลนท่า ซึง่ห่างจากเมอืงทวายไปทางตอนเหนือประมาณ 36 กโิลเมตร ทีแ่ห่งนี้จะถูกสรา้งเป็นทีก่กั
เกบ็น ้าบนแมน่ ้าตะลายยาร ์ มปีระชากรประมาณ 1,000 คน จาก 182 ครวัเรอืน จะถูกโยกยา้ย 

3) พืน้ทีถ่นนเชือ่มโยงจากเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายไปยงับ้านพุน ้ารอ้น (ชายแดนไทย) ระยะทาง 132 กโิลเมตร 
ประมาณการวา่มปีระชากรกวา่ 50,000 คน จะไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น มคีวามยากล าบาก
ในการเพาะปลูกเนื่องจากการก่อสร้างและของเสยีจากการก่อสร้างถนน ราคาทีด่นิทีสู่งขึ้นมากท าให้คนใน
ชมุชนทอ้งถิน่ไมส่ามารถเขา้ถงึทีด่นิของตวัเองได้ 

 
 
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสงัคมสืบเน่ืองมาจากโครงการ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอนัเกิดจากบริษทั
ไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
 

1) การละเมดิสทิธชินพื้นเมอืงดัง้เดมิและกลุม่ชาตพินัธุ์ – ปราศจาก ‘หลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ลว่งหน้า
และเป็นอสิระ’ (Free, Prior, Informed Consent – FPIC) 
 
โครงการนี้ไดก้อ่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบทัง้ต่อชนพื้นเมอืงดัง้เดมิของทวายทีอ่าศยัอยู่บรเิวณนาบูเล (ตัง้แต่ยุค

ก่อนประวตัิศาสตร์ หรอืก่อนยุคพุกาม) และกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่งทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีก่่อสร้างถนน  อย่างไรก็ตาม 
ขอ้ตกลงและแผนงานทัง้หมดที่กระท าขึ้นระหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลพม่ารวมทัง้บรษิทัต่างๆ ได้มกีารลงนามและ
ด าเนนิการโดยปราศจาก ‘หลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ลว่งหน้าและเป็นอสิระ’ (FPIC) ทีพ่งึปฏบิตัติ่อชนพื้นเมอืง
ดัง้เดมิและชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ กลา่วคอื 

ประการแรก บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) และรฐับาลพม่าประสบความลม้เหลวในการ
ประชุมแลกเปลีย่นความคดิเหน็และการให้ขอ้มูลแก่ชุมชนทอ้งถิ่นถึงการด าเนินงานของโครงการ แมว้่าการก่อสร้าง
โครงการจะเริม่ต้นมาตัง้แต่ปี 2553 แต่ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ เพิง่จะว่าจ้างบรษิทั ทมี คอนซลัติ้ง เอนจเินียริง่ แอนด์ 
แมเนจเมนท ์จ ากดั, บรษิทั ปญัญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั และสถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท า
การประเมนิด้านสิง่แวดลอ้ม (Environmental Assessment – EA) ในพื้นทีท่่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย 
พื้นทีอ่่างเก็บน ้า และพื้นที่แนวถนนเชื่อมโยง เมื่อเดือนกันยายน 2554 นี้ เอง ยิ่งไปกว่านัน้ บรษิัทไม่เคยท าการ
ประเมนิผลกระทบทางดา้นสทิธมินุษยชนของโครงการนี้เลย3 
                                                             
