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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศไทย และประเทศเพ่ือน

บานท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประกอบดวย พมา ลาว กัมพูชา เวียตนาม และมาเลเซีย ซ่ึงเปน
ประเทศ ท่ีมีศักยภาพในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา กับประเทศไทยเพ่ือเสริมสรางความ
ม่ันคง ของระบบไฟฟาของประเทศไทย  

ในการศึกษาจะมุงประเด็นในความรวมมือและการประสานงานระหวางรัฐตอรัฐ ในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ในการจัดหากําลังไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของผูใชไฟฟา โดยมีทางเลือกในการ
จัดหาพลังงานไฟฟาจาก การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานเปนอีกแนวทางหนึ่ง 

ประโยชนของการศึกษา 
ทําใหมีขอมูลและแนวทาง ท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศไทย และ

พัฒนาการเชื่อมโยงไฟฟากับประเทศเพ่ือนบาน ทําใหประเทศไทย สามารถจัดหากําลังผลิตไฟฟาให
เพียงพอกับความตองการใชไฟฟาโดยมีทางเลือกมากข้ึน ระบบไฟฟามีความม่ันคงยิ่งข้ึน และทําใหคา
ไฟฟาในประเทศ มีคาลดลง เนื่องจากประเทศเพ่ือนบานผลิตไฟฟา จากเชื้อเพลิงท่ีมีราคาถูก 
นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหประเทศเพ่ือนบานมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขายไฟฟา ซ่ึงรายไดท่ี
เกิดข้ึนก็จะทําใหประเทศเพ่ือนบานมาซ้ือสินคาและบริการจากประเทศไทยมากข้ึนดวย 

หลักการในการพัฒนาระบบกําลังผลิตไฟฟา 
จะตองพิจารณาถึงหลักการท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ 
๑. พลังงานไฟฟามีราคาท่ีเหมาะสม 

ตนทุนในการผลิตไฟฟาจะประกอบดวยคาใชจายหลักอยูสองสวน คือสวนเงินลงทุนใน
การกอสรางโรงไฟฟา และคาใชจายท่ีมาจากเชื้อเพลิงในการใชเดินเครื่องโรงไฟฟา ซ่ึงคาใชจายในสวน
หลังนี้จะข้ึนกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาท่ีนํามาใชในการผลิตไฟฟาดวย 

๒. ระบบไฟฟามีความม่ันคง  
การทําใหระบบไฟฟามีความม่ันคงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตท่ีพอเพียงเปนสําคัญ 

โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับท่ีจะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน และ
นอกจากนี้ จะตองมีสวนท่ีเปนกําลังผิตสํารองเพ่ิมจากความตองการกําลังไฟฟาท่ีคาดการณไว อีก
จํานวนหนึ่ง เพ่ือไวเปนกําลังผลิตท่ีจะใชในกรณีท่ีมีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉินท่ี 
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะท่ีกําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา 

๓. มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
สําหรับการผลิตไฟฟาโดยคํานึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนั้น ในปจจุบันรัฐบาลได

กําหนดใหมี การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับทุกโครงการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้ก็มี
การพิจารณาใชเชื้อเพลิงประเภทท่ีมีการปลอย กาซคารบอนไดออกไซดต่ําเชน กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร โดยมีการใชเชื้อเพลิงถานหิน ในปริมาณท่ีจะไมทําใหเกิดการปลอย กาซคารบอนไดออก



จ 

ไซดโดยรวม มีคาสูงกวามาตรฐานของประเทศไทย เพ่ือเปนการใชเชื้อเพลิงท่ีหลากหลาย ซ่ีงเปนไป
ตามหลักการสรางความม่ันคงดานแหลงเชื้อเพลิง และทําใหคาไฟฟามีราคาต่ําลง 

การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ถือวาเปนทางเลือกท่ีสําคัญทางเลือกหนึ่ง เพ่ือเสริม

ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความม่ันคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับได เทาท่ีผานมาจนถึงปจจุบันประเทศไทย ซ้ือไฟฟาจากประเทศ สปป. 
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตท่ีจายไฟฟาเขาระบบแลว ๒,๑๑๑ เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
พลังน้ํา ๔ โครงการดวยกัน และกําลังจะซ้ือเพ่ิมอีก ๓,๐๔๗ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๖๒ โดยมีการลง
นามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซ้ืออีก ๒๖๙ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวม
ตามแผนท้ังหมดเปน ๕,๔๒๗ เมกะวัตต  

สําหรับโครงการในประเทศอ่ืนๆ รวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง ยังเปน
โครงการในอนาคตท่ี ตองมีการศึกษาในรายละเอียด เชนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงความเปนไปไดในการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
พัฒนาโครงการประสบความสําเร็จ เนื่องจากพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเหลานี้ ตองใชเงินทุนในการ
กอสรางจํานวนมาก นอกจากนี้หากเปนการพัฒนาโครงการบนแมน้ําโขงจะตองไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการลุมแมน้ําโขงกอนท่ีจะมีการพัฒนาโครงการได ท้ังนี้เพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ระหวางประเทศท่ีมีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากแมน้ําโขงรวมกัน คือประเทศไทย 
เวียตนาม และกัมพูชา  

ปจจัยแหงความสําเร็จในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
การท่ีประเทศไทยประสบความสําเร็จในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะกับ

ประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมาจากการดําเนินการ
ของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

๑. ผูพัฒนาโครงการเปนผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการท่ีจะขายไฟฟา
กลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาโครงการ
เพ่ือสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น  

๒. บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน ประเทศไทยมีบทบาทเปนผูนําในหลายๆ เรื่อง 
โดยเฉพาะในเรื่องไฟฟา ซ่ึงประเทศอาเซียนไดรวมกันจัดตั้ง Heads of ASEAN Power Utilities 
/Authorities (HAPUA) โดยประเทศไทยเปนสมาชิกท่ีไดเริ่มกอตั้งองคกรนี้ดวย บทบาทของประเทศ
ไทยใน HAPUA ท่ีผานมาเชน เปนผูนําในการศึกษา ASEAN Interconnection Master Plan Study 
(AIMS) โดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. มีบุคคลากรและเครื่องมือในการศึกษาพรอมกวาประเทศอ่ืนๆ ซ่ึง
บทบาทเหลานี้ก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จใน การเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศเพ่ือนบาน
ของไทย  

๓. การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดใหความ
ชวยเหลือท้ังทางดานวิชาการ แกประเทศเพ่ือนบานอยางสมํ่าเสมอ การอบรมพนักงานจาก การไฟฟาลาว 
การไฟฟากัมพูชา ใหมีความสามารถในการวิเคราะหระบบไฟฟา การเดินเครื่องและบํารุงรักษา มีการ



ฉ 

ใหทุนการศึกษาแกพนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทท่ีหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และขอนแกน เปนตน 

๔. การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาวซ่ึงจัดเปนประจําทุกป 
โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี ระหวางสองการไฟฟา ซ่ึงจะมีผูบริหารระดับสูง
เขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

๕. การบริจาคโรงไฟฟาแกสเทอรไบนใหกับประเทศเมียนมาร จากการท่ีประเทศเมียนมาร
มีการผลิตกระแสไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการใชงาน แมแตในเมืองใหญของประเทศ เชน 
กรุงยางกุง มีเหตุการณไฟฟาดับบอยครั้ง และกอใหเกิดการประทวง คณะรัฐมนตรีไดมีการลงนาม
ขอตกลงรวมกัน (Bilateral Ministerial Statement) ในการบริจาคเครื่องผลิตกระแสไฟฟากังหัน
แกสใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหกระทรวงพลังงานบริจาคเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสจากโรงไฟฟาหนองจอก 
และโรงไฟฟาลานกระบือของ กฟผ. ใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

อุปสรรคตอการดําเนินการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
ประเทศท่ีมีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา มีความรูสึกวาประเทศไทยเสนอราคาคาไฟฟาท่ีจะ

ซ้ือจากประเทศเพ่ือนบานในราคาท่ีคอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทยใชขอไดเปรียบในเรื่องระบบ
ไฟฟาท่ีมีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซ้ือไฟฟา เนื่องจากประเทศท่ีมีความ
ตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญท่ีมีตนถูกได เพราะมีความตองการ
ไฟฟาท่ีจะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการท่ีจะพัฒนาโครงการ ตองขายไฟฟาใหกับ
ประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก  

แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิต
ไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องท่ีประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงท่ีจะซ้ือไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได 

ขอเสนอแนะ 
ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของพลังงานไฟฟาในอนาคต ของประเทศเพ่ือนบานสามารถ

นําไปใชในการคัดเลือก โครงการท่ีเหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในครั้งตอไป และ
ใชเปนขอมูลในการพิจารณาตอรองราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา
ในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นในเรื่องราคา ก็เปนเรื่องท่ี
ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมีประเทศคูแขงท่ีจะซ้ือไฟฟา
มาแขง ขันกับประเทศไทย ทําใหประเทศไทยไม มี อํานาจตอรองเหมือนในปจจุบันนี้ ก็ ได



ช 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 

การจัดทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอบพระคุณทานอาจารย รองศาสตราจารย ดร. ขจิต 
จิตตเสวี เอกอัครราชฑูต อุม เมาลานนท และ ดร. เดชา ตั้งสีฟา ท่ีไดใหความรูและกรุณาเปนอาจารย
ท่ีปรึกษาและรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําโครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลไดดวยดี  

ขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงเปน
สถาบันศึกษาท่ีใหความรูตลอดการทําโครงการวิจัยและอุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ อยางสมบูรณ และ
บุคลากรของสถาบันท่ีรวมในการจัดหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุนท่ี ๕ และทานวิทยากรทุก
ทานท่ีไดกรุณามาบรรยายในหลักสูตรนี้  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในหลักสูตร นบท.๕ ทุกๆ ทาน ท่ีไดมีโอกาสทํางานรวมกันและใหความ
ชวยเหลือในเวลาท่ีเกิดปญหา คอยใหกําลังใจในการทํางานและสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอด 

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูวาการสุทัศน ปทมสิริวัฒน 
รองผูวาการนโยบายและแผน คุณมงคล สกุลแกว รองผูวาการบริหาร คุณพิบูลย บัวแชม ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาบุคลากร คุณภาวนา อังคณานุวัฒน และผูเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดสนับสนุนสงเสริมใหผูวิจัย
ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร นบท. ๕ รวมท้ังใหกําลังใจในการทําวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณผูท่ีมี
สวนรวมในการจัดทําโครงการงานวิจัยทุกๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้ดวย และหวังไวอยางยิ่งวา 
โครงการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจและผูท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 

สุเทพ ฉิมคลาย 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 
๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโดยสภาพท่ีประเทศไทยมีทรัพยากรเพ่ือใชผลิตไฟฟา ใน
ปริมาณจํากัดและตองพ่ึงพาพลังงานนําเขาเปนหลัก ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองหาแหลงพลังงาน
ท่ีมีความม่ันคงและราคาถูก เพ่ือสนองความตองการท่ีมีแตจะเพ่ิมสูงข้ึนทุกวัน การซ้ือพลังไฟฟาจาก
ประเทศเพ่ือนบานเปนทางเลือกหนึ่งท่ีทําใหไดมาซ่ึงพลังงานท่ีมีความม่ันคงและราคาเหมาะสม 
เพราะประเทศเพ่ือนบานของไทยมีแหลงพลังงานอยูมากแตมีความตองการใชไฟฟาในประเทศใน
ระดับต่ํา ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศเพ่ือนบานของไทยจะเกิดข้ึนไดก็ตองอาศัย
การขายไฟฟาใหกับประเทศไทยซ่ึงมีความตองการไฟฟาในปริมาณมากจึงเปนโอกาสท่ีดีท้ังฝายท่ีจะ
ผลิตไฟฟาและฝายท่ีจะซ้ือไฟฟา ในอนาคตประเทศไทยก็จะซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน 
จึงควรมีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบานเหลานี้ซ่ึงจะเปนประโยชนตอประเทศไทยใน
โอกาสตอไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศไทย และประเทศเพ่ือน
บานท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประกอบดวย พมา ลาว กัมพูชา เวียตนาม และมาเลเซีย ซ่ึงเปน
ประเทศท่ีมีศักยภาพในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟากับประเทศไทยเพ่ือเสริมสรางความ
ม่ันคง ของระบบไฟฟาของประเทศไทย  

