
 

 
  

 ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน 

 

ปจจุบันไทยมีความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน โดยมีแผนรับซื้อไฟฟาจาก  
5 ประเทศ ไดแก สปป. ลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา และมาเลเซีย โดยรัฐบาล
ไทยไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ สปป. ลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะรับ
ซื้อไฟฟาจากประเทศดังกลาวในปริมาณ 7,000 1,500 และ 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2558, 2553 และ 
2560 ตามลําดับ  สาระสําคัญของความรวมมือดังกลาว สรุปไดดังนี้  
 

                              การรับซ้ือไฟฟาจาก สปป. ลาว  
 
รัฐบาลไทยและ สปป. ลาว ไดลงนามบันทึกความเขาใจที่จะสงเสริมและใหความรวมมือพัฒนา

ไฟฟาใน สปป. ลาว หลายครั้ง ไดแก  
 - วันที่ 4 มิถุนายน 2536   กําหนดจะรับซื้อไฟฟาจํานวน 1,500 เมกะวัตต 
 - วันที่19 มิถุนายน 2539   ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน 3,000 เมกะวัตต 
 - วันที่ 18 ธันวาคม 2549   ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน 5,000 เมกะวัตต 
 - วันที่ 22 ธันวาคม 2550   ขยายการรับซื้อไฟฟาเปน 7,000 เมกะวัตต ภายในป 2558 
ปจจุบัน การดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจดังกลาว การรับซื้อไฟฟาจาก สปป. ลาว มีความคืบหนา
ดังนี้ 

 1. โครงการที่จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยของ กฟผ. แลว มี 3 โครงการ ไดแก  
1) โครงการเทิน-หินบุน (220 เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนลุมน้ําเทินและลุมน้ําหินบุน บริเวณ 

รอยตอระหวางแขวงคํามวนและแขวงบอลิคําไซ จายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย เมื่อป 2541 อายุสัญญา  
25 ป   

2) โครงการหวยเฮาะ (126  เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนที่ราบสูง Bolaven ระหวางแขวง       
จําปาศักดิ์ และอัตตะปอ จายไฟฟาเขาระบบ เมื่อป 2542 อายุสัญญา 30 ป  และ 

3) โครงการน้ําเทิน 2 (920 เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนลําน้ําเทิน ตอนเหนือของที่ราบสูงนากาย  
แขวงคํามวน จายไฟฟาเขาระบบเมื่อเดือนเมษายน 2553 
  2.  โครงการที่ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว1  (Power Purchase Agreement – PPA) 
และอยูระหวางกอสราง มี 3 โครงการ ไดแก 

                                                  

1 โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการเพื่อรับซ้ือ

ไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการที่จะรับซ้ือ และเจรจาสัญญาใหไดราคา เงื่อนไข ความ

มั่นคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบอยางเหมาะสม หลังจากนั้น จึงเสนอราง Tariff MOU ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) และ ครม. ใหความเห็นชอบ  เมื่อมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ. จะเจรจากับผูพัฒนาโครงการเพื่อจัดทํารางสัญญาซื้อ

ขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนเดียวกับ Tariff MOU 
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1)  โครงการน้ํางึม 2 (615 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ํางึม ทางตอนกลางของ สปป. ลาว  
หางจากเวียงจันทนไปทางเหนือประมาณ 90 กม. โดยไดลงนาม PPA เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 อายุ
สัญญา 27 ป กําหนดจายไฟฟาเดือนมีนาคม 2554  

2) โครงการเทิน-หินบุนสวนขยาย (220 เมกะวัตต) เขื่อนเดิมต้ังอยูบนลุมน้ําเทิน และ 
ลุมน้ําหินบุน บริเวณรอยตอระหวางแขวงคํามวนและแขวงบอลิคําไซ และจะมีการสรางเขื่อนใหมเพิ่มเติมบน
ลําน้ํายวง  โครงการฯ มีกําหนดการจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือนมีนาคม 2555    

3) โครงการหงสาลิกไนต (1,650 เมกะวัตต) ต้ังอยูที่เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี หางจาก 
ชายแดนไทยบริเวณ อ. ทุงชาง จ. นาน ประมาณ 70 กม. กําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชยเขาระบบแกไทย 
ประมาณ 10,449 ลานหนวยตอป ไดในเดือนมิถุนายน 2558  เดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนมีนาคม 
2559 ตามลําดับ 

