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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บานที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประกอบดวย พมา ลาว กัมพูชา เวียตนาม และมาเลเซีย ซึ่งเปน
ประเทศ ที่มีศักยภาพในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา กับประเทศไทยเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคง ของระบบไฟฟาของประเทศไทย
ในการศึกษาจะมุงประเด็นในความรวมมือและการประสานงานระหวางรัฐตอรัฐ ในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ในการจัดหากําลังไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของผูใชไฟฟา โดยมีทางเลือกในการ
จัดหาพลังงานไฟฟาจาก การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ประโยชนของการศึกษา
ทําใหมีขอมูลและแนวทาง ที่จะนําไปใชในการพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศไทย และ
พัฒนาการเชื่อมโยงไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ทําใหประเทศไทย สามารถจัดหากําลังผลิตไฟฟาให
เพียงพอกับความตองการใชไฟฟาโดยมีทางเลือกมากขึ้น ระบบไฟฟามีความมั่นคงยิ่งขึ้น และทําใหคา
ไฟฟ า ในประเทศ มี ค า ลดลง เนื่ อ งจากประเทศเพื่ อ นบ า นผลิ ต ไฟฟ า จากเชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ร าคาถู ก
นอกจากนี้ยั งเปนการสงเสริ มใหประเทศเพื่อนบานมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการขายไฟฟา ซึ่งรายไดที่
เกิดขึ้นก็จะทําใหประเทศเพื่อนบานมาซื้อสินคาและบริการจากประเทศไทยมากขึ้นดวย
หลักการในการพัฒนาระบบกําลังผลิตไฟฟา
จะตองพิจารณาถึงหลักการที่สําคัญ ๓ ประการคือ
๑. พลังงานไฟฟามีราคาที่เหมาะสม
ตนทุนในการผลิตไฟฟาจะประกอบดวยคาใชจายหลักอยูสองสวน คือสวนเงินลงทุนใน
การกอสรางโรงไฟฟา และคาใชจายที่มาจากเชื้อเพลิงในการใชเดินเครื่องโรงไฟฟา ซึ่งคาใชจายในสวน
หลังนี้จะขึ้นกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาที่นํามาใชในการผลิตไฟฟาดวย
๒. ระบบไฟฟามีความมั่นคง
การทําใหระบบไฟฟามีความมั่นคงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตที่พอเพียงเปนสําคัญ
โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับที่จะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และ
นอกจากนี้ จะตองมีสวนที่เปนกําลังผิตสํารองเพิ่มจากความตองการกําลังไฟฟาที่คาดการณไว อีก
จํา นวนหนึ่ ง เพื่ อไว เ ป น กํ า ลั งผลิ ตที่จ ะใชในกรณีที่มีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉิน ที่
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะที่กําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา
๓. มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับการผลิตไฟฟาโดยคํานึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนั้น ในปจจุบันรัฐบาลได
กําหนดใหมี การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับทุกโครงการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้ก็มี
การพิจารณาใชเชื้อเพลิงประเภทที่มีการปลอย กาซคารบอนไดออกไซดต่ําเชน กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร โดยมีการใชเชื้อเพลิงถานหิน ในปริมาณที่จะไมทําใหเกิดการปลอย กาซคารบอนไดออก

จ
ไซดโดยรวม มีคาสูงกวามาตรฐานของประเทศไทย เพื่อเปนการใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ซี่งเปนไป
ตามหลักการสรางความมั่นคงดานแหลงเชื้อเพลิง และทําใหคาไฟฟามีราคาต่ําลง
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ถือวาเปนทางเลือกที่สําคัญทางเลือกหนึ่ง เพื่อเสริม
ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความมั่นคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับได เทาที่ผานมาจนถึงปจจุบันประเทศไทย ซื้อไฟฟาจากประเทศ สปป.
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตที่จายไฟฟาเขาระบบแลว ๒,๑๑๑ เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
พลังน้ํา ๔ โครงการดวยกัน และกําลังจะซื้อเพิ่มอีก ๓,๐๔๗ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๖๒ โดยมีการลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซื้ออีก ๒๖๙ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวม
ตามแผนทั้งหมดเปน ๕,๔๒๗ เมกะวัตต
สําหรั บโครงการในประเทศอื่น ๆ รวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง ยังเป น
โครงการในอนาคตที่ ตองมีการศึกษาในรายละเอียด เชนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงความเปนไปไดในการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ทั้งนี้ เพื่อใหการ
พัฒนาโครงการประสบความสําเร็จ เนื่องจากพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเหลานี้ ตองใชเงินทุนในการ
กอสรางจํานวนมาก นอกจากนี้หากเปนการพัฒนาโครงการบนแมน้ําโขงจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการลุมแมน้ําโขงกอนที่จะมีการพัฒนาโครงการได ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้น ระหวางประเทศที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากแมน้ําโขงรวมกัน คือประเทศไทย
เวียตนาม และกัมพูชา
ปจจัยแหงความสําเร็จในการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
การที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกับ
ประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมที่มาจากการดําเนินการ
ของประเทศไทย ดังตอไปนี้
๑. ผูพัฒนาโครงการเปน ผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการที่จ ะขายไฟฟา
กลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงการ
เพื่อสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น
๒. บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน ประเทศไทยมีบทบาทเปนผูนําในหลายๆ เรื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องไฟฟา ซึ่งประเทศอาเซียนไดรวมกันจัดตั้ง Heads of ASEAN Power Utilities
/Authorities (HAPUA) โดยประเทศไทยเปนสมาชิกที่ไดเริ่มกอตั้งองคกรนี้ดวย บทบาทของประเทศ
ไทยใน HAPUA ที่ผานมาเชน เปนผูนําในการศึกษา ASEAN Interconnection Master Plan Study
(AIMS) โดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. มีบุคคลากรและเครื่องมือในการศึกษาพรอมกวาประเทศอื่นๆ ซึ่ง
บทบาทเหลานี้ก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จใน การเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน
ของไทย
๓. การให ความช ว ยเหลือทางด านวิช าการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดใหความ
ชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการ แกประเทศเพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ การอบรมพนักงานจาก การไฟฟาลาว
การไฟฟากัมพูชา ใหมีความสามารถในการวิเคราะหระบบไฟฟา การเดินเครื่องและบํารุงรักษา มีการ

ฉ
ใหทุนการศึกษาแกพนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทที่หาวิทยาลัยเชียงใหม
และขอนแกน เปนตน
๔. การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาวซึ่งจัดเปนประจําทุกป
โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี ระหวางสองการไฟฟา ซึ่งจะมีผูบริหารระดับสูง
เขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
๕. การบริจาคโรงไฟฟาแกสเทอรไบนใหกับประเทศเมียนมาร จากการที่ประเทศเมียนมาร
มี การผลิ ตกระแสไฟฟ า ไม เ พี ย งพอตอความตอ งการใชงาน แม แตในเมืองใหญข องประเทศ เช น
กรุงยางกุง มีเหตุการณไฟฟาดับบอยครั้ง และกอใหเกิดการประทวง คณะรัฐมนตรีไดมีการลงนาม
ขอตกลงรวมกัน (Bilateral Ministerial Statement) ในการบริจาคเครื่องผลิตกระแสไฟฟากังหัน
แกสใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหกระทรวงพลังงานบริจาคเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสจากโรงไฟฟาหนองจอก
และโรงไฟฟาลานกระบือของ กฟผ. ใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
อุปสรรคตอการดําเนินการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา มีความรูสึกวาประเทศไทยเสนอราคาคาไฟฟาที่จะ
ซื้อจากประเทศเพื่อนบานในราคาที่คอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทยใชขอไดเปรียบในเรื่องระบบ
ไฟฟาที่มีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซื้อไฟฟา เนื่องจากประเทศที่มีความ
ตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญที่มีตนถูกได เพราะมีความตองการ
ไฟฟาที่จะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการที่จะพัฒนาโครงการ ตองขายไฟฟาใหกับ
ประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก
แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิต
ไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซึ่งราคาคาไฟฟาที่ซื้อจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องที่ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงที่จะซื้อไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได
ขอเสนอแนะ
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั กยภาพของพลัง งานไฟฟ า ในอนาคต ของประเทศเพื่ อ นบ า นสามารถ
นําไปใชในการคัดเลือก โครงการที่เหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในครั้งตอไป และ
ใชเปนขอมูลในการพิจารณาตอรองราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟา
ในประเทศ ซึ่งราคาคาไฟฟาที่ซื้อจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นในเรื่องราคา ก็เปนเรื่องที่
ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตอาจมีประเทศคูแขงที่จะซื้อไฟฟา
มาแข ง ขั น กั บ ประเทศไทย ทํ า ให ป ระเทศไทยไม มี อํ า นาจต อ รองเหมื อ นในป จ จุ บั น นี้ ก็ ไ ด