ในการศึกษาจะมุงประเด็นในความรวมมือและการประสานงานระหวางรัฐตอรัฐในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการใหสอดคลองกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ในการจัดหากําลังไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของผูใชไฟฟาโดยมีทางเลือกในการ
จัดหาพลังงานไฟฟาจากการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานเปนอีกแนวทางหนึ่ง 
 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

จะดําเนินการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยไดตามท่ีคาดการณไวทําใหมีความจําเปนตองมีความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานเพ่ือการพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาและเชื่อมโยงระบบไฟฟาของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือน
บาน พรอมท้ังจะเสนอแนวทางความรวมมือระหวางประเทศท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ือนบานและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาดังกลาว โดยจะ
ศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาเฉพาะประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในกลุมพมา ลาว 

 
  



๒ 

กัมพูชา เวียตนาม และ มาเลเซีย เพราะเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟากับไทยได  

จะศึกษาและวิเคราะหแนวทางท่ีดําเนินอยูในปจจุบันและพิจารณาแนวโนมในอนาคตใน
ระยะเวลา ๑๐ ปขางหนา ท่ีการใชไฟฟาในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาประเทศและปจจัย
อ่ืนๆเชน การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซ่ึงจะทําใหความ
ตองการใชไฟฟาของไทยสูงข้ึน หลังจากนั้นตองพิจารณาความเปนไปไดในการซ้ือไฟฟาจากประเทศ
เพ่ือนบานมาเพ่ิมเติมจากท่ีประเทศไทยผลิตไดเอง โดยพิจาณาวาประเทศเพ่ือนบานประเทศไหนมี
ความพรอมในการเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาระบบสงไฟฟาในประเทศไทย 
เพ่ือรองรับการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงจะตองมีการเตรียมพรอมไปดวยกัน ในการศึกษา
วิเคราะหจะใชขอมูลจากเอกสารตางๆและการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือรับทราบความเห็นใน
ทางเลือกการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 

จะมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใหทราบศักยภาพของแหลงพลังงานเพ่ือการผลิตไฟฟาใน
ประเทศเพ่ือนบานจากแหลงของมูลตางๆ และจากขอมูลท่ีไดในการประชุมรวมกัน ขอมูลท่ีไดจะนํา
ประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือจัดทําทางเลือกท่ีจะซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใชเปนขอมูล
สําหรับอางอิงในโอกาสตอไป 
 
๑.๔ ประโยชนของการศึกษา 

ทําใหมีขอมูลและแนวทางท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศไทยและ
พัฒนาการเชื่อมโยงไฟฟากับประเทศเพ่ือนบานทําใหประเทศไทยสามารถจัดหากําลังผลิตไฟฟาให
เพียงพอกับความตองการใชไฟฟาโดยมีทางเลือกมากข้ึน ระบบไฟฟามีความม่ันคงยิ่งข้ึนและทําใหคา
ไฟฟาในประเทศมีคาลดลงเนื่องจากประเทศเพ่ือนบานผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงท่ีมีราคาถูก นอกจากนี้
ยังเปนการสงเสริมใหประเทศเพ่ือนบานมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขายไฟฟาซ่ึงรายไดท่ีเกิดข้ึนก็จะทําให
ประเทศเพ่ือนบานมาซ้ือสินคาและบริการจากประเทศไทยมากข้ึนดวย 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

๒.๑ แนวคิด  
ในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการไฟฟาของประเทศนั้น ตอง

ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ (๒๐๑๒, ๒๐๑๓) ดังตอไปนี้คือ    
๒.๑.๑  พลังงานไฟฟามีราคาท่ีเหมาะสม 

ตนทุนในการผลิตไฟฟาจะประกอบดวยคาใชจายหลักอยูสองสวน คือสวนเงิน
ลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟา และคาใชจายท่ีมาจากเชื้อเพลิงในการใชเดินเครื่องโรงไฟฟา ซ่ึง
คาใชจายในสวนหลังนี้จะข้ึนกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาท่ีนํามาใชในการผลิตไฟฟาดวย 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๑ สัดสวนการใชเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟาป ๒๕๕๕ 



๔ 

๒.๑.๒  ระบบไฟฟามีความม่ันคง  
การทําใหระบบไฟฟามีความม่ันคงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตท่ีพอเพียงเปน

สําคัญ โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับท่ีจะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 
และนอกจากนี้ จะตองมีสวนท่ีเปนกําลังผิตสํารองเพ่ิมจากความตองการกําลังไฟฟาท่ีคาดการณไว อีก
จํานวนหนึ่ง เพ่ือไวเปนกําลังผลิตท่ีจะใชในกรณีท่ีมีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉินท่ี 
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะท่ีกําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา ตามรูป ๒.๒ 
กรณีไมมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม กําลังผลิตไฟฟาในระบบจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการปลดของ
โรงไฟฟาตามอายุ ท้ังนี้กําลังผลิตสํารองท่ีเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเปน
สําคัญ หากประเทศมีเศรษฐกิจดี มีการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมาก ก็จะตองมีกําลังผลิตสํารอง
สูงเพ่ือปองกันไฟฟาดับ ซ่ึงจะทําความเสียหายใหกับภาคอุตสาหกรรมได เพราะความเสียหายใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น จะมีผลเสียทางทางการเงินคอนขางสูง เม่ือเทียบกับภาคครัวเรือน สําหรับ
ประเทศไทยมีการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ครึ่งหนึ่งของการใชไฟฟาท้ังหมด ดังนั้น
ระบบไฟฟาของประเทศไทยควรมีกําลังผลิตสํารอง ท่ีจะไมสงผลกระทบ ตอภาคอุตสาหกรรมเหลานี้ 
แตการศึกษาในครั้งนี้จะไมครอบคลุมถึง การหาระดับกําลังผลิตสํารองท่ีเหมาะสม อยางไรก็ดีสําหรับ
ประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดกําหนดให กําลังผลิตสํารองต่ําสุดของระบบไฟฟาตองไมนอยกวา 
๑๕ เปอรเซ็นต 

 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๒ กําลังผลิตไฟฟาในระบบกรณีไมมีการสรางโรงไฟฟาใหม 
 



๕ 

๒.๑.๓  การผลิตไฟฟาตองมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวามาตรฐานท่ีกําหนด  
สําหรับการผลิตไฟฟาท่ีจะไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนั้น ในปจจุบันรัฐบาลได

กําหนดใหมี การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับทุกโครงการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้ก็มี
การพิจารณาใชเชื้อเพลิงประเภทท่ีมีการปลอย กาซคารบอนไดออกไซดต่ําเชน กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร โดยมีการใชเชื้อเพลิงถานหิน ในปริมาณท่ีจะไมทําใหเกิดการปลอย กาซคารบอนไดออก
ไซดโดยรวม มีคาสูงกวามาตรฐานของประเทศไทย เพ่ือเปนการใชเชื้อเพลิงท่ีหลากหลาย ซ่ีงเปนไป
ตามหลักการสรางความม่ันคงดานแหลงเชื้อเพลิง และทําใหคาไฟฟามีราคาต่ําลง 

ซ่ึงหลักการท้ัง ๓ ขอขางตนนั้น จะมีสวนเก่ียวของกับการนําทางเลือกท่ีเหมาะสม
มาใชในการผลิตไฟฟา ซ่ึงอาจจะเปนการผลิตไฟฟาในประเทศจากเชื้อเพลิงท้ังท่ีมีอยูในประเทศและ
นําเขา และอาจจะเปนการซ้ือไฟฟาโดยตรงจากประเทศเพ่ือนไดก็ได ในปจจุบันการซ้ือไฟฟาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาโดยรวมต่ําลง ระบบไฟฟามีความม่ันคงจากการทีกําลัง
ผลิตเพ่ิมเขามาในระบบไฟฟาทําใหมีไฟฟาใชไดอยางพอเพียง และทําใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ดานการลดกาซคารบอนไดออกไซดดวย เนื่องจากประเทศเพ่ือนบานจะมีศักยภาพทางดานพลังน้ําท่ี
สามารถใชผลิตกระแสไฟฟาได อยูเปนปริมาณมาก ตามภาพท่ี ๒.๓ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒.๓ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
 



๖ 

๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
สําหรับการศึกษาจะใชขอมูลจาก Website ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

Website ของกระทรวงพลังงาน รายงานประจําปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และของ 
การไฟฟาของลาว การไฟฟาของกัมพูชา และขอมูลท่ีรวบรวมไดจากผูพัฒนาโครงการโรงไฟฟาใน
ประเทศลาวท่ีเผยแพรในท่ีสาธารณะตางๆ จากรายงานของท่ีปรึกษา และจากรายงานแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ซ่ึงรายละเอียดจะปรากฏในเอกสารอางอิง 

ไดมีการศึกษาวิจัยโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(๒๕๕๔) ในเรื่องกําลังผลิตสํารอง และการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศ และการเลือกใชเชื้อเพลิงหลาย
ชนิดในการผลิตไฟฟา สําหรับระบบไฟฟาของประเทศไทย โดยไดทําการศึกษาครอบคลุมปญหาใน
การวางแผนการผลิตไฟฟา เพ่ือใหระบบไฟฟา (๑) มีตนทุนผลิตไฟฟาต่ําท่ีสุด ท้ังนี้ตนทุนไดรวมภาระ
ตอผูใชไฟฟาในกรณีไฟฟาดับ และตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมดวย (๒) มีความม่ันคงและเชื่อถือไดของ
ระบบผลิตไฟฟา โดยระบบไฟฟาตองมีกําลังผลิตสํารองท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ในการศึกษานี้ได
กลาวถึงการรับซ้ือไฟฟาจากเอกชนและตางประเทศ เพ่ือลดการลงทุนในประเทศ แตตองมีการ
พิจารณาใหรอบคอบถึงความเสี่ยงท่ีมีตอระบบไฟฟาของประเทศท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ  

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

ประเทศไทยจะมีบทบาทในการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศมากข้ึนในอนาคต ดังนั้นประเทศ
ไทยควรเขารวมในกิจกรรมระหวางประเทศ เชน ในกิจกรรมของ Head of ASEAN Power 
Authorities/Utilities (HAPUA) โดย เขารวมประชุม รวมเปนคณะทํางาน เปนตน นอกจากนี้ ไทย
อาจจะใหความชวยเหลือในการอบรม ใหกับเจาหนาการไฟฟา ของประเทศเพ่ือนบานในเรื่องตางๆ ท่ี
ไทยมีความรูความชํานาญ เชนการวิเคราะหระบบไฟฟา การอบรมเก่ียวกับการเดินเครื่อง การ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา และสถานีไฟฟายอย การรับงานในการเดินเครื่องโรงไฟฟาในประเทศเพ่ือนบาน 
เปนตน เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี และสรางความไวใจซ่ึงกันแหละกัน นอกจากนี้ในการรับ
ซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ตองคํานึงถึงประโยชนรวมกันเปนหลัก 

