วันที่ 24 มกราคม 2565
เรื่ อง การเรี ยกร้องให้ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ถอนตัวจากการเสนอจัดหาเงินทุน
สําหรับโครงการก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1.4 GWและท่อส่ งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
เรี ยน ประธานลี่ฉวินแห่งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียและสมาชิ กคณะกรรมการอํานวยการ
เราได้จดั ทําจดหมายนี้ข้ นึ เพื่อเรี ยกร้องให้มีการพิจารณาอย่างเร่ งด่วนเกี่ยวกับประเด็นการเสนอจัดหาเงินทุนที่
สําหรับโครงการพลังงานก๊าซธรรมชาติขนาด 1.4 GW และท่อส่ งก๊าซมีความยาว 33 กม. ซึ่งเป็ นโครงการใหม่
ในประเทศไทย (โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หินกองที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า) เราไม่
เพียงแค่ตกใจกับข้อเสนอในการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่พ่ งึ พาเชื้อเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
– ซึ่งในช่วงเวลานี้ชุมชนต่าง ๆ ก็เผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอันดับต้น ๆ อยู่แล้ว
นอกจากนี้ยงั รวมถึงความจริ งที่ว่าโครงการนี้ไม่มีหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ชดั เจนในการดําเนินโครงการ อย่างไร
ก็ตาม ดูเหมือนธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียพยายามที่จะเร่ งการอนุมตั ิการจัดหาเงินทุนให้กบั
ภาคเอกชนเพื่อดําเนินโครงการมูลค่า 100 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เงินกู)้ และมีการร่ วมทุนให้กูส้ ู งถึง 289 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ (สิ นเชื่อ B) ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565
เนื่องจากเป็ นโครงการในกลุ่มประเภท A เราจึงมีความคาดหวังว่า AIIB จะดําเนินการพิจารณาการตรวจสอบ
สถานะธุรกิจของบริ ษทั หินกองเพาว์เวอร์ซ่ ึงเป็ นนิติบุคคลที่ AIIB สนับสนุนโครงการและเสนอแผนโครงการ
ภายในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สภาพภูมิอากาศและโรคระบาดที่เกิดการแพร่ ระบาดในระดับชาติและ
นานาชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
ด้านล่างนี้ได้มีการอธิบายอย่างละเอียดว่าทําไมการที่ AIIB นําทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการสร้างโครงการที่ไม่มีความจําเป็ น มีความเสี่ ยงและต้องใช้แหล่งทรัพยากรมหาศาลนั้นเป็ นการ
แสดงให้เห็นว่า AIIB ขาดการมองการณ์ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความต้องการเร่ งด่วนในการขอยืมเงิน
สนับสนุนจากประเทศสมาชิกเพื่อขยายทางเลือกอย่างรวดเร็ วในการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนที่เป็ นแบบการ
กระจายตัวไม่รวมศูนย์และเอื้อประโยชน์ให้กบั ท้องถิ่น
I. ความเป็ นมา: การไม่สอดคล้องกับความจําเป็ นด้ านสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจและ พลังงาน
บริษทั หินกองเพาเวอร์ จากัด บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จํากัดก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเป็ นตัวขับเคลื่อน
ร่ วมกันโดยกลุ่มบริ ษทั ภาคพลังงานไทยสองกลุ่มคือ กลุ่มราช กรุ๊ ปและบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์

จํากัด(มหาชน)1 ซึ่งมีการเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติหินกองเมื่อสองปี ที่แล้ว (ต้นปี 2563)
แผนงานโครงการและเหตุผลจึงเป็ นไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2561) (PDP
2018 Revi.1). ซึ่งมีการอธิบายอยู่ในรายงานองค์การพลังงานระหว่างประเทศเดือนธันวาคม (2563) IEA in
December 2020:

