
 
วนัที่ 24 มกราคม 2565 
เร่ือง การเรียกร้องให้ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ถอนตวัจากการเสนอจดัหาเงินทุน
สําหรับโครงการก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1.4 GWและท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 
 
 
เรียน ประธานล่ีฉวินแห่งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียและสมาชิกคณะกรรมการอาํนวยการ 
 
เราไดจ้ดัทาํจดหมายน้ีข้ึนเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเก่ียวกบัประเด็นการเสนอจดัหาเงินทุนที่
สําหรับโครงการพลงังานก๊าซธรรมชาติขนาด 1.4 GW และทอ่ส่งก๊าซมีความยาว 33 กม. ซ่ึงเป็นโครงการใหม่
ในประเทศไทย (โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หินกองที่ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า)  เราไม่
เพียงแค่ตกใจกบัขอ้เสนอในการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลขนาดใหญ่ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
– ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีชุมชนต่าง ๆ ก็เผชิญกบัวิกฤตการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนัดบัตน้ ๆ อยู่แลว้ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงความจริงที่ว่าโครงการน้ีไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษท์ี่ชดัเจนในการดาํเนินโครงการ อย่างไร
ก็ตาม ดูเหมือนธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียพยายามที่จะเร่งการอนุมตัิการจดัหาเงินทุนให้กบั
ภาคเอกชนเพื่อดาํเนินโครงการมูลค่า 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เงินกู)้ และมีการร่วมทุนให้กูสู้งถึง 289 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ (สินเช่ือ B) ภายในไตรมาสที ่1 ของปี 2565 
 
เน่ืองจากเป็นโครงการในกลุ่มประเภท A เราจึงมีความคาดหวงัว่า AIIB จะดาํเนินการพิจารณาการตรวจสอบ
สถานะธุรกิจของบริษทัหินกองเพาวเ์วอร์ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่ AIIB สนบัสนุนโครงการและเสนอแผนโครงการ
ภายในบริบทที่เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน สภาพภูมิอากาศและโรคระบาดที่เกิดการแพร่ระบาดในระดบัชาติและ
นานาชาติที่เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
 
ดา้นล่างน้ีไดม้ีการอธิบายอย่างละเอียดว่าทาํไมการที่ AIIB นาํทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัมาใชเ้พื่ออาํนวยความ
สะดวกในการสร้างโครงการที่ไม่มีความจาํเป็น มีความเส่ียงและตอ้งใชแ้หล่งทรัพยากรมหาศาลนั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า AIIB ขาดการมองการณ์ไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความตอ้งการเร่งด่วนในการขอยืมเงิน
สนบัสนุนจากประเทศสมาชิกเพื่อขยายทางเลือกอย่างรวดเร็วในการพึ่งพาพลงังานหมุนเวียนที่เป็นแบบการ
กระจายตวัไม่รวมศูนยแ์ละเอ้ือประโยชน์ให้กบัทอ้งถ่ิน  

I. ความเป็นมา: การไม่สอดคล้องกับความจําเป็นด้านสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจและ พลังงาน 
บรษิทัหนิกองเพาเวอร์ จ ากดั บริษทัหินกองเพาเวอร์ จาํกดัก่อตั้งข้ึนเพื่อวตัถุประสงคพ์ิเศษเป็นตวัขบัเคล่ือน
ร่วมกนัโดยกลุ่มบริษทัภาคพลงังานไทยสองกลุ่มคือ กลุ่มราช กรุ๊ปและบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมนท ์



จาํกดั(มหาชน)1 ซ่ึงมีการเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติหินกองเมื่อสองปีที่แลว้ (ตน้ปี 2563) 
แผนงานโครงการและเหตุผลจึงเป็นไปตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2561) (PDP 

2018 Revi.1). ซ่ึงมีการอธิบายอยู่ในรายงานองค์การพลงังานระหว่างประเทศเดือนธนัวาคม (2563)  IEA in 
December 2020: 
 

ดว้ยแนวโนม้โลกที่มุ่งไปสู่การเปล่ียนผ่านพลงังานและพลงังานทดแทน ประเทศไทยมีนโยบายที่
หลากหลายเพื่อเร่งให้เกิดการใชพ้ลงัที่สะอาดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ้่าย...ไดร้ับการ
รับรองจากคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม 2563"  

