
จดหมายเปิดผนึก
ทางออกเฉพาะหน้ากรณีความขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ - เทพา

5 สิงหาคม 2558
จากการท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ผลักดันโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีจังหวัดกระบ่ีและ

โรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา อย่างเข้มข้นในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา นำไปสู่การคัดค้านของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการท้ังสอง
และเสียงทัดทานจากประชาชนท่ัวไปจำนวนมาก  ท้ังน้ี ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของ
ผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้ากระบ่ี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายขึ้นเพ่ือพิจารณาปัญหาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แต่ขณะเดียวกัน ก็ยังยืนยันท่ีจะเปิดประมูลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบ่ีอย่างแน่นอนในวันท่ี  5
สิงหาคม 2558 น้ี ในขณะท่ีโครงการโรงไฟฟ้าเทพาก็ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ค.3) โดยมีการใช้กำลังทหารปิดกั้น
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการ และภาพข่าวท่ีปรากฏต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่า ใ นการจัดเวที
รับฟังความเห็นทั้ง 2 ครั้งท่ีผ่านมา (เวที ค.1 และ ค.3) มีการใช้วิธีไม่โปร่งใสและขัดกับหลักธรรมาภิบาลอย่างโจ่งแจ้ง เช่นการ
แจกสิ่งของเพ่ือให้ประชาชนท่ีสนับสนุนเซ็นช่ือเข้าร่วมเวที  ใ นขณะท่ีประชาชนฝ่ายคัดค้านกลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี

ในความขัดแย้งระหว่างฝ่ายผลักดันและคัดค้านโครงการท้ังสอง มีข้อมูลสองด้านท่ีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ ฝ่าย
รัฐ และ กฟผ. อ้างว่าโครงการโรงไฟฟ้ากระบ่ีและเทพามีความจำเป็นต่อความม่ันคงพลังงานไฟฟ้า  โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ของภาคใต้ ซ่ึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไ ด้ช้ีแจงต่อประชาชนว่าภาคใต้มีการใช้ไฟฟ้า 3,000 เมกะวัตต์ แต่มีโรงไฟฟ้าอยู่ใน
ภาคใต้เพียง 800 เมกะวัตต์เท่าน้ัน ขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนผู้คัดค้านโครงการโต้แย้งว่า ภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
อย่างเพียงพอโดยไม่ต้องพ่ึงพลังงานถ่านหิน นอกจากน้ี กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของท้ังประเทศก็ยังมีอย่างเหลือเฟือ

ภายใต้ข้อโต้แย้งดังกล่าว เม่ือพิจารณาจากข้อมูลท่ีระบุไว้ในแผน PDP2015 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบไป
เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 กลับพบว่า 

1. กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2558-2570 จะมีสัดส่วนอยู่ท่ี 25-39 % ซ่ึงเกินจากระดับมาตรฐาน
(15%) ไปสูงมาก ส่วนท่ีเกินจากมาตรฐานดังกล่าวคิดเป็นกำลังผลิต 2,818-9,455 เมกะวัตต์  ใ นกรณีท่ีนำโครงการโรงไฟฟ้า
กระบ่ีและเทพา (รวม 2,800 เมกะวัตต)์ ออกจากแผนฯ กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในช่วงดังกล่าวก็จะยังคงมีอยู่ในระดับ 18-34 %
ตัวเลขจากแผน PDP2015 เหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นว่า โรงไฟฟ้ากระบ่ี 800 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าเทพ 2,000 เมกะวัตต์ ท่ีจะเริ่ม
ต้นใช้งานในปี พ.ศ.2562 และ 2564 ตามลำดับน้ัน อาจไม่ใช่โครงการท่ีจำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และสามารถ
เล่ือนโครงการออกไปได้อย่างน้อย 12 ปีโดยไม่กระทบต่อความม่ันคงพลังงานไฟฟ้าแต่อย่างใด

ท่ีมา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 30 มิถุนายน 2558

กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองตามแผน PDP 2015 (หน่วย : ร้อยละ)

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

กรณีมี รฟ.กระบี่&เทพา 24.7 35.2 33.9 33.8 36.6 36.3 35.1 37.1 37.4 39.4 36.1 30.4 24.6

กรณีไม่มี รฟ.กระบี่&เทพา 24.7 35.2 33.9 33.8 34.2 34.0 30.1 32.2 32.6 32.2 29.1 23.5 17.9

 



2. กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองตามแผน PDP 2015 ท่ีสูงเกินมาตรฐานไปอย่างมากมายน้ัน มีข้อช้ีแจงจากกระทรวงพลังงาน
ว่า มีสาเหตุมาจากการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโต GDP เฉล่ียจากเดิม 4.41% ลงเหลือ 3.94% ต่อปี และมีการเพ่ิมแผน
อนุรักษ์พลังงานเป็น 100% จากแผนเดิมท่ีใช้เพียง 20%  อย่างไรก็ตาม เม่ือนำแผน PDP 2015 มาเปรียบเทียบกับแผนฉบับเดิม
คือ แผน PDP 2010 Rev. 3 กลับพบว่า แผน PDP 2015 มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นมากกว่าแผน PDP 2010 Rev.3
ซ่ึงขัดแย้งกับสมมติฐานในการจัดทำแผนฯ ท่ีคาดการณ์ว่าการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจะลดลง และสะท้อนว่าสาเหตุท่ีแท้จริงของกำลัง
ผลิตไฟฟ้าสำรองท่ีสูงเกินความจำเป็นไปมากนั้น ก็คือการเพ่ิมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเข้าไปในแผน PDP 2015 มากเกินไป
น่ันเอง

    เปรียบเทียบกำลังผลิตติดต้ังแผน PDP 2015 และ แผน PDP 2010 Rev.3
ท่ีมา: 1. แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) 

           2. แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 (PDP2010 Rev.3)

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายเพ่ือเจรจาปัญหาโรงไฟฟ้ากระบ่ีร่วมกันนับเป็นสิ่งท่ีดี  เพราะสะท้อนถึงความห่วงใยของ
รัฐบาลท่ีมีต่อประชาชนท่ีอดอาหารประท้วง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ 3 ฝ่ายท่ีถูกแต่งตั้งขึ้นน้ี  ไม่อาจแก้ไขความขัดแย้งกรณี
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายโครงการท่ีกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยได้  เพราะกรอบอำนาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเป็น
เพียงการพิจารณาปัญหาท่ีปลายเหตุ คือมาตรการบรรเทาผลกระทบของโครงการ แต่มิได้พิจารณาต้นตอของปัญหาท่ีแท้จริง น่ัน
คือ ภายใต้แผน PDP 2015 โรงไฟฟ้ากระบ่ีและเทพามีความจำเป็นต้องก่อสร้างจริงหรือไม่ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวน้ีเกี่ยวข้องกับผล
ประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ เพราะหาก กฟผ. เร่งรีบผลักดันโครงการท้ังสอง  โ ดยเฉพาะการเปิดประมูลโรงไฟฟ้ากระบ่ี
และมีการลงนามสัญญาใดๆ เกิดขึ้น ก็จะเกิด “ภาระผูกพันทางการเงิน” ท่ีประชาชนทั้งประเทศต้องแบกรับในระยะยาวทันที
นอกจากน้ี การเร่งรีบเปิดประมูลโดยอ้างว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ยังเป็นข้ออ้างท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และอาจ
ทำให้รัฐต้องแบกรับความเสี่ยงท่ีจะต้อง “เสียค่าโง่” หากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเง่ือนไขเวลาตามข้อตกลงในสัญญา ซ่ึง
กรณีเช่นน้ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง 

การผลักดันโครงการด้วยกระบวนการท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี มีข้อกังขาถึงความไม่โปร่งใส และไม่
เป็นท่ียอมรับของประชาชนในวงกว้างเช่นน้ี ยิ่งจะทำให้ความขัดแย้งในสังคมไทยลุกลามบานปลาย อีกท้ังทางเลือกพลังงานของ
ประเทศในขณะน้ี เป็นประเด็นสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน โ ดยเฉพาะมีผลกระทบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ท่ีจะต้อง
แบกรับภาระทางการเงินหากเลือกลงทุนผิดพลาด และแบกรับภาระทางสิ่งแวดล้อม ทั้งจากมลพิษและภาวะโลกร้อน หาก
ประเทศไทยเลือกท่ีจะพ่ึงพิงพลังงานถ่านหินในอนาคต

ณ จุดเปล่ียนที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่สังคมไทย จะต้องเปิดกว้างให้มีการพูดคุย
แลกเปล่ียนข้อมูล และปรึกษาหารือ เพ่ือร่วมกันหาทางเลือกพลังงานที่จะใช้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และทางเลือกที่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงต่อไป 

พวกเรา องค์กร และ บุคคล ที่มีชื่อแนบท้ายจดหมายนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณี
ความขัดแย้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา และการวางแผนพลังงานของประเทศไทย ดังนี้



1. เปิดเวทีสาธารณะเพ่ือให้มีการนำเสนอข้อมูลให้รอบด้าน ซ่ึงอาจมีมากกว่าเพียงสองด้านที่กล่าวมา ในเรื่อง
ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า ความเหมาะสมของแผน PDP 2015 ภาระทางการเงินของผู้บริโภคในระยะยาว และ
ความจำเป็นและเหมาะสมของพลังงานถ่านหินในประเทศไทย เป็นต้น 
2. ชะลอการเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ จนกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะแล้วเสร็จ
3. ยกเลิกผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (เวที ค.1 ถึง ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และให้มีการจัด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม่ต้ังแต่เริ่มต้น ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิ
บาล