ช

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอบพระคุณทานอาจารย รองศาสตราจารย ดร. ขจิต
จิตตเสวี เอกอัครราชฑูต อุม เมาลานนท และ ดร. เดชา ตั้งสีฟา ที่ไดใหความรูและกรุณาเปนอาจารย
ที่ปรึกษาและรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําโครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลไดดวยดี
ขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปน
สถาบันศึกษาที่ใหความรูตลอดการทําโครงการวิจัยและอุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ อยางสมบูรณ และ
บุคลากรของสถาบันที่รวมในการจัดหลักสูตรนักบริหารการฑูต (นบท.) รุนที่ ๕ และทานวิทยากรทุก
ทานที่ไดกรุณามาบรรยายในหลักสูตรนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ในหลักสูตร นบท.๕ ทุกๆ ทาน ที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกันและใหความ
ชวยเหลือในเวลาที่เกิดปญหา คอยใหกําลังใจในการทํางานและสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอด
สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูวาการสุทัศน ปทมสิริวัฒน
รองผูวาการนโยบายและแผน คุณมงคล สกุลแกว รองผูวาการบริหาร คุณพิบูลย บัวแชม ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาบุคลากร คุณภาวนา อังคณานุวัฒน และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดสนับสนุนสงเสริมใหผูวิจัย
ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร นบท. ๕ รวมทั้งใหกําลังใจในการทําวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณผูที่มี
สวนรวมในการจัดทําโครงการงานวิจัยทุกๆ ทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้ดวย และหวังไวอยางยิ่งวา
โครงการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของตอไป
สุเทพ ฉิมคลาย
สิงหาคม ๒๕๕๖
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๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
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๓.๑ การพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล
๓.๒ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานที่ไดจายไฟฟาเขาระบบแลว
๓.๓ การซื้อไฟฟาจากประทศเพื่อนบานที่กําลังดําเนินการ
๓.๔ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานที่ไดตกลงเบื้องตนแลว
๓.๕ ศักยภาพของกําลังผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน
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ประวัติผูเขียน
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ป จ จุ บั น ความต องการไฟฟา ของประเทศไทยมี แนวโนม เพิ่ม ขึ้น อยางตอเนื่อง ตามการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโดยสภาพที่ประเทศไทยมีทรัพยากรเพื่อใชผลิตไฟฟา ใน
ปริมาณจํากัดและตองพึ่งพาพลังงานนําเขาเปนหลัก ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองหาแหลงพลังงาน
ที่มีความมั่นคงและราคาถูก เพื่อสนองความตองการที่มีแตจะเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน การซื้อพลังไฟฟาจาก
ประเทศเพื่ อนบ า นเป น ทางเลื อกหนึ่งที่ทําใหไดมาซึ่งพลังงานที่มีความมั่น คงและราคาเหมาะสม
เพราะประเทศเพื่อนบานของไทยมีแหลงพลังงานอยูมากแตมีความตองการใชไฟฟาในประเทศใน
ระดับต่ํา ดังนั้นการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดใหญในประเทศเพื่อนบานของไทยจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัย
การขายไฟฟาใหกับประเทศไทยซึ่งมีความตองการไฟฟาในปริมาณมากจึงเปนโอกาสที่ดีทั้งฝายที่จะ
ผลิตไฟฟาและฝายที่จะซื้อไฟฟา ในอนาคตประเทศไทยก็จะซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานมากขึ้น
จึงควรมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบานเหลานี้ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศไทยใน
โอกาสตอไป
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความรวมมือระหวางประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บานที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ประกอบดวย พมา ลาว กัมพูชา เวียตนาม และมาเลเซีย ซึ่งเปน
ประเทศที่มีศักยภาพในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟากับประเทศไทยเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคง ของระบบไฟฟาของประเทศไทย
ในการศึกษาจะมุงประเด็นในความรวมมือและการประสานงานระหวางรัฐตอรัฐในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการใหสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ในการจัดหากําลังไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของผูใชไฟฟาโดยมีทางเลือกในการ
จัดหาพลังงานไฟฟาจากการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานเปนอีกแนวทางหนึ่ง
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
จะดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันที่ทําใหไมสามารถดําเนินการพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยไดตามที่คาดการณไวทําใหมีความจําเปนตองมีความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบานเพื่อการพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาและเชื่อมโยงระบบไฟฟาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บาน พรอมทั้งจะเสนอแนวทางความรวมมือระหวางประเทศที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบานและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาดังกลาว โดยจะ
ศึ กษาการเชื่ อมโยงระบบไฟฟ า เฉพาะประเทศไทยกับ ประเทศสมาชิ กอาเซีย นในกลุม พม า ลาว

๒
กัมพูชา เวียตนาม และ มาเลเซีย เพราะเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความเปนไปไดที่จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟากับไทยได
จะศึกษาและวิเคราะหแนวทางที่ดําเนินอยูในปจจุบันและพิจารณาแนวโนมในอนาคตใน
ระยะเวลา ๑๐ ปขางหนา ที่การใชไฟฟาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาประเทศและปจจัย
อื่นๆเชน การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งจะทําใหความ
ตองการใชไฟฟาของไทยสูงขึ้น หลังจากนั้นตองพิจารณาความเปนไปไดในการซื้อไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบานมาเพิ่มเติมจากที่ประเทศไทยผลิตไดเอง โดยพิจาณาวาประเทศเพื่อนบานประเทศไหนมี
ความพรอมในการเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาระบบสงไฟฟาในประเทศไทย
เพื่อรองรับการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งจะตองมีการเตรียมพรอมไปดวยกัน ในการศึกษา
วิเคราะหจะใชขอมูลจากเอกสารตางๆและการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อรับทราบความเห็นใน
ทางเลือกการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
จะมี ก ารรวบรวมข อมู ล เพื่ อใหท ราบศัก ยภาพของแหล งพลัง งานเพื่ อการผลิต ไฟฟา ใน
ประเทศเพื่อนบานจากแหลงของมูลตางๆ และจากขอมูลที่ไดในการประชุมรวมกัน ขอมูลที่ไดจะนํา
ประกอบกับขอมูลอื่น ๆ เพื่อจัดทําทางเลือกที่จะซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานเพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับอางอิงในโอกาสตอไป
๑.๔ ประโยชนของการศึกษา
ทํ า ให มีข อมู ล และแนวทางที่จ ะนํ าไปใช ในการพัฒ นาระบบไฟฟ าของประเทศไทยและ
พัฒนาการเชื่อมโยงไฟฟากับประเทศเพื่อนบานทําใหประเทศไทยสามารถจัดหากําลังผลิตไฟฟาให
เพียงพอกับความตองการใชไฟฟาโดยมีทางเลือกมากขึ้น ระบบไฟฟามีความมั่นคงยิ่งขึ้นและทําใหคา
ไฟฟาในประเทศมีคาลดลงเนื่องจากประเทศเพื่อนบานผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก นอกจากนี้
ยังเปนการสงเสริมใหประเทศเพื่อนบานมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายไฟฟาซึ่งรายไดที่เกิดขึ้นก็จะทําให
ประเทศเพื่อนบานมาซื้อสินคาและบริการจากประเทศไทยมากขึ้นดวย

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๑ แนวคิด
ในการจั ด หาพลั ง งานไฟฟ า ให เ พี ย งพอต อ ความต อ งการไฟฟ า ของประเทศนั้ น ต อ ง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการ (๒๐๑๒, ๒๐๑๓) ดังตอไปนี้คือ
๒.๑.๑ พลังงานไฟฟามีราคาที่เหมาะสม
ตน ทุ น ในการผลิ ต ไฟฟาจะประกอบดว ยคาใชจายหลักอยูส องสว น คือสว นเงิน
ลงทุ น ในการก อสร า งโรงไฟฟ า และคาใชจายที่มาจากเชื้อเพลิงในการใชเดิน เครื่องโรงไฟฟา ซึ่ง
คาใชจายในสวนหลังนี้จะขึ้นกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟาที่นํามาใชในการผลิตไฟฟาดวย

ภาพที่ ๒.๑ สัดสวนการใชเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟาป ๒๕๕๕

๔
๒.๑.๒ ระบบไฟฟามีความมั่นคง
การทํ าให ระบบไฟฟามีความมั่น คงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตที่พอเพีย งเปน
สําคัญ โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับที่จะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
และนอกจากนี้ จะตองมีสวนที่เปนกําลังผิตสํารองเพิ่มจากความตองการกําลังไฟฟาที่คาดการณไว อีก
จํา นวนหนึ่ ง เพื่ อไว เ ป น กํ า ลั งผลิ ตที่จ ะใชในกรณีที่มีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉิน ที่
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะที่กําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา ตามรูป ๒.๒
กรณีไมมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม กําลังผลิตไฟฟาในระบบจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการปลดของ
โรงไฟฟาตามอายุ ทั้งนี้กําลังผลิตสํารองที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเปน
สําคัญ หากประเทศมีเศรษฐกิจดี มีการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมาก ก็จะตองมีกําลังผลิตสํารอง
สูงเพื่อปองกันไฟฟาดับ ซึ่งจะทําความเสียหายใหกับ ภาคอุตสาหกรรมได เพราะความเสียหายใน
ภาคอุตสาหกรรมนั้น จะมีผลเสียทางทางการเงินคอนขางสูง เมื่อเทียบกับภาคครัวเรือน สําหรับ
ประเทศไทยมีการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ ครึ่งหนึ่งของการใชไฟฟาทั้งหมด ดังนั้น
ระบบไฟฟาของประเทศไทยควรมีกําลังผลิตสํารอง ที่จะไมสงผลกระทบ ตอภาคอุตสาหกรรมเหลานี้
แตการศึกษาในครั้งนี้จะไมครอบคลุมถึง การหาระดับกําลังผลิตสํารองที่เหมาะสม อยางไรก็ดีสําหรับ
ประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดกําหนดให กําลังผลิตสํารองต่ําสุดของระบบไฟฟาตองไมนอยกวา
๑๕ เปอรเซ็นต

ภาพที่ ๒.๒ กําลังผลิตไฟฟาในระบบกรณีไมมีการสรางโรงไฟฟาใหม

๕
๒.๑.๓ การผลิตไฟฟาตองมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวามาตรฐานที่กําหนด
สําหรับการผลิตไฟฟาที่จะไมมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมนั้น ในปจจุบันรัฐบาลได
กําหนดใหมี การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับทุกโครงการกอสรางโรงไฟฟา นอกจากนี้ก็มี
การพิจารณาใชเชื้อเพลิงประเภทที่มีการปลอย กาซคารบอนไดออกไซดต่ําเชน กาซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร โดยมีการใชเชื้อเพลิงถานหิน ในปริมาณที่จะไมทําใหเกิดการปลอย กาซคารบอนไดออก
ไซดโดยรวม มีคาสูงกวามาตรฐานของประเทศไทย เพื่อเปนการใชเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ซี่งเปนไป
ตามหลักการสรางความมั่นคงดานแหลงเชื้อเพลิง และทําใหคาไฟฟามีราคาต่ําลง
ซึ่งหลักการทั้ง ๓ ขอขางตนนั้น จะมีสวนเกี่ยวของกับการนําทางเลือกที่เหมาะสม
มาใชในการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจจะเปนการผลิตไฟฟาในประเทศจากเชื้อเพลิงทั้งที่มีอยูในประเทศและ
นําเขา และอาจจะเปนการซื้อไฟฟาโดยตรงจากประเทศเพื่อนไดก็ได ในปจจุบันการซื้อไฟฟาจาก
ประเทศเพื่อนบาน ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาโดยรวมต่ําลง ระบบไฟฟามีความมั่นคงจากการทีกําลัง
ผลิตเพิ่มเขามาในระบบไฟฟาทําใหมีไฟฟาใชไดอยางพอเพียง และทําใหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ดานการลดกาซคารบอนไดออกไซดดวย เนื่องจากประเทศเพื่อนบานจะมีศักยภาพทางดานพลังน้ําที่
สามารถใชผลิตกระแสไฟฟาได อยูเปนปริมาณมาก ตามภาพที่ ๒.๓