ด้วยแนวโน้มโลกที่มุ่งไปสู่ การเปลี่ยนผ่านพลังงานและพลังงานทดแทน ประเทศไทยมีนโยบายที่
หลากหลายเพื่อเร่ งให้เกิดการใช้พลังที่สะอาดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย...ได้รับการ
รับรองจากคณะรัฐมนตรี ในเดือนตุลาคม 2563"
ผลที่ตามมา หากมีการสนับสนุ นโครงการนี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) จะถูกต่อต้าน
มากกว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านที่เป็ นธรรมใน
ประเทศไทย ตามทีร่ ะบุไว้ในองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ IEA ในเดือนธันวาคม 2563 ประเทศไทยกําลัง
จัดลําดับความสําคัญของการการพัฒนาโครงข่ายระบบส่ งไฟฟ้าให้มีความทันสมัย "เพื่อตอบสนองต่อการนํา
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้อย่างรวดเร็ว" และส่ งเสริ ม "โรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น
และทรัพยากรพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพในพื้นที่ชนบท"
ในทํานองเดียวกันตามที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ตลาดไฟฟ้าทัว่ โลกขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศล่าสุ ด
IEA Global Electricity Markets (กรกฎาคม 2564) รัฐบาลไทยกําลังอยู่ท่ามกลางการพิจารณา
ปรับปรุ งแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุถึงข้อตกลงต่าง ๆ ในการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิ
เป็ นศูนย์ นอกเหนือจากนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (เช่นแผนพัฒนาพลังงานทางเลือก) แผนนี้ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ไม่ชา้ ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่เริ่ มต้นการออกแบบโครงการและข้อเสนอจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ทันสมัยที่สุด

1 เมื่อพิจารณาถึงเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลที่บริ ษท
ั ต้องเปิ ดเผยเกี่ยวกับ สิงแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาย ของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

่
“ESG credentials”, โปรดทราบว่าในขณะที่ บริ ษท
ั ราช กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับในฐานข้อมูลว่าเป็ นบริ ษทั ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจัดทําโดยองค์กรวิจยั อิสระซึ่ง
เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล a high risk ESG rating by Sustainalytics, บริ ษทั กัลฟ์ เอนเนอจี้ จํากัดก็
ได้รับการจัดอันดับ ESG ที่มีความเสี่ยงสูงภายใน 'จักรวาลโลก severe risk ESG rating by Sustainalytics within ‘the Global Universe’ ของ บรรดา
บริ ษทั ที่ได้รับการประเมิน นอกจากนี้ จากการประเมินของบริ ษทั MSCI ซึ่งเป็ นบริ ษทั ทําดัชนีราคาหุ้นชั้นนําของโลกในการจัดอันดับ ESG ล่าสุด (พฤศจิกายน
2564) ทั้งสองบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจัดอยู่ในประเภทบริ ษทั ที่มีไม่ได้มีทิศทางไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นสภาพภูมิอากศในระดับนานาชาติ ในขณะที่ "บริ ษทั
ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) “RATCH Group Public Company Limited ได้ดาํ เนินกิจการที่ส่อให้เห็นว่าจะทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปที่ 3.50 องศา เซลเซียสและ
อยู่ในเส้นทางสําหรับภาวะโลกร้อนซึ่งเป็ นการขัดขวางต่อเป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลก" "บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) “Gulf Energy
Development Public Company Limited ได้ดาํ เนิ นกิจการที่ส่อให้เห็นว่าจะทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 องศา เซลเซี ยส และอยู่ในเส้นทางองการทําห้
โลกร้อนและอาจจะนําไปสู่ภยั พิบตั ิสภาพภูมิอากาศ" .

