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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงปญหาการประสานงานเพื่อสนองตอบในประเด็นดานพลังงานไฟฟาระหวาง
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ซึ่งจะมีผลตอการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาและการบริหารจัดการ
เพื่อควบคุมการรับ-สงไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาที่เชื่อมโยงระหวาง 2 ประเทศ การหาแนวทาง
ดํา เนิ น การในการแก ป ญ หาเพื่ อ ให มี ก ารประสานงานและการสื่ อ สารที่ ดี เกิ ดการสนองตอบต อ
สถานการณดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล เพื่อนําไปสูนโยบายที่เกี่ยวกับการ
รวมมือและประสานงานที่เกิดประโยชนตอไปในอนาคต โดยในการศึกษาจะมุงประเด็นในดานการ
รว มมื อและการประสานงานในระดับ นโยบาย และระดับ ปฏิ บัติก ารของการไฟฟาฝา ยผลิ ตแห ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาลาว (ฟฟล.)
ประโยชนของการศึกษา
ดว ยประเทศไทยมี พรมแดนตลอดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือติดกับ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาของทั้ง 2 ประเทศ จึงมีความสําคัญ
มาก ผลของการศึกษาจะสามารถนํามาใชในการบริหารงานในดานการประสานงาน และการสื่อสาร
เพื่อใหมีการบริหารโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศรวมกันดังนี้
1. มี แ ผนพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง ขยายระบบโครงขา ยที่ ส อดคล อ งกั น เพื่อ รองรับ ความ
ตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
2. มีการบริหารทรัพยากรอยางมีคุณคาลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไมเกิดเหตุการณไฟฟาดับ
3. นําไปพัฒนาตอยอดสําหรับการบริหารงานระบบโครงขาย สําหรับการสงไฟฟาอยาง
อัจฉริยะ (Smart Grid) ตอไปในอนาคต อันเปนความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตอไป
หลักการในการพัฒนาระบบกําลังผลิตไฟฟาใหมีความมั่นคง
จะตองพิจารณาถึงหลักการที่สําคัญ 4 ประการคือ
1. มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ
การทําใหระบบไฟฟามีความมั่นคงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตที่พอเพียงเปนสําคัญ
โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับที่จะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และ
นอกจากนี้ จะตองมีสวนที่เปนกําลังผลิตสํารองเพิ่มจากความตองการกําลังไฟฟาที่คาดการณไว อีก
จํานวนหนึ่ ง เพื่ อไว เ ป น กํ า ลั งผลิ ตที่จ ะใชในกรณีที่มีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉิน ที่
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะที่กําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา
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2. มีระบบสงไฟฟา (Transmission Line) ที่เปนโครงขาย
มีการเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย (Network) ทําใหสามารถรับ-สงไฟฟาไดจากหลาย
แนวสายสง เมื่อสายสงแนวใดแนวหนึ่งเกิดขัดของ (Trip) จะสามารถรับไฟฟาจากแนวสายสงอื่นได
การสงผานพลังงานไฟฟาของสายสง จะมีความสามารถในการสงผานพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันตาม
ระดับของแรงดันไฟฟา
3. มีการวางแผน (Planning) และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการ (Control and
Operation Management) มีการวางแผนสั่งใหมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาแตละแหง
เดินเครื่องผลิตจายไฟฟาผานระบบโครงขายไปยังผูใชไฟฟา โดยมีองคประกอบคือ ตนทุนในการผลิต
ไฟฟา การบริหารความเสี่ยงโดยใชหลักของ COSO ERM การศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟาดวย
โปรแกรม PSS/E
4. มีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)
การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะตองประกอบดวย
- ความนาเชื่อถือ (Credibility) ของผูใหขาวสาร แหลงขาว
- ความเหมาะสม (Context) ตองมีความเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของ สังคม
หมูชน หรือสภาพแวดลอมนั้นๆ
- เนื้ อ หาสาระ (Content) มี ส าระ ประโยชน แก กลุม ชน หรือ มีสิ่ งที่ เขาจะได
ผลประโยชน
- บอยและสม่ําเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency) จะไดผลตองสง
บอยๆ ติดตอกัน หรือมีการย้ําหรือซ้ํา เพื่อเตือนความทรงจํา
- ชองทางขาวสาร (Channels) จะเผยแพรไดดี โดยมองหาชองทางที่เปดรับขาวสาร
ที่เราจะสง
- ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การสื่อสารที่ถือวา
ไดผลนั้นตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยที่สุด ขึ้นอยูกับความสามารถในการรับของผูรับ
- ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาที่ผูรับเขาใจ ใช
ภาษาของเขา
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
การรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ถือวาเปนทางเลือกที่สําคัญทางเลือกหนึ่ง เพื่อเสริม
ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความมั่นคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาที่เหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับได เทาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยซื้อไฟฟาจากประเทศ สปป.