….........................................................................................
รายชื่อแนบท้ายจดหมายเปิดผนึก 
* แก้ไขเพ่ิมเติม 6 สิงหาคม 2558 | รวมรายช่ือ 44 องค์กร 55 รายช่ือบุคคล
องค์กร
1. คณะทำงานโลกเย็นท่ีเป็นธรรม 
2. มูลนิธิโลกสีเขียว
3. มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม
4. ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
5. โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
6. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
7. ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา
8. ศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
9. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
10. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
11. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. โครงการฟ้ืนฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA)
13. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต
14. กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
16. ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา
17. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
18. โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส)
19. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 
20. มูลธิพัฒนาภาคเหนือ
21. สหพันธ์เกษตกรภาคเหนือ
22. มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
23. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
24. เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์แก่งละว้า
25. เครือข่ายลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น
26. ศูนย์นักสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
27. Ma:D Club for Change
28. สภาองค์กรชุมชนตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ



29. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจ.หนองคาย
30. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
31. กลุ่มฮักเชียงคาน
32. สภาองค์กรชุมชน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
33. สภาองค์กรชุมชน จ.บึงกาฬ
34. เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มนำ้โขง-ล้านนา
35. เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง 
36. สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
37. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
38. Climate Watch Thailand
39. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทรา
40. กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
41. กลุ่มทำเป็นทำเกษตร
42. ศูนย์ข้อมูลชุมชน
43. มูลนิธิพัฒนาอีสาน 
44. เครือข่ายพลังงานยั่งยืน

บุคคล 
1. สันติ โชคชัยชำนาญกิจ, กลุ่มจับตาพลังงาน
2. ฝ้ายคำ หาญณรงค,์ คณะทำงานโลกเย็นท่ีเป็นธรรม 
3. วิฑุรย์ เพ่ิมพงศาเจริญ, เลขาธิการ มูลนิธิฟ้ืนฟูขีวิตและธรรมชาติ
4. สุริชัย หวันแก้ว, ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์,  มหาวทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6. เดชรัต สุขกำเนิด, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. สฤณี อาชวานันทกุล, นักเขียน นักวิชาการอิสระ
8. กิตติกาญจน์ หาญกุล, สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. อ.ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
10. ปรินทร์ ไชยปัญญา, คณะคณิตศาสตร์ มจธ. 
11. อาภา หวังเกียรต,ิ มหาวิทยาลัยรังสิต
12. ศิริพร ฉายเพชร, มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
13. สุมิตรชัย หัตถสาร, ศูนย์พิทักษ์และฟ้ืนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
14. วิฑูรย์ เล่ียนจำรูญ, มูลนิธิชีววิถี
15. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
16. พรพนา ก๊วยเจริญ, กลุ่มจับตาปัญหาท่ีดิน (Land Watch Working Group)
17. ประยงค์ ดอกลำใย
18. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
19. ศุภกิจ นันทะวรการ, มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
20. ศยามล ไกยูรวงศ์
21. อัมรินทร์ สายจันทร์, มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม



22. มนทนา  ดวงประภา, มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
23. อชิชญา อ๊อตวงษ์, นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม
24. นิชล ผลจันทร์
25. สุภารักษ์ ตระแก้วจิตร์
26. กนกอร  สาสอน
27. ไพศาล  ดาราษี
28. นิพันธ์  ตระแก้วจิตร์
29. เยาวรัตน์ หนูผาบ
30. ไพรินทร์ เสาะสาย
31. ธรธรร การม่ังมี
32. สุวิทย์  กุหลาบวงษ์
33. สงกรานต์  ป้องบุญจันทร์
34. สุรินทร์ ปัทมาสศนุพงศ์
35. นภวรรณ  งามขำ, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
36. อารีรัตน์ กิตติศิริ
37. โยธิน มาลัย
38. เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน
39. รุ่งนภา สุบงกช
40. ชนิดา ประกอบกุล
41. ลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข
42. จักรพงศ์ ธนวรพงศ์ 
43. รัญญา จันทาบุตร
44. ปรีห์กมล จันทรนิจกร, Ma:D Club for Change
45. ส.รัตนมณี พลกล้า, ทนายความ
46. สมสกุล ศรีเมธีกุล, ทนายความ
47. วีรวัฒน์  อบโอ, ทนายความ
48. เฉลิมศรี ประเสริฐศรี, นักกฎหมาย
49. สุนทร  ล่ิมหลัก, นักกฎหมาย
50. กานต์ ตามม่ี, นักกฎหมาย
51. ทศพร ประเสริฐศรี
52. สุนี ไชยรส
53. รศ. สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54. ธีระพล อันมัย, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
55. เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา