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอของโครงการนี้ยงั ล้มเหลวต่อคํามัน่ สัญญาที่ให้ไว้ในการประชุมภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์รวมถึงคํากล่าวของ พล.อ.
ประยุทธ์นายกรัฐมนตรี ของไทย quoted ที่กล่าวไว้ว่าประเทศไทยมีเป้าหมายทีจ่ ะไปให้ถึงการปลดปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ ภายในปี 2508 "ด้วยการสนับสนุนอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยี
การเงิน การสร้างขีดความสามารถรวมถึงความร่ วมมือภายใต้อนุสัญญา ผมเชื่อมัน่ ว่าประเทศไทยสามารถเพิ่ม
ระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของเรา ให้ถึง 40 % (เป้าหมายระยะกลางที่กาํ หนดภายในปี
2573) ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าถึงการปล่อยมลพิษสุ ทธิเป็ นศูนย์ภายในปี 2593"
การที่นาํ พันธะสัญญาระดับชาติอนั เที่ยงตรงที่เกิดขึ้นใหม่น้ ีมาใช้เพื่อการกูย้ ืมเงินจากสมาชิกประเทศ พร้อมทั้ง
การนําหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดา้ นสภาพภูมิอากาศมาใช้ในการนําเสนอการจัดหาเงินทุนโดย AIIB ควรมีการ
พิจารณาประเด็นนี้อย่างเคร่ งครัด
I.

ผู้สนับสนุนโครงการในรายการยกเว้ นรายชื่ อผู้จัดการสิ นทรัพย์ ทั่วโลกหลายคน

เป็ นที่น่าสังเกตว่า หุ้นของ ราช กรุ๊ป ในปัจจุบนั ได้ถูกคัดชื่อออกจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์โรเบโก้ Robeco
AM (ธันวาคม 2564) บริ ษท
ั ที่ปรึ กษาทางการเงินทัว่ โลก State Street Global Advisors (ตุลาคม
2564) และบริ ษท
ั ให้บริ การทางการเงิน Storebrand, รวมถึงผูจ้ ดั การสิ นทรัพย์ทวั่ โลกที่รับผิดชอบอื่น ๆ
โดยมีสาเหตุจากบันทึกประวัตทิ างด้านสังคมสิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิมนุษยชนที่ไม่ดี ในทํานองเดียวกันหุ้นของ
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี Gulf Energy ก็อยู่ในรายการปฏิเสธของบริ ษทั Storebrand รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ
อื่น ๆ ด้วยเหตุผลที่คล้ายกัน
จากประวัติของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการพลังงานหิ นกอง สามารถบ่งบอกถึงความล้มเหลว
ในการเอาใจใส่ ต่อความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ในด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ
II.

ด้ วยการกําหนดต้นทุนที่สูงเกินไปในการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทยทําให้ เหตุผลของโครงการจึงไม่ มี
ความสมจริง

เป็ นที่น่าตกใจที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผูส้ นับสนุ นโครงการได้ทาํ การประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความ
จําเป็ น ความต้องการหรื อตัวเลือกในด้านพลังงานที่เป็ นจริ งเพื่อให้มนั่ ใจในการนําแหล่งทรัพยากรในเขต
โดยรอบของประเทศมาใช้เพื่อประโยชน์ที่ดีกว่า แต่เหตุผลของโครงการที่นํามาเสนอโดย บริ ษทั หิ นกอง

เพาเวอร์ จํากัด ได้ระบุไว้ในเอกสารที่โพสต์บนเว็บไซต์ของธนาคาเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
documents นั้นกลับมาจากสมมติฐานที่ลา้ สมัยว่าการรื้ อถอนและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ของโครงการก๊าซ
อื่น ๆ ในประเทศ ซึ่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจําเป็ นต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่พ่ งึ พาก๊าซฟอสซิลขนาดใหญ่
แหล่งใหม่ (เช่นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หินกองขนาด 1400MW ซึ่งที่ต้ งั ของโครงการอยู่ที่
โครงการโรงไฟฟ้าไตรขนาด 700MW ที่ปลดประจําการแล้วเมื่อเร็ ว ๆ นี้)
อย่างไรก็ตาม ตามข้อความที่ระบุไว้โดยองค์กรพลังงานระหว่างประเทศ IEA ในเดือนธันวาคม 2563:
ด้ วยการเติบโตของอุปสงค์ ที่ตา่ กว่าที่คาดไว้ ในช่ วงไม่ กี่ปีที่ผ่านมา (น้ อยกว่ า 3% ต่ อปี ) ภาคพลังงาน
ของประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาของกาลังการผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินและอัตรากาไรสารองสูงซึ่ งอยู่
ในช่ วง 40% สถานการณ์ นีค้ าดว่าจะมีความโดดเด่ นมากขึน้ ในอีกไม่ กี่ปีข้ างหน้ าเนื่องจากผลกระทบ
ของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งกาลังมีการพิจารณาตราสารการซื ้อขายสิ นทรั พย์ จานวนหนึ่ง เพื่อให้ การ
ใช้ โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบมีกาลังการผลิตอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทั้งนี้สามารถสรุ ปได้ว่าในความเป็ นจริ งแล้วไม่ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นถึงความจําเป็ นของการทําโครงการนี้ และ
ไม่มีการกล่าวถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ พลังงานหรื อสังคมให้กบั
AIIB ซึ่งเป็ นผูห้ าเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติหินกอง
III.

