
แถลงการณ์เครือข่ายประชาชนไทยติดตามสถานการณ์นิวเคลียร์ 
เพื่อร่วมสนับสนุนชาวเกาะอิวาอิซิมะ Iwaishima คัดค้าน 

การถมทะเลสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัท Chugoku Electric Power Company 
ที่เมืองคามิโนเซกิ Kaminoseki จังหวัดยามากูชิ Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น 

 
เกาะอิวาอิซิมะ (Iwaishima) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลตอนในของญี่ปุ่น เป็นเกาะเล็ก

ขนาด 7.67 ตารางกิโลเมตร เส้นรอบเกาะ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 500 คน 
ซึ่งด ารงวิถีวัฒนธรรมชาวเกาะญี่ปุ่น โดยท าเกษตรธรรมชาติ ท าไร่บิวะ ท าชาบิวะ ท านาข้าว 
และท่ีส าคัญคือ ท าการประมงพื้นบ้าน โดยหาปลาด้วยทาโกทสุโบ (takotsubo ลอบดักปลาชนิด
หนึ่ง) เก็บสาหร่ายทะเล ท าสาหร่ายทะเลตากแห้ง และยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมชาวเกาะ
โบราณ โดยทุก 4 ปีจะมีการจัดเทศกาลคัมมาอิ (Kammai) ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการเปิด
ประตูทะเล โดยจะมีการแห่เรือไคเดมมาเซน (Kaidemmasen) ไปตามทะเล และเต้นร าบูชาเทพ
เจ้าแห่งทะเล ผู้สัญจรข้ามมหาสมุทรมาจากคูนิซากิ (Kunisaki) คาบสมุทรอีกด้านหนึ่ง เพื่อเล่า
ขานประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปีของชาวเกาะอิวาอิซิมะ 

ห่างจากเกาะอิวาอิซิมะออกไปราว 3.5 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งต าบลทาโนอุระ (Tanoura) 
เมืองคามิโนเซกิ (Kaminoseki) ซึ่งบริษัท Chugoku Electric Power Company มีแผนที่จะสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 1,350 MW เมื่อ 29 ปีมาแล้ว ทันทีที่ทราบเรื่องโครงการสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงตั้งอยู่จากห่างเกาะน้ีไปเพียง 3.5 กิโลเมตร ชาวเกาะอิวาอิซิมะเกือบ
ทัง้หมดได้ออกมาแสดงปฏิกิริยาคัดค้านโครงการน้ันทันที ด้วยเห็นว่า เป็นโครงการที่จะสร้าง
ผลกระทบต่อวิถีการประมง และเกษตรกรรมตามธรรมชาติของพวกเขา นอกจากนี้ ยังจะส่ง
กระทบต่อพื้นที่ทะเลตอนในอันเป็นแหล่งอาศัยของปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาวาฬซูนาเมริ 
(Sunameri) ปลานาเมคุจิอุโอะ (Namekujiuo) นกหายาก และเหยี่ยวทะเล (Hayabusa) ที่ใกล้
สูญพันธุ์ ซึ่งบริเวณรอบเกาะอิวาอิซิมะนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวิ
ภาพ จนรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเซโตนาอิไก (Setonaikai) 

ชาวเกาะอิวาอิซิมะเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง มาราว 
30 ปี โดยการจัดตั้งกลุ่มชาวเกาะอิวาอิซิมะเพื่อต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น ได้ท ากิจกรรม
เคลื่อนไหวคัดค้านในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกเกาะ ที่ส าคัญในเวลาหกโมงเย็นของทุกวัน
จันทร์ พวกเขาจะออกจากบ้านมาราวตัวกันที่บริเวณท่าเรือหน้าเกาะ ถือธงธิว และผา้โผกศรีษะ
ระบุข้อความคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเดินรณรงค์ไปตามถนนซอกซอยในเกาะ ท าเช่นนี้
มาร่วม 30 ปีมาแล้ว พวกเขาชุมนุมเดือนละ 4 ครั้ง รวมแล้วราว 1,077 ครั้ง โดยในขบวนจะ
เปล่งเสียงเรียกร้องของพวกเขาออกมาดังก้องเกาะว่า 

“คิเรนา ฮุรุสาโตโว มาโมโร" (เราจะปกป้องบ้านเกิดที่สวยงามของเรา) 
"เกมปะซึฮันไต เอเอโอ" (ต่อต้านนิวเคลียร์) 

"คิเรนา อุมิยะยามาโว มาโมโร" (เราจะป้องกันทะเล ภูเขา แสนงามของเรา) 