 
ผลที่ตามมา หากมีการสนบัสนุนโครงการน้ี ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) จะถูกต่อตา้น
มากกว่าจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างพื้นฐานพลงังานทดแทนและการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมใน
ประเทศไทย  ตามทีร่ะบุไวใ้นองคก์รพลงังานระหว่างประเทศ IEA ในเดือนธนัวาคม 2563  ประเทศไทยกาํลงั
จดัลาํดบัความสําคญัของการการพฒันาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าให้มีความทนัสมยั "เพื่อตอบสนองต่อการนาํ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม่มาใชอ้ย่างรวดเร็ว" และส่งเสริม "โรงไฟฟ้าชุมชนที่ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานในทอ้งถ่ิน
และทรัพยากรพลงังานทดแทนโดยเฉพาะเช้ือเพลิงชีวภาพในพื้นที่ชนบท" 
 
ในทาํนองเดียวกนัตามที่ระบุไวใ้นการวิเคราะห์ตลาดไฟฟ้าทัว่โลกขององคก์รพลงังานระหว่างประเทศล่าสุด 

IEA Global Electricity Markets (กรกฎาคม 2564)  รัฐบาลไทยกาํลงัอยู่ท่ามกลางการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการพฒันาพลงังานไฟฟ้าเพื่อให้บรรลุถึงขอ้ตกลงต่าง ๆ ในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย ์นอกเหนือจากนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน (เช่นแผนพฒันาพลงังานทางเลือก) แผนน้ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
ไม่ชา้ซ่ึงหมายความว่าตั้งแต่เร่ิมตน้การออกแบบโครงการและขอ้เสนอจะสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลที่
ทนัสมยัที่สุด 
 

 
1 เม่ือพิจารณาถึงเอกสารอา้งอิงเก่ียวกบัขอ้มูลที่บริษทัตอ้งเปิดเผยเก่ียวกบั ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและบรรษทัภิบาย ของธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย 

“ESG credentials”, โปรดทราบว่าในขณะที่ บริษทั ราช กรุ๊ป  ไดร้ับการจดัอนัดบัในฐานขอ้มูลว่าเป็นบริษทัที่มีความเส่ียงสูงซ่ึงจดัทาํโดยองค์กรวจิยัอิสระซ่ึง
เชี่ยวชาญ ในการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล a high risk ESG rating by Sustainalytics, บริษทักลัฟ์ เอนเนอจี้  จาํกดัก็
ไดร้ับการจดัอนัดบั ESG ที่มีความเส่ียงสูงภายใน 'จักรวาลโลก  severe risk ESG rating by Sustainalytics within ‘the Global Universe’ ของ บรรดา
บริษทั ที่ไดร้ับการประเมิน นอกจากน้ี จากการประเมินของบริษทั MSCI ซ่ึงเป็นบริษทัทาํดชันีราคาหุ้นชั้นนาํของโลกในการจดัอนัดบั ESG ล่าสุด (พฤศจิกายน 
2564) ทั้งสองบริษทัที่เก่ียวขอ้งจดัอยู่ในประเภทบริษทัที่มีไม่ไดมี้ทิศทางไปในทางเดียวกนัเก่ียวกบัประเด็นสภาพภูมิอากศในระดบันานาชาติ ในขณะที่ "บริษทั 
ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   “RATCH Group Public Company Limited ไดด้าํเนินกิจการที่ส่อให้เห็นว่าจะทาํให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นไปที่ 3.50 องศา เซลเซียสและ
อยู่ในเส้นทางสําหรับภาวะโลกร้อนซ่ึงเป็นการขดัขวางต่อเป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลก" "บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) “Gulf Energy 

Development Public Company Limited ไดด้าํเนินกิจการที่ส่อให้เห็นว่าจะทาํให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นมากกว่า 4 องศา เซลเซียส และอยู่ในเส้นทางองการทาํห้
โลกร้อนและอาจจะนาํไปสู่ภยัพิบตัิสภาพภูมิอากาศ". 