นอกจากนี้การสงเสริมใหมีการสรางโรงไฟฟาในประเทศเพ่ือนบาน ถือเปนสวนหนึ่งของการ
เพ่ิมกําลังผลิตไฟฟาใหกับภูมิภาคอาเซียนโดยรวม เพราะเม่ือมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟาเขาดวยกัน
แลว ก็จะถือเปนระบบไฟฟาเดียวกัน  

 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
๓.๑  การพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล 

ตามแผนบริหารราชการแผนดินฉบับใหมภายใตรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร ซ่ึงผลักดัน
แผนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญหลายโครงการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สงผลตอความตองการไฟฟาท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ (PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓) คาดวาการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๗๓ เฉลี่ย
เทากับรอยละ ๔.๔ ตอป โดยคาดการณคาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 
๑,๔๘๓ เมกะวัตตหรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๖ ตอป ในสวนของพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 
๙,๗๙๓ ลานหนวย หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๓ ตอป  
 

 
ภาพท่ี ๓.๑ ความตองการไฟฟาของระบบในป ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 
เม่ือพิจาณาสถานการณความตองการไฟฟาของประเทศในปจจุบัน พบวาชวงครึ่งปแรกของ

ป ๒๕๕๖ ความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. เกิดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่ีระดับ ๒๖,๕๙๘.๑ เมกะวัตต เพ่ิมข้ึนจากความตองการไฟฟา
สูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในป ๒๕๕๕ จํานวน ๔๗๗.๐ เมกะวัตต หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
๑.๘๓ ซ่ึงความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในป ๒๕๕๕ อยูท่ีระดับ ๒๖,๑๒๑.๑
เมกะวัตต สําหรับความตองการพลังงานไฟฟาสุทธิของระบบ กฟผ. ในชวงครึ่งปแรกของป ๒๕๕๖ (๑ 



๘ 

มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มีคาเทากับ ๗๓,๕๓๑ ลานหนวย เพ่ิมข้ึนจากความตองการ
พลังงานไฟฟาสุทธิของระบบ กฟผ. ชวงเดียวกันของป ๒๕๕๕ ซ่ึงมีคาเทากับ ๗๑,๖๕๙.๒ ลานหนวย 
เปนจํานวน ๑,๘๗๒.๒ ลานหนวย หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๖๑  

๓.๑.๑  ปจจัยท่ีสงผลกระทลตอความตองการใชไฟฟา 
เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอปริมาณความตองการไฟฟาความตองการไฟฟาของ

ประเทศไทยในป ๒๕๕๖ สูงข้ึนจากป ๒๕๕๕ เล็กนอย โดยปจจัยท่ีสงผลตอสถานการณดานการใช
ไฟฟาหลักๆ คือ ปจจัยดานภูมิอากาศ และปจจัยดานเศรษฐกิจ รวมถึงการรณรงคลดใชไฟฟา โดยมี
รายละเอียดของแตละปจจัย ดังนี้ 

๑) ดานภูมิอากาศ 
ในชวงตนปประเทศไทย ตอนบนมีอากาศเย็นท่ัวไปและอุณหภูมิลดลงจนมี 

อากาศหนาวหลายพ้ืนท่ี หลังจากนั้นไดมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึนกับมี 
อุณหภูมิลดลงบริเวณภาคเหนือตอนบนในชวงดังกลาว สงผลใหทุกภาคของประเทศมีปริมาณฝนสูง
กวาคาปกติโดยเฉพาะภาคกลางและภาค ตะวันออก เม่ือเริ่มเขาสูเดือนมีนาคมยังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเชา สวนในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนมากและมีอากาศรอน เกือบ
ท่ัวไปโดยเฉพาะในระยะปลาย เดือนมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน ปกคลุมบริเวณ
ดังกลาว สงผลใหมีอากาศรอนจัดหลายพ้ืนท่ีสวนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบางพ้ืนท่ีมี
อุณหภูมิสูงสุดทําลายสถิติเดิมท่ีเคยตรวจวัดได โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีคาสูงกวาคาปกติ 
๑.๓ องศาเซลเซียส เดือนเมษายน เกิดหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน ปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนเปน ระยะๆ ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบน มีอากาศรอนท่ัวไปเกือบตลอด
เดือน กับมีอากาศรอนจัดหลายพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามหลายพ้ืนท่ีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางมีปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติ สงผลใหปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยเดือนนี้ต่ํากวา
คาปกติเล็กนอย ฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไดมีฝนตกชุก
ตอเนื่องหลายพ้ืนท่ี เนื่องจากลมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงพักพา
ความชื้นจากทะเลอันดามัน เขามาปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย สวนลมระดับบนไดเปลี่ยนเปน
ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซ่ึงถือวาเปนการเขาสูฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้ 
คาดวาฤดูฝนของประเทศไทย จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สวนภาคใตจะมีฝนตอเนื่องไป
จนถึงเดือนธันวาคม 

๒) ดานเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๖ ขยายตัวรอยละ ๕.๓ ชะลอตัวจาก

รอยละ ๑๙.๑ ในไตรมาสท่ีสี่ ป ๒๕๕๕ การขยายตัวในดานการผลิตจากฐานท่ีต่ํา โดยมีปจจัย
สนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การกอสราง และอุตสาหกรรมดานการใชจาย มี
ปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน ในขณะท่ีการ
สงออกขยายตัวชากวาคาดการณ การขยายตัวของเศรษฐกิจ เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสสี่ของป 
๒๕๕๕ และปรับผลของฤดูกาลออก หดตัวรอยละ ๒.๒ เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวรอยละ ๓.๖ 
เทียบกับรอยละ ๓.๒ ในป ๒๕๕๕ โดยเศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ีสองยังมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ 



๙ 

เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแรงตานจากการปรับลดรายจายภาครัฐบาล ในขณะ
ท่ีภาคเศรษฐกิจจริงของเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซนยังไมมีสัญญาณการปรับตัวดีข้ึนอยางชัดเจน 
แมวาจะเริ่มมีเสถียรภาพและบรรยากาศทางเศรษฐกิจการเงิน จะปรับตัวดีข้ึนก็ตามการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจจีนยังมีขอจํากัดจากการหดตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน รวมท้ังการออนคาของเงินเยนและ
ดอลลาร สหรัฐ สัญญาณเศรษฐกิจท่ียังออนตัวและการฟนตัวอยางลาชาในไตรมาสแรก ทําใหประเทศ
สําคัญๆ ดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายตอเนื่อง ญี่ปุนประกาศมาตรการขยายปริมาณเงินและ
เปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายการเงินครั้งประวัติศาสตร ธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกเบี้ย ในขณะ
ท่ีสหรัฐฯ ขยายปริมาณเงินตอเนื่อง ซ่ึงคาดวาจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจโลกขยายตัวเรงข้ึนในชวง
ครึ่งหลังของป อยางไรก็ตามการขยายปริมาณเงินของสหรัฐฯ และญี่ปุนเม่ือรวมกับสภาพคลอง
สวนเกินสะสมในชวงกอนหนา ยังมีแนวโนมท่ีจะสรางแรงกดดันตอการแข็งคาของสกุลเงินและการ
สงออกของเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงผลให การฟนตัวของเศรษฐกิจกลุม 
ประเทศยูโรโซนมีความลาชาและเปนเง่ือนไข ท่ีอาจจะพัฒนาไปสูการปะทุของวิกฤติการณเศรษฐกิจ
และการเมืองในประเทศสมาชิก 

๓) การรณรงครวมใจ ลดใชไฟฟา 
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในป ๒๕๕๖ เกิดข้ึน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดข้ึน

เม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มีคาเทากับ ๒๖,๔๒๓.๐ เมกะวัตต ครั้งท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคาเทากับ ๒๖,๕๙๘.๑ เมกะวัตต โดยอุณหภูมิ ณ วันท่ีเกิดความตองการไฟฟา
สูงสุดครั้งแรกจะมีคาสูงกวาครั้งท่ี ๒ โดยวันท่ีเกิดความตองการไฟฟาสูงสุดครั้งแรกมีอุณหภูมิเทากับ 
๓๙.๑ องศาเซลเซียส สวนในวันท่ีมีความตองการไฟฟาสูงสุดครั้งท่ี ๒ มีอุณหภูมิเทากับ ๓๗.๐ องศา
เซลเซียส สาเหตุหนึ่งท่ีความตองการไฟฟาในวันท่ีเกิดความตองการไฟฟาสูงสุด ในครั้งแรกมีความ
ตองการไฟฟาต่ํากวาครั้งท่ี ๒ ท้ังท่ีอุณหภูมิสูงกวา เนื่องจากในชวงวันท่ี ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
แหลงกาซจากพมาหยุดจายกาซเพ่ือซอมบํารุงแทนผลิตกาซ รัฐบาลจึงรณรงคลดการใชไฟฟาในชวง
ดังกลาว โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในโครงการ “รณรงครวมใจ คนไทยสูวิกฤติไฟฟา” ขอความ
รวมมือทุกภาคสวนใหรวมกัน ลดใชไฟฟาในสถานการณท่ีแหลงกาซธรรมชาติในสหภาพเมียนมาร 
หยุดสงกาซชั่วคราวจากการซอมทอสงกาซ ตั้งแตวันท่ี ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงในชวงเวลา
ดังกลาวท่ัวทุกภาคของประเทศอากาศจะรอนจัด ท้ังการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
สวนภูมิภาค รวมท้ังภาคเอกชน ไดเตรียมพรอมผลิตสํารองไฟฟาท้ังระบบ รวมถึงสรางความตระหนัก
ใหประชาชน กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม ชวยกันลดการใชไฟฟาในชวงเวลา ๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น. 
เพ่ือใหกําลังผลิตท่ีมีเหลือในระบบเพียงพอตอความตองการไฟฟา เปนผลใหความตองการไฟฟาในชวง
ท่ีมี โอกาสเกิดความตองการใชไฟฟาสูงสุดตามสภาพอากาศท่ีรอนจัด มีความตองการไฟฟาลดลง 
หลังจากท่ีแหลงจายกาซจากสหภาพเมียนมารสามารถสงจายกาซได การใชไฟฟาของประเทศจึงกลับ
สูสภาวะปกติ 

๓.๑.๒  กําลังผลิตไฟฟาตามแผน PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓ 
เม่ือพิจารณากําลังผลิตไฟฟา ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระบบไฟฟาของ กฟผ. (ไมรวม

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก) มีกําลังผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ ๓๓,๐๕๑ เมกะวัตต โดยมีรายละเอียด 
ของแตละประเภทโรงไฟฟาเปนดังนี้ 



๑๐ 

ประเภทโรงไฟฟากําลังผลิต (สัดสวน)  
- พลังงานหมุนเวียน  ๕,๘๕๙ เมกะวัตต (รอยละ ๑๘)  
- พลังความรอนรวม ๑๖,๐๙๑ เมกะวัตต (รอยละ ๔๘)  
- โคเจนเนอเรชั่น ๒,๕๘๑ เมกะวัตต  (รอยละ ๘)   
- พลังความรอน  ๘,๒๒๐ เมกะวัตต  (รอยละ ๒๕)  
- สายสงเชื่อมโยง ๓๐๐ เมกะวัตต  (รอยละ ๑)  
รวม   ๓๓,๐๕๑ เมกะวัตต   
ตามแผน PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓ กําลังผลิตไฟฟาสุทธิของประเทศท่ีสิ้น