ภาพที่ ๒.๓ แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ

๖
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สําหรับการศึกษาจะใชขอมูล จาก Website ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
Website ของกระทรวงพลังงาน รายงานประจําปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และของ
การไฟฟาของลาว การไฟฟาของกัมพูชา และขอมูลที่รวบรวมไดจากผูพัฒนาโครงการโรงไฟฟาใน
ประเทศลาวที่เผยแพรในที่สาธารณะตางๆ จากรายงานของที่ปรึกษา และจากรายงานแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในเอกสารอางอิง
ไดมีการศึกษาวิจัยโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(๒๕๕๔) ในเรื่องกําลังผลิตสํารอง และการซื้อไฟฟาจากตางประเทศ และการเลือกใชเชื้อเพลิงหลาย
ชนิดในการผลิตไฟฟา สําหรับระบบไฟฟาของประเทศไทย โดยไดทําการศึกษาครอบคลุมปญหาใน
การวางแผนการผลิตไฟฟา เพื่อใหระบบไฟฟา (๑) มีตนทุนผลิตไฟฟาต่ําที่สุด ทั้งนี้ตนทุนไดรวมภาระ
ตอผูใชไฟฟาในกรณีไฟฟาดับ และตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมดวย (๒) มีความมั่นคงและเชื่อถือไดของ
ระบบผลิตไฟฟา โดยระบบไฟฟาตองมีกําลังผลิตสํารองที่เหมาะสมและเพียงพอ ในการศึกษานี้ได
กล าวถึ งการรั บ ซื้ อไฟฟ า จากเอกชนและตางประเทศ เพื่อลดการลงทุน ในประเทศ แตตองมีการ
พิจารณาใหรอบคอบถึงความเสี่ยงที่มีตอระบบไฟฟาของประเทศที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยเสี่ยงตางๆ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ประเทศไทยจะมีบทบาทในการซื้อไฟฟาจากตางประเทศมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นประเทศ
ไทยควรเขารวมในกิจกรรมระหวางประเทศ เชน ในกิจกรรมของ Head of ASEAN Power
Authorities/Utilities (HAPUA) โดย เขารวมประชุม รวมเปนคณะทํางาน เปนตน นอกจากนี้ ไทย
อาจจะใหความชวยเหลือในการอบรม ใหกับเจาหนาการไฟฟา ของประเทศเพื่อนบานในเรื่องตางๆ ที่
ไทยมี ความรู ความชํ า นาญ เช น การวิเคราะหร ะบบไฟฟา การอบรมเกี่ย วกับ การเดิน เครื่อง การ
บํารุงรักษาโรงไฟฟา และสถานีไฟฟายอย การรับงานในการเดินเครื่องโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน
เปนตน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี และสรางความไวใจซึ่งกันแหละกัน นอกจากนี้ในการรับ
ซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ตองคํานึงถึงประโยชนรวมกันเปนหลัก
นอกจากนี้การสงเสริมใหมีการสรางโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน ถือเปนสวนหนึ่งของการ
เพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหกับภูมิภาคอาเซียนโดยรวม เพราะเมื่อมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟาเขาดวยกัน
แลว ก็จะถือเปนระบบไฟฟาเดียวกัน

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ การพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตามแนวทางของรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผนดินฉบับใหมภายใตรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ ชินวัตร ซึ่งผลักดัน
แผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหลายโครงการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ สงผลตอความตองการไฟฟาที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๗๓ (PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) คาดวาการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๗๓ เฉลี่ย
เทากับรอยละ ๔.๔ ตอป โดยคาดการณคาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ
๑,๔๘๓ เมกะวัตตหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๖ ตอป ในสวนของพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ
๙,๗๙๓ ลานหนวย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๓ ตอป

ภาพที่ ๓.๑ ความตองการไฟฟาของระบบในป ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
เมื่อพิจาณาสถานการณความตองการไฟฟาของประเทศในปจจุบัน พบวาชวงครึ่งปแรกของ
ป ๒๕๕๖ ความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ระดับ ๒๖,๕๙๘.๑ เมกะวัตต เพิ่มขึ้นจากความตองการไฟฟา
สูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในป ๒๕๕๕ จํานวน ๔๗๗.๐ เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
๑.๘๓ ซึ่งความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในป ๒๕๕๕ อยูที่ระดับ ๒๖,๑๒๑.๑
เมกะวัตต สําหรับความตองการพลังงานไฟฟาสุทธิของระบบ กฟผ. ในชวงครึ่งปแรกของป ๒๕๕๖ (๑

๘
มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มีคาเทากับ ๗๓,๕๓๑ ลานหนวย เพิ่มขึ้นจากความตองการ
พลังงานไฟฟาสุทธิของระบบ กฟผ. ชวงเดียวกันของป ๒๕๕๕ ซึ่งมีคาเทากับ ๗๑,๖๕๙.๒ ลานหนวย
เปนจํานวน ๑,๘๗๒.๒ ลานหนวย หรือเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๖๑
๓.๑.๑ ปจจัยที่สงผลกระทลตอความตองการใชไฟฟา
เหตุการณที่สงผลกระทบตอปริมาณความตองการไฟฟาความตองการไฟฟาของ
ประเทศไทยในป ๒๕๕๖ สูงขึ้นจากป ๒๕๕๕ เล็กนอย โดยปจจัยที่สงผลตอสถานการณดานการใช
ไฟฟาหลักๆ คือ ปจจัยดานภูมิอากาศ และปจจัยดานเศรษฐกิจ รวมถึงการรณรงคลดใชไฟฟา โดยมี
รายละเอียดของแตละปจจัย ดังนี้
๑) ดานภูมิอากาศ
ในชวงตน ปประเทศไทย ตอนบนมีอากาศเย็น ทั่วไปและอุณหภูมิลดลงจนมี
อากาศหนาวหลายพื้นที่ หลังจากนั้นไดมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนือตอนบน ทําใหบ ริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝ นเพิ่มขึ้น กับ มี
อุณหภูมิลดลงบริเวณภาคเหนือตอนบนในชวงดังกลาว สงผลใหทุกภาคของประเทศมีปริมาณฝนสูง
กวาคาปกติโดยเฉพาะภาคกลางและภาค ตะวันออก เมื่อเริ่มเขาสูเดือนมีนาคมยังคงมีอากาศเย็นใน
ตอนเชา สวนในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากและมีอากาศรอน เกือบ
ทั่วไปโดยเฉพาะในระยะปลาย เดือนมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน ปกคลุมบริเวณ
ดังกลาว สงผลใหมีอากาศรอนจัดหลายพื้นที่สวนมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบางพื้นที่มี
อุณหภูมิสูงสุดทําลายสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีคาสูงกวาคาปกติ
๑.๓ องศาเซลเซียส เดือนเมษายน เกิดหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอน ปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนเปน ระยะๆ ลักษณะดังกลาวทําใหประเทศไทยตอนบน มีอากาศรอนทั่วไปเกือบตลอด
เดือน กับมีอากาศรอนจัดหลายพื้นที่ อยางไรก็ตามหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลางมีปริมาณฝนต่ํากวาคาปกติ สงผลใหปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยเดือนนี้ต่ํากวา
คาปกติเล็กนอย ฤดูฝนของประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไดมีฝนตกชุก
ตอเนื่องหลายพื้นที่ เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพักพา
ความชื้นจากทะเลอันดามัน เขามาปกคลุมประเทศไทยและอาวไทย สวนลมระดับบนไดเปลี่ยนเปน
ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนการเขาสูฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้
คาดวาฤดูฝนของประเทศไทย จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม สวนภาคใตจะมีฝนตอเนื่องไป
จนถึงเดือนธันวาคม
๒) ดานเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป ๒๕๕๖ ขยายตัวรอยละ ๕.๓ ชะลอตัวจาก
ร อยละ ๑๙.๑ ในไตรมาสที่ สี่ ป ๒๕๕๕ การขยายตั ว ในด านการผลิต จากฐานที่ ต่ํา โดยมีป จ จั ย
สนับสนุนสําคัญจากสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การกอสราง และอุตสาหกรรมดานการใชจาย มี
ปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การ
สงออกขยายตัวชากวาคาดการณ การขยายตัวของเศรษฐกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสี่ของป
๒๕๕๕ และปรับผลของฤดูกาลออก หดตัวรอยละ ๒.๒ เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมขยายตัวรอยละ ๓.๖
เทียบกับรอยละ ๓.๒ ในป ๒๕๕๕ โดยเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สองยังมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ