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตที่จายไฟฟาเขาระบบแลว 2,111 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาพลัง
น้ํา 4 โครงการดวยกัน และกําลังจะซื้อเพิ่มอีก 3,047 เมกะวัตต ภายในป 2562 โดยมีการลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซื้ออีก 300 เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวมตามแผน
ทั้งหมดเปน 5,427 เมกะวัตต

ฉ
ปจจัยแหงความสําเร็จในการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
การที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกับ
ประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมที่มาจากการดําเนินการ
ของประเทศไทย ดังตอไปนี้
1. ผูพัฒนาโครงการเปนผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการที่จะขายไฟฟา
กลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงการ
เพื่อสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น
2. การให ความช วยเหลือทางดานวิช าการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดใหความ
ชวยเหลือทั้งทางดานวิชาการแก สปป.ลาวอยางสม่ําเสมอ การอบรมพนักงานจากการไฟฟาลาว ใหมี
ความสามารถในการวิเคราะหระบบไฟฟา การเดินเครื่องและบํารุงรักษา มีการใหทุนการศึกษาแก
พนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทที่หาวิทยาลัยเชียงใหม และขอนแกน
การศึกษาดูงาน เปนตน
3. การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาว ซึ่งจัดเปนประจํา
ทุกป โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี ระหวางสองการไฟฟา ซึ่งจะมีผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของ
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
รายงานการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลความเปนมาของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ของประเทศไทย และ สปป.ลาว ศักยภาพของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว ขอจํากัดของระบบสงไฟฟา
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบที่มีตอการดําเนินงาน แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ขั้นตอนในการซื้อขายไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องระบบ
ไฟฟาทั้งแหลงผลิต และระบบสงไฟฟา รวมถึงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานที่มีทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการที่ผานมา แนวโนมที่ไทยจะตองมีการซื้อขายไฟฟากับ สปป.ลาว
เพิ่มมากขึ้น ขอมูลเหลานี้จะทําใหผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบความรวมมือ
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และการประสานงานด า นพลั ง งานไฟฟ า ระหว า งทั้ ง 2 ประเทศ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทํา Work Flow Process รวมกัน เพื่อเปนการรวมมือในการพัฒนากําลัง
ผลิ ต ไฟฟ า และระบบส งไฟฟ า ไปด ว ยกั น ทํ า ให เกิ ด การใช ท รั พ ยากรใหเ กิ ด ประโยชน สูง สุ ด ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการลงทุนเพื่อการสํารองกําลังผลิตไฟฟาโดยรวม ระบบไฟฟามีความ
มั่นคงมากขึ้น และที่สําคัญอีกประการจะเปนการพัฒนายกระดับสัมพันธภาพระหวางประเทศใหสูงขึ้น
ดวยการให ความชวยเหลือดานต างๆ แกการไฟฟาลาว อัน ไดแกการฝกอบรมดานเทคนิค การให
ทุนการศึกษา การสงเจาหนาที่เขาไปรวมแกไขปญหา ซึ่งตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความไวเนื้อ
เชื่อใจ เปนเพื่อนบานที่ดีดวยการผูกมิตรไมตรี เอื้อประโยชนแกกัน ไมเอารัดเอาเปรียบจนกลายเปน
หุนสวนดานพลังงานตอไป
ในความเห็นสวนตัวของผูศึกษานั้น การประสานงานความรวมมือในระดับนโยบายระหวาง
รัฐบาลไทย – สปป.ลาว เรื่องพลังงานไฟฟามีการทํา MOU ที่ชัดเจนเพียงเรื่องปริมาณไฟฟาที่ไทยจะ
รับซื้อจาก สปป.ลาว ตามชวงเวลาตางๆ เทานั้น ซึ่งในการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟา เจาหนาที่ทั้ง
2 ฝาย ตองมีความรูเรื่องระบบไฟฟา และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระดับที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิด
การทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนดานพลังงาน จึงจําเปนตองขยายกรอบ MOU ใหมีความชัดเจน