3. โครงการที่อยูระหวางการเจรจารับซ้ือไฟฟา (ไดลงนามบันทึกความเขาใจการรับซื้อไฟฟา –  
Tariff MOU แลว) กับผูลงทุน สปป. ลาว 2 โครงการ คือ  

1) โครงการน้ํางึม 3 (440 เมกะวัตต)  ต้ังอยูบนลําน้ํางึม แขวงเวียงจันทน  โดยไดมี 
การลงนาม Tariff MOU เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549  และอยูระหวางการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟากับ 
กฟผ.  ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถผลิตไฟฟาเขาระบบไดในป 2560 

2)  โครงการไซยะบุรี (1,280 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําโขง แขวงไซยะบุรี โดยไดมีการ     
ลงนาม Tariff MOU เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 และอยูระหวางจัดทําราง PPA โดยมีกําหนดจายไฟฟาเชิง
พาณิชยประมาณเดือนมกราคม 2562  อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ประธานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีสวนรวมของประชาชน สภาผูแทนราษฏร (นายไกรศักดิ์      
ชุณหะวัณ) ไดมีหนังสือกราบเรียน นรม. ขอใหชะลอโครงการสรางเขื่อนไซยะบุรี และใหมีการศึกษาผล 
กระทบโครงการอยางรอบคอบ โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ซึ่งสํานักนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ไดมีหนังสือชี้แจงขอรองเรียนของคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นตางๆ เชน การมีสวนรวม
ของประชาชน การชี้แจงตอ MRC และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เปนตน ใหคณะกรรมาธิการฯ ทราบและ
พิจารณาแลว 
 4. โครงการที่อยูระหวางรอลงนาม Tariff MOU ไดแก 

1) โครงการเซเปยน–เซน้ํานอย (390 เมกะวัตต)  ต้ังอยูในแขวงจําปาสักดานใตของ  
สปป.ลาว ระยะทางของระบบสงจากโครงการถึงชายแดนไทยดาน จ. อุบลราชธานี ประมาณ 170 ก.ม. อายุ
สัญญา 27 ป ขอเสนอกําหนดจายไฟฟาเขาระบบในเดือนมกราคม 2561  โดยผูพัฒนาโครงการคือ บริษัท 
SK Engineering & Construction จํากัด  (26%) บริษัท Korea Western Power จํากัด (25%) บริษัท Lao 
Holding State Enterprise (24%) และ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (25%) ทั้งนี้ โครงการฯ กําลัง
ศึกษาระบบสงไฟฟาหากจะมีโครงการเซกอง 4 เซกอง 5 และน้ํากง 1 มาใชรวมดวย ซึ่ง กฟผ. จะเจรจากับ 
สปป. ลาวเรื่องสายสงในลักษณะกลุมโครงการ ซึ่งจะชวยใหตนทุนการกอสรางสายสงของโครงการถูกลง
ตอไป   

5.  โครงการที่มีศักยภาพในการรวมมือระหวางกัน ไดแก 
1) โครงการน้ําเงี้ยบ (260 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําเงี้ยบ เมืองปากซันในแขวงบอลิคําไซ  
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2) โครงการน้ําอู (1,043 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําอู บริเวณแขวงพงสาลีและแขวงหลวง 
พระบาง 

3) โครงการน้ําบาก 1 (160 เมกะวัตต) ต้ังอยูทางตอนเหนือของ สปป. ลาว  
4) โครงการดอนสะหง (240 เมกะวัตต) ต้ังกั้นลําน้ําสาขาของลําน้ําโขง ในแขวงจําปาศักดิ์ 
5) โครงการน้ําเทิน 1  (531 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนล้ําน้ํากระดิ่ง ในแขวงบอลิคําไซตอนกลาง 
6) โครงการเซกอง 4 (240 เมกะวัตต)  น้ํากง 1 (75 เมกะวัตต) และเซกอง 5 (330  

เมกะวัตต) 
7) โครงการปากเบง (1,230 เมกะวัตต) ต้ังอยูบนลําน้ําโขง เหนือบานปากเบง (อยูระหวาง 

ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)  
 

                             การรับซ้ือไฟฟาจากสหภาพพมา  
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลไทยและสหภาพพมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะรับซื้อ

ไฟฟาจากสหภาพพมาในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต ภายในป 2553 ตอมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 
รัฐบาลทั้งสองประเทศไดลงนามในบันทึกความเขาใจความรวมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 
ในลุมแมน้ําสาละวิน และลุมแมน้ําตะนาวศรี ประกอบดวย  