๙
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแรงตานจากการปรับลดรายจายภาครัฐบาล ในขณะ
ที่ภาคเศรษฐกิจจริงของเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซนยังไมมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจน
แมวาจะเริ่มมีเสถียรภาพและบรรยากาศทางเศรษฐกิจการเงิน จะปรับตัวดีขึ้นก็ตามการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจจีนยังมีขอจํากัดจากการหดตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน รวมทั้งการออนคาของเงินเยนและ
ดอลลาร สหรัฐ สัญญาณเศรษฐกิจที่ยังออนตัวและการฟนตัวอยางลาชาในไตรมาสแรก ทําใหประเทศ
สําคัญๆ ดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายตอเนื่อง ญี่ปุนประกาศมาตรการขยายปริมาณเงินและ
เปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายการเงินครั้งประวัติศาสตร ธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกเบี้ย ในขณะ
ที่สหรัฐฯ ขยายปริมาณเงินตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจโลกขยายตัวเรงขึ้นในชวง
ครึ่ งหลั งของป อย า งไรก็ ตามการขยายปริมาณเงิน ของสหรัฐ ฯ และญี่ปุน เมื่อรวมกับ สภาพคลอง
สวนเกินสะสมในชวงกอนหนา ยังมีแนวโนมที่จะสรางแรงกดดันตอการแข็งคาของสกุลเงินและการ
สงออกของเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงผลให การฟนตัวของเศรษฐกิจกลุม
ประเทศยูโรโซนมีความลาชาและเปนเงื่อนไข ที่อาจจะพัฒนาไปสูการปะทุของวิกฤติการณเศรษฐกิจ
และการเมืองในประเทศสมาชิก
๓) การรณรงครวมใจ ลดใชไฟฟา
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในป ๒๕๕๖ เกิดขึ้น ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้น
เมื่ อวั นที่ ๒๙ มี นาคม ๒๕๕๖ มี คาเทากับ ๒๖,๔๒๓.๐ เมกะวัตต ครั้งที่สองเกิดขึ้น เมื่อวัน ที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคาเทากับ ๒๖,๕๙๘.๑ เมกะวัตต โดยอุณหภูมิ ณ วันที่เกิดความตองการไฟฟา
สูงสุดครั้งแรกจะมีคาสูงกวาครั้งที่ ๒ โดยวันที่เกิดความตองการไฟฟาสูงสุดครั้งแรกมีอุณหภูมิเทากับ
๓๙.๑ องศาเซลเซียส สวนในวันที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดครั้งที่ ๒ มีอุณหภูมิเทากับ ๓๗.๐ องศา
เซลเซียส สาเหตุหนึ่งที่ความตองการไฟฟาในวันที่เกิดความตองการไฟฟาสูงสุด ในครั้งแรกมีความ
ตองการไฟฟาต่ํากวาครั้งที่ ๒ ทั้งที่อุณหภูมิสูงกวา เนื่องจากในชวงวันที่ ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
แหลงกาซจากพมาหยุดจายกาซเพื่อซอมบํารุงแทนผลิตกาซ รัฐบาลจึงรณรงคลดการใชไฟฟาในชวง
ดังกลาว โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในโครงการ “รณรงครวมใจ คนไทยสูวิกฤติไฟฟา” ขอความ
รวมมือทุกภาคสวนใหรวมกัน ลดใชไฟฟาในสถานการณที่แหลงกาซธรรมชาติในสหภาพเมียนมาร
หยุดสงกาซชั่วคราวจากการซอมทอสงกาซ ตั้งแตวันที่ ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวทั่วทุกภาคของประเทศอากาศจะรอนจัด ทั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
สวนภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชน ไดเตรียมพรอมผลิตสํารองไฟฟาทั้งระบบ รวมถึงสรางความตระหนัก
ใหประชาชน กลุมธุรกิจและอุตสาหกรรม ชวยกันลดการใชไฟฟาในชวงเวลา ๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.
เพื่อใหกําลังผลิตที่มีเหลือในระบบเพียงพอตอความตองการไฟฟา เปนผลใหความตองการไฟฟาในชวง
ที่มี โอกาสเกิดความตองการใชไฟฟาสูงสุดตามสภาพอากาศที่รอนจัด มีความตองการไฟฟาลดลง
หลังจากที่แหลงจายกาซจากสหภาพเมียนมารสามารถสงจายกาซได การใชไฟฟาของประเทศจึงกลับ
สูสภาวะปกติ
๓.๑.๒ กําลังผลิตไฟฟาตามแผน PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
เมื่อพิจารณากําลังผลิตไฟฟา 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 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ กําลังผลิตไฟฟาสุทธิของประเทศที่สิ้น
ป ๒๕๕๖ จะเทากับ ๓๖,๔๙๑ เมกะวัตต หากไมมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม เพื่อทดแทนโรงไฟฟาใน
ระบบที่ ถู กปลดเนื่ องจากครบอายุ ก ารเดิน เครื่อ ง จะทํา ใหกํ าลัง ผลิต ไฟฟ าในระบบลดลงและไม
เพียงพอตอความตองการไฟฟา เมื่อพิจารณาที่ป ๒๕๗๓ จะมีกําลังผลิตที่ปลดออกจากระบบรวม
ทั้งสิ้น ๑๖,๘๓๙ เมกะวัตต
ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอความตองการใชไฟฟาของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยหลักการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา เมื่อคํานึงถึงความมั่นคง และ ความนาเชื่อถือของระบบ
ไฟฟาที่ตองพรอมในการจายไฟฟาทุกชวงเวลา และกําลังผลิตใหมที่เพิ่มขึ้นตองครอบคลุมปริมาณ
กําลังผลิตไฟฟาสํารองอยูในระดับที่เหมาะสม หรือไมต่ํากวารอยละ ๑๕ เมื่อพิจารณากําลังผลิตไฟฟา
ที่ป ๒๕๗๓ จึงจําเปนตองมีกําลังผลิตใหมเพิ่มขึ้น ๕๕,๑๓๐ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตไฟฟาสุทธิที่ป
๒๕๗๓ เทากับ ๗๐,๖๘๖ เมกะวัตต ดังมีรายละเอียดแสดงในตาราง ๓.๑ ขางลางนี้
ตารางที่ ๓.๑ กําลังผลิตและโรงไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP๒๐๑๐ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
รายการ
กําลังผลิตระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๗๓
กําลังผลิตสิ้นป ๒๕๕๔
กําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นในแผน
กําลังผลิตที่หมดอายุใชงาน
กําลังผลิตสุทธิเมื่อสิ้นแผน
โรงไฟฟาที่บรรจุในแผน
โรงไฟฟาถานหินสะอาด
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชแกสเปนเชื้อเพลิง
โรงไฟฟานิวเคลียร
โรงไฟฟากังหันแกส
โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
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๑๑
๓.๑.๓ ทางเลือกพลังงานเพื่อผลิตไฟฟา
ในการจั ดหากํ า ลัง ผลิ ตไฟฟา ให เพีย งพอต อความตองการใชไฟฟา ที่เพิ่ มขึ้ น นั้ น
รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดสัดสวนการใชแกสธรรมชาติในการผลิตไฟฟาใหนอยลง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงของระบบไฟฟา จึงไดมีการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
๑) โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาด
เมื่อพิจารณาปริมาณแหลงพลังงานสํารอง พบวาถานหินมีแหลงสํารองกระจาย
อยูทั่วโลกและปริมาณคอนขางมาก การขุดถานหินขึ้นมาใชประโยชนไมยุงยากซับซอน สามารถเก็บ
สํารองไดและมีราคาถูก ไมผันผวนและไมผูกกับราคาน้ํามัน เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น เชน
น้ํามันเตา, น้ํามันดีเซล และกาซธรรมชาติ สงผลใหโรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดซึ่งเปนโรงไฟฟา
ฐานเพิ่มความมั่นคงใหกับระบบไฟฟา และชวยลดตนทุนในการผลิตไฟฟาของประเทศ อยางไรก็ตาม
โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดมีขอจํากัดในการหาที่ตั้งโรงไฟฟา และมีปญหาดานการยอมรับของ
ชุมชน
๒) โรงไฟฟานิวเคลียร
โรงไฟฟานิวเคลียรถือเปนทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเปนโรงไฟฟา
ประเภทโรงไฟฟาฐานที่สามารถผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องไดเปนระยะเวลานาน จึงทําใหระบบไฟฟา
มั่นคง และยังมีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา เนื่องจากมีอัตราการใชเชื้อเพลิงที่นอยมาก เมื่อพิจารณา
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดตอเชื้อเพลิงที่ใช อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงยูเรเนียมไมไดผันแปรตามราคาน้ํามันจึง
เปนเชื้อเพลิงทางเลือกที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงดานราคาเชื้อเพลง ทําใหสามารถลดตนทุนใน
การผลิตไฟฟาของประเทศ นอกจากนี้การผลิตไฟฟาโดยพลังงานนิวเคลียรยังเปนพลังงานสะอาด ไม
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถใชเปนตัวแปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกใน
ภาคการผลิตไฟฟาได อยางไรก็ตามโรงไฟฟานิวเคลียรยังคงมีปญหาดานการยอมรับของชุมชน ใชเงิน
ลงทุนสูง และมีขอจํากัดในการเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟา
๓) พลังงานหมุนเวียน
เนื่องจากนโยบายการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคการผลิต
ไฟฟา ทําใหพลังงานหมุนเวียนซึ่งเปนพลังงานสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนทรัพยากรที่หา
ไดภายในประเทศ จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง อยางไรก็ตามพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทมีความไม
แนนอนในการผลิ ตไฟฟา อาทิเช น พลังงานลม และแสงอาทิตย และตน ทุนในการผลิตไฟฟาของ
พลังงานหมุนเวียนยังคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นเพื่อ
ไมใหกระทบตอตนทุนในการผลิตไฟฟาของประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟา จึงจําเปนตอง
จํากัดปริมาณใหอยูในระดับที่เหมาะสม
จะเห็น ได วาในอนาคตการหาแหลงผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อตอบสนองความ
ตองการไฟฟาที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศนั้นเปนเรื่องที่สําคัญ การเลือกใช
และพึ่งพาพลั งงานอย างใดอย างหนึ่งมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงตอความมั่น คงของระบบไฟฟ า
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการกระจายสัดสวนการใชแหลงพลังงานในการผลิตไฟฟาอยางเหมาะสม และ
ตองพิจารณาถึงผลกระทบตอตนทุนการผลิตไฟฟาของประเทศ เพื่อไมใหกระทบตอความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการยอมรับจากภาคประชาชน

๑๒
๔) การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ป จ จุ บั น ความตอ งการไฟฟา ของประเทศไทยเพิ่มสู งขึ้ น ทุก ป ทํ าใหมีค วาม
จําเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมเพื่อรองรับความตองการดังกลาว เนื่องจากทรัพยากรในประเทศมี
ขีด จํ า กัด โดยเฉพาะก า ซธรรมชาติในอาวไทยและตองนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศเชน กา ซ
ธรรมชาติเหลว ซึ่งมีราคาสูง สงผลใหราคาตนทุนการผลิตไฟฟาในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นตาม และอุปสรรค
ในเลือกสถานที่กอสรางโรงไฟฟาถูกจํากัดตามแนวทอกาซธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งไมครอบคลุมทั้งประเทศ
ดังนั้นการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งสวนใหญเปนโครงการไฟฟาพลังน้ํา มีขอดีกลาวคือ
ตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ําและไมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถกําหนดสัดสวนเปนตัว
แปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อจํากัดจํานวนโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้ง
สงเสริมความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจรวมกันในภูมิภาค ทําใหมีการใชทรัพยากรในภูมิภาค
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามปริมาณรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานถูกจํากัดไมเกินรอยละ
๑๕ ของกําลังผลิตทั้งหมดในระบบไฟฟา เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงของระบบไฟฟาใน
ประเทศ

ภาพที่ ๓.๒ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ประเทศไทยไดมีการตกลงกับ ประเทศเพื่อนบานทั้งที่เปนสมาชิกอาเซีย น และ
ประเทศจีน ในรูปแบบของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐ ตอรัฐ เพื่อเปน กรอบและแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาซึ่งกันและกัน สําหรับการซื้อขายไฟฟาจะเปนขอตกลงระหวาง กฟผ. กับ
บริ ษัทผู ผ ลิตไฟฟ า ในประเทศเพื่อนบานตางๆ ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ บาลของประเทศนั้น ๆ ให
ดําเนินการพัฒนาโครงการได ผูผลิตไฟฟาเหลานี้จะเปนบริษัทเอกชน ซึ่งเมื่อไดบรรลุขอตกลงและมี