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดานพลังงานไฟฟารวม ไทย – ลาว
2. การพัฒนาความรูดานพลังงานใหคณะกรรมการ/คณะทํางานและผูเกี่ยวของอันไดแก
การอบรมดานเทคนิค การใหทุนการศึกษา การดูงานฯ เปนตน
3. การจัดทํา Work Flow Process ในการทํางานรวมกันในประเด็นตางๆ เชน Work
Process for Increasing Interconnection Point
4. การจัดทําแผนผูรับผิดชอบและระยะเวลา (Time Frame) ในการพัฒนาระบบไฟฟา
รวมกัน
5. การจัดทําการบริหารความเสี่ยงดานระบบไฟฟารวมกัน รวมถึงการซักซอมเปนประจํา
ทุกป

ซ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอบพระคุณทานอาจารย เอกอัครราชทูต สุจิตรา
หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอย
สืบ วิ เศษ ที่ได ใหความรู และกรุ ณาเปน อาจารยที่ป รึกษาและรว มเปนคณะกรรมการในการจัดทํา
โครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลไดดวยดี
ขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปน
สถาบั น ศึ กษาที่ ให ความรู ตลอดการทําโครงการวิจัย และอุป กรณ ที่เกี่ย วขอ งตางๆ อยางสมบูร ณ
ตลอดจนบุคลากรของสถาบันที่รวมในการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 6 และทาน
วิทยากรทุกทานที่ไดกรุณามาบรรยายใหความรูและความเขาใจในหลักสูตรนี้
ขอขอบคุ ณ บวอนทั ด ดวงจั ก สปป.ลาว ผูอํ า นวยการกองเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ
กรมเศรษฐกิจ และเพื่อนๆ ในหลักสูตร นบท.6 ทุกๆทาน ที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและใหความชวยเหลือในเวลาที่เกิดปญหา คอยใหกําลังใจในการทํางานและสนับสนุนดวยดี
มาโดยตลอด
สุ ด ท ายนี้ ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย ผู ว า การสุ น ชั ย
คํานูณเศรษฐ รองผูวาการระบบสง คุณสุธน บุญประสงค รองผูวาการบริหาร คุณพิบูลย บัวแชม
ผู อํา นวยการฝ า ยพั ฒ นาบุ คลากร คุณภาวนา อังคณานุวัฒ น ผูอํานวยการฝายสัญ ญาซื้อขายไฟ
คุณวั นชั ย ศิ ว อาทิ ตย กุล ผู ชว ยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ คุณอนุชิต
เจริญพั นธ และผูเ กี่ย วของทุกทาน ที่ไดสนับสนุนสงเสริมใหผูวิจัยไดเขารับ การอบรมในหลักสูต ร
นบท.6 รวมทั้งใหกําลังใจในการทําวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดทําโครงการ
งานวิจั ยทุ กๆ ท านที่มิได เอ ยนามไว ณ ที่นี้ดวย และหวังไวอยางยิ่งวา โครงการวิจัย ครั้งนี้จะเปน
ประโยชนแกผูที่สนใจและผูที่เกี่ยวของตอไป
พีรพล ทองอยู
กรกฎาคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ความตองการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตามภาวะทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การกอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีไมเพียงพอ การพึ่งพาพลังงานไฟฟาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จึงเปนทางเลือกหนึ่ง ที่จะสามารถสนองตอความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เพราะลาว
มีพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยและเปนประเทศที่มีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟาจากพลังน้ําจํานวนมาก
ในขณะเดียวกันเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังมีโครงขายระบบสงไฟฟา
ที่ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหมีการซื้อไฟฟาจากประเทศไทยกลับไปใชตามชายพรมแดน ในอนาคตทั้ง
2 ประเทศจะมีโครงขายระบบสงไฟฟาเชื่อมโยงกันเพิ่มขึ้น และมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
จํานวนมากขึ้นดวย เพื่อใหเกิดความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศไทย ไมมีไฟฟาดับเปนบริเวณ
กวางเกิดขึ้น จึงตองมีการบริหารงานในดานการประสานงานและการสื่อสารเพื่อควบคุมการรับ-สง
พลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาระหวางไทย-ลาว อยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยตอไป
ตารางที่ 1 ความตองการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ป
2555
2556
2557

ความตองการใชไฟฟาสูงสุด(MW.)
3,075.9
3,211.0
3,280.0

คิดเปน%
6.05
4.39
2.14

ทั้งนี้ปลายเดือนกันยายน ป 2556 ไดเกิดเหตการณสายสงไฟฟาแรงดัน 230 กิโ ลโวลล
