เขื่อนน้ําเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไฟฟานําเขาประเทศไทย
โครงการฟนฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพมา (TERRA)
พฤศจิกายน 2547

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546 รัฐบาลไทย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ได
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 กับกลุมผูลงทุนโครงการในนามบริษัท
ไฟฟาน้ําเทิน 2 เพื่อซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 จากประเทศลาว จํานวน 920 เมกะวัตต (จาก
กําลังผลิตติดตั้ง 995 เมกะวัตต) เปนระยะเวลา 25 ป โดยคาไฟฟาในปแรกจะมีคาไฟฟาเฉลี่ย
1.49 บาท/หนวย (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 42.5 บาท/เหรียญสหรัฐฯ) และหลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นใน
อัตราประมาณ 1.38 ตอป และเมื่อคํานวนคาไฟฟาเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา 25 ป เทากับ 1.64
บาท/หนวย 1 (หรือประมาณ 4.2 เซนตสหรัฐฯ/หนวย 2 ) โดยระบุวาจะรับซื้อไฟฟาไดภายในป
2553
ทั้งนี้ ทางกลุมผูลงทุนในนามบริษัทไฟฟาน้ําเทิน 2 ซึ่งประกอบดวยการไฟฟาฝรั่งเศส
(Electricite de France หรือ อีดีเอฟ) ถือหุนรอยละ 35, การไฟฟาลาวรอยละ 25, บริษัทผลิต
ไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก รอยละ 25, และบริษัทอิตาเลียน-ไทย ดีเวลล็อปเมนต จํากัด
(มหาชน) รอยละ 15 กลุมผูลงทุนดังกลาวไดขอใหทางธนาคารโลกเปนผูค้ําประกันเงินกูแก
โครงการ
ซึ่งกลุมผูลงทุนจะขอกูจากธนาคารพาณิชย
โดยขณะนี้ทางธนาคารโลกกําลังอยู
ระหวางการพิจารณาวา การศึกษาและเอกสารตางๆ เกี่ยวกับโครงการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารของธนาคารโลกพิจารณา วาจะใหการค้ําประกันกับโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 หรือไม
ในขณะที่แหลงขาวจากกลุมผูลงทุนโครงการออกมาระบุวา
ธนาคารโลกมีแนวโนมที่จะอนุมัติ
การรับประกันความเสี่ยงของโครงการภายในตนป 2548 และการกอสรางจะสามารถเริ่มขึ้นได
ประมาณกลางปหนา
ราคาไฟฟาที่ประเทศไทยรับซื้อจากเขื่อนน้ําเทิน 2 มีราคาสูงเกินไป
สถานการณทางดานการเงินและการลงทุนของโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 อยูในภาวะชะงักงัน
ตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา และเปนโครงการที่ไดรับขอวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลมาโดยตลอด
เนื่องจากไมมีความชัดเจนในเรื่องของการ
จัดการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ โครงการที่มีตนทุนสูงถึง 1.3 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 43,000 ลานบาท) นี้ ยังคงมีคําถามถึงความคุมคาทางเศรษฐกิจสําหรับทั้ง
สองประเทศ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องราคาไฟฟาที่ไทยจะรับซื้อจากเขื่อนน้ําเทิน 2 มีราคาสูง
เกินไป เมื่อเทียบกับราคาโดยเฉลี่ยที่สามารถผลิตไดเองในประเทศ และที่สําคัญ เมื่อพิจารณา
ถึงความตองการและศักยภาพของพลังงานที่สามารถผลิตใชไดเองภายในประเทศ
ทําใหเกิด
คําถามวา ประเทศไทยมีความจําเปนและมีความตองการไฟฟาจากเขือ
่ นน้ําเทิน 2 หรือไม เพราะ
หากตองนําเขาไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 ในราคาสูง ในขณะที่สัญญาการซื้อขายไฟฟาที่ไดตก
ลงกันนั้นเปนแบบ Take-or-Pay นั่นยอมเทากับวา ภาระการจายคาไฟนั้นจะถูกผลักใหกับ
ประชาชนไทยผูใชไฟฟาอยางหลีกเลี่ยงไมได
ราคาไฟฟาที่ กฟผ. เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 อยูที่ 4.2 เซนต
สหรัฐฯ/หนวย ราคานี้ยังไมรวมคาลงทุนสรางสายสงไฟฟากําลังสูง (ขนาด 500 กิโลโวลต) จาก
ชายแดนลาว-ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร มาสูสถานีไฟฟาที่จังหวัดรอยเอ็ด เปนระยะทางกวา 166
กิโลเมตร ซึ่งทาง กฟผ. จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนอีกประมาณเกือบ 7
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พันลานบาท 3 เพราะฉะนั้น ตนทุนคาไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 จะสูงกวาราคาที่ กฟผ. ไดตกลง