๑๓
การลงนามใน สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. แลว ก็จะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ในปริมาณ ราคา และ
ระยะเวลาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญา
ขอตกลง หรือบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ (MOU – Memorandum of
Understanding) ในปจจุบันมีดังนี้คือ ไทย-เมียนมาร ๑,๕๐๐ เมกะวัตต ไทย-ลาว ๗,๐๐๐ เมกะวัตต
ไทย-กัมพูชา ไมระบุปริมาณการซื้อขายไฟฟา ไทย-มาเลเซีย อยูระหวางดําเนินการเจรจาขอตกลง
นอกจากนี้ไทย ยังมีขอตกลงกับจีน ซึ่งเปนประเทศที่ไมไดอยูในกลุมสมาชิกอาเซียน อีก ๓,๐๐๐ เมกะ
วัตต ดังรายละเอียดแสดงใน ภาพที่ ๓.๒
๓.๒ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานที่ไดจายไฟฟาเขาระบบแลว
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน เมื่อสิ้นสุดแผนในป ๒๕๗๓ จะมีกําลังผลิต
ที่มาจากการซื้อไฟฟาจากประเทศเปนจํานวน ๖,๕๗๒ เมกะวัตต เทียบไดกับโรงไฟฟาขนาด ๖๐๐ เม
กะวัตตประมาณ ๑๑ โรง หรือประมาณ รอยละ ๙.๓ ของกําลังผลิตรวมของประเทศ ในป ๒๕๗๓ ซึ่ง
เป น ป สิ้ น สุ ด แผน ซึ่ งยั ง ไม ถือ ว า เป น ประมาณที่ สูงเกิน ไป ทั้งนี้ การซื้ อไฟฟ าจากตางประเทศตอ ง
คํานึงถึงผลกระทบตอ ความมั่นคงของระบบไฟฟาดวย แตอยางไรก็ตามการซื้อไฟฟาจากตางประเทศ
ในปริมาณดังกลาวก็มีผลตอราคาคาไฟฟา ทําใหราคาคาไฟฟาไมสูงเกินไป และเปนการเสริมใหระบบ
ไฟฟ า ของประเทศไทยมี กํา ลั งผลิตเพียงพอ กับ ความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปน การสราง
ความสัมพัน ธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงขอเริ่มวิเคราะหผ ลกระทบของการซื้อไฟฟาจาก
ประเทศเพื่อนบาน โดยการเริ่มตนจากการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ในปจจุบันนี้ (กรกฎาคม
๒๕๕๖)
๓.๒.๑ โครงการเทิน-หินบุน
โครงการไฟฟาเทิน-หินบูน เปนโครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกของกลุมบริษัท
เอ็ ม ดี เอ็ กซ จํ า กั ด (มหาชน) ดํ า เนิน การโดยบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด (บมจ. จี เอ็ม เอส
เพาเวอร ถือหุน รอยละ ๑๐๐) ผานบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง
บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ ๒๐ การไฟฟาลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ ๖๐
และกลุม Nordic Hydropower AB ถือหุนในสัดสวนรอยละ ๒๐
เทิน-หินบูน เปนโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําขนาด ๒๑๐ เมกะวัตตนับเปน
โครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกในลาวที่ดําเนินงานโดยบริษัท เอกชนตางประเทศ เพื่อผลิตและ
จํ า หน า ยกระแสไฟฟ า ให แ ก ป ระเทศไทย และได รั บ สั มปทานจากรั ฐ บาลลาวให ดํา เนิ น การผลิ ต
กระแสไฟฟาในระยะเวลา ๓๐ ป ซึ่งสามารถตออายุสัญญาได และยังเปนโครงการผลิตพลังงานไฟฟา
โครงการแรกของลาวที่ลงนามในขอตกลงการซื้อไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สราง
เสร็จสมบูรณและเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชยมาตั้งแตป ๒๕๔๑
ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางบริษัท เทิน-หินบูน กับรัฐบาลลาว
ใหบริษัท เทิน หินบูน ไดสิทธิที่จะขยายโครงการเพิ่มขึ้นเปน ๕๐๐ เมกะวัตตทําใหปริมาณไฟฟาที่ขาย
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน ๔๔๐ เมกะวัตตและอีก ๖๐ เมกะวัตต จะถูก
ขายใหการไฟฟาลาว โดยไดมีการลงนามแกไขสัญญาการซื้อไฟฟาของโครงการเทิน-หินบูน กับการ
ไฟฟาฝายผลิตเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว และขณะนี้โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและ

๑๔
จายไฟฟาใหกับระบบของประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา โครงการเทิน-หินบุน
โดยรวมมี กําลั งผลิ ตที่ขายให ประเทศไทย ๔๔๐ เมกะวัตต มีอายุสัญ ญานับจากวัน ที่ ๑ ธัน วาคม
๒๕๕๕ เป น เวลา ๒๗ ป โดยมผ า นระบบสายส งขนาดแรงดั น ๒๓๐ กิโ ลโวลต (๑,๐๐๐ โวลต )
เชื่อมโยงจากโครงการในแขวงบอลิคําไซและคํามวนของลาว มายังจังหวัดนครพนมของไทย คาไฟฟา
ตกลงราคาไวที่หนวยละ ๔.๓ เซนต จายเปนเงินบาทครึ่งหนึ่งและเงินดอลลารอีกครึ่งหนึ่ง (ใชอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ที่ ๒๕.๓๕ บาทตอดอลลาร) เฉลี่ยแลวอยูที่ราคาหนวยละ ๑.๓๔ บาท โดยมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของคาไฟฟา รอยละ ๓ ตอปในระยะชวงเวลากอสราง ๔ ป จากนั้นคาไฟฟาจะเพิ่มขึ้น รอยละ
๑ ตอป ในชวงเวลา ๑๐ ปขางหนา หลังจากนั้นจึงคอยมาตกลงเรื่องคาไฟฟากัน

ภาพที่ ๓.๓ แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบุน และน้ําเทิน ๒
๓.๒.๒ โครงการน้ําเทิน ๒
โครงการน้ําเทิน ๒ สรางกั้นแมน้ําเทินในแขวงแขวงคํามวน สปป. ลาว บริเวณที่
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)
โดยเริ่ ม ขาย
ไฟฟาจํานวน ๙๔๘ เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ มีอายุสัญญา ๒๕ ป

๑๕
โครงการจะมี ส ายสงขนาด ๕๐๐ กิโ ลโวลต เชื่อมโยงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูง ที่สะหวันนะเขต (ฝงลาว) ขามแมน้ําโขงมาฝงไทย และเชื่อมโยงกับระบบสงของ กฟผ. ที่
สถานีไฟฟาแรงสูงรอยเอ็ด ๒
โครงการน้ําเทิน ๒ ขายไฟใหไทย รอยละ ๙๕ ของกําลังการผลิตทั้งหมด หรือคิด
เปน ๕,๖๓๖ ลานหนวยตอป โดยขายไฟใหไทยในอัตราเฉลี่ย ๑.๒๐ บาทตอหนวย แตในชวงที่ไทย
เกิดปญหากาซฯ จากแหลงกาซในพมาหยุดจายจน กฟผ.ตองมีการปลอยน้ําจากเขื่อนศรีนครินทรเพื่อ
ผลิตไฟฟาจนเกิดน้ําทวมในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น โรงไฟฟาน้ําเทิน ๒ ก็มีสวนชวยผลิตไฟฟา ไปปอนให
ไทยไมเกิดปญหาไฟฟาดับ (Black out) โดยมีการโหลดกําลังผลิตสงปอนใหไทยไปอยูที่วันละ ๒๒-๒๔
ลานหนวย จากปกติอยูที่วันละ ๑๖-๑๗ ลานหนวย เปนระยะเวลาตลอด ๑ เดือนเต็ม
๓.๓.๓ โครงการหวยเฮาะ
โรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะเปนผูผลิตไฟฟาเอกชน ตั้งอยูในตั้งอยูที่แขวงจําปาสัก
และอัตตปอ ซึ่งอยูทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนโรงไฟฟาพลังน้ํา กําลัง
การผลิต ๑๕๒ เมกะวัตต เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงไฟฟาหวยเฮาะ เปน
การรวมทุนระหวางบริษัทโกลว จํากัด (รอยละ ๕๕) รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (รอยละ ๒๐) และบริษัท
HHTC (รอยละ ๒๕) โดยโรงไฟฟาแหงนี้จะผลิตกระแสไฟฟาเพื่อจําหนายใหกับ กฟผ. และ การไฟฟา
ลาว กฟผ. ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ Houay Ho Power Company Limited (HHPC) เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๐ โดยมีอายุสัญญา ๓๐ ป เพื่อรับซื้อไฟฟาจํานวน ๑๒๖ เมกะวัตต ณ จุดสง
มอบชายแดนไทย-ลาว คิดเปน พลังงานไฟฟาที่รับซื้อเฉลี่ย ๔๗๐ ลานหนวยตอป โดยมีจุดเชื่อมโยง
ระบบสงฝงไทยที่ สถานีไฟฟาแรงสูง ๒๓๐ กิโลโวลตอุบลราชธานี ๒ โครงการฯ ไดเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบ กฟผ. ไดตามกําหนดซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๒ ราคารับซื้อเฉลี่ย
๑.๘๔๒๘ บาทตอหนวย

ภาพที่ ๓.๔ แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ

๑๖
๓.๓.๔ โครงการน้ํางึม ๒
เปนโครงการเขื่อนกักเก็บน้ํา และโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา ตั้งอยูบนแมน้ํางึม ที่
บานหวยบอ แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว แมน้ํางึมเปนแมน้ําที่ไหลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
สปป.ลาว ตนน้ําอยูในบริเวณแขวงเชียงขวางไหลลงมาทางทิศใตจนมาถึงแขวงเวียงจันทน กอนหนาที่
จะมีเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๒ บนสายน้ํางึมไดมีเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ ซึ่งดําเนินการมาแลว
กวา ๓๐ ป และเปนปฐมบทที่ทําให สปป.ลาวมองเห็นถึงจุดเดนของที่ตั้งของประเทศ ซึ่งแมจะมี
จุดออนตรงที่ไมมีทางออกสูทะเล แตก็มีจุดแข็งตรงที่มีลําน้ําหลากสาย สามารถ สรางเขื่อนกักเก็บน้ํา
และโรงไฟฟาพลังน้ําไดหลายแหง สามารถปอนพลังงานไฟฟาใหกับประเทศเพื่อนบานไดอยางไมรูจบ
นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดอยางมหาศาลในอนาคต สปป.ลาวจึงนําจุดแข็งดังกลาว มาวาง
ตําแหนงของประเทศวาเปน "แบตเตอรี่แหงเอเชีย" ปจจุบันโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ หมดอายุสัมปทาน ได
โอนกิจการและการดําเนินงานทั้งหมดมาอยูกับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว เรียบรอยแลว สวนเขื่อนและ
โรงไฟฟ า น้ํ า งึ ม ๒ ตั้ งอยู เ หนื อเขื่ อนและโรงไฟฟาน้ํางึม ๑ ขึ้น ไปทางตน น้ําหางกัน ประมาณ ๓๕
กิโลเมตร ทางใตเขื่อนมีโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต ๖๑๕ เมกะวัตต ประกอบดวย เครื่อง
กําเนิดไฟฟา ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๐๕ เมกะวัตต

