เขื่อนน้ําเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลําดับเหตุการณ และความเกี่ยวของกับประเทศไทย
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

4 มิถุนายน 2536 และ 19 มิถุนายน 2539 – รัฐบาลไทยและลาวลงนามในบันทึกความ
เขาใจ 2 ฉบับเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟาระหวางกัน โดยมีสาระสําคัญวา ไทยและลาวจะสงเสริม/
ใหความรวมมือในการพัฒนาไฟฟาในประเทศลาว เพื่อขายใหไทย ประมาณ 3,000 เมกะวัตต
ภายในป 2549 โครงการในแผนการเจรจารับซื้อ (ในเวลานั้น) 8 โครงการ รวมกําลังผลิต ณ จุด
สงมอบประมาณ 3,596 เมกะวัตต เขื่อนน้ําเทิน 2 เปนหนึ่งในเขื่อนทั้งหมดที่มีการเสนอสราง
ขอมูลพื้นฐานของโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2
• ตั้งอยูในที่ราบสูงนากาย (Nakai Plateau) หางจากกรุงเวียงจันทน ไปทางตะวันออกเฉียงใต
ประมาณ 250 กิโลเมตร
• กําลังการผลิต 1,080 เมกะวัตต และ ณ จุดสงมอบ 920 เมกะวัตต (ตัวเลขมักมีการ
เปลี่ยนแปลง)
• จะสงมอบพลังไฟฟาให การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เฉลี่ย 5,400 ลานหนวย
ตอป เปนเวลา 25 ป
• จะมีสายสงขนาด 500 กิโลวัตต เชื่อมจากโรงไฟฟาไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงที่แขวงสะหวันนะ
เขตฝงลาว ขามมาฝงไทย โดยเชื่อมกับระบบสง 500 กิโลวัตต ของ กฟผ. ที่สถานี
ไฟฟาแรงสูงจังหวัดรอยเอ็ด
• เขื่อนจะทําใหเกิดอางเก็บน้ําขนาด 450 ตารางกิโลเมตร ในที่ราบสูงนากาย ซึ่งเคยเปนปาที่
สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย เปนเขตที่มีคุณคาทางนิเวศสูงยิ่ง และเปนบริเวณที่พบ
สัตวปาพันธุใหมของโลกคือ “เซาลา” รวมถึงสัตวดึกดําบรรพอื่น ๆ อีก
ความเกี่ยวของของธนาคารโลก
• ธนาคารโลกพยายามผลักดันโครงการน้ําเทิน 2 โดยเสนอตัวเปนผูรับประกันการลงทุนของ
ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินระหวางประเทศ
• ในขณะเดียวกัน
ธนาคารโลกก็เลนบทบาททวงติงมาตรฐานการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการตอรัฐบาลลาวและบริษัทผูสราง
• ธนาคารโลกเสนอใหทําการศึกษาที่เหมาะสมตามมาตรฐานธนาคารโลก กอนที่ทางธนาคารจะ
ลงมติสนับสนุนโครงการ แตธนาคารโลกก็ยังถูกตั้งคําถามจากทั่วโลก เพราะเจตนาสนับสนุน
การสรางเขื่อนอยางชัดเจน และธนาคารยังมีประวัติเสียหายจากความลมเหลวของการใหทุน
สรางเขื่อนใหญมาแลวทั่วโลก รวมทั้งเขื่อนปากมูลของไทยที่สรางปญหามากมาย
ป 2539 เปนตนมา – เกิดกระบวนการทําการศึกษาตาง ๆ ตามมาตรฐานธนาคารโลก โดย
รัฐบาลลาว/กลุมบริษัทผูสราง พยายามทําใหเกิดความเห็นชอบวา ควรสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 และ
เรงใหไทยลงนามในสัญญาซื้อไฟฟา
เพื่อธนาคารโลกจะสามารถเขามารับประกันความเสี่ยงใน
การลงทุน และบริษัทผูสรางจะไปขอกูเงินไดตามลําดับ มีการทําการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจป 2539
แตความเปลี่ยนแปลงผันผวนของสถานการณเศรษฐกิจ และปญหาในพื้นที่สรางเขื่อน ทําให
การศึกษาที่มี ยังตอบคําถามผลได ผลเสียของโครงการไมได ปญหาดังกลาว ไดแก
วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ทําใหความตองการไฟฟาของไทยลดลงมาก แมวาไทยจะตก
ลงแผนการรับซื้อไฟฟา3,000 เมกะวัตตจากลาว แตตองชะลอการเซ็นสัญญารับซื้อไฟ
หลายครั้ง และราคาที่ไทยเสนอที่ผานมาต่ําจนไมคุมทุนสราง ทําใหถือวาโครงการมี
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสูงอยางยิ่งตอทั้งประเทศไทยและลาว