ไวในสัญญา และสูงกวาอัตราคาไฟฟาที่ กฟผ. ผลิตไดเอง หรือราคาที่รับซื้อไดจากผูผลิต
ไฟฟาอิสระ (IPP) ภายในประเทศ โดยไมมีภาระคาสายสงเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังไมไดรวม
คาชดเชยที่ กฟผ. จะตองจายใหกับประชาชนจํานวน 300-600 ครัวเรือน ที่จะตองสูญเสียที่ดิน
อันเนื่องมาจากเสาไฟฟาแรงสูงพาดผาน
อัตราคาไฟฟาของเขื่อนน้ําเทิน 2 ถือวาไมคุมทุนสําหรับรัฐบาลลาว
ความสมเหตุสมผลของการสรางเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟานั้นก็คือ ตองมีตลาดรองรับ และราคาไฟฟา
ตองสมประโยชนสําหรับทั้งผูผลิตและผูซื้อ ในกรณีของเขื่อนน้ําเทิน 2 ทางกลุมผูลงทุน
โครงการยังไมสามารถแสดงใหเห็นวา มีความคุมคาทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศลาว เพราะ
จากรายงานการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการโดยบริษัท
หลุยส
เบอรเกอร
อินเตอรเนชั่นแนล ในป 2540 ไดสรุปไววา โครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 จะมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรก็ตอเมื่ออัตราคาไฟฟาอยูที่ 5.75 เซนตสหรัฐ/หนวย เพื่อที่จะสามารถครอบคลุม
คาใชจายตางๆ ในการลงทุน และเพื่อผลตอบแทนที่ยุติธรรมตอรัฐบาลลาว นั่นหมายความวา
ราคาที่ตกลงกันที่ 4.2 เซนตสหรัฐ/หนวย นั้น เปนราคาที่ไมสมประโยชนสําหรับประเทศลาว
แมวามันจะเปนราคาที่สูงเกินไปสําหรับประเทศไทยก็ตาม
การรับซื้อไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 ยังเปนการกีดกันโครงการผูผลิตไฟฟารายยอยและ
โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ที่มีศักยภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนที่จะสามารถจะรองรับความตองการไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นในประเทศได ทั้งนี้จากรายงานการศึกษายุทธศาสตรดานพลังงานของกระทรวงพลังงาน
ประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 แสดงใหเห็นวา ผูผลิตไฟฟารายยอย (SPP) มีศักยภาพสูง
กวา 3,000 เมกะวัตต ในขณะเดียวกัน ทางกระทรวงพลังงานไดวางยุทธศาสตรดานพลังงานที่
จะเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนจากรอยละ 0.5 เปนรอยละ 8 ภายในป 2554 ซึ่งขณะนี้มี
โครงการที่มีศก
ั ยภาพอยูถึง 1,540 เมกะวัตต เชน โครงการพลังงานแสงอาทิตย (250 เมกะ
วัตต) พลังงานลม (100 เมกะวัตต) กากของเสีย (100 เมกะวัตต) ชีวมวล (740 เมกะวัตต) พลัง
น้ําขนาดเล็ก (350 เมกะวัตต) จะเห็นไดวา การนําเขาไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 จํานวน
920 เมกะวัตต มีสวนทําใหการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเปนพลังงานทางเลือกที่มี
ผลกระทบนอยกวาตองถูกตัดออกไปจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา หรือ PDP ทั้ง ๆ ที่
พลังงานในประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ โดยไมจําเปนตองพึ่งพาไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ํา
เทิน 2 แตอยางใด
โครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ดําเนินการอยูบนผลประโยชนที่ขัดแยงกัน ระหวาง กฟผ. ใน
ฐานะผูรับซื้อไฟฟา กับบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูก ในฐานะผูลงทุนและ
ผูขายไฟฟา
การที่บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ซึ่งเปนบริษัทลูกของ กฟผ. (กฟผ. มีหุน
อยูใน บริษัท เอ็กโก มากที่สุด) ถือหุนอยูในบริษัทกิจการไฟฟาน้ําเทิน 2 (NTEC) รอยละ 25
เทากับวา กฟผ. และรัฐบาลที่กํากับดูแล กฟผ. กําลังดําเนินการอยูบนผลประโยชนที่ขัดแยงกัน
โครงการนี้เปนโครงการที่ตกลงกันระหวางรัฐกับบริษัทผูลงทุน
โดยการสนับสนุนของ
ธนาคารโลก โดยที่ภาคประชาชนในประเทศไทยไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ตามหลักการของความโปรงใสและความเปนประชาธิปไตยแลว เนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาขอตกลง
ที่รัฐจะกระทําตอภาคเอกชนควรจะตองเปดเผยตอสาธารณะ หลังจากที่สัญญาไดถูกตรวจสอบ
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ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ.