ป ๒๕๕๖ จะเทากับ ๓๖,๔๙๑ เมกะวัตต หากไมมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม เพ่ือทดแทนโรงไฟฟาใน
ระบบท่ีถูกปลดเนื่องจากครบอายุการเดินเครื่อง จะทําใหกําลังผลิตไฟฟาในระบบลดลงและไม
เพียงพอตอความตองการไฟฟา เม่ือพิจารณาท่ีป ๒๕๗๓ จะมีกําลังผลิตท่ีปลดออกจากระบบรวม
ท้ังสิ้น ๑๖,๘๓๙ เมกะวัตต  

ดังนั้นเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชไฟฟาของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยหลักการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา เม่ือคํานึงถึงความม่ันคง และ ความนาเชื่อถือของระบบ
ไฟฟาท่ีตองพรอมในการจายไฟฟาทุกชวงเวลา และกําลังผลิตใหมท่ีเพ่ิมข้ึนตองครอบคลุมปริมาณ
กําลังผลิตไฟฟาสํารองอยูในระดับท่ีเหมาะสม หรือไมต่ํากวารอยละ ๑๕ เม่ือพิจารณากําลังผลิตไฟฟา
ท่ีป ๒๕๗๓ จึงจําเปนตองมีกําลังผลิตใหมเพ่ิมข้ึน ๕๕,๑๓๐ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตไฟฟาสุทธิท่ีป 
๒๕๗๓ เทากับ ๗๐,๖๘๖ เมกะวัตต ดังมีรายละเอียดแสดงในตาราง ๓.๑ ขางลางนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๑ กําลังผลิตและโรงไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๓ 

 
รายการ กําลังผลิต เมกะวัตต 

กําลังผลิตระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๗๓  
 กําลังผลิตสิ้นป ๒๕๕๔ ๓๒,๓๙๕ 
 กําลังผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในแผน ๕๕,๑๓๐ 
 กําลังผลิตท่ีหมดอายุใชงาน -๑๖,๘๓๙ 
 กําลังผลิตสุทธิเม่ือสิ้นแผน ๗๐,๖๘๖ 
โรงไฟฟาท่ีบรรจุในแผน  
 โรงไฟฟาถานหินสะอาด ๔,๔๐๐ (๖ เครื่อง) 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชแกสเปนเชื้อเพลิง ๒๕,๔๕๑ (๒๙ เครื่อง) 
 โรงไฟฟานิวเคลียร ๒,๐๐๐ (๒ เครื่อง) 
 โรงไฟฟากังหันแกส ๗๕๐ (๓ เครื่อง) 
 โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก ๖,๔๗๖ 
 โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ๙,๔๘๑ 
 ซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ๖,๕๗๒ 

 



๑๑ 

๓.๑.๓  ทางเลือกพลังงานเพ่ือผลิตไฟฟา  
ในการจัดหากําลังผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น 

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะลดสัดสวนการใชแกสธรรมชาติในการผลิตไฟฟาใหนอยลง ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงของระบบไฟฟา จึงไดมีการพิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

๑)  โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
เม่ือพิจารณาปริมาณแหลงพลังงานสํารอง พบวาถานหินมีแหลงสํารองกระจาย

อยูท่ัวโลกและปริมาณคอนขางมาก การขุดถานหินข้ึนมาใชประโยชนไมยุงยากซับซอน สามารถเก็บ
สํารองไดและมีราคาถูก ไมผันผวนและไมผูกกับราคาน้ํามัน เม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอ่ืน เชน 
น้ํามันเตา, น้ํามันดีเซล และกาซธรรมชาติ สงผลใหโรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดซ่ึงเปนโรงไฟฟา
ฐานเพ่ิมความม่ันคงใหกับระบบไฟฟา และชวยลดตนทุนในการผลิตไฟฟาของประเทศ อยางไรก็ตาม
โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดมีขอจํากัดในการหาท่ีตั้งโรงไฟฟา และมีปญหาดานการยอมรับของ
ชุมชน 

๒) โรงไฟฟานิวเคลียร 
โรงไฟฟานิวเคลียรถือเปนทางเลือกท่ีดีอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเปนโรงไฟฟา

ประเภทโรงไฟฟาฐานท่ีสามารถผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน จึงทําใหระบบไฟฟา
ม่ันคง และยังมีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา เนื่องจากมีอัตราการใชเชื้อเพลิงท่ีนอยมาก เม่ือพิจารณา
พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดตอเชื้อเพลิงท่ีใช อีกท้ังราคาเชื้อเพลิงยูเรเนียมไมไดผันแปรตามราคาน้ํามันจึง
เปนเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดความเสี่ยงดานราคาเชื้อเพลง ทําใหสามารถลดตนทุนใน
การผลิตไฟฟาของประเทศ นอกจากนี้การผลิตไฟฟาโดยพลังงานนิวเคลียรยังเปนพลังงานสะอาด ไม
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถใชเปนตัวแปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคการผลิตไฟฟาได อยางไรก็ตามโรงไฟฟานิวเคลียรยังคงมีปญหาดานการยอมรับของชุมชน ใชเงิน
ลงทุนสูง และมีขอจํากัดในการเลือกสถานท่ีตั้งโรงไฟฟา  

๓) พลังงานหมุนเวียน 
 เนื่องจากนโยบายการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิต

ไฟฟา ทําใหพลังงานหมุนเวียนซ่ึงเปนพลังงานสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนทรัพยากรท่ีหา
ไดภายในประเทศ จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง อยางไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทมีความไม
แนนอนในการผลิตไฟฟา อาทิเชน พลังงานลม และแสงอาทิตย และตนทุนในการผลิตไฟฟาของ
พลังงานหมุนเวียนยังคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นเพ่ือ
ไมใหกระทบตอตนทุนในการผลิตไฟฟาของประเทศและความม่ันคงของระบบไฟฟา จึงจําเปนตอง
จํากัดปริมาณใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

จะเห็นไดวาในอนาคตการหาแหลงผลิตพลังงานไฟฟาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการไฟฟาท่ีสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญ การเลือกใช
และพ่ึงพาพลังงานอยางใดอยางหนึ่งมากเกินไปจะเพ่ิมความเสี่ยงตอความม่ันคงของระบบไฟฟา 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกระจายสัดสวนการใชแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาอยางเหมาะสม และ
ตองพิจารณาถึงผลกระทบตอตนทุนการผลิตไฟฟาของประเทศ เพ่ือไมใหกระทบตอความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการยอมรับจากภาคประชาชน  



๑๒ 

๔) การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ทําใหมีความ

จําเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมเพ่ือรองรับความตองการดังกลาว เนื่องจากทรัพยากรในประเทศมี
ขีดจํากัด โดยเฉพาะกาซธรรมชาติในอาวไทยและตองนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศเชน กาซ
ธรรมชาติเหลว ซ่ึงมีราคาสูง สงผลใหราคาตนทุนการผลิตไฟฟาในอนาคตเพ่ิมสูงข้ึนตาม และอุปสรรค
ในเลือกสถานท่ีกอสรางโรงไฟฟาถูกจํากัดตามแนวทอกาซธรรมชาติท่ีมีอยู ซ่ึงไมครอบคลุมท้ังประเทศ 
ดังนั้นการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงสวนใหญเปนโครงการไฟฟาพลังน้ํา มีขอดีกลาวคือ
ตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ําและไมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถกําหนดสัดสวนเปนตัว
แปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือจํากัดจํานวนโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมท้ัง
สงเสริมความม่ันคงทางพลังงานและเศรษฐกิจรวมกันในภูมิภาค ทําใหมีการใชทรัพยากรในภูมิภาค
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามปริมาณรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานถูกจํากัดไมเกินรอยละ 
๑๕ ของกําลังผลิตท้ังหมดในระบบไฟฟา เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงของระบบไฟฟาใน
ประเทศ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓.๒ การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
 

ประเทศไทยไดมีการตกลงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังท่ีเปนสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศจีน ในรูปแบบของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาซ่ึงกันและกัน สําหรับการซ้ือขายไฟฟาจะเปนขอตกลงระหวาง กฟผ. กับ
บริษัทผูผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ือนบานตางๆ ท่ีไดรับสัมปทานจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให
ดําเนินการพัฒนาโครงการได ผูผลิตไฟฟาเหลานี้จะเปนบริษัทเอกชน ซ่ึงเม่ือไดบรรลุขอตกลงและมี



๑๓ 

การลงนามใน สัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. แลว ก็จะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ในปริมาณ ราคา และ
ระยะเวลาภายใตเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในสัญญา 

ขอตกลง หรือบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ (MOU – Memorandum of 
Understanding) ในปจจุบันมีดังนี้คือ ไทย-เมียนมาร ๑,๕๐๐ เมกะวัตต ไทย-ลาว ๗,๐๐๐ เมกะวัตต 
ไทย-กัมพูชา ไมระบุปริมาณการซ้ือขายไฟฟา ไทย-มาเลเซีย อยูระหวางดําเนินการเจรจาขอตกลง 
นอกจากนี้ไทย ยังมีขอตกลงกับจีน ซ่ึงเปนประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมสมาชิกอาเซียน อีก ๓,๐๐๐ เมกะ
วัตต ดังรายละเอียดแสดงใน ภาพท่ี ๓.๒  
 
๓.๒  การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานท่ีไดจายไฟฟาเขาระบบแลว 

ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน เม่ือสิ้นสุดแผนในป ๒๕๗๓ จะมีกําลังผลิต
ท่ีมาจากการซ้ือไฟฟาจากประเทศเปนจํานวน ๖,๕๗๒ เมกะวัตต เทียบไดกับโรงไฟฟาขนาด ๖๐๐ เม
กะวัตตประมาณ ๑๑ โรง หรือประมาณ รอยละ ๙.๓ ของกําลังผลิตรวมของประเทศ ในป ๒๕๗๓ ซ่ึง
เปนปสิ้นสุดแผน ซ่ึงยังไมถือวาเปนประมาณท่ีสูงเกินไป ท้ังนี้การซ้ือไฟฟาจากตางประเทศตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอ ความม่ันคงของระบบไฟฟาดวย แตอยางไรก็ตามการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศ 
ในปริมาณดังกลาวก็มีผลตอราคาคาไฟฟา ทําใหราคาคาไฟฟาไมสูงเกินไป และเปนการเสริมใหระบบ
ไฟฟาของประเทศไทยมีกําลังผลิตเพียงพอ กับความตองการไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเปนการสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้นจึงขอเริ่มวิเคราะหผลกระทบของการซ้ือไฟฟาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน โดยการเริ่มตนจากการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ในปจจุบันนี้ (กรกฎาคม 
๒๕๕๖)  

๓.๒.๑  โครงการเทิน-หินบุน 
โครงการไฟฟาเทิน-หินบูน เปนโครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกของกลุมบริษัท 

เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการโดยบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด (บมจ. จี เอ็ม เอส 
เพาเวอร ถือหุน รอยละ ๑๐๐) ผานบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง
บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ ๒๐ การไฟฟาลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ ๖๐ 
และกลุม Nordic Hydropower AB ถือหุนในสัดสวนรอยละ ๒๐ 

เทิน-หินบูน เปนโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําขนาด ๒๑๐ เมกะวัตตนับเปน
โครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกในลาวท่ีดําเนินงานโดยบริษัท เอกชนตางประเทศ เพ่ือผลิตและ
จําหนายกระแสไฟฟาใหแกประเทศไทย และไดรับสัมปทานจากรัฐบาลลาวใหดําเนินการผลิต
กระแสไฟฟาในระยะเวลา ๓๐ ป ซ่ึงสามารถตออายุสัญญาได และยังเปนโครงการผลิตพลังงานไฟฟา 
โครงการแรกของลาวท่ีลงนามในขอตกลงการซ้ือไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สราง
เสร็จสมบูรณและเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชยมาตั้งแตป ๒๕๔๑ 

ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางบริษัท เทิน-หินบูน กับรัฐบาลลาว
ใหบริษัท เทิน หินบูน ไดสิทธิท่ีจะขยายโครงการเพ่ิมข้ึนเปน ๕๐๐ เมกะวัตตทําใหปริมาณไฟฟาท่ีขาย
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเปน ๔๔๐ เมกะวัตตและอีก ๖๐ เมกะวัตต จะถูก
ขายใหการไฟฟาลาว โดยไดมีการลงนามแกไขสัญญาการซ้ือไฟฟาของโครงการเทิน-หินบูน กับการ
ไฟฟาฝายผลิตเพ่ือรองรับปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนแลว และขณะนี้โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและ



๑๔ 

จายไฟฟาใหกับระบบของประเทศไทยเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีผานมา โครงการเทิน-หินบุน 
โดยรวมมีกําลังผลิตท่ีขายใหประเทศไทย ๔๔๐ เมกะวัตต มีอายุสัญญานับจากวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๕ เปนเวลา ๒๗ ป โดยมผานระบบสายสงขนาดแรงดัน ๒๓๐ กิโลโวลต (๑,๐๐๐ โวลต) 
เชื่อมโยงจากโครงการในแขวงบอลิคําไซและคํามวนของลาว มายังจังหวัดนครพนมของไทย คาไฟฟา
ตกลงราคาไวท่ีหนวยละ ๔.๓ เซนต จายเปนเงินบาทครึ่งหนึ่งและเงินดอลลารอีกครึ่งหนึ่ง (ใชอัตรา
แลกเปลี่ยนคงท่ีท่ี ๒๕.๓๕ บาทตอดอลลาร) เฉลี่ยแลวอยูท่ีราคาหนวยละ ๑.๓๔ บาท โดยมีอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของคาไฟฟา รอยละ ๓ ตอปในระยะชวงเวลากอสราง ๔ ป จากนั้นคาไฟฟาจะเพ่ิมข้ึน รอยละ 
๑ ตอป ในชวงเวลา ๑๐ ปขางหนา หลังจากนั้นจึงคอยมาตกลงเรื่องคาไฟฟากัน 

 

 
 

ภาพท่ี ๓.๓ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบุน และน้ําเทิน ๒ 
 
๓.๒.๒  โครงการน้ําเทิน ๒ 

โครงการน้ําเทิน ๒ สรางก้ันแมน้ําเทินในแขวงแขวงคํามวน สปป. ลาว บริเวณท่ี
ราบสูงนากาย (Nakay Plateau) หางจากกรุงเวียง-จันทนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ ๒๕๐ 
กิโลเมตร มีกําลังผลิตติดตั้ง ๑,๐๗๐ เมกะวัตต เปนโครงการรวมทุนของผูพัฒนาโครงการระหวาง 
บริษัท Electricite de France ของฝรั่งเศส (ถือหุน รอยละ ๔๐) สปป. ลาว (ถือหุนโดยรัฐวิสาหกิจ
ถือหุนลาว รอยละ ๒๕) และบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด ของไทย (ถือหุน รอยละ ๓๕)  โดยเริ่มขาย
ไฟฟาจํานวน ๙๔๘ เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. ตั้งแตวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ มีอายุสัญญา ๒๕ ป  



๑๕ 

โครงการจะมีสายสงขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต เชื่อมโยงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูง ท่ีสะหวันนะเขต (ฝงลาว) ขามแมน้ําโขงมาฝงไทย และเชื่อมโยงกับระบบสงของ กฟผ. ท่ี
สถานีไฟฟาแรงสูงรอยเอ็ด ๒ 

โครงการน้ําเทิน ๒ ขายไฟใหไทย รอยละ ๙๕ ของกําลังการผลิตท้ังหมด หรือคิด
เปน ๕,๖๓๖ ลานหนวยตอป โดยขายไฟใหไทยในอัตราเฉลี่ย ๑.๒๐ บาทตอหนวย แตในชวงท่ีไทย
เกิดปญหากาซฯ จากแหลงกาซในพมาหยุดจายจน กฟผ.ตองมีการปลอยน้ําจากเข่ือนศรีนครินทรเพ่ือ
ผลิตไฟฟาจนเกิดน้ําทวมในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น โรงไฟฟาน้ําเทิน ๒ ก็มีสวนชวยผลิตไฟฟา ไปปอนให
ไทยไมเกิดปญหาไฟฟาดับ (Black out) โดยมีการโหลดกําลังผลิตสงปอนใหไทยไปอยูท่ีวันละ ๒๒-๒๔ 
ลานหนวย จากปกติอยูท่ีวันละ ๑๖-๑๗ ลานหนวย เปนระยะเวลาตลอด ๑ เดือนเต็ม 

๓.๓.๓  โครงการหวยเฮาะ 
โรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะเปนผูผลิตไฟฟาเอกชน ตั้งอยูในตั้งอยูท่ีแขวงจําปาสัก

และอัตตปอ ซ่ึงอยูทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนโรงไฟฟาพลังน้ํา กําลัง
การผลิต ๑๕๒ เมกะวัตต เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงไฟฟาหวยเฮาะ เปน
การรวมทุนระหวางบริษัทโกลว จํากัด (รอยละ ๕๕) รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (รอยละ ๒๐) และบริษัท 
HHTC (รอยละ ๒๕) โดยโรงไฟฟาแหงนี้จะผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับ กฟผ. และ การไฟฟา
ลาว กฟผ. ไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ Houay Ho Power Company Limited (HHPC) เม่ือ
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยมีอายุสัญญา ๓๐ ป เพ่ือรับซ้ือไฟฟาจํานวน ๑๒๖ เมกะวัตต ณ จุดสง
มอบชายแดนไทย-ลาว คิดเปน พลังงานไฟฟาท่ีรับซ้ือเฉลี่ย ๔๗๐ ลานหนวยตอป โดยมีจุดเชื่อมโยง
ระบบสงฝงไทยท่ี สถานีไฟฟาแรงสูง ๒๓๐ กิโลโวลตอุบลราชธานี ๒ โครงการฯ ไดเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบ กฟผ. ไดตามกําหนดซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชย เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๔๒ ราคารับซ้ือเฉลี่ย 
๑.๘๔๒๘ บาทตอหนวย 
 

 
ภาพท่ี ๓.๔ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ 



๑๖ 

๓.๓.๔  โครงการน้ํางึม ๒ 
เปนโครงการเข่ือนกักเก็บน้ํา และโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา ตั้งอยูบนแมน้ํางึม ท่ี

บานหวยบอ แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว แมน้ํางึมเปนแมน้ําท่ีไหลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
สปป.ลาว ตนน้ําอยูในบริเวณแขวงเชียงขวางไหลลงมาทางทิศใตจนมาถึงแขวงเวียงจันทน กอนหนาท่ี
จะมีเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๒ บนสายน้ํางึมไดมีเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ ซ่ึงดําเนินการมาแลว
กวา ๓๐ ป และเปนปฐมบทท่ีทําให สปป.ลาวมองเห็นถึงจุดเดนของท่ีตั้งของประเทศ ซ่ึงแมจะมี
จุดออนตรงท่ีไมมีทางออกสูทะเล แตก็มีจุดแข็งตรงท่ีมีลําน้ําหลากสาย สามารถ สรางเข่ือนกักเก็บน้ํา 
และโรงไฟฟาพลังน้ําไดหลายแหง สามารถปอนพลังงานไฟฟาใหกับประเทศเพ่ือนบานไดอยางไมรูจบ 
นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดอยางมหาศาลในอนาคต สปป.ลาวจึงนําจุดแข็งดังกลาว มาวาง
ตําแหนงของประเทศวาเปน "แบตเตอรี่แหงเอเชีย" ปจจุบันโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ หมดอายุสัมปทาน ได
โอนกิจการและการดําเนินงานท้ังหมดมาอยูกับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว เรียบรอยแลว สวนเข่ือนและ
โรงไฟฟาน้ํางึม ๒ ตั้งอยูเหนือเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ ข้ึนไปทางตนน้ําหางกันประมาณ ๓๕ 
กิโลเมตร ทางใตเข่ือนมีโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต ๖๑๕ เมกะวัตต ประกอบดวย เครื่อง
กําเนิดไฟฟา ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๐๕ เมกะวัตต  
 

 
 

ภาพท่ี ๓.๕ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม ๒ 
 

ตอจากโรงผลิตไฟฟาไดมีการเดินสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐/๕๐๐ กิโลโวลต มา
จนถึงสถานียอยบานนาบง ซ่ึงอยูหางจากโรงผลิตไฟฟา ๘๐ กิโลเมตร ตอจากนั้นไดเดินสายมาอีก ๒๗ 
กิโลเมตร ถึงจุดสงมอบริมแมน้ําโขง และโยงสายสงไฟฟาขามแมน้ําโขงเขามายังประเทศไทยและ
เชื่อมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูงอุดรธานี ๓ ตอไป  

ผูรวมลงทุนพัฒนาโครงการประกอบดวย บริษัท ช. การชาง (รอยละ ๒๘.๕) บริษัท 
ผลิตไฟฟาราชบุรี (รอยละ ๒๕) บริษัททางดวน กรุงเทพ (รอยละ ๑๒.๕) บริษัท P.T. Construction 



๑๗ 

& Irrigation (รอยละ ๔) Shalapak Development (รอยละ ๔) Team Consulting Engineering 
and Management (รอยละ ๑) และ การไฟฟาลาว (รอยละ ๒๕) โดยท่ีตัวเลขในวงเล็บคือจํานวน
สัดสวนการถือหุนของแตละบริษัท โครงการไดจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับประเทศไทย เม่ือเดือน 
มีนาคม ๒๕๕๔ อายุสัญญา ๒๗ ป โดยมีอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย ประมาณ ๒.๓ บาทตอหนวย 
 
๓.๓  การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานท่ีกําลังดําเนินการ 

ยังมีโครงการท่ีไดมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว และอยูระหวางดําเนินการ
กอสราง และมีกําหนดแลวเสร็จในอนาคตอันใกล ซ่ึงเปนโครงการท่ีอยูใน สปป. ลาวท้ังหมดอีก ๓ 
โครงการดวยกันคือ 

๓.๓.๑  โครงการหงสาลิกไนต 
โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนโครงการเดียวในประเทศลาว ท่ีผลิตไฟฟาจาก

ถานหินลิกไนต เชนเดียวกับท่ีแมเมาะจังหวัดลําปางของไทย มีพ้ืนท่ีรวม ๗๖.๒ ตารางกิโลเมตร ใน
เขตเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนเหมืองถานหินลิกไนต สามารถรองรับการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญา ๒๕ ป ดวยปริมาณถานหินสํารอง ๕๗๗.๔ ลานตัน เหตุผลท่ี
ตองผลักดันใหเกิดโรงไฟฟาใกลพ้ืนท่ีเหมืองดังกลาวเพราะถานหินลิกไนตไมสามารถสงออกได และท่ี
สําคัญคือ สปป.ลาวตองการพัฒนาประเทศใหเปน "แหลงพลังงานของภูมิภาคอาเซียน" หรือ Battery 
of ASEAN โดยมีผูรวมดําเนินโครงการท้ังหมด ๓ ฝายคือ ๑) รัฐวิสาหกิจถือหุนลาว (Lao Holding 
state Enterprise-LHSE) รอยละ ๒๐ ๒) บริษัท บานปูเพาเวอร จํากัด ถือรอยละ ๔๐ และ ๓) 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ถือรอยละ ๔๐ แลว และตั้งบริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด 
ข้ึนมาดูแลโครงการ 