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDP2018/PDP2018Rev1.pdf
http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/PDP2018/PDP2018Rev1.pdf
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/2020-regional-focus-southeast-asia
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/2020-regional-focus-southeast-asia
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/2020-regional-focus-southeast-asia
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-july-2021
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-july-2021
https://www.aiib.org/en/treasury/esg/index.html
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/ratch-group-public-co-ltd/1010324225
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/gulf-energy-development-public-co-ltd/2004796568
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/ratch-group-public-company-limited/IID000000002128546
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/gulf-energy-development-public-company-limited/IID000000002822930
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer/gulf-energy-development-public-company-limited/IID000000002822930


โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้เสนอของโครงการน้ียงัลม้เหลวต่อคาํมัน่สัญญาที่ให้ไวใ้นการประชุมภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้ งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกวร์วมถึงคาํกล่าวของ พล.อ.
ประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของไทย quoted ที่กล่าวไวว้่าประเทศไทยมีเป้าหมายทีจ่ะไปให้ถึงการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ภายในปี 2508  "ดว้ยการสนบัสนุนอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกนัดา้นเทคโนโลยี 
การเงิน การสร้างขีดความสามารถรวมถึงความร่วมมือภายใตอ้นุสัญญา ผมเช่ือมัน่ว่าประเทศไทยสามารถเพิ่ม
ระดบัเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา ให้ถึง 40 % (เป้าหมายระยะกลางที่กาํหนดภายในปี 
2573) ซ่ึงจะช่วยให้เราเขา้ถึงการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนยภ์ายในปี 2593" 
 
การที่นาํพนัธะสัญญาระดบัชาติอนัเที่ยงตรงที่เกิดข้ึนใหม่น้ีมาใชเ้พื่อการกูย้ืมเงินจากสมาชิกประเทศ พร้อมทั้ง
การนาํหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ดา้นสภาพภูมิอากาศมาใชใ้นการนําเสนอการจดัหาเงินทุนโดย AIIB ควรมีการ
พิจารณาประเด็นน้ีอย่างเคร่งครัด 
 
 

I. ผู้สนับสนุนโครงการในรายการยกเว้นรายช่ือผู้จัดการสินทรัพย์ทั่วโลกหลายคน 
 
เป็นที่น่าสังเกตว่า หุ้นของ ราช กรุ๊ป ในปัจจุบนัไดถู้กคดัช่ือออกจากบริษทับริหารสินทรัพยโ์รเบโก ้Robeco 

AM (ธนัวาคม 2564) บริษทัที่ปรึกษาทางการเงินทัว่โลก State Street Global Advisors (ตุลาคม 

2564) และบริษทัให้บริการทางการเงิน  Storebrand, รวมถึงผูจ้ดัการสินทรัพยท์ัว่โลกที่รับผิดชอบอ่ืน ๆ 
โดยมีสาเหตุจากบนัทึกประวตัทิางดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชนที่ไม่ดี ในทาํนองเดียวกนัหุ้นของ
บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี Gulf Energy ก็อยู่ในรายการปฏิเสธของบริษทั Storebrand รวมถึงนกัลงทุนต่างชาติ
อ่ืน ๆ ดว้ยเหตุผลที่คลา้ยกนั  
จากประวตัิของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนโครงการพลงังานหินกอง สามารถบ่งบอกถึงความลม้เหลว
ในการเอาใจใส่ต่อความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนรวมถึงการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ในดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศ 
 

II. ด้วยการกําหนดต้นทุนที่สูงเกินไปในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยทําให้เหตผุลของโครงการจึงไม่มี
ความสมจริง  
 

เป็นที่น่าตกใจที่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าผูส้นบัสนุนโครงการไดท้าํการประเมินอย่างครอบคลุมเก่ียวกบัความ
จาํเป็น ความตอ้งการหรือตวัเลือกในดา้นพลงังานที่เป็นจริงเพื่อให้มัน่ใจในการนาํแหล่งทรัพยากรในเขต
โดยรอบของประเทศมาใชเ้พื่อประโยชน์ที่ดีกว่า แต่เหตุผลของโครงการที่นํามาเสนอโดย บริษทั หินกอง

https://bkktribune.com/thailand-to-reach-net-zero-emissions-by-2050-if-supported-pm-prayut/
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-list.pdf
https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/mf/emea/benchmark-information/ssga-esg-stock-exclusionary-screening-methology-emea-en_gb.pdf
https://www.storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer/tilleggskriterier-utover-storebrandstandarden/_/attachment/inline/40bdc9c7-df1b-405e-8ee9-004b524d2ebe:f7a976c7d6c679a292a7005f14f1832dd72678a4/Storebrand_Extended_Excluded_companies_Q3_2021.pdf
https://www.storebrand.no/asset-management/barekraftige-investeringer/tilleggskriterier-utover-storebrandstandarden/_/attachment/inline/40bdc9c7-df1b-405e-8ee9-004b524d2ebe:f7a976c7d6c679a292a7005f14f1832dd72678a4/Storebrand_Extended_Excluded_companies_Q3_2021.pdf


เพาเวอร์ จาํกดั ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารที่โพสตบ์นเวบ็ไซตข์องธนาคาเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย 
documents นั้นกลบัมาจากสมมติฐานที่ลา้สมยัว่าการร้ือถอนและตดัจาํหน่ายสินทรัพยข์องโครงการก๊าซ
อ่ืน ๆ ในประเทศ ซ่ึงในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้จาํเป็นตอ้งเปล่ียนโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพาก๊าซฟอสซิลขนาดใหญ่
แหล่งใหม่ (เช่นโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้ารายใหญ่หินกองขนาด 1400MW ซ่ึงที่ต ั้งของโครงการอยู่ที่
โครงการโรงไฟฟ้าไตรขนาด 700MW ที่ปลดประจาํการแลว้เมื่อเร็ว ๆ น้ี) 
 
อย่างไรก็ตาม ตามขอ้ความที่ระบุไวโ้ดยองคก์รพลงังานระหว่างประเทศ IEA ในเดือนธนัวาคม 2563: 

ด้วยการเติบโตของอุปสงค์ที่ต า่กว่าที่คาดไว้ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา (น้อยกว่า 3% ต่อปี) ภาคพลังงาน 
ของประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาของก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ล้นเกินและอัตราก าไรส ารองสูงซ่ึงอยู่  

             ในช่วง 40%  สถานการณ์นีค้าดว่าจะมีความโดดเด่นมากขึน้ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าเน่ืองจากผลกระทบ 
             ของโรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงก าลังมีการพิจารณาตราสารการซ้ือขายสินทรัพย์จ านวนหน่ึง เพ่ือให้การ  
             ใช้โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบมีก าลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ทั้งน้ีสามารถสรุปไดว้่าในความเป็นจริงแลว้ไม่ไดม้ีการพิสูจน์ให้เห็นถึงความจาํเป็นของการทาํโครงการน้ี และ
ไม่มีการกล่าวถึงเหตุผลที่เก่ียวกบัการหลีกเล่ียงอนัตรายที่จะเกิดข้ึนทางดา้นเศรษฐกิจ พลงังานหรือสังคมให้กบั 
AIIB ซ่ึงเป็นผูห้าเงินทุนเพื่อให้การสนบัสนุนการผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยก๊าซธรรมชาติหินกอง  
 
III. บ่อนทําลายพันธะสัญญาสภาพภูมิอากาศระดับชาตินานาชาติและสถาบัน 

หากการจดัหาเงินทุนสําหรับโครงการพลงังานหินกองตอ้งเดินหนา้ตามที่ระบุไวใ้นเวบ็ไซตข์อง AIIB 
ความจริงที่อาจจะเกิดข้ึนคือโครงการน้ีอาจจะเป็นบ่อนทาํลายการแสวงหาสถาบนัของ AIIB ซ่ึงต่างก็
ให้พนัธะสัญญาในขอ้ตกลงปารีสและเขา้ร่วมกบัธนาคารเพื่อการพฒันาแบบพหุภาคีเพื่อแกไ้ขปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกนั จากการวิเคราะห์ที่ไดจ้ดัทาํเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการ
ประเมินของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ฉบบัที่ 6 IPCC 