3 การประเมินผลกระทบทางดา้นสิทธิมนุษยชนมีความส าคญัอย่างยิ่งในกรณีน้ี เน่ืองจากการก่อสร้างถนนที่เช่ือมโยงจากโครงการไดต้ดัผา่นพื้นที่ที่ไดเ้กิด
ความขดัแยง้เม่ือไม่นานมาน้ี และมีความเส่ียงเพื่มขึ้นต่อการละเมิดทางดา้นสิทธิมนุษยชน  
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ประการทีส่อง ตัง้แต่ปี 2553 ที ่บมจ. อติาเลยีนไทยฯ ได้เริม่กจิกรรมต่างๆ ในทวาย การด าเนินการนัน้ขาด
ความโปรง่ใสและไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบัแผนการด าเนนิงานต่อชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
พวกเราไมเ่คยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิด้านสิง่แวดลอ้ม (EA) จาก บมจ.อติาเลยีนไทยฯ และจากรฐับาลทัง้สอง
ประเทศ จนกระทัง่วนันี้ พวกเขาไม่เคยเปิดโอกาสใหชุ้มชนทีไ่ด้รบัผลกระทบได้เขา้ร่วมในกระบวนการประเมนิด้าน
สิง่แวดลอ้ม (EA) อย่างแทจ้รงิ การมสี่วนร่วมถูกจ ากดัเพยีงแค่การน าเสนอขอ้มูลด้านเดยีวเกีย่วกบัแผนของโครงการ 
แทนทีจ่ะเป็นการสือ่สารสองทางทีม่กีารแลกเปลีย่นระหวา่งกนัอย่างมคีวามหมายกบัประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

บรษิทัไดก้อ่สรา้งถนนโดยตดัผา่นพื้นทีเ่พาะปลูก และท าลายพชืผลเสยีหาย โดยปราศจากการยนิยอมของชน
พืน้เมอืงดัง้เดมิและกลุม่ชาตพินัธุ์  ซึง่ชมุชนทอ้งถิน่มองวา่ วธิกีารทีท่างโครงการด าเนนิการ เชน่ การท าการศกึษาต่างๆ 
หลงัจากการก่อสร้างได้ด าเนินการไปแลว้และทรพัย์สนิได้ถูกท าลายไปแลว้นัน้ เป็นการแสดงถงึ “ความไรจ้รยิธรรม” 
ของทางบรษิทัอย่างชดัเจน 

วธิกีารปฏบิตัติ่างๆ เหลา่นี้ทีก่ระท าโดย บมจ. อติาเลยีนไทยฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ มไิด้เคารพต่อสทิธิ
ในการตดัสนิใจของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและกลุม่ชาตพินัธุ์ ต่อการจดัการทรพัยากรทอ้งถิน่และทีด่นิในชมุชนของพวกเขา  

 
2) การโยกยา้ยโดยไมส่มคัรใจ และการสญูเสยีวถิชีวีติทอ้งถิน่ 
ขณะนี้ ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิของทวายมากกวา่ 32,000 คน ในแถบนาบูเล และประชากรกว่า 1,000 คนในหมู่บ้าน

กาโลนทา่ก าลงัเผชญิหน้ากบัการถูกโยกยา้ยโดยไมส่มคัรใจ ทัง้บมจ. อติาเลยีนไทยฯ และกลุ่มบุคคล หรอืองค์กรต่างๆ 
ทีท่ างานในนามของ บมจ. อิตาเลยีนไทยฯ ไม่มกีารส ารวจอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัการโยกย้ายชาวบ้าน และไม่มี
กระบวนการปรกึษาหารอือย่างมคีวามหมายถงึความประสงคข์องชาวบา้นทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ทีห่มูบ่า้นกาโลนทา่ ทัง้ บมจ. อติาเลยีนไทยฯ และรฐับาลพม่ามแีผนทีจ่ะสรา้งอ่างเกบ็น ้าบนแม่น ้าตะลายยาร์
ใกลก้บัหมูบ่้าน ซึง่อ่างเกบ็น ้าแห่งนี้จะส่งผลใหน้ ้าท่วมและท าลายพื้นทีเ่พาะปลูกกว่า 3,000 เอเคอร์ (ประมาณ 7,587 
ไร)่ ของชาวบา้นในกาโลนทา่ ซึง่พวกเขาทัง้หมดมวีถิชีวีติทีพ่ ึง่พงิกบัการเพาะปลูก ทัง้นี้ชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบแห่งนี้
ไดแ้สดงความตอ้งการย่างหนกัแน่นวา่ จะไมย่อมยา้ย และจะไมย่อมสญูเสยีพื้นทีป่่า และพื้นทีเ่พาะปลูก ซึง่มคีวามอุดม
สมบูรณ์ของทรพัยากรและความหลากหลายทางชวีภาพ อย่างไรกต็าม ขณะนี้ทางบรษิทัก าลงักดดนัใหชุ้มชนทอ้งถิ่น
ยอมรบัการโยกยา้ย 