โครงการหงสาลิกไนต ประกอบดวย ๒ สวนท่ีมีขนาดการลงทุนขนาดใหญคือ สวน
ท่ีเปนตัวโรงไฟฟากับเหมืองถานหิน สวนโรงไฟฟาหงสาลิกไนตจะติดตั้งเครื่องจักรปนไฟรวมกําลังผลิต 
๑,๖๔๘ เมกะวัตต โดย ๑,๔๗๓ เมกะวัตตจะจําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตของไทย ท่ีเหลืออีก 
๑๗๕ เมกะวัตต จําหนายใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว สวนท่ีเก่ียวกับโรงไฟฟายังรวมถึงการลงทุน
กอสรางระบบสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตรไปยัง
ชายแดนไทย กับสายสงขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต ระยะทางอีกราว ๑๒๐ กม.จากโรงไฟฟาไปยังเมือง
หลวงพระบาง ขณะนี้ในพ้ืนท่ีไดเริ่มดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จพรอมผลิตไฟฟา เขา
ระบบไดตามแผน คือ เครื่องท่ี ๑ เขาระบบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เครื่องท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และเครื่องท่ี ๓ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ สําหรับการสงไฟฟามายังประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมโยงมายัง
สถานีไฟฟาแรงสูงท่ีอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยมีราคาคาไฟเฉลี่ย ๒.๒๗๕ บาทตอหนวย เปน
ระยะเวลา ๒๕ ป 

๓.๓.๒  โครงการไซยะบุร ี
โครงการไซยะบุรีต้ังอยูบนลําน้ําโขง ทางตอนเหนือของลาวในแขวงไซยะบุรี โดยมี

ผูพัฒนาโครงการคือ Xayaburi Power Company Limited (XPCL) อายุสัมปทาน ๒๙ ป ลงนาม 
PPA กับ กฟผ. เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีการแบงสัดสวนการถือหุนระหวาง ช. การชาง (รอยละ 
๕๐) นทีซินเนอรยี่ (รอยละ ๒๕) EGCO (รอยละ ๑๒.๕) BECL (รอยละ ๗.๕) และ P.T. (รอยละ ๕) 



๑๘ 

โครงการดังกลาวมีกําลังการผลิตติดตั้งท้ังหมด ๑,๒๘๕ เมกะวัตต ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยขายให 
กฟผ. ปละ ๖,๙๒๙ ลานหนวย โดยมีการแบงไฟฟาท่ีผลิตไดใหลาวในสัดสวน ๖๐ เมกะวัตต สวนท่ี
เหลืออีก ๑,๒๒๐ เมกะวัตต สงขายใหกับประเทศไทย ในราคาเฉลี่ย ๒.๓๒ บาทตอหนวย เปน
ระยะเวลา ๒๙ ป ซ่ึงถูกกวาราคารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา IPP ในไทย ซ่ึงขายในราคาเฉลี่ย ๒.๗๐ 
บาทตอหนวย ท้ังนี้ตามความตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยและลาว ซ่ึงโครงการดังกลาวจะสง
ไฟฟาเขาระบบของไทยไดภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  

เข่ือนไซยะบุรีเปนแบบท่ีไมมีอางเก็บน้ํา การผลิตไฟฟาจะใชจากน้ําในแมน้ําโขงท่ี
ไหลผานโครงการ โดยไมมีการกักเก็บน้ําดังนั้นจึงไมมีพ้ืนท่ีน้ําทวม โรงไฟฟาชนิดนี้เรียกเปนภาษา
เทคนิควา Run-of-river เนื่องจากเข่ือนไซยะบุรีเปนเข่ือนท่ีสรางก้ันแมน้ําโขงซ่ึงเปนแมน้ํานานาชาติ 
จึงตองมีการออกแบบเปนอยางดี เพ่ือใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนทายน้ํานอยท่ีสุดและเปนท่ี
ยอมรับของประเทศอ่ืนท่ีใชแมน้ําโขงรวมกัน คือ กัมพูชา ไทย และเวียตนาม ท้ังนี้ได มีการ
ออกแบบสรางทางปลาผาน ท่ีปลาจะสามารถวายผานไปไดท้ังทวนน้ําและตามน้ําตลอดท้ังป และ
เข่ือนยังไดถูกออกแบบใหมีทางระบายตะกอน เพ่ือใหตะกอนไดไหลไปตามน้ําโดยไมมีการตกตะตอน
อยูหนาเข่ือน เปนตน ซ่ึงการกอสรางเข่ือนไซยะบุรี ก็ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแมน้ําโขง
แลว ขณะนี้โครงการไดดําเนินการกาวหนาไปไดประมาณรอยละ ๑๐  

กระแสไฟฟาจากโครงการ จะผานระบบ ๕๐๐ กิโลโวลตมายังชายแดนไทยเปน
ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร และจะมีสายสงขนาดเดียวกัน เชื่อมโยงมายังระบบของประเทศไทยท่ีสถานี
ไฟฟาแรงสูง เลย ๒  

๓.๓.๓  โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย 
เข่ือนไฟฟาพลังน้ําเซเปยน-เซน้ํานอย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีแขวงจําปาสักและแขวงอัตตะ

ปอ ตอนใตของประเทศ สปป. ลาว เปนโครงการลงทุนขนาดใหญของกลุมนักลงทุนจากประเทศ
เกาหลี ประเทศไทย และประเทศ สปป. ลาว ไฟฟาท่ีผลิตไดสวนหนึ่งจะขายใหแกการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย โดยสงเขาทางจังหวัดอุบลราชธานี และสวนหนึ่งจะเขาสูระบบของการไฟฟาลาว
ประกอบดวยผูถือหุน ๔ บริษัท ไดแก - SK Engineering & Construction Co., Ltd. (SKEC) ถือหุน 
รอยละ ๒๖ - Korea Western Power Co., Ltd. (KOWEPO) ถือหุน รอยละ ๒๕ - Ratchaburi 
Electricity Generating Holding PCL. (RATCH) ถือหุน รอยละ ๒๕ - Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) ถือหุน รอยละ ๒๔ โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย มีการกักเก็บน้ําหลักในเข่ือนเซ
น้ํานอย ซ่ึงมีความจุประมาณ ๑,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยรับน้ํามาจากฝายหวยหมากจันทนและ
เข่ือนเซเปยนเพ่ือใหไดปริมาณน้ําเพียงพอ ในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากตัวเข่ือนตั้งอยูบนแผนโบ
ลาเวนพลาโต (Bolaven Plateau) และสวนของโรงไฟฟาติดตั้งอยูดานลางของแผนพลาโต ทําใหได
ความสูงของน้ําในการผลิตไฟฟาประมาณ ๖๓๐ เมตร และผันน้ําลงแมน้ําเซกอง โรงไฟฟาพลังน้ําแหง
นี้ มีกําลังการผลิต ๔๐๐ เมกะวัตต ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๑๒๐ เมกะวัตต จํานวน ๓ เครื่อง 
เพ่ือจายกระแสไฟฟาผานสถานียอยปกเซ สูประเทศไทย และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๔๐ เมกะวัตต 
อีกหนึ่งเครื่องเพ่ือจายกระแสไฟฟาใหแกรัฐบาล สปป. ลาว นอกจากนี้น้ําท่ีไดจากการปนไฟของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ยังสามารถสงเขาสูพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณทายโรงไฟฟาอีกดวย 



๑๙ 

โครงการจะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. เปนเวลา ๒๗ ป ในปริมาณกําลังผลิต ๓๕๔ เม
กะวัตต และพลังงานไฟฟา ๑,๕๗๕ ลานหนวยตอป โดยจะเชื่อมตอเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และมีราคาคาไฟฟาประมาณ ๒.๓๐ บาทตอหนวย 
 
๓.๔  การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานท่ีไดตกลงเบ้ืองตนแลว 

สําหรับโครงการท่ีไดมีการตกลงกันเบื้องตนแลววา จะมีการพัฒนาโครงการในลําดับตอไป
แตยังไมมีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา เพียงแตไดมีขอตกลงในดานราคา ซ่ึงเรียกวา Tariff MOU 
ไปแลว การลงนามใน Tariff MOU ยังไมเปนท่ีแนนอน ๑๐๐ เปอรเซ็นตวาโครงการจะสามารถ
เดินหนาตอไปจนมีการกอสรางได ซ่ึงในชวงท่ีผานมาก็มีโครงการท่ีมี Tariff MOU แตโครงการได เลิก
ลมไปแลว เชน โครงการน้ํางึม ๓ เปนตน ในขณะนี้โครงการท่ีไดตกลงใน Tariff MOU มี ๑ โครงการ
ซ่ึงก็เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําใน สปป. ลาวอีกเชนกันคือ 

๓.๔.๑  โครงการน้ําเง้ียบ ๑ 
โครงการน้ําเง้ียบ ๑ เปนโครงการท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับ โครงการน้ํางึม ๒ 

และจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาจากโครงการมายังสถานีไฟฟาแรงสูงนาบงใน สปป. ลาว รวมกับโครงการ
น้ํางึม ๒ กอนท่ีจะขายไฟฟาใหกับประเทศไทย  

โรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ ซ่ึงมีการลงนามในความรวมมือพัฒนาโครงการ ตั้งแตป 
๒๕๕๒ โดยการจัดตั้งบริษัทรวมทุนในครั้งนั้น เปนการรวมทุนระหวาง กฟผ.อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุน 
รอยละ ๓๐ กับบริษัท Kansai ประเทศญี่ปุน รอยละ ๔๕ และ LHSE ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจของลาว ถือ
หุน รอยละ ๒๕ การเขารวมถือหุนครั้งนี้จะชวยเพ่ิมโอกาสการลงทุนของ กฟผ.อินเตอรฯ ในลาว 
รวมถึงชวยเพ่ิมความม่ันคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศไทย 

โครงการไฟฟาพลังน้ําน้ําเง้ียบ ๑ มีสถานท่ีตั้งอยูบนแมน้ําเง้ียบ พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางตอนกลางของ ลาว ท้ังในแขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทนและแขวงบอลิคําไซ 
ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๒ เครื่อง ขนาดเครื่องละ ๑๓๔.๕ เมกะวัตต รวมกําลังผลิต ๒๖๙ เม
กะวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยปละ ๑,๔๙๐ ลานหนวย สงกระแสไฟฟาเขาระบบสายสง
ไฟฟา ๒๓๐ กิโลโวลต ความยาวประมาณ ๑๓๐ กม. จากโรงไฟฟาหลัก เข่ือนน้ําเง้ียบ ๑ ถึง สถานี
ไฟฟาแรงสูงนาบง และสงตอเขาประเทศไทยผานทางระบบสงไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต เขาสูสถานีไฟฟา
แสงสูงอุดรธานี ๓ 

โครงการจะมีอายุสัญญา ๒๗ ป มีกําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย วันท่ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๑ ในปริมาณกําลังผลิต ๒๖๙ เมกะวัตต และพลังงานไฟฟา ๑,๔๕๙ ลานหนวยตอป โดยมีอัตรา
คาไฟฟาประมาณ ๒.๓๒ บาทตอหนวย 

 



๒๐ 

 
 