Assessment Report 6  เช่นเดียวกบัรายงานขององค์กรพลงังานระหว่างประเทศ ในปี 2564 
"แผนงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์ภายในปี 2593"  “Net Zero by 2050 

Roadmap” กล่าวไวว้่าการเพิ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานก๊าซฟอสซิลใหม่ในระดบัน้ีเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้อย่างชดัเจนกบัการดาํเนินการที่จาํเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขอ้ตกลงปารีส
ในการจาํกดัอุณหภูมิโลกไวท้ี่ 1.5 องศาเซลเซียส  ตวัอย่างเชน่ตามที่ระบุไวโ้ดยองคก์ารพลงังาน
ระหว่างประเทศ IEA, เร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนยภ์ายในปี 2593 การที่แนววิถีของ
สภาวะโลกร้อนจะถึงขีดสูงสุดทัว่โลกในปี 2573 ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยใชก๊้าซ

https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/_download/thailand/DRAFT-ESIA-Plant-Part-1-ENG.pdf
https://www.iea.org/reports/electricity-market-report-december-2020/2020-regional-focus-southeast-asia
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050


ขนาดใหญ่การผลิตก๊าซขนาดใหญ่นั้นไดถู้กจาํกดั ให้นอ้ยลง ภายในปี 2584 ในอตัรา 90% ของการ
ผสมผสานพลงังานภายในปี 2563 และภาคไฟฟ้าทัว่โลกจะตอ้งหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
สมบูรณ์ภายในปี 2583 (หนา้ 116-117) 
 

เพื่อให้การดาํเนินงานควบคู่ไปกบัคาํมัน่สัญญาของประเทศไทยต่อความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 
หากจะให้เส้นทางการขบัเคล่ือนมุ่งไปสู่การดาํเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซอย่างมีนยัสําคญันัน่หมายถึงว่า
โครงการก๊าซฟอสซิลขนาดใหญ่แหล่งใหม่เช่นโครงการผลิตไฟฟ้ารายใหญ่หินกอง (ที่โครงการจะมีการ
ดาํเนินการเกินปี 2593) ไม่ควรถูกสร้างข้ึน2 
 

IV. ค ำถำมเกี่ยวกับความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 

ส่ิงที่น่ากงัวล  เอกสารโครงการ project documents ช้ีให้เห็นว่าเน่ืองจากการเกิดโรคระบาดใหญ่ทัว่โลก 
ดงันั้นตารางการให้คาํปรึกษาตวัต่อตวัที่เคยมีและจะยงัคงมีการปรับจาํนวนการให้คาํปรึกษาต่อไป จากอุปสรรค
ต่างของการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารออนไลน์สําหรับผูท้ี่อาศยัอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมในเขตชนบทในพื้นที่
นั้นซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรับทราบไดถึ้งความชดัเจนเก่ียวกบัผลกระทบของโครงการที่เกิดข้ึนกบัผูค้น ซ่ึง AIIB 
อาจจะรับทราบและมีส่วนร่วมกบัเร่ืองน้ีอยู่แลว้ รวมถึงการใชอ้าํนาจที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์จากกลไกเมื่อ
ประชาชนไดร้ับผลกระทบจากโครงการของ AIIB  ซ่ึงกาํไรก่อนหักค่าใชจ้่าย (ค่าการกลัน่) ของลูกคา้ไม่
สามารถเขา้ถึงไดห้รือใชก้ารไม่ได ้น่ีเป็นเร่ืองที่น่ากงัวลอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่เพียงแค่การดาํเนินงาน
เคล่ือนไหวแบบวนัต่อวนัและการทาํงานของกลุ่มภาคประชาสังคมถูกจาํกดัอย่างมาก แต่ยงัรวมถึงคนในทอ้งถ่ิน
ที่ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัที่จะงดเวน้จากการรวมตวักนัเพื่อหารือเก่ียวกบัมุมมองที่แตกต่างกนัต่อที่ตั้งของ
โครงการที่เสนอขอ 
 