อุบลราชธานี2-โรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ ขัดของ ทาง สปป.ลาว ไดติดตอขอให กฟผ.ชวยตรวจสอบ
พบวามีเสาสงไฟฟาลมที่ สปป.ลาว ไมสามารถจายกระแสไฟฟาได ทําใหมีผลกระทบกับการจายไฟใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เกิดความไมมั่นคง(โรงไฟฟาหวยเฮาะ กําลังผลิตรวม 140
เมกกะวัตต จายไฟให กฟผ.) ตองใชเวลาแกไขเสาลม ประมาณ 6 เดือน(เสร็จ 26 มี.ค.57)
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ฟฟล. ขอขยายการรับพลังงานไฟฟาจาก 150 เมกกะวัตตเปน
180 เมกกะวัตต ที่สถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย เนื่องจากสภาพน้ําในเขื่อนตาง ๆ ของ ฟฟล. มีนอย

2
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ขอ คือ
1.2.1 เพื่อใหทราบถึงปญ หาการประสานงานและการสื่อสารในประเด็น ดานพลังงาน
ไฟฟาระหวางประเทศไทยและลาว ซึ่งจะมีผลตอการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาและการบริหาร
จัดการเพื่อควบคุมการรับ-สงไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาที่เชื่อมโยงระหวาง 2 ประเทศ
1.2.2 เพื่อหาแนวทางดําเนินการในการแกปญหาเพื่อใหมีการประสานงานและการสื่อสาร
ที่ดี เกิดการสนองตอบตอสถานการณดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล
1.2.3 เพื่อนําไปสูนโยบายที่เกี่ยวกับการรวมมือและประสานงานที่เกิดประโยชนตอไปใน
อนาคตโดยในการศึกษาจะมุงประเด็นในดานการรวมมือและการประสานงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาลาว
1.3 คําถามในการศึกษา
คือ ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทย และ สปป.ลาว ควรมีรูปแบบใน
การดํ า เนิ นงานอย า งไร เพื่ อพั ฒนาโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ ใหส ามารถสนองตอ
สถานการณดานพลังงานไฟฟา
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ดําเนินการศึกษาปญหาการประสานงานและการสื่อสารในปจจุบัน ที่มีผลทําใหมีความเสี่ยง
ในการเกิดไฟฟาดับ อันเนื่องมาจากขาดกําลังผลิตที่มาจากโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญในประเทศลาว
ซึ่งมีกําลังผลิตรวมกันมากกวา 2,000 เมกะวัตต และโครงขายระบบไฟฟาที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ
ไทย-ลาว ซึ่งยังมีขอจํากัดดานปริมาณกําลังไฟฟาในสายสงแตละแนวสาย โดยจะใชขอมูลสถิติการ
ผลิ ต ไฟฟ า การรั บ -ส ง พลั ง งานไฟฟาผ านระบบโครงขา ย แนวโนม ความตอ งการใช ไฟฟ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาประเทศ จะใชขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน บันทึกการ
ประชุม รายงานการวิเคราะหระบบไฟฟาแผนพัฒนากําลังผลิตและระบบสงไฟฟา และการสัมภาษณผู
มีสวนเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ภาพที่ 1 ระบบไฟฟาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.5 ประโยชนของการศึกษา
ดว ยประเทศไทยมี พรมแดนตลอดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือติดกับ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาของทั้ง 2 ประเทศ จึงมีความสําคัญ
มาก ผลของการศึกษาจะสามารถนํามาใชในการบริหารงานในดานการประสานงาน และการสื่อสาร
เพื่อใหมีการบริหารโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศรวมกันดังนี้
1.5.1 มีแผนพัฒนาและปรับปรุงขยายระบบโครงขายที่สอดคลองกัน เพื่อรองรับความ
ตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
1.5.2 มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรอย า งมี คุ ณ ค า ลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไมเกิดเหตุการณไฟฟาดับ
1.5.3 นําไปพัฒนาตอยอดสําหรับการบริห ารงานระบบโครงขาย สําหรับการสงไฟฟา
อยางอัจฉริยะ (Smart Grid) ตอไปในอนาคตอันเปนความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
ระบบไฟฟาจะมีความมั่นคงไดนั้น ตองประกอบดวย 4 สวน คือ
1) มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ
2) มีระบบสงไฟฟา (Transmission System) ที่เปนโครงขาย
3) มีการวางแผน (Planning) และการบริหารจัดการ (Control and Operation
Management)
4) มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)
2.1.1 มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ และมีกําลังผลิตสํารองไวรองรับใน