พ.ศ.2547- 2558, กรกฎาคม 2547
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รายงานสรุปการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม โครงการไฟฟาพลังน้ํา น้าํ เทิน 2 (ฉบับราง),
สปป.ลาว 26 กรกฎาคม 2004
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โดยสํานักงานอัยการสูงสุด
และควรจะมีระยะเวลาพอสมควรใหสาธารณชนไดศึกษาเกี่ยวกับ
สัญญาขอตกลงนั้น กอนที่จะนําเรื่องเขาสูคณะรัฐมนตรีเพื่อการลงนามอนุมัติ แตปรากฏวาการ
ตัดสินใจในเรื่องนี้กลับไมมีสวนรวมจากประชาชนในการตัดสินใจ
ไมมีกระบวนการระดมความ
คิดเห็นตอสาระสําคัญของโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 ที่จะชวยใหประชาชนในฐานะผูใชไฟฟา และ
ผูเสียภาษี
ไดรับขอมูล
และทราบถึงผลดีผลเสียของโครงการ
และรวมตัดสินใจโดยยึด
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
ในชวงปลายเดือนสิงหาคม ถึงตนเดือนกันยายน 2547 ธนาคารโลก รวมกับกลุมบริษัท
ผูสรางเขื่อนจัดใหมีการสัมมนาทางเทคนิค (Technical Workshop) ขึ้นที่ประเทศไทย ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และประเทศสปป.ลาว เพื่อทําการสรุปในเอกสารรับรอง “ความปลอดภัย”
(safeguard document) ของโครงการ “ตามมาตรฐานธนาคารโลก” เพื่อที่ทางผูบริหารของ
ธนาคารโลกจะยกมือสนับสนุนเพื่อรับประกันโครงการในขั้นตอไป อยางไรก็ตาม ในชวงของการ
ประชุมดังกลาว ปรากฏวาเอกสารการศึกษาที่สําคัญในประเด็นตางๆ ไมเสร็จเรียบรอย โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจของโครงการ
และเอกสารที่มีอยู
เชนในประเด็น
สิ่งแวดลอมและสัตวปา ก็มีเนื้อหาเบาบางมาก
และแมวาทางภาคประชาสังคมของแตละประเทศจะพยายามซักถามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของเขื่อน และผลการศึกษาที่ไมชัดเจน รวมทั้งกระบวนการอันไม
โปรงใส การใหขอมูลที่ไมเพียงพอกอนหนาการประชุม ทางธนาคารโลกและบริษัทผูสรางก็มิได
ตอบคําถามดังกลาวเหลานั้นใหกระจาง
ยิ่งไปกวานั้น พบวาธนาคารโลกเอง ก็มีการศึกษาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งชี้วาโครงการน้ํา
เทิน 2 ไมใชโครงการที่ ”ถูกที่สุด” ตามที่กลุมบริษัทผูสรางกลาวอาง แตเอกสารดังกลาว ก็มิได
ถูกนํามาถกเถียงกัน แมเมื่อทางธนาคารโลกเรงจัดใหมก
ี ารประชุม “เพื่อวิเคราะหทางเศรษฐกิจ”
อีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน กระบวนการในการประชุม ก็ยังปราศจากความ
โปรงใส เอกสารไมเสร็จ และมุงเปดโอกาสใหการไฟฟาฝายผลิต และผูสนับสนุนการสรางเขื่อน
ใหความคิดเห็นอยางไมเทาเทียมกับฝายภาคประชาสังคมอยูเชนเดิม
การจัดประชุมของ
ธนาคารโลก
จึงไมสามารถเปนที่ยอมรับของผูที่ติดตามกระบวนการของธนาคารโลกมาโดย
ตลอด
เพราะฉะนั้น คําถามที่วาธนาคารโลกกําลังพิจารณาที่จะรับประกันการเสี่ยงในการลงทุน
ของโครงการ จะทําใหภาระคาไฟฟาจากการลงทุนที่ไมคุมประโยชนและไมจําเปนนั้น
ตองตกอยูกับผูใชไฟฟาในประเทศไทยในที่สุด จึงยังคงเปนคําถามสําคัญของโครงการ
น้ําเทิน 2 อยูตอไป
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