การตดัสินใจของ AIIB เพื่อเพิม่แหล่งเงินทุนสําหรับการก่อสร้างโครงการก๊าซหินกองและท่อส่งก๊าซในบริบทน้ี 
- ก่อนที่จะมีการให้คาํปรึกษาอย่างละเอียด - จะนาํไปสู่ช่องว่างที่ร้ายแรงในความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
หากโครงการน้ีถูกสร้างข้ึนจริงตามที่ บริษทั หินกองเพาเวอร์เสนอ โครงการน้ีก็นาํมาซ่ึงความเส่ียงต่อสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรงและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อนัใดต่อพื้นที่โดยรอบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได3้ 

 
2 ในเร่ืองน้ี ตามเอกสารโครงการหินกองที่ผนวกบนเว็บไซต์ AIIB (Draft ESIA: 5-94), การดาํเนินงานโครงการจะตอ้งมีการสกดัก๊าซจากแหล่งสํารองนอก
ชายฝ่ัง และมีการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  ซ่ึงไม่เพียง แต่จะทาํลายความทะเยอทะยานของสภาพภูมิอากาศระดบัชาติและนานาชาติแต่การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวขอ้ง (เช่นสถานีปลายทาง ใหม่เพ่ือรองรับการนาํเขา้ LNG) จะนาํความเส่ียงให้กบัคนในทอ้งถ่ินและสภาพแวดลอ้มโดยรอบจากนํ้าทิ้งที่เป็นพิษและ
สารปนเป้ือนในอากาศซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรงและคาดว่าจะนาํไปสู่การขึ้นค่าเชื้อเพลิงที่สูงเกินไปเน่ืองจากความผนัผวนของตลาด
ต่างประเทศของ LNG 

3 ตามที่ปรากฎการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสังคมบนเว็บไซต์ของ AIIB AIIB’s website, ผูส้นับสนุนไดเ้ลือกเส้นทางท่อก๊าซที่คาดวา่จะช่วย
ให้เคร่ืองจกัรสามารถเขา้ถึงที่ตั้งโครงการไดม้ากที่สุดในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างในระยะเร่ิมตน้ (1-24) เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการทาํงานของบริษทัตา่ง ๆ 

https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/_download/thailand/AIIB-Hin-Kong-Power-Project-PSI-P000430.pdf
https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/_download/thailand/DRAFT-ESIA-Gas-Pipeline-ENG.pdf
https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/_download/thailand/DRAFT-ESIA-Gas-Pipeline-ENG.pdf


 
V. ส่ิงท่ีน่ำตกใจต่อบันทึกการติดตามของผู้สนับสนุนโครงการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตใุนโครงการ 

 
ในที่สุด เราทราบว่าบริษทั ราช กรุ๊ป RATCH ยงัคงดาํเนินต่อไปในการเล่นบทบาทที่ปรึกษาในการก่อสร้างและ
เป็นผูส้นบัสนุนร่วมของโครงการสร้างเข่ือนเซเปียน เซนํ้าน้อย ในสปป.ลาวซ่ึงไดล่้มสลายไปก่อนที่จะเร่ิม
ดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2561 collapsed before becoming operational in July 2018  

ซ่ึงทาํให้มีผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 49 คน และมีชาวบา้นที่หายไปอย่างนอ้ย 22 คนและชาวบา้นกว่า 7,000 คนที่อยู่
บนฝ่ังแม่นํ้าตอ้งสูญเสียบา้นเร่ือนหรือที่ดินเพื่อการเพาะปลูก นอกจากน้ียงัมีประชาชนมากกว่า 8,000  คนที่
อาศยัอยู่ปลายนํ้า (รวมถึงพื้นที่ซ่ึงขา้มพรมแดนเขา้ไปในประเทศกมัพูชา) ตอ้งสูญเสียที่ดินและทรัพยสิ์นตามริม
ฝ่ังแม่นํ้า  เป็นเวลามากกว่าสามปีแลว้ที่ ราช กรุ๊ป และผูส้นบัสนุนโครงการอื่น ๆ ยงัไม่มีการชดเชยใด ๆ ซ่ึง
รวมถึงการจดัหาที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมสําหรับผูท้ี่ตอ้งยา้ยจากถ่ินฐานของตนเอง ดว้ยประวตัิที่น่าสงสัยของ ราช 
กรุ๊ป ที่เก่ียวขอ้งกบัการรับผิดชอบต่ออุบตัิเหตจุากโครงการเร่งด่วนและการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดข้ึนใน
ประเทศลาวซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้น ดงันั้นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจากโครงการ
พลงังานและท่อส่งก๊าซหินกองอาจจะถูกทอดทิ้งไวอ้ย่างแน่นอนหากพวกเขาจะตอ้งเผชิญกบัชะตากรรมที่
คลา้ยกันในกรณีที่มีก๊าซรั่วไหล กระจายหรือการระเบิด.   
 