ภาพท่ี ๓.๖ แผนท่ีแสดงศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

๓.๕  ศักยภาพของกําลังผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ือนบาน 
ในอนาคตประเทศไทยยังคงมีการวางแผนท่ีจะซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมเติม จาก

ประเทศเพ่ือนบานอ่ืนๆ นอกจาก สปป. ลาว ซ่ึงจะรวมถึง ประเทศเมียนมาร และกัมพูชา แตโครงการ
เหลานี้ยังเปนโครงการท่ีตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม ถึงความเปนไปไดในการพัฒนาจนกระท่ังถึงระดับ ท่ี
จะผลิตไฟฟาได ซ่ึงโครงการเหลานี้จะไดกลาวถึงในลําดับตอไป  

๓.๕.๑  โครงการในประเทศเมียนมาร 
ประเทศเมียนมารเปนประเทศท่ีมีศักยภาพทางดานพลังงานคอนขางมาก ประเทศ

เมียนมารมีศักยภาพของพลังงานน้ํามากถึง ๑๐๘,๐๐๐ เมกะวัตต (ภาพท่ี ๓.๖) ซ่ึงถาสามารถพัฒนา
เปนพลังงานไฟฟาได ก็จะมีปริมาณมากกวาความตองการไฟฟาของประเทศไทยในป ๒๕๗๓ เสียอีก  

เม่ือหากมองยอนหลัง ๓-๔ ป จะเห็นวานับจากรัฐบาลทหารเมียนมารประกาศ
ปฏิรูปประเทศ ประธานาธิบดีเต็ง เสงกาวข้ึนสูอํานาจ บรรลุขอตกลงกับอองซาน ซูจี ทําใหนางไดรับ
การปลอยตัวและเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง จากนั้นรัฐมนตรีฮิลลารี คลินตันเยือนประเทศเมียนมาร
เม่ือป ๒๕๕๔ ตามมาดวยประธานาธิบดีบารัก โอบามาในป ๒๕๕๕ การเยือนของผูนําสหรัฐทําให
รัฐมนตรี ผูนําอีกหลายประเทศตอแถวเยือนเมียนมาร เริ่มปรับความสัมพันธทางการเมือง เจรจาเรื่อง
การคาการลงทุน ตัวเลขการลงทุนจากตางชาติแสดงใหเห็นชัดเจนวาเศรษฐกิจกําลังเติบโต ปท่ีแลวนัก
ลงทุนตางชาติเพ่ิมการลงทุนในเมียนมารถึง ๕ เทาเม่ือเทียบกับปกอนหนา การลงทุนสวนใหญมาจาก
จีน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใตและสิงคโปร ประเทศเหลานี้คือประเทศท่ีลงทุนในเมียนมารอยูกอนแลว
และเพ่ิมการลงทุน ดังนั้น เม่ือประเมินวาอีกไมนานเม็ดเงินบริษัทชาติตะวันตกจะหลั่งไหลเขามา เม็ด
เงินการลงทุนจะเพ่ิมข้ึนอีกหลายเทาตัว 



๒๑ 

 
 

ภาพท่ี ๓.๗ ศักยภาพพลังงานไฟฟาในประเทศเมียนมาร 
 

ประเทศไทยในฐานะเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร ก็ไดเริ่ม
มองเห็นโอกาสท่ีจะแสวงหาแหลงพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.)ไดรับมอบหมายจากภาครัฐ ไปศึกษารวมกับรัฐบาลพมาถึงความเปนไปไดในการพัฒนา
โรงไฟฟาถานหิน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและจะให กฟผ. หรือบริษัทลูกของ กฟผ. เขาไปลงทุน 
ซ่ึงผลการศึกษาไดดําเนินการแลวเสร็จไปแลว 

นอกจากโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายแลว โรงไฟฟาพลังน้ําตางๆ เชน 
Hutgyi, Tasang, Taninthayi, Mong Ton เปนตน ก็เปนโครงการท่ีนาสนใจในการท่ีประเทศไทย 
จะไปพัฒนารวมกับประเทศเมียนมาร เพราะตั้งอยูไมไกลจากพรมแดนมากนัก และอยูในวิสัยท่ีจะ
สราง สายสงไฟฟาแรงสูงเขามาเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของประเทศไทยได 

๓.๕.๒  โครงการในประเทศกัมพูชา 
เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึก

ความตกลงโครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟาท่ีจะสนับสนุน ใหมีการซ้ือขายไฟฟาระหวางสอง
ประเทศ ตอมาเม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กฟผ. และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟา ท่ีจะขายไฟฟาใหกับกัมพูชาในจังหวัดเสียมราฐ และพระตะบอง จํานวน ๒๐-๓๐ เมกะวัตต 
(ปจจุบันเพ่ิมเปน ๑๒๐ เมกะวัตต) โครงสรางอัตราคาไฟฟาเปนแบบคิดตามชวงเวลาของการใช 
(TOU) นอกจากนี้ ยังไดมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสตึงนัม (๑๒๐ เมกะ
วัตต) และโครงการโรงไฟฟาเกาะกงในกัมพูชา (๑,๘๐๐-๓,๖๐๐ เมกะวัตต) ซ่ึงใชถานหินเปน
เชื้อเพลิงอีกดวย แตโครงการยังไมมีความคืบหนา 

สําหรับประเทศกัมพูชานั้น ศักยภาพของพลังงานท่ีจะพัฒนาเปนพลังงานไฟฟา มี
ไมมากนัก และการพัฒนาก็มุงเนนท่ีจะใชในประเทศ เพราะโครงการตางๆ เปนโครงการขนาดเล็ก 



๒๒ 

และประเทศกัมพูชาเองก็มีความตองการไฟฟาราคาถูกอยูในขณะนี้ เนื่องจากในปจจุบันการผลิตไฟฟา
สวนใหญมาจากน้ํามันทําใหราคา คาไฟฟาสูงถึงหนวยละ ๑๐-๑๕ บาท ซ่ึงถือวาเปนราคาท่ีสูงมาก  

๓.๕.๓  โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง 
รัฐบาลลาวซ่ึงตั้งเปาหมายวาจะเปนแบตเตอรี่แหงเอเชีย ไดเตรียมพัฒนาโรงไฟฟา

พลังน้ําในพ้ืนท่ีริมแมน้ําโขงอีก ๑๑ โครงการ ประกอบดวย ๑. โครงการปากแบง กําลังการผลิต 
๑,๒๓๐ เมกะวัตต ๒. โครงการหลวง พระบาง กําลังการผลิต ๑,๔๑๐ เมกะวัตต ๓. โครงการไชยะบุรี 
กําลังการผลิต ๑,๒๘๕ เมกะวัตต ๔. โครงการปากลาย กําลังการผลิต ๑,๓๒๐ เมกะวัตต ๕. โครงการ
สานาคาม กําลังการผลิต ๕๗๐ เมกะวัตต ๖. โครงการปากชม กําลังการผลิต ๑,๐๗๙ เมกะวัตต ๗. 
โครงการบานกุม กําลังการผลิต ๒,๐๐๐ เมกะวัตต ๘. โครงการลาดเสือ กําลังการผลิต ๘๐๐ เมกะ
วัตต ๙. โครงการดอนสะหง กําลังการผลิต ๓๖๐ เมกะวัตต ๑๐. โครงการสะตึงเตร็ง กําลังการผลิต 
๙๘๐ เมกะวัตต ๑๑. โครงการซัมบอร กําลังการผลิต ๔๖๐ เมกะวัตต รวมกําลังการผลิตท้ังหมด 
๑๑,๔๙๔ เมกะวัตต 

ท้ัง ๑๑ โครงการเปนโรงงานผลิตไฟฟา จากน้ําหรือไฮโดรเพาเวอร โดยการผันน้ํา
จากแมน้ําโขงข้ึนมาปนกระแสไฟ ปจจุบันมี ๑ โครงการท่ีเริ่มดําเนินการกอสรางแลว คือ โครงการไช
ยะบุรี โดยกลุม บริษัท ช. การชางนั่นเอง สวนโครงการท่ีเหลือซ่ึงอยูบนแมน้ําโขงในเขตประเทศลาว 
รัฐบาลลาวจะพิจารณาใหสัมปทานก็ตอเม่ือ โครงการไชยะบุรีสรางแลวเสร็จ หากการพัฒนาโครงการ
ของลาวท้ัง ๗ แหงเดินหนาไดตามแผนจะทําให สปป.ลาวกลายเปนแบตเตอรี่แหงเอเชียอยางสมบูรณ
แบบ ในจํานวน ๑๑ โครงการจะมีอยู ๔ โครงการคือโครงการท่ี ๖. โครงการปากชม และโครงการท่ี 
๗. โครงการบานกุมเปนโครงการท่ีอยูบนแมน้ําโขงท่ีเปนพรมแดนไทย-ลาว และโครงการท่ี ๑๐. 
โครงการสะตึงเตร็ง กับโครงการท่ี ๑๑. โครงการซัมบอร เปนโครงการท่ีอยูในประเทศกัมพูชา 

 

 
 

ภาพท่ี ๓.๘ ศักยภาพของโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง 



๒๓ 

๓.๕.๔  โครงการในประเทศมาเลเซีย 
กฟผ. และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดลงนาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟาเม่ือป ๒๕๒๓ เพ่ือขายไฟฟาใหไทยปริมาณพลังไฟฟา ๘๐ เมกะวัตต โดยเชื่อม
ผานระบบสง ๑๑๕ เควี ตอมาไดมีการเชื่อมระบบท้ังสองประเทศดวยระบบกระแสตรงแรงสูง ทําให
สารถซ้ือขายไฟฟาไดเพ่ิมอีก ๓๐๐ เมกะวัตต ท้ังสองฝายไดลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟา HVDC 
System Interconection Agreement (SIA ๒๐๐๒) ฉบับวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แตเนื่องจาก
ไมมีการตกลงกันเปนท่ีแนนอนในการซ้ือขายไฟฟาระหวาง ๒ ประเทศ และราคาท่ีไมเปนท่ีจูงใจ ทํา
ใหการซ้ือขายไฟฟาระหวางไทย และมาเลเซียมีปริมาณเพียงเล็กนอยในลักษณะไมแนนอน (Non-firm) 

สําหรับในอนาคต เนื่องจากมาเลเซียมีชายฝงทะเลทางดานตะวันตก ติดกับทะเล
อันดามัน ทําใหอาจใชเปนทําเลในการขนสงถานหินนําเขาได ซ่ึงอาจจะทําใหมาเลเซียสามารถพัฒนา
โรงไฟฟาพลังความรอนถานหิน เพ่ือขายใหกับประเทศไทยทางภาคใต  
 
๓.๖  ผลกระทบตอการดําเนินการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 

ในการดําเนินการเพ่ือ ใหการซ้ือขายไฟฟากับประเทศเพ่ือนบาน ไดบรรลุความสําเร็จนั้น 
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง (ซ่ึงในท่ีนี้ไมมีการวิเคราะหปจจัยทางดานการเมือง) เชน นโยบายของ
ประเทศในดานไฟฟา สภาพทางเศรษฐกิจ ความรวมมือระหวางหนวยงานทางดานไฟฟาของประเทศคูคา 
รวมไปถึงการจัดตั้งองคการความรวมมือทางดานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน  