กรณีฉุกเฉินเพื่อผลิตไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาที่กําลังเดินเครื่องอยูอาจเกิดขัดของขึ้น
2.1.1.1 หลักการของการผลิตกระแสไฟฟา
จากกฎของฟาราเดย ที่วาเมื่อหมุนขดลวดตัดสนามแมเหล็กจะทําใหเกิด
ความตางศักย และเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้น จากหลักการนี้เองจึงนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา
โดยใชเชื้อเพลิงประเภทตางๆเพื่อหมุนกังหัน เชน กังหันไอน้ํา กังหันแกส ฯลฯโดยเพลาของกังหันจะ
ติ ด กั บ เพลาของเครื่ องกํ า เนิ ด ไฟฟ า และเหนี่ ย วนํ าให เกิ ดกระแสไฟฟา สงไปตามสายส งไฟฟา ซึ่ ง
เชื้อเพลิงแตละชนิดจะสงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตางกันเชน ถาใชลิกไนตและน้ํามันเตาจะกอ
เกิดมลพิษไดสูงกวากาซธรรมชาติ และถาไมใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เชนใชพลังน้ํา หรือพลัง
ลมหรือเซลแสงอาทิตยจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก
2.1.1.2 ประเภทของโรงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน
ตารางที่ 2 กําลังผลิตรวมของระบบไฟฟา แยกตามประเภทโรงไฟฟา ณ เดือน มิถุนายน 2557

1
2
3
4
5

ประเภทของโรงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน
ประเภทของโรงไฟฟา
กําลังการผลิต (MW)
พลังความรอนรวม
20,477.99
พลังความรอน
7,846.80
พลังน้ํา
5,540.78
โรงไฟฟาดีเซล
8.90
พลังงานทดแทน
4.55
กําลังการผลิตรวม
33,879.02

หมายเหตุ: ไมรวมซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 300 เมกะวัตต)

%
60.44
23.16
16.36
0.03
0.01
100
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1) โรงไฟฟาพลังความรอนรวม เปนโรงไฟฟาที่ทํางานรวมกันระหวาง
ระบบกังหันแกส (Gas turine) และระบบกังหันไอน้ํา (Stream Turbine) โดยไอเสียที่ไดจากระบบ
กังหันแกสซึ่งมีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะนํามาตมน้ําใหเดือดกลายเปนไอเพื่อใหไอน้ําไปหมุน
กังหันไอน้ําอีกทีหนึ่งสวนใหญจะใชระบบกังหันแกสมากกวา 1 เครื่อง โดยปกติมักใช 2 เครื่อง ตอ
ระบบกังหันไอน้ํา 1 เครื่องโดยกําลังการผลิตไฟฟาที่ไดจากกังหันไอน้ําจะเปนครึ่งหนึ่งของกําลังการ
ผลิตรวมของกําลังการผลิตของกังหันแกส
2) โรงไฟฟาพลังความรอน
(1) ทําการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อใหเกิดการสันดาปไดความรอน
(2) ความรอนจะไปทําใหน้ํากลายเปนไอน้ําและแรงดันไอน้ําจะทํา
การหมุนกังหันไอน้ํา
(3) แกนของไอน้ําจะตอกับ แกนของเครื่องกําเนิ ดไฟฟาเกิดการ
เหนี่ยวนําทําใหไดกระแสไฟฟา
(4) เชื้ อ เพลิ ง ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นประเทศไทยได แ ก ลิ ก ไนต ก า ซ
ธรรมชาติ ปจจุบันไดมีการนําเขาถานหินคุณภาพดี คือ บิทูมินัส มาใชเปนเชื้อเพลิง ในตางประเทศใช
เชื้อเพลิงนิวเคลียร เชื้อเพลิงที่นํามาใชสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนในประเทศไทย คือ ลิกไนต
เนื่องจากพบเหมืองลิกไนตที่จังหวัดลําปาง
3) โรงไฟฟาพลังน้ํา
(1) หลักการทํางานคือสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําใหมีระดับน้ําสูง
กวาระดับของโรงไฟฟา
(2) ปลอยน้ําปริมาณที่ตองการไปตามทอสงน้ําเพื่อไปยังโรงไฟฟาที่
อยูต่ํากวา
(3) พลังน้ําจะไปหมุนเพลาของกังหันน้ําที่ตอกับเพลา ของเครื่อง
กํ า เนิ ด ไฟฟ า ทํ า ให โ รเตอร ห มุ น เกิด การเหนี่ ย วนํ า ขึ้น ในเครื่อ งกํ า เนิด ไฟฟ า ได พ ลั ง ไฟฟ า เกิ ด ขึ้ น
โรงไฟฟาในยุคแรกๆ ของประเทศไทยจะเปนแบบโรงไฟฟาพลังน้ํา โดย กฟผ.จะเปนผูรับผิดชอบใน
การดูแลการปลอยน้ํา ทั้งเพื่อการผลิตไฟฟาและการชลประทานแตปจจุบันการสรางเขื่อนขนาดใหญ
จํากัดในเรื่องสถานที่ที่จะสรางอีกทั้งการคัดคานจากประชาชนจึงหันไปลงทุนในการสรางเขื่อนใน
ประเทศเพื่อบานแลวทําสัญญาซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เชน สปป.ลาว
4) โรงไฟฟาดีเซล
(1) เปนโรงไฟฟาพลังความรอนประเภทหนึ่งซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง
(2) หลักการทํางานคลายกับเครื่องยนตดีเซลในรถทั่วไปโดยอาศัย
การสันดาปของน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องเครื่องยนตที่ถูกอัดอากาศจนมี
อุณหภูมิสูงที่เรียกวาจังหวะอัดในขณะเดียวกันน้ํามันดีเซลที่ถูกฉีดเขาไปจะทําการสันดาปกับอากาศที่