จากงานวจิยัทีพ่วกเราได้ท าร่วมกบักลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนในพม่า เช่น LokaAhlinn และ Southern Society 
Development Network และเครอืขา่ยระหวา่งประเทศชือ่ Trocaire4 พบว่า 86 เปอร์เซนต์ของคนทอ้งถิน่ในแถบนาบูเล
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย มชีวีติทีพ่ ึง่พากบัทีด่นิเพาะปลูกและการท าเกษตร อย่างไรกต็าม พื้นที่
รองรบัผูอ้พยพในเขตบาวา ทาวา และวาซนัตอ นัน้กลบัตัง้อยู่ภายในเทอืกเขาตะนาวศร ีหรอือยู่ระหว่างเทอืกเขากบั
ทะเล ซึง่เป็นพืน้ทีท่ ีค่อ่นขา้งแคบเกนิไปหรอืเป็นทีด่นิทีไ่มเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกู ในขณะทีพ่ ืน้ทีร่อบๆ เขตเศรษฐกจิ
พเิศษทวายก าลงัถูกกวา้นซือ้โดยนกัเกง็ก าไร ซึง่ชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจะไม่สามารถซื้อได้ ถ้าคนท้องถิน่ในนาบูเลถูก
บงัคบัใหโ้ยกยา้ย วถิชีวีติของพวกเขากจ็ะถูกท าลายไปอย่างไม่สามารถแกไ้ขได้ ถงึกระนัน้ พื้นทีร่องรบัผูอ้พยพได้ถูก
สรา้งขึ้นโดยปราศจากความเห็นชอบของชาวบ้าน นอกจากนัน้ บ้านในพื้นทีร่องรบัผูอ้พยพยงัมคีุณภาพต ่า และบ้าน
หลายหลงัยงัไดพ้งัลงถงึสองครัง้จากกระแสลมตามฤดูกาลปกต ิ
                                                             
4 DDA, LokaAhlinn, Southern Society Development Network, Trocaire. “Local People Understanding of Dawei Special Economic Zone” 
(March 2012). 



 
Dawei Development Association 

Dawei Township, Tanintharyi Region, Myanmar 
dda.dawei@gmail.com 

 
 

-4- 
 

ตัง้แต่เริม่ตน้โครงการ บรษิทัไดอ้วดอา้งถงึวถิชีวีติของชาวบา้นทีด่กีว่าเดมิ พวกเขายงัตดิป้ายโปสเตอร์แผ่นโต
ทีศ่นูย์เยีย่มชมโครงการของทางบรษิทัเพือ่โฆษณาวา่ “พวกเขามคีวามหว่งใยในวถิชีวีติของชาวบ้านมากขนาดไหน” แต่
กระนัน้พวกเขากไ็มม่แีผนใดๆ ทัง้สิน้ทีจ่ะหาทีด่นิทดแทนใหก้บัชาวบา้นเพือ่การท าเพาะปลกูและการท าเกษตรกรรมทีด่ ี 