๓.๖.๑  ข้ันตอนในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใน

ฐานะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะมอบหมายให คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือ
ดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือ
รับซ้ือไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการท่ีจะรับซ้ือ 
และเจรจาสัญญาใหไดราคา เง่ือนไข ความม่ันคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบอยาง
เหมาะสม โดยมี กฟผ. เปนผูดําเนินการเพ่ือนําเสนอขอมูลตางๆ เหลานี้ ใหกับคณะอนุกรรมการฯ 
หลังจากนั้น จึงนําเสนอราง Tariff MOU ซ่ึงไดมีขอตกลงในดานราคาคาไฟฟารวมกันระหวางผูพัฒนา
โครงการ และ กฟผ.ในฐานะคูสัญญา ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ ครม. 
ใหความเห็นชอบ เม่ือมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ. จะเจรจากับผูพัฒนาโครงการเพ่ือจัดทํา
รางสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอขอความเห็นชอบตาม
ข้ันตอนเดียวกับ Tariff MOU ตอไป 

๓.๖.๒  ผลกระทบในเชิงบวกท่ีมีตอการดําเนินการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
การท่ีประเทศไทยประสบความสําเร็จในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 

โดยเฉพาะกับประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมาจาก
การดําเนินการของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

๑) ผูพัฒนาโครงการเปนผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการท่ีจะขาย
ไฟฟากลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนา
โครงการเพ่ือสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น  



๒๔ 

๒) บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน ประเทศไทยมีบทบาทเปนผูนําใน
หลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องไฟฟา ซ่ึงประเทศอาเซียนไดรวมกันจัดตั้ง Heads of ASEAN Power 
Utilities/Authorities (HAPUA) โดยประเทศไทยเปนสมาชิกท่ีไดเริ่มกอตั้งองคกรนี้ดวย บทบาทของ
ประเทศไทยใน HAPUA ท่ีผานมาเชน เปนผูนําในการศึกษา ASEAN Interconnection Master 
Plan Study (AIMS) โดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. มีบุคคลากรและเครื่องมือในการศึกษาพรอมกวา
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงบทบาทเหลานี้ก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จใน การเชื่อมโยงระบบไฟฟากับ
ประเทศเพ่ือนบานของไทย  

๓) การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดให
ความชวยเหลือท้ังทางดานวิชาการ แกประเทศเพ่ือนบานอยางสมํ่าเสมอ การอบรมพนักงานจาก การ
ไฟฟาลาว การไฟฟากัมพูชา ใหมีความสามารถในการวิเคราะหระบบไฟฟา การเดินเครื่องและ
บํารุงรักษา มีการใหทุนการศึกษาแกพนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทท่ีหา
วิทยาลัยเชียงใหม และขอนแกน เปนตน 

การฝกอบรมและความชวยเหลือทางดานวิชาการบางสวน ท่ี กฟผ. ได
ดําเนินการไปแลวในชวงท่ีผานมามีดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๒  รายชื่อหลักสูตรท่ี กฟผ. ดําเนินการแลว 
 

ลําดับท่ี หลักสูตรการอบรม ระยะเวลา หนวยงาน 
จํานวนผู
เขาอบรม 

๑ Power development planning เมย. ๒๕๔๗ กัมพูชา ลาว 
เวียตนาม 

๓๐ 

๒ Establishment of electricity 
master plan study 

เมย. ๒๕๔๘-กย. 
๒๕๔๙ 

กัมพูชา ๒๐ 

๓ Transmission system planning ๑๒ มีค. – ๕ เมย. 
๒๕๕๐ 

กัมพูชา ๒ 

๔ PSS/E training for version ๓๒.๐ กย. ๕-๓๐ ๒๕๕๔ กัมพูชา ๑๐ 
๕ PSS/E training  พย. ๒๖-๓๐ ๒๕๕๐ ลาว ๑๐ 
๖ PSS/E training  ธค. ๓-๑๔ ๒๕๕๕ กัมพูชา ๑๐ 
๗ Energy administration and 

management  
ตค. ๒๕๕๑ ลาว ๑๐ 

๘ Energy administration and 
management 

สค. ๒๕๕๒ ลาว ๑๐ 

๙ Energy administration and 
management 

สค. ๒๕๕๒ ลาว ๑๐ 

๑๐ Energy administration and 
management 

สค. ๒๕๕๒ ลาว ๑๐ 



๒๕ 

๔) การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาว ซ่ึงจัดเปน
ประจําทุกป โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี ระหวางสองการไฟฟา ซ่ึงจะมี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

๕) การบริจาคโรงไฟฟาแกสเทอรไบนใหกับประเทศเมียนมาร จากการท่ีประเทศ
เมียนมารมีการผลิตกระแสไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการใชงาน แมแตในเมืองใหญของประเทศ 
เชน กรุงยางกุง มีเหตุการณไฟฟาดับบอยครั้ง และกอใหเกิดการประทวง คณะรัฐมนตรีไดมีการลง
นามขอตกลงรวมกัน (Bilateral Ministrial Statement) ในการบริจาคเครื่องผลิตกระแสไฟฟากังหัน
แกสใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหกระทรวงพลังงานบริจาคเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสจากโรงไฟฟาหนองจอก 
และโรงไฟฟาลานกระบือของ กฟผ. ใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

๓.๖.๓  ผลกระทบในเชิงลบท่ีมีตอการดําเนินการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
ประเทศท่ีมีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา มีความรูสึกวาประเทศไทยเสนอราคาคา

ไฟฟาท่ีจะซ้ือจากประเทศเพ่ือนบานในราคาท่ีคอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทยใชขอไดเปรียบใน
เรื่องระบบไฟฟาท่ีมีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซ้ือไฟฟา เนื่องจากประเทศ
ท่ีมีความตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญท่ีมีตนถูกได เพราะมี
ความตองการไฟฟาท่ีจะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการท่ีจะพัฒนาโครงการ ตอง
ขายไฟฟาใหกับประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก  

แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องท่ีประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงท่ีจะซ้ือไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา 

การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ถือวาเปนทางเลือกท่ีสําคัญทางเลือกหนึ่ง เพ่ือเสริม
ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความม่ันคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับได เทาท่ีผานมาจนถึงปจจุบันประเทศไทย ซ้ือไฟฟาจากประเทศ สปป. 
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตท่ีจายไฟฟาเขาระบบแลว ๒,๑๑๑ เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
พลังน้ํา ๔ โครงการดวยกัน และกําลังจะซ้ือเพ่ิมอีก ๓,๐๔๗ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๖๒ โดยมีการลง
นามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซ้ืออีก ๒๖๙ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวม
ตามแผนท้ังหมดเปน ๕,๔๒๗ เมกะวัตต  
 
ตารางท่ี ๔.๑ โครงการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศลาว 

 

 
  

โครงการ
กําลงัผลติ

(MW)
กําหนดจา่ยไฟฟ้า 

(COD)
1. โครงการที�จา่ยไฟฟ้าแลว้

1.1 เทนิหนิบนุ 220 ม.ีค. 2541

2,111
เมกะวตัต ์

1.2 หว้ยเฮาะ 126 ก.ย. 2542

1.3 นํ �าเทนิ 2 948 เม.ย. 2553
1.4 นํ �างมึ 2 597 ม.ีค. 2554
1.5 เทนิหนิบนุสว่นขยาย 220 ธ.ค. 2555

2. โครงการที�ลงนาม PPA แลว้ และอยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง

2.1 หงสาลกิไนต์ 1,473 ม.ิย. 2558
3,047

เมกะวตัต ์
2.2 เซเปียนเซนํ �านอ้ย 354 ก.พ. 2562

2.3 ไซยะบรุี 1,220 ต.ค. 2562

3. โครงการที�ลงนาม MOU แลว้ และอยูร่ะหวา่งการจดัทําสญัญา PPA

3.1 นํ �าเง ี�ยบ 1 269 2562
269

เมกะวตัต ์
รวม (1+2+3) 5,427

 
  
สําหรับโครงการในประเทศอ่ืนๆ รวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง ยังเปน

โครงการในอนาคตท่ี ตองมีการศึกษาในรายละเอียด เชนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงความเปนไปไดในการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
พัฒนาโครงการประสบความสําเร็จ เนื่องจากพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเหลานี้ ตองใชเงินทุนในการ
กอสรางจํานวนมาก นอกจากนี้หากเปนการพัฒนาโครงการบนแมน้ําโขงจะตองไดรับความเห็นชอบ 



๒๗ 

จากคณะกรรมการลุมแมน้ําโขงกอนท่ีจะมีการพัฒนาโครงการได ท้ังนี้เพ่ือปองกันความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ระหวางประเทศท่ีมีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากแมน้ําโขงรวมกัน คือประเทศไทย 
เวียตนาม และกัมพูชา  

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑ ศักยภาพโรงไฟฟาในประเทศเพ่ือนบานของประเทศไทย 
 

๔.๒  ขอเสนอแนะ 
๔.๒.๑  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวบขอมูลของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ของ
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน จึงทําใหสามารถนําขอมูลนี้ไปใชเปนสวนประกอบ ในการศึกษา
การเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียนได ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีแนวคิดท่ีจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของ
แตละประเทศเขาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดเปนระบบไฟฟาเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือเปนการรวมมือกันในการ
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาจากทรัพยากรท่ีมีอยูมากมาย และกระจายตัวอยูในประเทศสมาชิก แตละ
ประเทศ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการลดการลงทุนเพ่ือสํารองกําลัง
ผลิตไฟฟาของระบบไฟฟาโดยรวม และทําใหระบบไฟฟาของอาเซียนมีตนทุนถูกลง และมีความม่ันคง
มากข้ึน และเปนการลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาท่ีมีราคาแพง ภายนอกภูมิภาคอาเซียน 

การศึกษาความเปนไปไดในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียน ไดทําการศึกษามา
นานพอสมควรแลว และประเทศสมาชิกกําลังพิจารณาปรับปรุงขอมูล และจะทําการศึกษาใหม โดย
ใชขอมูลท่ีทันสมัยข้ึน ดังนั้นจึงคาดวาขอมูลท่ี รวบรวมอยูในการศึกษาครั้งนี้ จะไดนําไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงการศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียนในโอกาสตอไป  



๒๘ 

นอกจากนี้อาจนําขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของพลังงานไฟฟาในอนาคต ของประเทศ
เพ่ือนบานไปใชในการคัดเลือกโครงการท่ีเหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในครั้ง
ตอไปและใชเปนขอมูลในการพิจารณาตอรองราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิตไฟฟาจาก
โรงไฟฟาในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นในเรื่องราคา ก็
เปนเรื่องท่ีประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมีประเทศคูแขงท่ี
จะซ้ือไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทย ทําใหประเทศไทยไมมีอํานาจตอรองเหมือนในปจจุบันนี้ก็ได 

 

 
 

ภาพท่ี ๔.๒ แนวคิดโครงขายเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียน 
 
๔.๒.๒  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งตอไปท่ีอาจเปนการศึกษาตอเนื่องจากการศึกษานี้ อาจจะ
พิจารณาถึงศักยภาพของการซ้ือขายไฟฟากับประเทศท่ีนอกเหนือจากประเทศเพ่ือนบานของไทย ซ่ึง
อาจไดแกประเทศจีน เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศไทย และมีความเปนไปไดท่ีจะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาเขาดวยกันกับระบบไฟฟาของประเทศไทย ท้ังนี้ระบบไฟฟาของประเทศจีนเปนระบบใหญ และ
ประเทศจีนมีความสามารถในการลงทุนโครงการใหญๆ ได อาจมีความสนใจท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา และขายไฟฟาใหกับประเทศไทยก็ได ท้ังนี้เพราะประเทศ
จีนคงทราบวา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยไมใชจะกระทําไดโดยงาย เนื่องจากการ
ตอตานของประชาชน และองคการอิสระตางๆ ท่ีพิทักษสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ไดมีกรณีตอตานโรงไฟฟาจน
ทําใหตองยกเลิกโครงการมาแลว 
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