สถานการณในพื้นที่ซึ่งยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน เชน
การทําไมโดยบริษัทพัฒนาเขตภูดอย (รัฐวิสาหกิจทหารของลาว) ไมเปนไปตาม
มาตรฐานธนาคารโลก ตั้งแตป 2539-2544 มีการทําไม ”หนาเขื่อน” ออกจากที่ราบสูงนา
กายในอัตราเฉลี่ยปละ 100,000 ถึง 150,000 ลูกบาศกเมตร
การยายคน 5,000 คนจากอางเก็บน้ํา โดยมีการอางวา ชาวบานทําลายทรัพยากร
โดยการทําไรขาว และลาสัตว แตการยายชาวบานหลายชาติพน
ั ธุในพื้นที่ดังกลาว จะทํา
ใหชุมชนชนเผาดั้งเดิมแตกสลาย
การประกาศเขตอนุรักษ มีการประกาศเขตอนุรักษนากาย-น้ําเทิน ทางตอนเหนือของ
เขื่อนหลังจากมีแผนการสรางเขื่อน และภายหลังมีการประกาศเขตเชือ
่ มตออีก 2 เขตใน
บริเวณเดียวกัน และรัฐบาลลาวประกาศจะนําเงินกําไรจากโครงการน้ําเทิน 2 มารักษา
พื้นที่เขตอนุรักษนากายน้ําเทิน โดยแผนการจัดการไมชัดเจน
ความสูญเสียทรัพยากรในลําน้ําเทิน
ซึ่งเปนน้ําสาขาใหญที่สุดสายหนึ่งของน้ําโขง
และแมน้ําตอนลางของน้ําเทิน ซึ่งเขื่อนจะปลอยน้ําลง เชนน้ําเซบั้งไฟ แหลงหาปลาอุดม
สมบูรณที่สุดของลาว
9 มิถุนายน 2541 – องคกรพัฒนาเอกชนไทย 14 องคกร ยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีและผูมี
หนาที่เกี่ยวของ เรื่องขอใหงดการเจรจาเพื่อทําขอตกลงการซื้อกระแสไฟฟา (PPA) จากโครงการ
เขื่อนน้ําเทิน 2 โดยชี้แจงความเปนหวงในเรื่องผลกระทบตาง ๆ ของโครงการ 1
1 พฤศจิกายน 2542 – นายเดช พุมคชา ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนา
เอกชน (กป. อพช.) ยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี และผูมีหนาที่เกี่ยวของ เรื่อง ขอใหงดการ
เจรจาเพื่อทําขอตกลงการซื้อกระแสไฟฟา (PPA) จากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศสปป.ลาว
แสดงประเด็นวาความตองการไฟฟาลดลงมาก หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
10 มกราคม 2545 – จาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูกาํ กับดูแล กฟผ.
ประกาศใหเลื่อนการเซ็นสัญญาน้ําเทิน 2 ออกไปกอนอยางไมมีกําหนด โดยใหเหตุผลวา
ประเทศไทยยังมีไฟฟาสํารองอยูมาก และอาจเกิดความไมโปรงใสหากเรงเซ็นสัญญา
6 มกราคม 2545 – นายเดช พุมคชา ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน
(กป. อพช.) เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีวาการสํานักนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต ฉายแสง เรื่องการ
ลงนามในสัญญาซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แสดงความชื่นชมตอการตัดสินใจของนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูกํากับดูแลการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการเลื่อนการเซ็นสัญญาดังกลาวออกไปโดย
ไมมีกําหนด โดยใหเหตุผลวาจากสถานการณไฟฟาสํารองจํานวนมากเกินไปในประเทศ
4 กุมภาพันธ 2545 – นายเดช พุมคชา ประธาน กป.อพช. เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
และผูมีหนาที่เกี่ยวของ เรื่อง ขอใหงดการทําขอตกลงการซื้อกระแสไฟฟา (PPA) จากโครงการ
เขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศลาว และแสดงความผิดหวังและไมเห็นชอบอยางยิ่งตอการเรงรัดลงนาม
สัญญาเบื้องตนการซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 ของลาวที่ทางรัฐบาลระบุวา จะมีขึ้นในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2545 ทั้งที่เพิ่งประกาศเลื่อน โดยระบุถึงความไมโปรงใสหลายประเด็น และตั้งคําถาม
ถึงการซื้อกระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 วาสอดคลองหรือไมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้ง
เรียกรองใหเปดเผยรายละเอียดของสัญญาทั้งหมด