- โครงการโรงไฟฟาชายแดนสาละวินตอนบน (4,000 เมกะวัตต)  
- โครงการโรงไฟฟาชายแดนสาละวินตอนลาง (500 เมกะวัตต)  
- โครงการไฟฟาพลังน้ําตะนาวศรี (600 เมกะวัตต)  

             ในเบื้องตนสหภาพพมาเสนอโครงการผลิตไฟฟาบนลุมแมน้ําสาละวิน 2 โครงการ คือ โครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําฮัจจี (Hutgyi)(1,190 เมกะวัตต) ต้ังอยูในรัฐคะฉิ่น หางจาก อ. สบเมย จ.แมฮองสอน 
ประมาณ 47 ก.ม.  โดยผูพัฒนาโครงการฯ ประกอบดวย บริษัท Sino hydro Corporation บริษัท กฟผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล และ International Group of Entrepreneur  ทั้งนี้ โครงการอยูระหวางการศึกษาและ
สํารวจโครงการเพิ่มเติม และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทาซาง (Tasang) (7,000 เมกะวัตต) ต้ังอยูในเขต
รัฐฉาน โดยรัฐบาลพมาไดใหสัมปทานการกอสรางแก บ. เอ็มดีเอ็กซ  อยางไรก็ดี รัฐบาลพมาเห็นวา บ. ไม
สามารถพัฒนาโครงการได เนื่องจากใชระยะเวลานาน จึงไดยกเลิกสิทธิ โดยขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณา
หาผูลงทุนรายใหม  

อยางไรก็ดี  เครือขายประชาสังคมไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยทบทวนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเกิดจากโครงการสรางโรงไฟฟาพลังน้ําฮัจจี 
และทาซาง โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 กระทรวงพลังงานออกมายืนยันภายหลังจากมีกระแสขาววา 
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาใหชะลอโครงการฯ วา ขณะนี้  กระทรวงพลังงานไดทํางานรวมกับคณะกรรมการ
ติดตามการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย  
วงศหนองเตย) เปนประธาน อยางใกลชิด โดยเมื่อเดือนมกราคม 2553 คณะกรรมการฯ ไดเสนอความเห็น
ตอนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหมีการศึกษา EIA ของโครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําฮัจจี
เพิ่มเติมจากที่ไดทําไปแลว  ใหเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะ รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พื้นที่รับทราบขอมูลและขอเท็จจริง และใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดสวนเสียรวมกับภาค
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ประชาชน ทั้งนี้  จะมีการเปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อ. สบเมย ในชวงเดือนกุมภาพันธ 
2554 
  นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําดังกลาวขางตนแลว  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ไดมีการ 
ลงนาม Tariff MOU โครงการมาย-กก  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา PPA  โดยผูพัฒนาโครงการฯ 
(Sponsors) คือ บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร จํากัด (IPC) และผูรวมทุนรายอื่น ทั้งนี้ โครงการมาย-กก 
ต้ังอยูที่รัฐฉาน หางจากชายแดนไทย อ. แมสาย จ. เชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 80 กม. 
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนในบริเวณปากเหมือง ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง เสนอขายไฟฟารวม 369  
เมกะวัตต โดยจะจายไฟฟาเขาระบบใหกับ กฟผ. ไดในเดือนมกราคม 2559 เมษายน 2559 และเดือน
กรกฎาคม 2559 ตามลําดับ  และมีอายุสัญญาซื้อไฟฟา 25 ป  โดย Sponsors จะขออนุมัติและดําเนินการ
ตางๆ ดาน EIA และ SIA ตามมาตรฐานสากลตอไป 
 

                      การรับซ้ือไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนไดลงนามในบันทึก

ความเขาใจที่จะรับซื้อไฟฟาจากจีน 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2560 โดยจะพิจารณาจากโครงการที่มี
ศักยภาพ และจีนจะเปนผูคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเสนอแกไทย  ที่ผานมา ไดมีการเจรจาภายใต MOU 
ดังกลาวกับ 2 บริษัท ไดแก 

1.  บริษัท China Southern Power Grid (CSG) ซึ่งเปนบริษัทที่ไดรับสิทธิ์จากรัฐบาลจีนในการ
เจรจาขายไฟฟาใหกับไทย อยางไรก็ดี อัตราคาไฟฟาของ CSG ที่เสนอมาอยูในเกณฑสูง ฝายไทยจึงไดยุติ
การเจรจากับ CSG 

