แถลงการณ
18 กันยายน 2555
รัฐบาลตองทบทวนการลงทุนแทนอิตาเลียนไทยในโครงการทาเรือน้ําลึกทวาย:
้ าธารณะ
หยุดอุมทวาย หยุดขยายหนีส
การเดินทางเยือนประเทศเมียนมารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร ระหวางวันที่ 1921 กันยายน 2555 มีเปาหมายสําคัญ คือการเจรจากับรัฐบาลเมียนมารในการสนับสนุนโครงการทาเรือน้ํา
ลึกทวายของรัฐบาลไทย
ผูริเริ่มพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึกทวายคือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ไดรับสิทธิในการศึกษาความเปนไปไดมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 และตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2553
ไดรับสัมปทาน 60 ปเพื่อพัฒนาโครงการกับการทาเรือเมียนมาร ประกอบดวยการกอสรางนิคม
อุตสาหกรรมในพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร, โรงไฟฟาถานหิน, อางเก็บน้ํา, ทอกาซ, ทอน้ํามัน, สายสง
ไฟฟา และถนนเชื่อมโยงสูประเทศไทย และในประเทศไทยจะมีการกอสรางทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงจาก
ชายแดนไทย-พมา ไปสูทา เรือน้ําลึกแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยไดจด
ั ตั้งบริษท
ั ทวาย ดีเวลอปเมนต จํากัด
เพื่อดําเนินการและการระดมทุน
ที่ผา นมาจนถึงปจจุบัน การพัฒนาโครงการทาเรือน้ําลึกทวายโดยภาคเอกชนไทย ยังไมมค
ี วามกาวหนา
มากนัก นอกจากการสรางเสนทางชัว่ คราวจากชายแดนไทย-พมาแลว การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
ยังไมสามารถดําเนินการใดๆ ได ไมวาจะเปนเรื่องการกอสรางทาเรือน้ําลึก, การสรางอางเก็บน้ําและการ
สรางโรงไฟฟาถานหิน, ปญหาในการจัดหาแหลงเงินกูระยะยาว และยังไมมีการลงทุนเพื่อซื้อพื้นที่
โครงการไมวา จะเปนนักลงทุนจากไทยหรือตางประเทศ
่ งจาก
ปญหาสําคัญคือการไมไดยอมรับจากประชาชนพมาในพื้นที่โครงการทาเรือ น้ําลึกทวาย เนือ
โครงการดังกลาวนี้กําลังถูกประชาชนในพมาและเมืองทวาย ตั้งคําถามถึงผลประโยชนที่แทจริงจาก
โครงการ และผลกระทบตอประชาชน ทั้งการอพยพประชาชนในพื้นที่มากกวา 30,000 คน และผลกระทบ
ตอเนื่องตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมโดยรวม ดังเชนบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดของประเทศไทย และการกอสรางถนนเชือ
่ มตอในเขตประเทศไทย คือจากชายแดนพมาสูท
 าเรือ
แหลมฉบัง ยังถูกตอตานจากประชาชนไทยในพื้นที่ดวย พรอมกันนี้สถาบันทางวิชาการ, เครือขายภาค
ประชาชน และองคกรดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ยังไดตั้งขอสังเกตถึงการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน
โดยเฉพาะการผลักภาระดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อน บาน และความ
ไมโปรงใสของการใชงบประมาณสาธารณะจํานวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนกิจการ ของภาคเอกชนรายใด
รายหนึ่ง
อยางไรก็ตามภายใตสภาวะชะงักงันของโครงการทาเรือน้าํ ลึกทวายนี้ รัฐบาลไทยกลับพยายามผลักดัน
โครงการนี้อยางตอเนื่องที่จะใหโครงการทาเรือ นํ้าลึกทวายดําเนินการตอไปได ลาสุดเมื่อประธานาธิบดี
เต็ง เสง เดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผา นมา ก็ไดมีการลงนามในบันทึก
ั เจนในการสนับสนุน
ความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและเมียนมาร โดยรัฐบาลไทยไดแสดงจุดยืนที่ชด
โครงการทาเรือน้ําลึกทวาย และขณะนี้ไดวางแผนเขาไปบริหารโครงการทาเรือน้ําลึกทวาย ตอเนื่องจาก
บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ซึ่งจะทําใหสถานะของโครงการทาเรือน้ําลึกทวายมีสภาพเปนโครงการของรัฐ
ขณะที่โครงการทาเรือน้าํ ลึกทวายมีความเกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นความออน ไหวดานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน, การมีสวนรวมของประชาชนพมาในเมืองทวาย, การทําลายระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม, การ
แยงชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนพมาทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นยังจะเขา
ไปอยูในความขัดแยงระหวางรัฐบาลกลาง, รัฐบาลทองถิ่น และชนกลุมนอยในประเทศเมียนมาร
ดังนั้นจากสถานภาพของโครงการทาเรือน้ําลึกทวายที่เปลีย
่ นแปลงไปนี้ พวกเราองคกรตามที่มีรายนาม
แนบทายแถลงการณนี้ ขอเรียกรอง และตั้งคําถามตอจริยธรรมและธรรมาภิบาลของโครงการทาเรือน้ําลึก
ทวาย ดังนี้
ประการแรก กอนที่รฐ
ั บาลไทยจะตัดสินใจใดๆ รัฐบาลจะตองศึกษาความเปนไปไดในภาพรวมใหมทั้งหมด
รวมทั้งการศึกษาความเหมาะสม ความคุมทุนทางเศรษฐกิจ และวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทีส
่ ําคัญ จะตองมีการศึกษาเชิงยุทธศาสตรทางเลือกการพัฒนาในเขตทวาย,