1

ดูรายละเอียดในขอมูลประกอบ “จดหมายองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ตอกรณีที่รัฐบาลไทยทําการเจรจาเพื่อ
ตกลง ซื้อไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในชวงตั้งแตป 25412547”

5 กุมภาพันธ 2545 – การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กับกลุม
 ผูล
 งทุนโครงการน้าํ
เทิน 2 เซ็นสัญญารับซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน โดยนายวิทยา คชรักษ ผูวากฟผ. **
กลุมผูรวมลงทุนในโครงการน้ําเทิน 2 ลาสุด คือ
1. รัฐวิสาหกิจไฟฟาของฝรั่งเศส (Electricite de France – EdF) ถือหุนรอยละ 35
2. บริษัท อิตัลไทย (Italian-Thai Development) บริษัทรับเหมากอสรางเอกชน ถือหุนรอย
ละ 15
3. บริษัทผลิตไฟฟาไทย จํากัด (Electricity Generating Company – EGCO) บริษัทลูกใน
เครือการไฟฟาฝายผลิต ประเทศไทย ถือหุนรอยละ 25
4. รัฐบาลลาว ถือหุนรอยละ 25
• อีดีเอฟ (EdF) และบริษัททรานสฟลด (Transfield) ประเทศออสเตรเลีย (ซึ่งเคยเปนผูนํา
การรวมหุนในอดีต) เปนผูจัดการโครงการ ถือวาเปนผูรับผิดชอบการกอสรางทั้งหมด อีดี
เอฟจะไดรับคาจางในการจัดการโครงการประมาณรอยละ 20 ของราคาคากอสราง คือ
ประมาณ 740 ลานเหรียญสหรัฐ
• บริษัทผลิตไฟฟาไทย จํากัด หรือเอ็กโก (EGCO) ซื้อหุนที่มีในปจจุบันจํานวนรอยละ 10
จากบริษัท Merrill Lynch Phatra Securities ในป 2543 และซื้ออีกรอยละ 10 จากบริษัท
Jasmine International และอีกรอยละ 5 จากบริษัททรานสฟลดในครั้งลาสุด
ระบบ BOOT
• เขื่อนน้ําเทิน 2 จะสรางโดยใชระบบที่เรียกวา BOOT (Build–Own–Operate–Transfer)
คือระบบสราง–เปนเจาของ–ดําเนินการ–ถายโอน
ซึ่งบริษัทผูลงทุนจะรับผลประโยชนใน
การขายไฟฟาเปนเวลา 25 ปกอนที่จะมอบโอนใหรัฐบาลลาว
• บริษัทเอกชนจะไดรับผลประโยชนจากการรับประกันการซื้อจาก กฟผ. ยังไดรับการประกัน
ความเสี่ยงในการลงทุนจากธนาคารโลกดวย บริษัทเอกชนจึงจะไดรับความเสี่ยงนอยที่สุด
• บริษัทจะไดรับผลประโยชนอื่น ๆ อีก เชน บริษัทอิตาเลียนไทย (หนึ่งในผูลงทุนสราง) เปน
ผูรับเหมาสิ่งกอสรางบนผิวดินของเขื่อนดวย
17 กรกฎาคม 2546 – นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชน (กป. กพช.) เขียนจดหมายถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร
เรื่อง ขอใหเปดเผยขอตกลงการซื้อกระแสไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศลาว
ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับบริษัทกิจการไฟฟาน้ําเทิน 2 เนื่องจากในวันที่ 16