บ่ อนทําลายพันธะสัญญาสภาพภูมิอากาศระดับชาตินานาชาติและสถาบัน
หากการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการพลังงานหิ นกองต้องเดินหน้าตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ AIIB
ความจริ งที่อาจจะเกิดขึ้นคือโครงการนี้อาจจะเป็ นบ่อนทําลายการแสวงหาสถาบันของ AIIB ซึ่งต่างก็
ให้พนั ธะสัญญาในข้อตกลงปารี สและเข้าร่ วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแบบพหุภาคีเพื่อแก้ไขปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่ วมกัน จากการวิเคราะห์ที่ได้จดั ทําเป็ นส่ วนหนึ่งของรายงานการ
ประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฉบับที่ 6 IPCC
Assessment Report 6 เช่นเดียวกับรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ ในปี 2564
"แผนงานการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิเป็ นศูนย์ ภายในปี 2593" “Net Zero by 2050
Roadmap” กล่าวไว้ว่าการเพิ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก๊าซฟอสซิลใหม่ในระดับนี้เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างชัดเจนกับการดําเนิ นการที่จาํ เป็ นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารี ส
ในการจํากัดอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ตัวอย่างเช่นตามที่ระบุไว้โดยองค์การพลังงาน
ระหว่างประเทศ IEA, เรื่ องการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสุ ทธิเป็ นศูนย์ภายในปี 2593 การที่แนววิถีของ
สภาวะโลกร้อนจะถึงขีดสู งสุ ดทัว่ โลกในปี 2573 ซึ่งอาจจะต้องมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ

ขนาดใหญ่การผลิตก๊าซขนาดใหญ่น้ นั ได้ถูกจํากัด ให้นอ้ ยลง ภายในปี 2584 ในอัตรา 90% ของการ
ผสมผสานพลังงานภายในปี 2563 และภาคไฟฟ้าทัว่ โลกจะต้องหยุดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่าง
สมบูรณ์ภายในปี 2583 (หน้า 116-117)
เพื่อให้การดําเนินงานควบคู่ไปกับคํามัน่ สัญญาของประเทศไทยต่อความเป็ นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
หากจะให้เส้นทางการขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ การดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซอย่างมีนยั สําคัญนัน่ หมายถึงว่า
โครงการก๊าซฟอสซิลขนาดใหญ่แหล่งใหม่เช่นโครงการผลิตไฟฟ้ารายใหญ่หินกอง (ที่โครงการจะมีการ
ดําเนินการเกินปี 2593) ไม่ควรถูกสร้างขึ้น2
IV.