ภาพที่ ๓.๕ แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม ๒
ตอจากโรงผลิตไฟฟาไดมีการเดินสายสงไฟฟาขนาด ๒๓๐/๕๐๐ กิ โลโวลต มา
จนถึงสถานียอยบานนาบง ซึ่งอยูหางจากโรงผลิตไฟฟา 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) โดยที่ตัวเลขในวงเล็บคือจํานวน
สัดสวนการถือหุนของแตละบริษัท โครงการไดจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับประเทศไทย เมื่อเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔ อายุสัญญา ๒๗ ป โดยมีอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย ประมาณ ๒.๓ บาทตอหนวย
๓.๓ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานที่กําลังดําเนินการ
ยั ง มี โ ครงการที่ ไ ด มี การลงนามในสั ญ ญาซื้ อขายไฟฟ าแล ว และอยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
กอสราง และมีกําหนดแลวเสร็จในอนาคตอันใกล ซึ่งเปนโครงการที่อยูใน สปป. ลาวทั้งหมดอีก ๓
โครงการดวยกันคือ
๓.๓.๑ โครงการหงสาลิกไนต
โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนโครงการเดียวในประเทศลาว ที่ผลิตไฟฟาจาก
ถานหินลิกไนต เชนเดียวกับที่แมเมาะจังหวัดลําปางของไทย มีพื้นที่รวม ๗๖.๒ ตารางกิโลเมตร ใน
เขตเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว พื้นที่ใกลเคียงเปนเหมืองถานหินลิกไนต สามารถรองรับการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญา ๒๕ ป ดวยปริมาณถานหินสํารอง ๕๗๗.๔ ลานตัน เหตุผลที่
ตองผลักดันใหเกิดโรงไฟฟาใกลพื้นที่เหมืองดังกลาวเพราะถานหินลิกไนตไมสามารถสงออกได และที่
สําคัญคือ สปป.ลาวตองการพัฒนาประเทศใหเปน "แหลงพลังงานของภูมิภาคอาเซียน" หรือ Battery
of ASEAN โดยมีผูรวมดําเนินโครงการทั้งหมด 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
ขึ้นมาดูแลโครงการ
โครงการหงสาลิกไนต ประกอบดวย ๒ สวนที่มีขนาดการลงทุนขนาดใหญคือ สวน
ที่เปนตัวโรงไฟฟากับเหมืองถานหิน สวนโรงไฟฟาหงสาลิกไนตจะติดตั้งเครื่องจักรปนไฟรวมกําลังผลิต
๑,๖๔๘ เมกะวัตต โดย ๑,๔๗๓ เมกะวัตตจะจําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตของไทย ที่เหลืออีก
๑๗๕ เมกะวัตต จําหนายใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว สวนที่เกี่ยวกับโรงไฟฟายังรวมถึงการลงทุน
กอสร า งระบบสายส งไฟฟา แรงสูงขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต ระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตรไปยัง
ชายแดนไทย กับสายสงขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต ระยะทางอีกราว ๑๒๐ กม.จากโรงไฟฟาไปยังเมือง
หลวงพระบาง ขณะนี้ในพื้นที่ไดเริ่มดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จพรอมผลิตไฟฟา เขา
ระบบไดตามแผน คือ เครื่องที่ ๑ เขาระบบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เครื่องที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และเครื่องที่ ๓ ในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ สําหรับการสงไฟฟามายังประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมโยงมายัง
สถานีไฟฟาแรงสูงที่อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยมีราคาคาไฟเฉลี่ย ๒.๒๗๕ บาทตอหนวย เปน
ระยะเวลา ๒๕ ป
๓.๓.๒ โครงการไซยะบุรี
โครงการไซยะบุรีตั้งอยูบนลําน้ําโขง ทางตอนเหนือของลาวในแขวงไซยะบุรี โดยมี
ผูพัฒนาโครงการคือ Xayaburi Power Company Limited (XPCL) อายุสัมปทาน ๒๙ ป ลงนาม
PPA กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 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
โครงการดังกลาวมีกําลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด ๑,๒๘๕ เมกะวัตต ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยขายให
กฟผ. ปละ ๖,๙๒๙ ลานหนวย โดยมีการแบงไฟฟาที่ผลิตไดใหลาวในสัดสวน ๖๐ เมกะวัตต สวนที่
เหลื ออี ก ๑,๒๒๐ เมกะวั ตต ส งขายใหกับ ประเทศไทย ในราคาเฉลี่ย ๒.๓๒ บาทต อหนว ย เป น
ระยะเวลา ๒๙ ป ซึ่งถูกกวาราคารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา IPP ในไทย ซึ่งขายในราคาเฉลี่ย ๒.๗๐
บาทตอหนวย ทั้งนี้ตามความตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยและลาว ซึ่งโครงการดังกลาวจะสง
ไฟฟาเขาระบบของไทยไดภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
เขื่อนไซยะบุรีเปนแบบที่ไมมีอางเก็บน้ํา การผลิตไฟฟาจะใชจากน้ําในแมน้ําโขงที่
ไหลผานโครงการ โดยไมมีการกักเก็บน้ําดังนั้นจึงไมมีพื้นที่น้ําทวม โรงไฟฟาชนิดนี้เรียกเปนภาษา
เทคนิควา Run-of-river เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรีเปนเขื่อนที่สรางกั้นแมน้ําโขงซึ่งเปนแมน้ํานานาชาติ
จึงตองมีการออกแบบเปนอยางดี เพื่อใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนทายน้ํานอยที่สุดและเปน ที่
ยอมรั บ ของประเทศอื่ น ที่ ใ ช แ ม น้ํ า โขงร ว มกั น คื อ กั ม พู ช า ไทย และเวี ย ตนาม ทั้ ง นี้ ไ ด มี ก าร
ออกแบบสรางทางปลาผาน ที่ปลาจะสามารถวายผานไปไดทั้งทวนน้ําและตามน้ําตลอดทั้งป และ
เขื่อนยังไดถูกออกแบบใหมีทางระบายตะกอน เพื่อใหตะกอนไดไหลไปตามน้ําโดยไมมีการตกตะตอน
อยูหนาเขื่อน เปนตน ซึ่งการกอสรางเขื่อนไซยะบุรี ก็ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแมน้ําโขง
แลว ขณะนี้โครงการไดดําเนินการกาวหนาไปไดประมาณรอยละ ๑๐
กระแสไฟฟาจากโครงการ จะผานระบบ ๕๐๐ กิโลโวลตมายังชายแดนไทยเปน
ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร และจะมีสายสงขนาดเดียวกัน เชื่อมโยงมายังระบบของประเทศไทยที่สถานี
ไฟฟาแรงสูง เลย ๒
๓.๓.๓ โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําเซเปยน-เซน้ํานอย ตั้งอยูในพื้นที่แขวงจําปาสักและแขวงอัตตะ
ปอ ตอนใตของประเทศ สปป. ลาว เปนโครงการลงทุนขนาดใหญของกลุมนักลงทุนจากประเทศ
เกาหลี ประเทศไทย และประเทศ สปป. ลาว ไฟฟาที่ผลิตไดสวนหนึ่งจะขายใหแกการไฟฟาฝายผลิต
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 มีการกักเก็บน้ําหลักในเขื่อนเซ
น้ํานอย ซึ่งมีความจุประมาณ ๑,๐๐๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยรับน้ํามาจากฝายหวยหมากจันทนและ
เขื่อนเซเปยนเพื่อใหไดปริมาณน้ําเพียงพอ ในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากตัวเขื่อนตั้งอยูบนแผนโบ
ลาเวนพลาโต (Bolaven Plateau) และสวนของโรงไฟฟาติดตั้งอยูดานลางของแผนพลาโต ทําใหได
ความสูงของน้ําในการผลิตไฟฟาประมาณ ๖๓๐ เมตร และผันน้ําลงแมน้ําเซกอง โรงไฟฟาพลังน้ําแหง
นี้ มีกําลังการผลิต ๔๐๐ เมกะวัตต ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๑๒๐ เมกะวัตต จํานวน ๓ เครื่อง
เพื่อจายกระแสไฟฟาผานสถานียอยปกเซ สูประเทศไทย และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๔๐ เมกะวัตต
อีกหนึ่งเครื่องเพื่อจายกระแสไฟฟาใหแกรัฐบาล สปป. ลาว นอกจากนี้น้ําที่ไดจากการปนไฟของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา ยังสามารถสงเขาสูพื้นที่ชลประทานบริเวณทายโรงไฟฟาอีกดวย

๑๙
โครงการจะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. เปนเวลา ๒๗ ป ในปริมาณกําลังผลิต ๓๕๔ เม
กะวัตต และพลังงานไฟฟา ๑,๕๗๕ ลานหนวยตอป โดยจะเชื่อมตอเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และมีราคาคาไฟฟาประมาณ ๒.๓๐ บาทตอหนวย
๓.๔ การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานที่ไดตกลงเบื้องตนแลว
สําหรับโครงการที่ไดมีการตกลงกันเบื้องตนแลววา จะมีการพัฒนาโครงการในลําดับตอไป
แตยังไมมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา เพียงแตไดมีขอตกลงในดานราคา ซึ่งเรียกวา Tariff MOU
ไปแลว การลงนามใน Tariff MOU ยังไมเปนที่แนนอน ๑๐๐ เปอรเซ็นตวาโครงการจะสามารถ
เดินหนาตอไปจนมีการกอสรางได ซึ่งในชวงที่ผานมาก็มีโครงการที่มี Tariff MOU แตโครงการได เลิก
ลมไปแลว เชน โครงการน้ํางึม ๓ เปนตน ในขณะนี้โครงการที่ไดตกลงใน Tariff MOU มี ๑ โครงการ
ซึ่งก็เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําใน สปป. ลาวอีกเชนกันคือ
๓.๔.๑ โครงการน้ําเงี้ยบ ๑
โครงการน้ําเงี้ยบ ๑ เปนโครงการที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับ โครงการน้ํางึม ๒
และจะเชื่อมโยงระบบไฟฟาจากโครงการมายังสถานีไฟฟาแรงสูงนาบงใน สปป. ลาว รวมกับโครงการ
น้ํางึม ๒ กอนที่จะขายไฟฟาใหกับประเทศไทย
โรงไฟฟาพลังน้ําน้ําเงี้ยบ ๑ ซึ่งมีการลงนามในความรวมมือพัฒนาโครงการ ตั้งแตป
๒๕๕๒ โดยการจัดตั้งบริษัทรวมทุนในครั้งนั้น เปนการรวมทุนระหวาง กฟผ.อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุน
รอยละ ๓๐ กับบริษัท Kansai ประเทศญี่ปุน รอยละ ๔๕ และ LHSE ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของลาว ถือ
หุน รอยละ ๒๕ การเขารวมถือหุนครั้งนี้จะชวยเพิ่มโอกาสการลงทุนของ กฟผ.อินเตอรฯ ในลาว
รวมถึงชวยเพิ่มความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศไทย
โครงการไฟฟาพลังน้ําน้ําเงี้ยบ ๑ มีสถานที่ตั้งอยูบนแมน้ําเงี้ยบ พื้นที่อางเก็บน้ํา
ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนกลางของ ลาว ทั้งในแขวงเชียงขวาง 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 เขื่อนน้ําเงี้ยบ ๑ ถึง สถานี
ไฟฟาแรงสูงนาบง และสงตอเขาประเทศไทยผานทางระบบสงไฟฟา ๕๐๐ กิโลโวลต เขาสูสถานีไฟฟา
แสงสูงอุดรธานี ๓
โครงการจะมีอายุสัญญา ๒๗ ป มีกําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย วันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๑ ในปริมาณกําลังผลิต ๒๖๙ เมกะวัตต และพลังงานไฟฟา ๑,๔๕๙ ลานหนวยตอป โดยมีอัตรา
คาไฟฟาประมาณ ๒.๓๒ บาทตอหนวย

