(แปลจากจดหมายภาษาพม่า)
เรียน คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
เรือ่ ง คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทีไ่ ม่ได้รบั ฉันทามติจากประชาชนในพืน้ ที่
1. ประชาชนในพืน้ ที่และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ ประกอบด้วยคณะภิกษุสงฆ์ ประชาชนและกลุ่มภาคประชา

2.

3.

4.

5.

6.

สังคมยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง เจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบด้านการกาหนดนโยบายของคณะกรรมาธิก าร
ส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษทั ทีทซี แี อล
จากัด (มหาชน) บนพืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงหมูบ่ า้ นอังแตง เมืองเย รัฐมอญ
คนท้องถิน่ และประชาชนทีม่ ถี นิ่ อาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บา้ นอังแตง ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนพะลึน คน
ทีน่ ่สี ่วนใหญ่เป็นคนมอญทีย่ งั คงสืบทอดวิถชี วี ติ และประกอบอาชีพแบบพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติมาแต่
โบราณ ได้แก่ การทานา การทาสวนผลไม้ และการประมง พวกเราเพิง่ ได้ใช้ชวี ติ อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น
เมื่อ ไม่ก่ีปีท่ผี ่ านมานี้เ อง โดยที่ก่อ นหน้ านี้พวกเราจาต้อ งใช้ชีว ิต อยู่อ ย่างหวาดกลัว ท่ามกลางความ
ขัดแย้งนานหลายทศวรรษ
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 พวกเราได้ทราบข่าวว่า รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้เซ็นเอกสารบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ร่วมกับ บริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ใกล้เคียง
หมูบ่ า้ นอังแตง และอนุญาตให้เริม่ ต้นสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการทันที
พวกเราได้แสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในครัง้ นี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผล
กระทบต่อประเพณีวฒ
ั นธรรมดัง้ เดิม ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวติ ความเป็ นอยู่ และสุขภาพของประชาชนที่
มีถนิ่ อาศัยในบริเวณนี้
คนท้องถิน่ ไม่ได้ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมันต่
่ อโครงการฯ เนื่องมาจากความไม่โปร่งใสและการ
จ้างงานคนท้อ งถิ่นอย่างน่ ากังขา ซึ่งมีจุดประสงค์เ พื่อ ให้ไ ด้รบั การยอมรับ จากประชาชนและได้ร บั
อนุ ญาตให้ดาเนินการก่อสร้างโครงการฯต่อไป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีการจัดประชุมรับฟงั ความ
คิดเห็นต่อโครงการฯ ณ หมู่บา้ นอังแตง พวกเราได้แสดงท่าทีคดั ค้านโครงการฯอย่างชัดเจนต่อรัฐมนตรี
ของรัฐมอญ ส.ส. และผู้รบั ผิดชอบจากบริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน) [ดูบนั ทึก ภาพถ่ายวิดโี อ และ
เอกสารการประชุมในภาคผนวก A] ทัง้ นี้ในการประชุมรับฟงั ความคิดเห็นครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2557 ณ หมูบ่ า้ น Pupphawati ซึง่ เป็ นการหารือเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ทางโครงการฯ ไม่ได้เชิญคน
ท้อ งถิ่น ซึ่งเป็ น ผู้ไ ด้ร บั ผลกระทบโดยตรงเข้าร่ว มการประชุ ม เลย แต่ กลับ เชิญ เฉพาะคนที่ไ ม่ไ ด้ร บั
ผลกระทบจากโครงการฯ เข้าร่วมเท่านัน้ การกระทาเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ทางผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯไม่
มีความจริงใจในการดาเนินงาน
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2558 กลุ่มผูอ้ าวุโสของหมู่บา้ นอังแตงเป็ นตัวแทนคนท้องถิน่ เข้ายื่นหนังสือคัดค้าน
อย่างเป็นทางการต่อบริษทั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน) โดยให้เหตุผลว่า ทางบริษทั ดาเนินโครงการอย่าง
ไม่โปร่งใสและขาดความจริงใจ [ดูภาคผนวก B]

7. แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากประชาชน แต่เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2558 รัฐบาลสหภาพเมียนมาและบริษท
ั ที

ทีซแี อล จากัด (มหาชน) ยังคงดึงดันที่จะเซ็นเอกสารบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกัน เพื่อจะเดินหน้ า
โครงการฯต่ อไป ดังนัน้ ในวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะพระภิกษุ สงฆ์และกลุ่ มผู้อาวุโสในพื้นที่เป็ น
ตัว แทนในการส่ งหนังสือ ร้องเรียนถึงประธานาธิบดี และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ตัวแทนกลุ่ ม
ดังกล่าวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐบาลแห่งรัฐมอญโดยตรงด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2558 กลุ่มมวลชนจานวนกว่า 6,000 คน รวมถึงคนท้องถิน่ ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตชุมชนพะลึนได้รวมตัวกันที่
สนามฟุตบอลของหมูบ่ า้ นอังแตงเพื่อเรียกร้องให้ยตุ โิ ครงการฯ [ดูภาคผนวก 3]
8. แม้ว่าจะมีประชาชนแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการฯอย่างชัดเจน แต่ทางบริษท
ั ทีทซี แี อล จากัด (มหาชน)
และบริษทั วิน ยอง ชี อู (Win Yaung Chi Oo) ซึง่ เป็ นบริษทั ท้องถิน่ ยังคงร่วมมือกันกว้านซือ้ ทีด่ นิ
สาหรับใช้เป็ นที่ตงั ้ โรงไฟฟ้าถ่านหินและเริม่ ทาการประเมินพืน้ ที่โครงการ ทาให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ใน
พืน้ ที่
9. ดัง นัน้ พวกเราคณะภิก ษุ ส งฆ์ ผู้สูง อายุ และกลุ่ ม ภาคประชาสัง คมในนามตัว แทนประชาชนในพื้น ที่
อยากจะเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งสหภาพเมียนมาทาการยับยัง้ ไม่ให้บริษทั ทีที
ซีแอล จากัด (มหาชน) ดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านอังแตง
เนื่องจากไม่มหี ลักประกันอันใดว่า ภายหลังการก่อสร้างและเปิ ดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วนัน้ วิถีชวี ติ
ความเป็ นอยู่ สุขภาพอนามัยของคนท้องถิน่ และทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์จะมีสภาพคงเดิม
รวมถึง การก่ อ สร้า งโครงการดังกล่ า วไม่ได้รบั ฉัน ทามติจากประชาชนในพื้นที่แ ละทางผู้รบั ผิด ชอบ
โครงการฯไม่ได้แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบตั งิ านโดยคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นทีต่ งั ้
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