มีความรอนสูงเกิดการระเบิด ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปเพลาขอเหวี่ยงซึ่งตอกับเพลาของเครื่องยนตที่ตอ
กับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาเกิดการเหนี่ยวนําไดกระแสไฟฟา เนื่องจากน้ํามันดีเซลมีราคาแพงขึ้น
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ทํา ให ไ ม ค อ ยนิ ย มที่ จ ะสร า งโรงไฟฟ า ดีเ ซลเนื่ องจากมี ตน ทุ น สู ง โดยตน ทุ น การผลิ ตกระแสไฟฟ า
เรียงลําดับจากตนทุนต่ําไปสูง เปนดังนี้ ถานหิน กาซธรรมชาติ น้ํามันเตา และน้ํามันดีเซล
5) โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเปนไปไดในการนํามาใช
ผลิ ต ไฟฟ า มี อาทิ เช น พลั ง งานจากแสงอาทิ ตย ลม น้ํา พืช วั ส ดุเหลือใช จ ากการเกษตร ขยะ ฯ
เนื่องจากพลังงานทดแทน ดังกลาวไมมีความสม่ําเสมอ การลงทุนเพื่อนํามาใชประโยชนผลิตไฟฟาจึง
สูงกวาการใชเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน ถานหิน ฯลฯ
(1) โรงไฟฟาเซลแสงอาทิตย เซลแสงอาทิตยเปนสิ่งประดิษฐทาง
อิ เ ลคโทรนิ ค ส ส ว นใหญ เ ป น สารกึ่ ง ตั ว นํ า ที่ ทํ า จาก ซิ ลิ ค อน การทํ า งานของเซลแสงอาทิ ต ย เ ป น
กระบวนการเปลี่ยนจากพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาโดยตรงโดยเมื่อแสงที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และมีพลังงาน กระทบสารกึ่งตัวนําจะเกิดการถายทอดพลังงานระหวางกันพลังงานแสงจะทําใหเกิด
การเคลื่อนที่ของอิเลคตรอน (กระแสไฟฟา) ในสารกึ่งตัวนําขึ้นจึงสามารถที่จะนํากระแสไฟฟาดังกลาว
ไปใชงานได
(2) โรงไฟฟากังหันลม โดยใชพลังงานลมมาหมุนกังหันลม เพื่อผลิต
กระแสไฟฟา
(3) โรงไฟฟาพลังชีวมวล โดยเหตุที่ประเทศไทยทําการเกษตรอยาง
กวางขวางวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน แกลบขี้เลื่อย ชานออย กากมะพราว ฯ ซึ่งมีอยูจํานวนมาก
ทั้งนี้อาจจะรวมถึงการใชไมฟนจากโครงการปลูกไมโตเร็วในพื้นที่นับลานไร อนึ่งสําหรับผลิตผลจากชีว
มวลในลักษณะอื่นที่ยังใชเปนเชื้อเพลิงได เชน แอลกฮอลจากมันสําปะหลัง กาซจากฟน (Gasifier)
กาซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร (Bio Gas) ขยะ ฯ หากมีความคุมคาในเชิงพาณิชยก็
อาจนํามาใชเปนเชื้อเพลิง สําหรับผลิตไฟฟาไดเชนกัน
2.1.1.3 การจัดหากําลังผลิตโดยการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทย สูงสุดวันที่ 15 พฤษภาคม
2557 รวม 26,473.30 เมกะวัตต (MW) อุณหภูมิ 36.8 องศา เวลา 14.30 น.
ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกป ทําใหมีความ
จําเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมเพื่อรองรับความตองการดังกลาว เนื่องจากทรัพยากรในประเทศมี
ขีดจํ า กัด โดยเฉพาะก า ซธรรมชาติในอาวไทยและตองนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศเชน กาซ
ธรรมชาติเหลว ซึ่งมีราคาสูง สงผลใหราคาตนทุนการผลิตไฟฟาในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นตาม และอุปสรรค
ในเลือกสถานที่กอสรางโรงไฟฟาถูกจํากัดตามแนวทอกาซธรรมชาติที่มีอยู ซึ่งไมครอบคลุมทั้งประเทศ
ดังนั้นการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งสวนใหญเปนโครงการไฟฟาพลังน้ํา มีขอดีกลาวคือ
ตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ําและไมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถกําหนดสัดสวนเปนตัว
แปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อจํากัดจํานวนโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้ง
สงเสริมความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจรวมกันในภูมิภาค ทําใหมีการใชทรัพยากรในภูมิภาค
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามปริมาณรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานถูกจํากัดไมเกินรอยละ
15 ของกําลังผลิตทั้งหมดในระบบไฟฟา เพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงของระบบไฟฟาใน
ประเทศ
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ภาพที่ 2 การซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
ประเทศไทยไดมีการตกลงกับประเทศเพื่อนบานทั้งที่เปนสมาชิกอาเซียน