::: 
 
 
 
เราเขา้ใจว่า ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB)  เป็นผูท้ี่ริเร่ิมพิจารณาการสนบัสนุนโครงการน้ีในครั้ งแรก แต่ไดถ้อน
ตวัออกไปตั้งแต่ปลายเดือนกนัยายน 2564  ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ที่กล่าวมานั้น ว่าเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลต่าง ๆ ที่
เป็นผูถื้อหุ้นและฝ่ายการจดัการของ AIIB ใชก้ารตดัสินใจที่รอบคอบและการมองการณ์ไกลในช่วงเวลาน้ีในการ
ระงบัการสนบัสนุนใด ๆ สําหรับโครงการที่สอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศ ส่ิงแวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนัอย่างหนกัแน่น 
 

 
จึงมีการสนับสนุนดา้นวิศวกรรม การบริการจดัซ้ือจดัจา้งและการดาํเนินงาน (EPC) engineering, procurement and operational (EPC) 

services, เช่นบริษทัที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนซ่ึงระบุไวใ้นโครงการรวมถึง บริษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ และบริษทั มิตซูบิชิ  เฮฟวี่อินดสัทรี (MHI) อย่างไรก็
ตามน่ันหมายความว่า "ที่ดินส่วนใหญ่ที่ใช้เพ่ือโครงการท่อส่งก๊าซของเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเช่น นาขา้ว ไร่มนัสําปะหลงั [sic]  ไร่ออ้ย และที่พกัอาศยั/หมู่บา้น" 
ขา้มไปในพ้ืนที่ใกลเ้คียง เช่น โรงเรียน วดั และพ้ืนที่ชุมชนสาธารณะหลายแห่ง (1-14; 1-24; 1-25) นอกจากน้ีตามแผนโครงการที่บริษทัหินกองพาวเวอร์ระบุไว้
อาจใช้เชื้อเพลิงดีซ่ึงจะเกิดเซลหากเกิดการขาดแคลนก๊าซในทอ้งถ่ิน ไม่เพียง แต่การใช้น้าํมนัดีเซลจะนาํมาซ่ึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศอย่าง
รุนแรง และหากมีอุบตัิเหตุใด ๆ เกิดขึ้น ผลที่ตามมาอาจจะทาํให้กบัคนงานและชุมชนในทอ้งถ่ินไดรั้บความเสียหายเช่นกนั 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. 

https://www.internationalrivers.org/ir-factsheet-2_year_xe_pian_dam_collapse_1_0/
https://www.ratch.co.th/en/news/company-news/5273/ratch-group-reveals-construction-of-hin-kong-power-plant-approaching-after-epc-and-ltsa-contracts-accomplished
https://www.ratch.co.th/en/news/company-news/5273/ratch-group-reveals-construction-of-hin-kong-power-plant-approaching-after-epc-and-ltsa-contracts-accomplished


ขอแสดงความนบัถือ, 
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ส ำเนำถงึ:   
มาร์ติน แอล คมัมิ่ง หัวหนา้การจดัการความเส่ียง แผนกจดัการความเส่ียง  
อามิด ชารีฟ กรรมการผูก้ารจดัการ  สหภาพการยา้ยถ่ินและการจา้งงานแห่งประเทศแคนาดา (CEIU) 
 
 