นอกจากการชุมนุมทั้งในและนอกเกาะ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการฯแล้ว เมื่อ
บริษัทด าเนนิการวางทุ่นเพื่อปักหมุดจะถมทะเลก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าว ชาวเกาะอิ
วาอิซิมะทั้งเกาะก็ได้ระดมเรือทั้งหมดที่มีอยู่ไปล้อมป้องกันไว้ เพื่อคัดค้านการถมทะเลและ
เรียกร้องให้รื้อหมุด เป็นอยู่เช่นนี้หลายครั้ง และทุกครั้งท าให้แกนน าชาวเกาะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ด้วยข้อหาบุกรุกท าลายทรัพย์สิน แทรกแซงกิจการของบริษัท ตลอดจนขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ปัจจุบันแกนน าชาวเกาะถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหลายคน และใน
ต้นปี 2008 บริษัทฯต้องการจะถมทะเลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยย่ืนขออนุญาตถมทะเลกับ
รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดยามากุชิ (Yamaguchi) ซึ่งรัฐบาลก็อนุญาต ในขณะท่ีชาวบ้านได้รวบรวม
รายชื่อชาวเกาะและชาวญี่ปุ่นจากทั่วประเทศ ประมาณ 850,000 รายชื่อ ยื่นคัดค้านการถม
ทะเล และต่อมาในเดือนตุลาคม 2008 ที่ผ่านมา ชาวเกาะอิวาอิซิมะได้ยื่นฟ้องต่อศาล ร้องขอให้
ศาลสั่งยกเลิกการถมทะเลของบริษัท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

สถานการณ์ล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนไทยที่ได้ติดตาม
สถานการณ์ความขัดแย้งเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเกาะอิวาอิซิมะ ได้รับแจ้งข่าวจากชาวเกาะ
ว่า ฝ่ายบริษัทได้น าเอาเรือออกมาล้อมและสร้างแนวรั้วในทะเล เพื่อจะด าเนินการถมทะเลเตรียม
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชาวเกาะอิวาอิซิมาและประชาสังคมญี่ปุ่น
แต่อย่างใด ขณะน้ีชาวเกาะอิวาอิซิมะได้พยายามต่อสู้เพื่อปกป้องทะเลและเกาะของพวกเขา 
โดยน าเรือออกไปประท้วงการกระท าดังกล่าว และเรียกร้องให้บริษัทหยุดการถมท าลายทะเล 
แต่ฝ่ายบริษัทและรัฐบาลท้องถิ่นยังคงดื้อดึงที่จะด าเนินการถมทะเลเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ต่อไป 

เครือข่ายประชาชนไทยฯ ที่ก าลังเผชิญหน้ากับนโยบายที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ของรัฐบาลไทย เช่นกันกับชาวอิวาอิซิมะ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ปัญหาของชาวเกาะอิวาอิซิ
มะด้วยความเห็นอกเห็นใจ และมีความห่วงใยในสถานการณ์ และความขัดแย้ง อันเกิดจากการ 
กระท าอันแข็งกร้าวของฝ่ายบริษัทฯ และฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่น ที่มุ่งส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์โดยละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน ละเลยเสียงเรียกร้องของชุมชน และประชาสังคม
ญี่ปุ่น 

เครือข่ายประชาชนไทยฯตระหนักว่า ทั้งการถมทะเล และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนในเกาะอิวาอิซิมะและประชาชนโดยรอบ กระทบ
โดยตรงต่อชาวประมงพื้นบ้านในพื้นท่ีก่อสร้างและพื้นท่ีใกล้เคียงที่จะต้องสูญเสียอาชีพดั้งเดิม 
และพวกเขายังจะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งการถมทะเล
ยังจะส่งผลกระทบไปถึงพื้นที่ทะเลตอนในท้ังหมดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

ขณะท่ีชาวเกาะอิวาอิซิมะก าลังเผชิญสถานการณ์อันตึงเครียดสุดขีดนี้ เครือข่ายประชา
สังคมไทยติดตามสถานการณ์นิวเคลียร์ขอส่งก าลังใจมายังชาวเกาะอิวาอิซิมะ เพื่อแสดงความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกับการต่อสู้ของชาวเกาะอิวาอิซิมะและประชาสังคมญี่ปุ่น ร่วมคัดค้านการ
ท าลายทะเล ท าลายชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ร่วม



เรียกร้องให้บริษัทและรัฐบาลท้องถิ่นหยุดด าเนินการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยเครือข่ายประชาชน
ไทยฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
ด้วยความสมานฉันท์ 
15 ตุลาคม 2553 
 
เครือข่ายประชาชนไทยติดตามสถานการณ์นิวเคลียร์ 
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ศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resources Centre/CRC) 
 
เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ประเทศไทย 
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พลังไท (Palang Thai) 
 
มูลนิธิชีววิถี (BioThai Foundation) 
 
โครงการเสริมสร้างจิตส านึกนิเวศวิทยา (Project for Ecological Awareness Building/EAB) 
 
คณะท างานเพื่อโลกเย็นท่ีเป็นธรรม (Thai Working Group for Climate Justice) 
 
เครือข่ายพลังงานยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ 
 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Foundation for Consumers) 
 



สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable, Alternative Development 
Association/SADA) 
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