และประเทศจีน ในรูปแบบของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาซึ่งกันและกัน สําหรับการซื้อขายไฟฟาจะเปนขอตกลงระหวาง กฟผ. กับ
บริ ษัทผู ผ ลิตไฟฟ า ในประเทศเพื่อนบานตางๆ ที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ บาลของประเทศนั้น ๆ ให
ดําเนินการพัฒนาโครงการได ผูผลิตไฟฟาเหลานี้จะเปนบริษัทเอกชน ซึ่งเมื่อไดบรรลุขอตกลงและมี
การลงนามใน สัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. แลว ก็จะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ในปริมาณ ราคา และ
ระยะเวลาภายใตเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาขอตกลง หรือบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ (MOU
– Memorandum of Understanding) ในปจจุบันมีดังนี้คือ ไทย-เมียนมาร 1,500 เมกะวัตต ไทยลาว 7,000 เมกะวั ต ต ไทย-กั ม พู ช า ไมร ะบุป ริมาณการซื้อขายไฟฟา ไทย-มาเลเซีย อยูร ะหวา ง
ดําเนินการเจรจาขอตกลง นอกจากนี้ไทย ยังมีขอตกลงกับจีน ซึ่งเปนประเทศที่ไมไดอยูในกลุมสมาชิก
อาเซียน อีก 3,000 เมกะวัตต ดังรายละเอียดแสดงในภาพที่ 2
สํา หรั บประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหกําลังผลิตสํารอง
ต่ํ า สุ ด ของระบบไฟฟ า ต อ งไม น อยกวา 15% โดยป จ จุบั น การเพิ่ ม กํา ลั งผลิ ตและโรงไฟฟา กํา ลั ง
ดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP 2012 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
2.1.2 มีระบบสงไฟฟา (Transmission System) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย
ซึ่งจะทําใหสามารถรับไฟฟาไดจากหลายแนวสายสง เมื่อสายสงไฟฟาแนวใดแนว
หนึ่งเกิดขัดของ จะรับไฟฟาจากแนวสายสงอื่นแทนได โดยมีสายสงไฟฟาซึ่งมีความสามารถในการ
สงผานพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันดวยระดับแรงดันไฟฟาที่มีความสามารถในการสง ดังนี้
สายสง 500 กิโลโวลต ความยาวสายสง 4,167.166 (วงจร-กิโลเมตร)
สายสง 230 กิโลโวลต ความยาวสายสง 14,505.652 (วงจร-กิโลเมตร)
สายสง 115 กิโลโวลต ความยาวสายสง 13,660.651 (วงจร-กิโลเมตร)
สายสง 69 กิโลโวลต ความยาวสายสง 19.00 (วงจร-กิโลเมตร)
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ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สายสงไฟฟาเชื่อมโยงเปนโครงขาย
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ทั้งนี้ เพื่อใหสงไฟฟาไปยังแตละพื้นที่ ซึ่งมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดที่แตกตางกัน
ไป โดยปจจุบันการกอสรางระบบไฟฟากําลัง ดําเนินการตามโครงการขยายระบบไฟฟาระยะที่ 11
และ 12 (TS11, TS12) โดยใชมาตรฐานการออกแบบและกอสรางตามคูมือ SPECIFICATIONS
NO.C-2 REVISION 6
2.1.3 มีการวางแผน (Planning) และมีระบบการบริหารจัดการ (Control and
Operation Management)
เพื่อสั่งการใหโรงไฟฟาแตละโรง เดินเครื่องผลิต จายไฟผานระบบโครงขายไปยัง
ผูใชไฟ อันเปนสวนสําคัญที่จ ะทําใหเกิดการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
มั่นคงของระบบไฟฟาจะประกอบดวยองคประกอบดังนี้
2.1.3.1 ตน ทุ นในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา โดยจะสั่งการเดิน เครื่องจาก
โรงไฟฟาที่ตนทุนต่ํากอนและเดินเพิ่มขึ้นตามลําดับใหเพียงพอกับความตองการใชไฟ โครงสรางของ
ตนทุนการผลิตไฟฟาแบงเปน คาเชื้อเพลิง คาดําเนินการและบํารุงรักษา คากอสราง ตนทุนของคา
ไฟฟามาจากคาใชจายในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา ซึ่งตนทุนจะประกอบดวย 2 สวน คือ ตนทุนคงที่
(fixed cost) และตนทุนผันแปร (variable cost)
2.1.3.2 การบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยใชหลักของ
COSO ERM เพื่อหาปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบ นํามาจัด
ระดับความรุนแรง และจัดทําแผนการจัดการภาวะวิกฤตขึ้น โดยมีการซอมแผนการจัดการภาวะวิกฤต
ทุกป
2.1.3.3 การศึ ก ษา วิเ คราะห ร ะบบไฟฟ า ปจ จุ บัน การไฟฟา ฝา ยผลิ ตฯ ใช
โปรแกรม PSS/E (โปรแกรมการวิเคราะหระบบไฟฟา) เพื่อวิเคราะหหา Contingency ของระบบ
ไฟฟา โดยปอนคากําลังผลิตของโรงไฟฟา และความตองการใชไฟฟาในแตละพื้นที่ ซึ่งจะทําใหทราบ
ไดวาเกิดปญหาในจุดใด เชน Capacity ของอุปกรณไมรองรับ Load, เกิดแรงดันไฟฟาต่ํา, ระบบไม