กรกฏาคม 2546 ทางตัวแทนรัฐบาลจะเซ็นสัญญาในขอตกลงซื้อกระแสไฟฟาดังกลาว*
5 กุมภาพันธ 2547 – นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ประธาน กป.อพช. เขียนจดหมายถึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายแพทยพรหมินทร เลิศสุริยเดช เรื่องใหเปดเผยขอตกลงการ
ซื้อกระแสไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ประเทศลาว ระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย กับบริษัทกิจการไฟฟาน้ําเทิน 2 ทวงถามอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากไมไดรับการตอบรับหลังจาก
สงจดหมายฉบับที่แลว
20 สิงหาคม 2547 – นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ประธาน กป.อพช. เขียนจดหมายถึงนาย
เอียน พอรเตอร ผูอํานวยการธนาคารโลก สํานักงานประเทศไทย และประเทศลาว เรื่อง การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขอเสนอโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา น้ําเทิน 2” วันที่ 31 สิงหาคม
2547เนื่องจากทาง กป.อพช. ทราบขาวการสัมมนา และทราบวา ยังมีหนวยงาน องคกร และ
บุคคลที่ติดตามเกี่ยวกับโครงการน้ําเทิน 2 อีกจํานวนมากไมไดรับเชิญเขารวมในการสัมมนา ถือ
วาเปนความบกพรองอยางยิ่งของทางธนาคารโลก
ในการจัดกระบวนการการประชุมในประเทศ
ไทย สอเคาไมโปรงใส ยอมสงผลเสียโดยตรงตอความนาเชื่อถือของผลการสัมมนาที่จะเกิดขึ้น
และของธนาคารโลก จึงขอใหทางธนาคารโลกเชิญองคกรดังรายนามที่แนบมา
**

ดูรายละเอียดในเอกสารเผยแพรชุดเขื่อนน้ําเทิน 2 “ไฟฟานําเขาจากเขื่อนน้ําเทิน 2

31 สิงหาคม 2547 – นายศรีสุวรรณ ควรขจร เลขาธิการ กป.อพช. อานแถลงการณในนาม
กป.อพช. ในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop) เรื่องเขื่อนน้ําเทิน 2
ของธนาคารโลก โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือ กป.อพช. มีความเห็นวาการสัมมนาการสัมมนา
ดังกลาวมีขอบเขตคับแคบ และดูเหมือนมีขอสรุปแลววา โครงการมีความเหมาะสมและสมควร
เดินหนา การทึกทักวา เมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจลงนามในสัญญาซื้อไฟฟาแลว หมายความวา
โครงการมีความเหมาะสม เปนสิ่งไมถูกตอง เทากับวา ธนาคารโลกมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่ไม
ตางจากนักลงทุนที่สนใจเพียงผลกําไรสูงสุดเทานั้น
ทาง
กป.อพช.
จึงขอเรียกรองให
ธนาคารโลกจัดการประชุมสาธารณะในประเทศไทยขึ้นใหมอยางโปรงใสและใหโอกาสทุกฝาย
อยางเทาเทียม และผูเขารวมประชุมไดรับ และศึกษารายงานกอนโดยมีเวลาพอเพียง