๒๐

ภาพที่ ๓.๖ แผนที่แสดงศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน
๓.๕ ศักยภาพของกําลังผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน
ในอนาคตประเทศไทยยังคงมีการวางแผนที่จะซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มเติม จาก
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ นอกจาก สปป. ลาว ซึ่งจะรวมถึง ประเทศเมียนมาร และกัมพูชา แตโครงการ
เหลานี้ยังเปนโครงการที่ตองมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึงความเปนไปไดในการพัฒนาจนกระทั่งถึงระดับ ที่
จะผลิตไฟฟาได ซึ่งโครงการเหลานี้จะไดกลาวถึงในลําดับตอไป
๓.๕.๑ โครงการในประเทศเมียนมาร
ประเทศเมียนมารเปนประเทศที่มีศักยภาพทางดานพลังงานคอนขางมาก ประเทศ
เมียนมารมีศักยภาพของพลังงานน้ํามากถึง ๑๐๘,๐๐๐ เมกะวัตต (ภาพที่ ๓.๖) ซึ่งถาสามารถพัฒนา
เปนพลังงานไฟฟาได ก็จะมีปริมาณมากกวาความตองการไฟฟาของประเทศไทยในป ๒๕๗๓ เสียอีก
เมื่อหากมองยอนหลั ง ๓-๔ ป จะเห็นวานับจากรัฐบาลทหารเมียนมารประกาศ
ปฏิรูปประเทศ ประธานาธิบดีเต็ง เสงกาวขึ้นสูอํานาจ บรรลุขอตกลงกับอองซาน ซูจี ทําใหนางไดรับ
การปลอยตัวและเขาสูกระบวนการเลือกตั้ง จากนั้นรัฐมนตรีฮิลลารี คลินตันเยือนประเทศเมียนมาร
เมื่อป ๒๕๕๔ ตามมาดวยประธานาธิบดีบารัก โอบามาในป ๒๕๕๕ การเยือนของผูนําสหรัฐทําให
รัฐมนตรี ผูนําอีกหลายประเทศตอแถวเยือนเมียนมาร เริ่มปรับความสัมพันธทางการเมือง เจรจาเรื่อง
การคาการลงทุน ตัวเลขการลงทุนจากตางชาติแสดงใหเห็นชัดเจนวาเศรษฐกิจกําลังเติบโต ปที่แลวนัก
ลงทุนตางชาติเพิ่มการลงทุนในเมียนมารถึง ๕ เทาเมื่อเทียบกับปกอนหนา การลงทุนสวนใหญมาจาก
จีน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใตและสิงคโปร ประเทศเหลานี้คือประเทศที่ลงทุนในเมียนมารอยูกอนแลว
และเพิ่มการลงทุน ดังนั้น เมื่อประเมินวาอีกไมนานเม็ดเงินบริษัทชาติตะวันตกจะหลั่งไหลเขามา เม็ด
เงินการลงทุนจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัว

๒๑

ภาพที่ ๓.๗ ศักยภาพพลังงานไฟฟาในประเทศเมียนมาร
ประเทศไทยในฐานะเพื่ อ นบ า นที่ มีพ รมแดนติ ดกั บ ประเทศเมี ย นมาร ก็ ไ ดเ ริ่ ม
มองเห็นโอกาสที่จะแสวงหาแหลงพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.)ไดรับมอบหมายจากภาครัฐ ไปศึกษารวมกับรัฐบาลพมาถึงความเปนไปไดในการพัฒนา
โรงไฟฟาถานหิน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและจะให กฟผ. หรือบริษัทลูกของ กฟผ. เขาไปลงทุน
ซึ่งผลการศึกษาไดดําเนินการแลวเสร็จไปแลว
นอกจากโครงการในเขตเศรษฐกิจ พิเศษทวายแลว โรงไฟฟาพลังน้ําตางๆ เชน
Hutgyi, Tasang, Taninthayi, Mong Ton เปนตน ก็เปนโครงการที่นาสนใจในการที่ประเทศไทย
จะไปพัฒนารวมกับประเทศเมียนมาร เพราะตั้งอยูไมไกลจากพรมแดนมากนัก และอยูในวิสัยที่จะ
สราง สายสงไฟฟาแรงสูงเขามาเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของประเทศไทยได
๓.๕.๒ โครงการในประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึก
ความตกลงโครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟาที่จะสนับสนุน ใหมีการซื้อขายไฟฟาระหวางสอง
ประเทศ ตอมาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กฟผ. และการไฟฟากัมพูชาไดลงนามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา ที่จะขายไฟฟาใหกับกัมพูชาในจังหวัดเสียมราฐ และพระตะบอง จํานวน ๒๐-๓๐ เมกะวัตต
(ปจ จุบั นเพิ่มเป น ๑๒๐ เมกะวัตต) โครงสรางอัตราคาไฟฟาเปน แบบคิดตามชว งเวลาของการใช
(TOU) นอกจากนี้ ยังไดมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสตึงนัม (๑๒๐ เมกะ
วัต ต ) และโครงการโรงไฟฟ า เกาะกงในกั ม พู ช า (๑,๘๐๐-๓,๖๐๐ เมกะวั ต ต) ซึ่ งใช ถา นหิน เป น
เชื้อเพลิงอีกดวย แตโครงการยังไมมีความคืบหนา
สําหรับประเทศกัมพูชานั้น ศักยภาพของพลังงานที่จะพัฒนาเปนพลังงานไฟฟา มี
ไมมากนัก และการพัฒนาก็มุงเนนที่จะใชในประเทศ เพราะโครงการตางๆ เปนโครงการขนาดเล็ก

๒๒
และประเทศกัมพูชาเองก็มีความตองการไฟฟาราคาถูกอยูในขณะนี้ เนื่องจากในปจจุบันการผลิตไฟฟา
สวนใหญมาจากน้ํามันทําใหราคา คาไฟฟาสูงถึงหนวยละ ๑๐-๑๕ บาท ซึ่งถือวาเปนราคาที่สูงมาก
๓.๕.๓ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง
รัฐบาลลาวซึ่งตั้งเปาหมายวาจะเปนแบตเตอรี่แหงเอเชีย ไดเตรียมพัฒนาโรงไฟฟา
พลังน้ําในพื้นที่ริมแมน้ําโขงอีก 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 รวมกําลังการผลิตทั้งหมด
๑๑,๔๙๔ เมกะวัตต
ทั้ง ๑๑ โครงการเปนโรงงานผลิตไฟฟา จากน้ําหรือไฮโดรเพาเวอร โดยการผันน้ํา
จากแมน้ําโขงขึ้นมาปนกระแสไฟ ปจจุบันมี ๑ โครงการที่เริ่มดําเนินการกอสรางแลว คือ โครงการไช
ยะบุรี โดยกลุม บริษัท ช. การชางนั่นเอง สวนโครงการที่เหลือซึ่งอยูบนแมน้ําโขงในเขตประเทศลาว
รัฐบาลลาวจะพิจารณาใหสัมปทานก็ตอเมื่อ โครงการไชยะบุรีสรางแลวเสร็จ หากการพัฒนาโครงการ
ของลาวทั้ง ๗ แหงเดินหนาไดตามแผนจะทําให สปป.ลาวกลายเปนแบตเตอรี่แหงเอเชียอยางสมบูรณ
แบบ ในจํานวน ๑๑ โครงการจะมีอยู ๔ โครงการคือโครงการที่ ๖. โครงการปากชม และโครงการที่
๗. โครงการบานกุมเปนโครงการที่อยูบนแมน้ําโขงที่เปนพรมแดนไทย-ลาว และโครงการที่ ๑๐.
โครงการสะตึงเตร็ง กับโครงการที่ ๑๑. โครงการซัมบอร เปนโครงการที่อยูในประเทศกัมพูชา

ภาพที่ ๓.๘ ศักยภาพของโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง

๒๓
๓.๕.๔ โครงการในประเทศมาเลเซีย
กฟผ. และการไฟฟามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟาเมื่อป ๒๕๒๓ เพื่อขายไฟฟาใหไทยปริมาณพลังไฟฟา ๘๐ เมกะวัตต โดยเชื่อม
ผานระบบสง ๑๑๕ เควี ตอมาไดมีการเชื่อมระบบทั้งสองประเทศดวยระบบกระแสตรงแรงสูง ทําให
สารถซื้อขายไฟฟ าไดเ พิ่มอี ก ๓๐๐ เมกะวัตต ทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา HVDC
System Interconection Agreement (SIA ๒๐๐๒) ฉบับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แตเนื่องจาก
ไมมีการตกลงกันเปนที่แนนอนในการซื้อขายไฟฟาระหวาง ๒ ประเทศ และราคาที่ไมเปนที่จูงใจ ทํา
ใหการซื้อขายไฟฟาระหวางไทย และมาเลเซียมีปริมาณเพียงเล็กนอยในลักษณะไมแนนอน (Non-firm)
สําหรับในอนาคต เนื่องจากมาเลเซียมีชายฝงทะเลทางดานตะวันตก ติดกับทะเล
อันดามัน ทําใหอาจใชเปนทําเลในการขนสงถานหินนําเขาได ซึ่งอาจจะทําใหมาเลเซียสามารถพัฒนา
โรงไฟฟาพลังความรอนถานหิน เพื่อขายใหกับประเทศไทยทางภาคใต
๓.๖ ผลกระทบตอการดําเนินการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ในการดําเนินการเพื่อ ใหการซื้อขายไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ไดบรรลุความสําเร็จนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง (ซึ่งในที่นี้ไมมีการวิเคราะหปจจัยทางดานการเมือง) เชน นโยบายของ
ประเทศในดานไฟฟา สภาพทางเศรษฐกิจ ความรวมมือระหวางหนวยงานทางดานไฟฟาของประเทศคูคา
รวมไปถึงการจัดตั้งองคการความรวมมือทางดานไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน
๓.๖.๑ ขั้นตอนในการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานใน
ฐานะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะมอบหมายให คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือ
ดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อ
รับซื้อไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการที่จะรับซื้อ
และเจรจาสัญญาใหไดราคา เงื่อนไข ความมั่นคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบอยาง
เหมาะสม โดยมี กฟผ. เปนผูดําเนินการเพื่อนําเสนอขอมูลตางๆ เหลานี้ ใหกับคณะอนุกรรมการฯ
หลังจากนั้น จึงนําเสนอราง Tariff MOU ซึ่งไดมีขอตกลงในดานราคาคาไฟฟารวมกันระหวางผูพัฒนา
โครงการ และ กฟผ.ในฐานะคูสัญญา ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ ครม.
ใหความเห็นชอบ เมื่อมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ. จะเจรจากับผูพัฒนาโครงการเพื่อจัดทํา
รางสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอขอความเห็นชอบตาม
ขั้นตอนเดียวกับ Tariff MOU ตอไป
๓.๖.๒ ผลกระทบในเชิงบวกที่มีตอการดําเนินการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
การที่ ป ระเทศไทยประสบความสํา เร็ จ ในการซื้ อ ไฟฟ าจากประเทศเพื่ อ นบ า น
โดยเฉพาะกับประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมที่มาจาก
การดําเนินการของประเทศไทย ดังตอไปนี้
๑) ผูพัฒนาโครงการเปนผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการที่จะขาย
ไฟฟากลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนา
โครงการเพื่อสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น