คำถำมเกี่ยวกับความโปร่ งใสและความรับผิดชอบ

สิ่ งที่น่ากังวล เอกสารโครงการ project documents ชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ทวั่ โลก
ดังนั้นตารางการให้คาํ ปรึ กษาตัวต่อตัวที่เคยมีและจะยังคงมีการปรับจํานวนการให้คาํ ปรึ กษาต่อไป จากอุปสรรค
ต่างของการมีส่วนร่ วมทางการสื่อสารออนไลน์สําหรับผูท้ ี่อาศัยอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมในเขตชนบทในพื้นที่
นั้นซึ่งทําให้ไม่สามารถรับทราบได้ถึงความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับผูค้ น ซึ่ง AIIB
อาจจะรับทราบและมีส่วนร่ วมกับเรื่ องนี้อยู่แล้ว รวมถึงการใช้อาํ นาจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากกลไกเมื่อ
ประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการของ AIIB ซึ่งกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (ค่าการกลัน่ ) ของลูกค้าไม่
สามารถเข้าถึงได้หรื อใช้การไม่ได้ นี่เป็ นเรื่ องที่น่ากังวลอย่างยิง่ ในช่วงเวลาที่ไม่เพียงแค่การดําเนินงาน
เคลื่อนไหวแบบวันต่อวันและการทํางานของกลุ่มภาคประชาสังคมถูกจํากัดอย่างมาก แต่ยงั รวมถึงคนในท้องถิ่น
ที่ตอ้ งเผชิญกับแรงกดดันที่จะงดเว้นจากการรวมตัวกันเพื่อหารื อเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกัน ต่อที่ต้ งั ของ
โครงการที่เสนอขอ
การตัดสิ นใจของ AIIB เพื่อเพิม่ แหล่งเงินทุนสําหรับการก่อสร้างโครงการก๊าซหิ นกองและท่อส่ งก๊าซในบริ บทนี้
- ก่อนที่จะมีการให้คาํ ปรึ กษาอย่างละเอียด - จะนําไปสู่ ช่องว่างที่ร้ายแรงในความโปร่ งใสและความรับผิดชอบ
หากโครงการนี้ถูกสร้างขึ้นจริ งตามที่ บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์เสนอ โครงการนี้ กน็ าํ มาซึ่งความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างรุ นแรงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใดต่อพื้นที่โดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้3
ในเรื่ องนี้ ตามเอกสารโครงการหินกองที่ผนวกบนเว็บไซต์ AIIB (Draft ESIA: 5-94), การดําเนินงานโครงการจะต้องมีการสกัดก๊าซจากแหล่งสํารองนอก
ชายฝั่ง และมีการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ซึ่งไม่เพียง แต่จะทําลายความทะเยอทะยานของสภาพภูมิอากาศระดับชาติและนานาชาติแต่การสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่นสถานีปลายทาง ใหม่เพื่อรองรับการนําเข้า LNG) จะนําความเสี่ยงให้กบั คนในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบจากนํ้าทิ้งที่เป็ นพิษและ
สารปนเปื้ อนในอากาศซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุ นแรงและคาดว่าจะนําไปสู่การขึ้นค่าเชื้อเพลิงที่สูงเกินไปเนื่ องจากความผันผวนของตลาด
ต่างประเทศของ LNG
3 ตามที่ปรากฎการประเมินผลกระทบทางสิ งแวดล้อมและสังคมบนเว็บไซต์ของ AIIB AIIB’s website, ผูส
้ นับสนุนได้เลือกเส้นทางท่อก๊าซที่คาดว่าจะช่วย
่
ให้เครื่ องจักรสามารถเข้าถึงที่ต้งั โครงการได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างในระยะเริ่ มต้น (1-24) เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานของบริ ษทั ต่าง ๆ
2
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สิ่ งที่น่ำตกใจต่อบันทึกการติดตามของผู้สนับสนุนโครงการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในโครงการ

ในที่สุด เราทราบว่าบริ ษทั ราช กรุ๊ป RATCH ยังคงดําเนินต่อไปในการเล่นบทบาทที่ปรึ กษาในการก่อสร้างและ
เป็ นผูส้ นับสนุนร่ วมของโครงการสร้างเขื่อนเซเปี ยน เซนํ้าน้อย ในสปป.ลาวซึ่งได้ล่มสลายไปก่อนที่จะเริ่ ม
ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561 collapsed before becoming operational in July 2018
ซึ่งทําให้มีผูเ้ สียชีวิตอย่างน้อย 49 คน และมีชาวบ้านที่หายไปอย่างน้อย 22 คนและชาวบ้านกว่า 7,000 คนที่อยู่
บนฝั่งแม่น้ าํ ต้องสู ญเสี ยบ้านเรื่ อนหรื อที่ดินเพื่อการเพาะปลูก นอกจากนี้ยงั มีประชาชนมากกว่า 8,000 คนที่
อาศัยอยู่ปลายนํ้า (รวมถึงพื้นที่ซ่ ึงข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศกัมพูชา) ต้องสู ญเสี ยที่ดินและทรัพย์สินตามริ ม
ฝั่งแม่น้ าํ เป็ นเวลามากกว่าสามปี แล้วที่ ราช กรุ๊ ป และผูส้ นับสนุนโครงการอื่น ๆ ยังไม่มีการชดเชยใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งย้ายจากถิ่นฐานของตนเอง ด้วยประวัติที่น่าสงสัยของ ราช
กรุ๊ ป ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุจากโครงการเร่ งด่วนและการซ่อมแซมความเสี ยหายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศลาวซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นก็เป็ นที่น่าสงสัยว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
พลังงานและท่อส่ งก๊าซหิ นกองอาจจะถูกทอดทิ้งไว้อย่างแน่ นอนหากพวกเขาจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่
คล้ายกันในกรณีที่มีก๊าซรั่วไหล กระจายหรื อการระเบิด.
:::

เราเข้าใจว่า ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มพิจารณาการสนับสนุนโครงการนี้ในครั้งแรก แต่ได้ถอน
ตัวออกไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2564 ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมานั้น ว่าเราขอเรี ยกร้องให้รัฐบาลต่าง ๆ ที่
เป็ นผูถ้ ือหุ้นและฝ่ ายการจัดการของ AIIB ใช้การตัดสิ นใจที่รอบคอบและการมองการณ์ไกลในช่วงเวลานี้ในการ
ระงับการสนับสนุนใด ๆ สําหรับโครงการที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ สิ่ งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั อย่างหนักแน่น

จึงมีการสนับสนุนด้านวิศวกรรม การบริ การจัดซื้อจัดจ้างและการดําเนินงาน (EPC) engineering, procurement and operational (EPC)
services, เช่นบริ ษท
ั ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนซึ่งระบุไว้ในโครงการรวมถึง บริ ษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ และบริ ษทั มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสทรี (MHI) อย่างไรก็
ตามนั่นหมายความว่า "ที่ดินส่วนใหญ่ที่ใช้เพื่อโครงการท่อส่งก๊าซของเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมเช่น นาข้าว ไร่ มนั สําปะหลัง [sic] ไร่ ออ้ ย และที่พกั อาศัย/หมู่บา้ น"
ข้ามไปในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรี ยน วัด และพื้นที่ชุมชนสาธารณะหลายแห่ง (1-14; 1-24; 1-25) นอกจากนี้ตามแผนโครงการที่บริ ษทั หินกองพาวเวอร์ระบุไว้
ํ นดีเซลจะนํามาซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศอย่าง
อาจใช้เชื้อเพลิงดีซ่ึงจะเกิดเซลหากเกิดการขาดแคลนก๊าซในท้องถิ่น ไม่เพียง แต่การใช้น้ามั
รุ นแรง และหากมีอุบตั ิเหตุใด ๆ เกิดขึ้น ผลที่ตามมาอาจจะทําให้กบั คนงานและชุมชนในท้องถิ่นได้รับความเสียหายเช่นกัน fuel if local gas shortages
arise. Not only does the use of diesel take a heavy environmental and climate toll, but in the case of any
accident, consequences for the local workers and communities could be devastating.

ขอแสดงความนับถือ,
[องค์กรที่ลงนาม]

ASIA

VedvarendeEnergi

Consumer Rights
Protection Center
Ratchaburi
Province

Association of
Consumers
Western Region

Association for
Consumer Rights
Protection
Samut Songkram
Province

Climate Change
Action Network
(CCAN)

สำเนำถึง:

มาร์ติน แอล คัมมิ่ง หัวหน้าการจัดการความเสี่ ยง แผนกจัดการความเสี่ ยง
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