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สําหรับเผยแพร่ทนั ที
21 ตุลาคม 2557
ชุมชนท้ องถิ่นในทวายเรียกร้ องให้ แก้ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ตัวแทนชุมชนจากพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei
Special Economic Zone - DSEZ) ตังคํ
้ าถามในวันนี ้ว่า จะปล่อยให้ โครงการขนาดใหญ่เดินหน้ าไปได้ อย่างไร ในเมื่อได้
ก่อให้ เกิดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย และยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ประเด็นเหล่านี ้
ต้ องได้ รับการแก้ ไขก่อนที่จะเริ่ มขันตอนใหม่
้
ของโครงการที่เต็มไปด้ วยปั ญหา
“ตอนที่เริ่ มสร้ างถนนเข้ ามาในหมูบ่ ้ าน เราไม่มขี ้ อมูลอะไรเลย เราต้ องสูญเสียที่ดินทํากิน นํ ้าสะอาด และอาชีพ....แต่
เรากลับไม่ได้ รับค่าชดเชย พวกเขาไม่บอกเราเลยถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นพร้ อมกับโครงการนี ้” ซอเกโดะ (Saw Keh Doh)
ซึง่ เดินทางจากหมูบ่ ้ านตะบิวชองในเขตทวาย ประเทศพม่ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อเสนอข้ อกังวลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) กล่าว
“พวกเราต้ องการข้ อมูล เราต้ องการทราบอย่างชัดเจนว่าใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบ จะมีหนทางเยียวยาปั ญหาที่เกิดขึ ้น
อย่างไร และใครจะรับผิดชอบป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบด้ านลบเพิ่มเติม” ดอว์ซูซเู ซว (Daw Su Su Swe) จากสหภาพสตรี
ทวาย (Tavoyan Women’s Union) กล่าว
“เรารู้วา่ มาตรฐานการครองชีพของเรา ต้ องไม่ได้ รับผลกระทบจากโครงการนี ้ ผมได้ รับเงินแค่ห้าแสนจ๊ าตต่อทีด่ ิน 2.5
ไร่ ส่วนคนอื่นได้ สามล้ านจ๊ าตต่อที่ดิน 2.5 ไร่ แต่ถึงจะได้ เงินสามล้ านจ๊ าตต่อ 2.5 ไร่ก็ไม่พอที่จะนําไปซื ้อที่ดินใหม่ในราคา
ปั จจุบนั ” อูออ่ งมิน (U Aung Myint) จากหมูบ่ ้ านมูดใู นพื ้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกล่าว “โครงการพัฒนาจะต้ องไม่
ทําให้ เกิดอันตรายต่อประชาชนและสิง่ แวดล้ อม”
รายงานฉบับใหม่ของสมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association DDA) ชื่อ “เสียงจากชุมชน: ข้ อกังวล
ต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้ อง” (“Voices From the Ground: Concerns Over the Dawei
Special Economic Zone and Related Projects”) ได้ รวบรวมข้ อกังวลของชุมชนเหล่านี ้เป็ นอย่างดี และมีการเผยแพร่เป็ น
ครัง้ แรกในวันนี ้ที่สมาคมผู้สอื่ ข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) ที่กรุงเทพฯ ทังยั
้ งมีการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการจัดเวทีตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่อสาธารณะที่ศนู ย์ราชการฯ
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รายงานฉบับนี ้เรี ยกร้ องให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทงของไทยและเมี
ั้
ยนมาร์ ร่วมมือและสอบสวนอย่าง
เต็มที่ตอ่ ข้ อร้ องเรียนว่ามีการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน ทังการเวนคื
้
นและการบังคับไล่รือ้ เพือ่ ยึดที่ดิน โดยเป็ นผลมาจาก
กิจกรรมและการดําเนินงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และเจ้ าของโครงการเป็ นบริษัทซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทยหรื อ
เมียนมาร์
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายตังอยู
้ บ่ ริ เวณชายฝั่ งซึง่ เป็ นพื ้นทีเ่ กษตรกรรมทางภาคใต้ ของเมียนมาร์ เริ่ ม
ดําเนินการครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้ วยการสร้ างท่าเรือนํ ้าลึก นิคมอุตสาหกรรม อ่างเก็บนํ ้า และถนนเชื่อมระหว่าง
ทังสองประเทศ
้
หากสร้ างเสร็ จจะกลายเป็ นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน) (ITD) รับผิดชอบการดําเนินงานของโครงการนี ้ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2556 แต่โครงการได้ ชะงักไป
หลังจากพฤศจิกายน 2556 เนื่องจากขาดเงินทุน และมีการมอบความรับผิดชอบหลักของโครงการให้ กบั นิติบคุ คลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicle - SPV) ซึง่ ทังรั้ ฐบาลไทยและพม่าต่างเป็ นเจ้ าของนิติบคุ คลเฉพาะกิจดังกล่าวในสัดส่วนเท่ากัน
หลังจากการเดินทางมาเยือนพม่าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ของไทย รัฐบาลทังสองต่
้
างแถลงว่ามีผ้ ลู งทุน
รายใหม่แสดงความประสงค์ที่จะประมูลโครงการ แต่แทบไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กบั สาธารณะแต่อย่างใด
ประเทศทังสองต่
้
างมีบริ บททางการเมืองที่เปราะบาง โดยเฉพาะบริ เวณพรมแดนของประเทศพม่า ซึง่ ตกอยูใ่ ต้ การ
ควบคุมของกลุม่ ติดอาวุธ “นักลงทุนได้ รับข้ อมูลอย่างรอบด้ านเกี่ยวกับความเสีย่ งนี ้หรื อเปล่า? พวกเขาตระหนักถึงความ
รับผิดชอบด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม และสิทธิมนุษยชนของตนเองหรื อไม่?” ซอโค (Saw Kho) จากกลุม่ พัฒนาชุมชนและวิถีชีวิต
ที่ยงั่ ยืน (Community Sustainable Livelihoods and Development - CSLD) กล่าว
เป็ นที่คาดการณ์วา่ ชาวบ้ านใน 20-36 หมูบ่ ้ าน จะได้ รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
โครงการที่เกี่ยวข้ อง จากผลการศึกษาในเชิงปริ มาณและคุณภาพใน 20 หมูบ่ ้ านทีจ่ ะได้ รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย คาดว่าจะทําให้ ชมุ ชนสูญเสียทีด่ ินทํากินและทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ําเป็ นต่อการดํารงชีพ โดยไม่ได้ รับ
แจ้ งข้ อมูลล่วงหน้ า ที่ผา่ นมาไม่มกี ารปรึกษาหารื ออย่างจริงจัง และกระบวนการจ่ายค่าชดเชยเต็มไปด้ วยข้ อผิดพลาดร้ ายแรง
และทังนี
้ ้รายงานยังมีข้อเสนอแนะต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียหลัก รวมทังรั้ ฐบาลไทยและพม่า และนักลงทุนจากไทย ญี่ปนุ่ และที่
อื่น ๆ ซึง่ อาจสนใจลงทุนในโครงการนี ้
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นอกจากนัน้ รายงานยังแสดงให้ เห็นว่าผู้พฒ
ั นาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายไม่ได้ ปฏิบตั ิตามพันธกรณีและ
มาตรฐานทางกฎหมายในระดับสากล ภูมิภาค และในประเทศ และไม่ใส่ใจความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่เป็ นผลมาจากการบังคับไล่
รื อ้ สิทธิที่จะมีอาหารและที่อยูอ่ าศัยอย่างเพียงพอ และสิทธิของชนพื ้นเมือง ช่องว่างเหล่านี ้ต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยด่วนจากผู้
ร่วมทุนในโครงการ
“เป็ นความรับผิดชอบหลักของรัฐที่จะต้ องคุ้มครองพลเมืองของตนเอง หากโครงการนี ้ส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการทําลายสิง่ แวดล้ อมและวิถีชีวิตของประชาชน และยังจะมีการรื อ้ ฟื น้ โครงการนี ้ขึ ้นมาใหม่ รัฐบาลทังสอง
้
ประเทศย่อมมีภาพที่มวั หมองในประวัติศาสตร์ ” อูทนั ซิน (U Thant Zin) ผู้ประสานงานสมาคมพัฒนาทวายกล่าว

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อสัมภาษณ์
Thant Zin (+66 94 781 3800) (พม่า / อังกฤษ)
อารี วณ
ั ย์ สมบุญวัฒนกุล (+66 90 237 6565) (ไทย/อังกฤษ)
Saw Frankie (+66 92 003 7791) (อังกฤษ)
Saw Keh Doh (+66 61 536 2284) (พม่า)
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