 
3) คา่ชดเชยทีไ่มเ่ป็นธรรม และการทจุรติคอรปัชัน่ 

โครงการมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัชาวบ้านทีจ่ะได้รบัผลกระทบกว่า 3,000 คน แต่ทางบรษิทัไม่มกีระบวนการทีเ่ป็น
มาตรฐานเพือ่ทีจ่ะรองรบัและจดัการกบัปญัหาเหล่านี้ และทีส่ าคญั ยังปราศจากการปรกึษาหารอืล่วงหน้าและความ
ยนิยอมของชมุชน ในระยะแรกเริม่ของการพฒันาโครงการเชน่นี้ กป็รากฎชดัวา่ การจ่ายค่าชดเชยนัน้ไม่ยุตธิรรมและไม่
เทา่เทยีมกนัในหลายกรณ ี 

ทีด่นิหลายผนืถูกยดึไปเพือ่กอ่สรา้งส านกังานของบรษิทัและถนน ถงึแมว้่าโครงการจะถูกบรหิารงานโดยบรษิทั
เพยีงแห่งเดยีว แต่กระบวนการชดเชยกย็งัไม่มมีาตรฐาน อกีทัง้ราคาทีด่นิถูกก าหนดโดยวธิกีารค านวณทีแ่ตกต่างกนั 
ทัง้ยงัมกีารคกุคาม และการใชอ้ทิธพิลจากเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ดว้ย 

เจ้าหน้าทีร่ฐัของพม่าได้พยายามทีจ่ะใชอ้ทิธพิลในขัน้ตอนการจ่ายค่าชดเชยด้วยเช่นกนั เนื่องจากทางบรษิัท
ไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายคา่ชดเชย ซึง่ท าใหเ้กดิการทจุรติคอรปัชัน่ในสว่นของเจ้าหน้าทีร่ฐัและการกระท าอนั
มชิอบของบรรดานายหน้า  

เมื่อต้นปี 2555 บมจ. อิตาเลยีนไทยฯ เริม่จ่ายเงนิค่าชดเชยให้แก่ชาวบ้านทีสู่ญเสียทีด่ ินจากการก่อสร้าง
โครงสรา้งพื้นฐาน อย่างเช่น ถนน ทีท่ าการของส านักงาน และอาคารต่างๆ รอบบรเิวณพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ซึง่
จ านวนเงนิของการจ่ายค่าชดเชยในแต่ละครัง้มคีวามแตกต่างกนั แมว้่าจะเป็นการจ่ายใหก้บัรายบุคคลทีม่สีภาพทีด่ิน
เหมอืนกนั แต่คา่ชดเชยนัน้กลบัต่างกนั นีค่อืการเลอืกปฏบิตัอิย่างชดัเจน ในแต่ละกรณนีัน้การตดัสนิใจเรือ่งค่าชดเชยจะ
ขึ้นอยู่กบัเจ้าหน้าทีร่ฐัและบมจ. อติาเลยีนไทยฯ ยิง่ไปกว่านัน้ การจ่ายค่าชดเชยจะผ่านทางเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลและ
ผูป้กครองหมูบ่า้น พวกเราสงสยัอย่างยิง่วา่มกีารทจุรติอย่างแพรห่ลายในกระบวนการจ่ายเงนิค่าชดเชย และพวกเรายงั
มหีลกัฐานอย่างชดัเจนในการทจุรติหลายกรณ ีอาท ิเจา้หน้าทีร่ฐัเกบ็เงนิจ านวน 40 ลา้นจัต๊ จากเจ้าของทีด่นิโดยการท า
ตวัเลขคา่ชดเชยใหส้งูขึน้ เป็นตน้ จนกระทัง่ถงึตอนนี้ยงัไมม่คีวามโปร่งใสเกีย่วกบัจ านวนเงนิค่าชดเชยทีจ่่ายโดยบรษิทั 
และจ านวนเงนิทีช่าวบา้นผูถู้กผลกระทบไดร้บั 

ประเดน็ทีก่ลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่มกีารละเมดิในแนวระเบยีบปฏบิตั ิ(Guidelines) หลายขอ้อย่างชดัเจน 
ดงันัน้พวกเรา – คนทอ้งถิน่จากทวายในแควน้ตะนาวศร ีขอเรยีกรอ้งรฐับาลญีปุ่่น และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหพ้จิารณา
อย่างรอบคอบและตดิตามอย่างใกลช้ดิ พรอ้มทัง้ทบทวนรายงานการศกึษาผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีม่อียู่ 
รวมถึงสถานการณ์การละเมดิทางสทิธิมนุษยชนในโครงการท่าเรอืน ้าลกึและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายก่อนท าการ
ตดัสนิใจทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการนี้  และก่อนทีส่ถาบนัทางการเงนิของญี่ปุ่นจะใหก้ารสนับสนุนโครงการนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการยดึทีด่นิและการใชท้ีด่นิทีย่งัไม่เคยมกีารปรกึษาหารอือย่างจรงิจงักบัชาวบ้าน ซึง่
ตอ้งเป็นเรือ่งทีต่อ้งดูแลอย่างละเอยีดถีถ่ว้น    

 
พวกเราเชือ่วา่ญีปุ่่นตอ้งพรอ้มทีจ่ะถูกตรวจสอบเกีย่วกบัประเด็นผลกระทบทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนใด ๆ กต็ามทีเ่กดิขึ้นจากโครงการนี้ ทนัททีีต่ดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการไม่ว่าในรูปแบบใดกต็าม ซึง่
รวมไปถงึการลงทนุหรอืการใหกู้ ้ แมพ้วกเราตระหนักดแีละคาดหวงัอย่างยิง่ว่า ญีปุ่่นจะด าเนินการตรวจสอบวเิคราะห์
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สถานะขัน้สูงเมือ่ต้องประเมนิโครงการทวายอย่างเป็นทางการ พวกเราจงึอยากจะเน้นย ้าประเด็นดงัต่อไปนี้ซึง่เป็นขอ้
เรยีกรอ้งของพวกเราเพือ่ใหญ้ีปุ่่นค านงึถงึมาตรฐานสากลในการปกป้องสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

 
1) บมจ. อติาเลยีนไทยฯ รวมทัง้รฐับาลไทย และพมา่ ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่ง

สทิธขิองชนพืน้เมอืงดัง้เดมิตามหลกัการยนิยอมทีไ่ดร้บัการบอกแจง้ลว่งหน้าและเป็นอสิระ (FPIC)  
2) เปิดเผยขอ้มลูใหท้นัทว่งทแีละดว้ยการปฎบิตัทิีเ่หมาะสม และใหค้นทอ้งถิน่ไดม้สีว่นร่วมในการแนวทางส าคญั

ต่างๆ  อย่างเชน่ การวางแผนงาน การด าเนินงาน และการตดิตามตรวจสอบในแผนการด าเนนิการการโยกยา้ย 
(RAP) และกระบวนการการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3) ไมม่กีารบบีบงัคบัหรอืขม่ขูค่กุคามชาวบา้นและชมุชนในกระบวนการโยกยา้ยทีไ่มส่มคัรใจ 
4) หลกีเลีย่งการโยกยา้ยทีไ่มส่มคัรใจ หากมนัไดพ้สิจูน์วา่มาตรฐานความเป็นอยู่และโอกาสทางรายได้ของคน

ทอ้งถิน่จะไมด่ขี ึน้ หรอือย่างน้อยจะไดร้บัการฟ้ืนฟู  
5) ไมม่กีารทจุรติ หรอืมมีาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามหมายต่อการต่อตา้นการทจุรติ 
6) เคารพต่อสทิธมินุษยชนในการด าเนินกจิกรรมใดกต็ามของโครงการ  

 
ขอบคณุเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของพวกเรา และพวกเราจะรอฟงัการตอบรบัของคณุ 
 
 
 
ดว้ยความเคารพอย่างสงู 
 
 
ลงชือ่ 
สมาคมพฒันาทวาย (DDA) 
 