๒๔
๒) บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซีย น ประเทศไทยมีบ ทบาทเปน ผูนํา ใน
หลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องไฟฟา ซึ่งประเทศอาเซียนไดรวมกันจัดตั้ง Heads of ASEAN Power
Utilities/Authorities (HAPUA) โดยประเทศไทยเปนสมาชิกที่ไดเริ่มกอตั้งองคกรนี้ดวย บทบาทของ
ประเทศไทยใน HAPUA ที่ผานมาเชน เปนผูนําในการศึกษา ASEAN Interconnection Master
Plan Study (AIMS) โดย กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. มีบุคคลากรและเครื่องมือในการศึกษาพรอมกวา
ประเทศอื่นๆ ซึ่งบทบาทเหลานี้ก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จใน การเชื่อมโยงระบบไฟฟากับ
ประเทศเพื่อนบานของไทย
๓) การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดให
ความชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการ แกประเทศเพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ การอบรมพนักงานจาก การ
ไฟฟ า ลาว การไฟฟ า กั มพู ช า ให มีความสามารถในการวิเคราะห ร ะบบไฟฟ า การเดิน เครื่องและ
บํารุงรักษา มีการใหทุนการศึกษาแกพนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทที่หา
วิทยาลัยเชียงใหม และขอนแกน เปนตน
การฝ ก อบรมและความช ว ยเหลื อ ทางด า นวิ ช าการบางส ว น ที่ กฟผ. ได
ดําเนินการไปแลวในชวงที่ผานมามีดังนี้
ตารางที่ ๓.๒ รายชื่อหลักสูตรที่ กฟผ. ดําเนินการแลว
ลําดับที่
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๒๕
๔) การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาว ซึ่งจัดเปน
ประจํ า ทุ กป โดยผลั ดกั น เป น เจ า ภาพ ทําใหเกิดความสัมพัน ธที่ดี ระหวางสองการไฟฟา ซึ่งจะมี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
๕) การบริจาคโรงไฟฟาแกสเทอรไบนใหกับประเทศเมียนมาร จากการที่ประเทศ
เมียนมารมีการผลิตกระแสไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการใชงาน แมแตในเมืองใหญของประเทศ
เชน กรุงยางกุง มีเหตุการณไฟฟาดับบอยครั้ง และกอใหเกิดการประทวง คณะรัฐมนตรีไดมีการลง
นามขอตกลงรวมกัน (Bilateral Ministrial Statement) ในการบริจาคเครื่องผลิตกระแสไฟฟากังหัน
แกสใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ใหกระทรวงพลังงานบริจาคเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกสจากโรงไฟฟาหนองจอก
และโรงไฟฟาลานกระบือของ กฟผ. ใหกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
๓.๖.๓ ผลกระทบในเชิงลบที่มีตอการดําเนินการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา มีความรูสึกวาประเทศไทยเสนอราคาคา
ไฟฟาที่จะซื้อจากประเทศเพื่อนบานในราคาที่คอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทยใชขอไดเปรียบใน
เรื่องระบบไฟฟาที่มีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซื้อไฟฟา เนื่องจากประเทศ
ที่มีความตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญที่มีตนถูกได เพราะมี
ความตองการไฟฟาที่จะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการที่จะพัฒนาโครงการ ตอง
ขายไฟฟาใหกับประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก
แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซึ่งราคาคาไฟฟาที่ซื้อจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องที่ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงที่จะซื้อไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ถือวาเปนทางเลือกที่สําคัญทางเลือกหนึ่ง เพื่อเสริม
ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความมั่นคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับได เทาที่ผานมาจนถึงปจจุบันประเทศไทย ซื้อไฟฟาจากประเทศ สปป.
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตที่จายไฟฟาเขาระบบแลว ๒,๑๑๑ เมกะวัตต จากโรงไฟฟา
พลังน้ํา ๔ โครงการดวยกัน และกําลังจะซื้อเพิ่มอีก ๓,๐๔๗ เมกะวัตต ภายในป ๒๕๖๒ โดยมีการลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซื้ออีก ๒๖๙ เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวม
ตามแผนทั้งหมดเปน ๕,๔๒๗ เมกะวัตต
ตารางที่ ๔.๑ โครงการรับซื้อไฟฟาจากประเทศลาว
โครงการ
1. โครงการทีจ
� า
่ ยไฟฟ้าแล้ว
1.1 เทินหินบุน
1.2 ห้วยเฮาะ

กําล ังผลิต
(MW)

กําหนดจ่ายไฟฟ้า
(COD)

220

มี.ค. 2541

126

1.3 นํา� เทิน 2
948
1.4 นํา� งึม 2
597
1.5 เทินหินบุนส่วนขยาย
220
� งนาม PPA แล้ว และอยูร
2. โครงการทีล
่ ะหว่างการก่อสร้าง
2.1 หงสาลิกไนต์
2.2 เซเปี ยนเซนํา� น้อย
2.3 ไซยะบุร ี

ก.ย. 2542
เม.ย. 2553
มี.ค. 2554
ธ.ค. 2555

1,473

มิ.ย. 2558

354

ก.พ. 2562

1,220

ต.ค. 2562

2,111
เมกะว ัตต์

3,047
เมกะว ัตต์

ั
3. โครงการทีล
� งนาม MOU แล้ว และอยูร
่ ะหว่างการจ ัดทําสญญา
PPA
� บ1
3.1 นํา� เงีย

รวม (1+2+3)

269

2562

269
เมกะว ัตต์

5,427

สําหรั บโครงการในประเทศอื่น ๆ รวมถึงโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําบนแมน้ําโขง ยังเป น
โครงการในอนาคตที่ ตองมีการศึกษาในรายละเอียด เชนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ ศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ศึกษาถึงความเปนไปไดในการเชื่อมตอเขากับระบบไฟฟา ทั้งนี้ เพื่อใหการ
พัฒนาโครงการประสบความสําเร็จ เนื่องจากพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเหลานี้ ตองใชเงินทุนในการ
กอสรางจํานวนมาก นอกจากนี้หากเปนการพัฒนาโครงการบนแมน้ําโขงจะตองไดรับความเห็นชอบ

๒๗
จากคณะกรรมการลุมแมน้ําโขงกอนที่จะมีการพัฒนาโครงการได ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้น ระหวางประเทศที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากแมน้ําโขงรวมกัน คือประเทศไทย
เวียตนาม และกัมพูชา

ภาพที่ ๔.๑ ศักยภาพโรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย
๔.๒ ขอเสนอแนะ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวบขอมูลของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ของ
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหสามารถนําขอมูลนี้ไปใชเปนสวนประกอบ ในการศึกษา
การเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียนได ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟาของ
แตละประเทศเขาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดเปนระบบไฟฟาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการรวมมือกันในการ
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาจากทรัพยากรที่มีอยูมากมาย และกระจายตัวอยูในประเทศสมาชิก แตล ะ
ประเทศ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการลดการลงทุนเพื่อสํารองกําลัง
ผลิตไฟฟาของระบบไฟฟาโดยรวม และทําใหระบบไฟฟาของอาเซียนมีตนทุนถูกลง และมีความมั่นคง
มากขึ้น และเปนการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่มีราคาแพง ภายนอกภูมิภาคอาเซียน
การศึกษาความเปนไปไดในการเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียน ไดทําการศึกษามา
นานพอสมควรแลว และประเทศสมาชิกกําลังพิจารณาปรับปรุงขอมูล และจะทําการศึกษาใหม โดย
ใชขอมูลที่ทันสมัยขึ้น ดังนั้นจึงคาดวาขอมูลที่ รวบรวมอยูในการศึกษาครั้งนี้ จะไดนําไปใชประโยชน
ในการปรับปรุงการศึกษาการเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียนในโอกาสตอไป

๒๘
นอกจากนี้อาจนําขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของพลังงานไฟฟาในอนาคต ของประเทศ
เพื่อนบานไปใชในการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาในครั้ง
ตอไปและใชเปนขอมูลในการพิจารณาตอรองราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิตไฟฟาจาก
โรงไฟฟาในประเทศ ซึ่งราคาคาไฟฟาที่ซื้อจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นในเรื่องราคา ก็
เปนเรื่องที่ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตอาจมีประเทศคูแขงที่
จะซื้อไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทย ทําใหประเทศไทยไมมีอํานาจตอรองเหมือนในปจจุบันนี้ก็ได

ภาพที่ ๔.๒ แนวคิดโครงขายเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียน
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปที่ อ าจเป น การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งจากการศึ ก ษานี้ อาจจะ
พิจารณาถึงศักยภาพของการซื้อขายไฟฟากับประเทศที่นอกเหนือจากประเทศเพื่อนบานของไทย ซึ่ง
อาจไดแกประเทศจีน เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศไทย และมีความเปนไปไดที่จะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟาเขาดวยกันกับระบบไฟฟาของประเทศไทย ทั้งนี้ระบบไฟฟาของประเทศจีนเปนระบบใหญ และ
ประเทศจีนมีความสามารถในการลงทุนโครงการใหญๆ ได อาจมีความสนใจที่จะกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟา และขายไฟฟาใหกับประเทศไทยก็ได ทั้งนี้เพราะประเทศ
จีนคงทราบวา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในประเทศไทยไมใชจะกระทําไดโดยงาย เนื่องจากการ
ตอตานของประชาชน และองคการอิสระตางๆ ที่พิทักษสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ไดมีกรณีตอตานโรงไฟฟาจน
ทําใหตองยกเลิกโครงการมาแลว

บรรณานุกรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การศึกษากําลังผลิตไฟฟา
สํารองและการซื้อไฟฟาจากตางประเทศสําหรับระบบผลิตไฟฟาของประเทศไทย. ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๔.
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๗๓. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓. มีนาคม ๒๕๕๕.
Young Youngho Chang, Yanferi Li. “Power Generation and Cross-border Grid Planning
for the integrated ASEAN Electricity Market : A Dynamic Linear Programming
Model.” ERIA Discussion Paper 2012-15 (September 2012).
Qi Zhang, Benjamin C. Mclellan, Tetsuo Tezuka, Keiichi N. Ishihara. An integrated
model for long-term power generation planning toward future smart
electricity systems. 24 April 2013.

๓๐

ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล
ประวัตกิ ารศึกษา

ดร. สุเทพ ฉิมคลาย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Master of Engineering (Electrical-Power Engineering),
Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA.
- Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, University
of British Columbia, Canada.

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๔

หัวหนากองวิเคราะหระบบไฟฟา ฝายระบบควบคุมและปองกัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา-แหลงผลิต
ผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา
ผูชวยผูวาการแผนงาน

ตําแหนงปจจุบัน

ผูชวยผูวาการแผนงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