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยตองมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนพมาและไทย
และการศึกษาตางๆ นั้นตองดําเนินการภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, และระเบียบตางๆ ที่

เกี่ยวของของไทย เพราะรัฐบาลไทยจะเขาไปเปนผูแบกรับภาระความเสีย
่ งการลงทุนแทน และนั่น
หมายถึง สาธารณชนไทยที่จะเปนผูแบกรับภาระหนีส
้ าธารณะในระยะยาวนัน
่ เอง
ประการทีส
่ อง หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของทั้งหมดตอง เปดเผยขอมูลโครงการที่ตนเขาไปมีสว นเกี่ยวของ
เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ระบุวา โครงการทาเรือน้ําลึก
ทวายจะสงผลให GDP ของประเทศไทยสูงขึน
้ 1.9% แตรายงานดังกลาวกลับไมเคยเปดเผยสูส
 าธารณะ
ั ผิดชอบโครงการพัฒนาถนนเพื่อเชื่อมตอ
วามีฐานคิดจากปจจัยอะไรบาง นอกจากนี้ กรมทางหลวง ผูร บ
จากชายแดนพมา ก็ตองเปดเผยขอมูลเสนทางถนน และการศึกษาผลกระทบทั้งหมดที่เกีย
่ วของ ทีส
่ ําคัญ
ตองดําเนินการจัดการประชาพิจารณเพื่อรับฟงความเห็นจากประชาชน กอนเสนอรัฐบาลเพือ
่ ตัดสินใจวาจะ
ลงทุนในโครงการนี้หรือไม
ประการทีส
่ าม ปจจุบันประเทศเมียนมารยังไมมีความ พรอมทั้งในดานกฎหมายสิ่งแวดลอมและกลไกเชิง
่ งของการลงทุนใน
สถาบันที่จะทําหนาที่กํากับ ติดตามตรวจสอบ เพราะฉะนั้นในดานหนึ่งคือ ความเสีย
โครงการขนาดใหญที่รฐ
ั จะตองแบกรับกับความไมพรอม ความไมแนนอน และยังไมไดมาตรฐานของ
กฎระเบียบและกลไกตางๆ ในขณะเดียวกันยังเปนคําถามสําคัญดานจริยธรรมดวย เนื่องจากการลงทุน
โครงการที่จะสรางผลกระทบรุนแรงเชนนี้จะถูกมองจากสายตา ของคนในพืน
้ ที่และชาวโลกวา ประเทศ
ไทยเขาไปกอบโกยผลประโยชน และทิ้งขยะมลพิษอุตสาหกรรมไวในประเทศเพื่อนบาน
พวกเราจึงขอเรียกรองใหรัฐบาลไทยทบทวน และศึกษาความเหมาะสม ความคุมทุนทางเศรษฐกิจ และ
 กอนการ
ผลกระทบดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยางรอบคอบ และรับฟงความเห็นของประชาชนทุกกลุม
ตัดสินใจเขาไปลงทุนแทนเอกชนใน โครงการทาเรือน้าํ ลึกทวาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสีย
่ ง และไมทิ้งภาระ
ทางดานสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ใหกับประชาชนของทั้งสองประเทศ
รายชื่อองคกรสนับสนุนแถลงการณ
1. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
2. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (ภาคเหนือ)
ิ าคแมน้ําโขง (TERRA)
3. โครงการฟนฟูนิเวศในภูมภ
4. เสมสิกขาลัย (SEM)
5. มูลนิธิบูรณนิเวศ (EARTH)
6. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (HPPF)
7. โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา (EAB)
8. คณะทํางานเพื่อโลกเย็นที่เปนธรรม (TCJ)
9. ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
10. ศูนยคุมครองสิทธิผูบริโภคกาญจนบุรี
11. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทีย
่ ั่งยืน
12. ศูนยเสริมสรางองคกรชาวบานเพื่อนฟนฟูสิ่งแวดลอมภาคเหนือลาง
13. ชมรมพิทักษธรรมชาติจังหวัดพิษณุโลก
14. เครือขายนักพัฒนาเหนือตอนลาง
15. เครือขายทรัพยากรดินน้ําปา ภาคเหนือลาง
16. เครือขายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม
17. เครือขายสภาองคกรชุมชนลุมน้ําโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
18. กลุมอนุรักษเขาเหลาใหญ-ผาจันได จ.หนองบัวลําภู
19. เครือขายพลเมืองปกปองแผนดินถิ่นเกิดภาคอีสาน
20. เครือขายดิน น้ํา ปลา ปาแร ภาคอีสาน
21. สถาบันสรางเสริมการจัดการทรัพยากรชุมชน
22. เครือขายเพื่อนตะวันออก
23. สภาลุมน้าํ บางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาป
24. โครงการคุม
 ครองวิถีชีวต
ิ บนพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี บางคลา-คลองเขื่อน
25. เครือขายประชาชนคัดคานการกอสรางทาเรือแหลมฉบังขั้นที่สาม
26. กลุมอนุรักษอาวบางละมุง
27. กลุมอนุรักษอาวนาเกลือ
28. กลุมอนุรักษทับสะแก
29. Book Re:public
30. Karen Rivers Watch (KRW)
31. Burma River Network
32. Arakan Rivers Network (ARN)

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Karreni Development and Research Group (KDRG)
Kachin Development Networking Group (KDNG)
Kayan New Generation Youths (KNGY)
Shan Sapawa Environmental Organization (SAPAWA)
Ta-ang Students and Youths Organization (TSYO)
Lahu National Development Organization (LNDO)
Mon Youths Progressive Organization (MYPO)
Kuki Students Democratic Front (KSDF)
Network for Environment and Economic Development (NEED)
Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)