2.  บริษัท China Resources Power Holding (CRP) โดยเมื่อป 2550 CRP ไดเสนอขายไฟฟาจาก
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีกําลังผลิต 3,200 เมกะวัตต ซึ่งฝายไทยไดกําหนดเงื่อนไขให
บริษัทฯ จะตองขอสิทธิในการขายไฟฟาจากรัฐบาลจีน อยางไรก็ดี รัฐบาลจีนยืนยันสิทธิของ CSG จึงทําให 
CRP ไมสามารถพัฒนาโครงการฯ เพื่อจําหนายไฟฟาแกไทยได 

 
                        ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับกัมพูชา  
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2543 รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึกความตกลงโครงการ

ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาที่จะสนับสนุนใหมีการซื้อขายไฟฟาระหวางสองประเทศ ตอมาเมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2545  กฟผ. และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา ที่จะขายไฟฟาใหกับกัมพูชาใน
จังหวัดเสียมราฐ และพระตะบอง จํานวน 20-30 เมกะวัตต สัญญามีอายุ 12 ป นับจากวันที่ กฟผ. เร่ิมขาย
ไฟฟาใหกัมพูชา  โครงสรางอัตราคาไฟฟาเปนแบบคิดตามชวงเวลาของการใช (TOU) โดยกําหนดเปนอัตรา
คงที่ (Flat Rate)  โดย กฟผ. ไดจายไฟฟาตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550  นอกจากนี้  ยังไดมีการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสตึงมนัม/สตึงเมตึ้ก (94 เมกะวัตต)  โดยตัวเขื่อนอยูในเขต
กัมพูชา หางจากชายแดน 1.5 กม. และโรงไฟฟาตั้งอยูในฝงไทย ที่บานคลองกวาง อ. เมือง จ. ตราด  ซึ่งไดมี
การเจาะอุโมงคใตดินยาวประมาณ 1.8 กม. มายังฝงไทย และโครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา 
(3,660 เมกะวัตต) ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงโดยนําเขาจากอินโดนีเซีย กลุมผูพัฒนาโครงการฯ 
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ประกอบดวยบริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร จํากัด (IPC) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด  และ บริษัท 
ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO)  ทั้งนี้ คาดวา โครงการโรงไฟฟาเกาะกง จะใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 
200,000 ลานบาท  
 

                                 การรับซ้ือไฟฟาจากมาเลเซีย  
 
กฟผ. และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟา

เมื่อป 2523 เพื่อขายไฟฟาใหไทยปริมาณพลังไฟฟา 80 เมกะวัตต โดยเชื่อมผานระบบสง 115 เควี ตอมา  
ทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา HVDC System Interconection Agreement (SIA 2002) ฉบับ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2545 อายุสัญญา 25 ป โดยตกลงทําขอเสนอราคาขายลวงหนาเดือนตอเดือน ตอมา 
กฟผ. จัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติม (Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002) ฉบับวันที่ 6 
พฤษภาคม 2547 เพื่อซื้อไฟฟาจาก TNB ในลักษณะ Bulk Energy ปริมาณพลังไฟฟา 330 เมกะวัตต อายุ
สัญญา 3 ป (มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2550) อัตรารับซื้อไฟฟาในปริมาณ Tier ละ 25 ลานหนวย  
ในราคาลดหลั่นลงตามลําดับ โดยมีเงื่อนไขที่ผูขายสามารถเสนอปรับราคาเพิ่มข้ึนไดหากตนทุนเชื้อเพลิง
สูงขึ้น และไดมีการขยายอายุสัญญาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 กพช. ไดมีมติ
เห็นชอบรางสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติมฉบับใหม (Supplemental Agreement to HVDC SIA 2002)  
โดยใหปรับอัตรารับซื้อไฟฟาเพิ่มข้ึนจากสัญญาเดิม 3.32 RM Sen/kWh และมอบหมายให กฟผ. ดําเนินการ
เพื่อลงนามในสัญญาตอไป ปจจุบัน กฟผ. อยูระหวางดําเนินการเพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาเพิ่มเติม
ฉบับใหมกับมาเลเซียเพื่อทดแทนสัญญาเดิม  

 

******************** 

          กองสนเทศเศรษฐกิจ 

         กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

       20 ธันวาคม 2553 
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แผนที่แสดงตําแหนงโครงการโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน 

 
  

 

  

 