รองรับ Single Contingency N-1 เปนตน โดยผลจากศึกษาจะนํามาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา
ที่ตั้งของโรงไฟฟาใหม, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา, แผนปรับปรุง/ขยายระบบสงไฟฟา การบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤติ
2.1.4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)
2.1.4.1 องค ป ระกอบของการสื่ อสารที่ สําคั ญ 4 ประการ คื อ (สมิ ต สั ช ฌุ กร,
2547)
1) ผูสงสาร (Source) คือ ผูตั้งตนทําการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุม
บุคคลอื่น ผูสงสารอาจเปนบุคคลเดียว หรืออาจจะมีมากกวาหนึ่งคนก็ได องคการหรือหนวยงานที่เปน
ผูเริ่มกระทําการใหเกิดการสื่อสารก็ถือไดวาเปนผูสงสาร
2) สาร (Message) คือ สาระ เรื่องราว ขาวสาร ที่ผูสงสารตองการ
สงออกไปสูบุคคล หรือกลุมบุคคลอื่น สารอาจเปนสิ่งที่มีตัวตน เชน ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุ
ตาง ๆ หรือสัญลักษณใด ๆ ที่สามารถใหความหมายเปนที่เขาใจได
3) ชองทางที่จะสงสาร หรือสื่อ (Channel or Medium) คือ เครื่องมือ
หรือชองทางที่ผูสงสารจะใช เพื่อใหสารนั้นไปถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลรับ ชองที่จะสงสาร หรือสื่อ
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ตางๆ ที่จะนําสารไปยังผูรับสารตามที่ผูสงสารมุงหมาย อาจจะเปนสื่อธรรมชาติ เชน อากาศ เปน
ชองทางที่คลื่นเสียงผานไปยังผูฟงเสียง หรืออาจจะเปนสื่อที่มนุษยประดิษฐขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน
โทรศัพท ฯลฯ
4) ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถรับทราบ
สารของผูสงสารไดผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสารเปนบุคคลสําคัญในการชี้ขาดวา การ
สื่อสารเปนผลหรือไม
2.1.4.2 หลักสําคัญในการสื่อสาร
วิจิตร อาวะกุล (2525) ไดกลาวถึง การสื่อสารที่มีประสิทธิผลตองมี
องคประกอบ 7 ประการ คือ
1) ความนาเชื่อถือ (Credibility) การสื่อสารจะไดผลนั้น ตองมีความ
เชื่อถือของในเรื่องของผูใหขาวสาร แหลงขาว เพื่อใหเกิดความมั่นใจ หรือเต็มใจรับฟงขาวสารนั้น
2) ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารที่ดีตองมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับวัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้นเปนเพียงสิ่งประกอบ แตความสําคัญอยูที่ทาที
ทาทางภาษา คําพูดที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมูชน หรือสภาพแวดลอมนั้น ๆ การยกมือไหว
สําหรับสังคมไทยยอมเหมาะสมกวาการจับมือ หรือการจับมือของฝรั่งยอมเหมาะสมกวาการไหวเปนตน
3) เนื้อหาสาระ (Content) ขาวสารที่ดีจะตองมีความหมายสําหรับผูรับ
มีสาระ ประโยชนแกกลุมชน หรือมีสิ่งที่เขาจะไดผลประโยชน จึงนาสนใจ บางครั้งสิ่งที่เปนประโยชน
ตอกลุมชนกลุมหนึ่ง แตอาจจะไมมีสาระสําหรับคนบางกลุม ในเรื่องนี้จึงตองใชการพิจารณากลุมชน
เปาหมายดวย
4) บอยและสม่ําเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency)
การสื่อขาวสารจะไดผลตองสงบอย ๆ ติดตอกัน หรือมีการย้ําหรือซ้ํา เพื่อเตือนความทรงจํา หรือ
เปลี่ยนทัศนคติ และมีความสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มิใชสงขาวสารชนิดขาด ๆ หาย ๆ ไม
เที่ยงตรงแนนอน
5) ชองทางขาวสาร (Channels) ขาวสารจะเผยแพรไดดีนั้นจะตองสง
ใหถูกชองทางของการสื่อสารนั้น ๆ โดยมองหาชองทางที่เปดรับขาวสารที่เราจะสง และสงถูกสายงาน
กรม กอง หนวย หรือโดยวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกวา
หรือสงที่บานไดรับเร็วกวาการสงไปใหที่ทํางาน เราควรเลือกชองทางที่ไดผลเร็วที่สุด
6) ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การ
สื่อสารที่ถือวาไดผลนั้นตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยที่สุด การสื่อสารจะงายสะดวกก็ขึ้นอยู
กับความสามารถในการรับของผูรับ ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานที่ โอกาสอํานวย นิสัย
ความรู พื้นฐานที่จะชวยใหเขาใจ เปนตน
7) ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาที่ผูรับ
เขาใจ คือใชภาษาของเขา ศัพทที่ยากและสูงไมมีประโยชนควรตัดออกใหหมดใหชัดเจน เขาใจงาย มี
ความมุงหมายเดียว อยาใหคลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง หรือตกหลนขอความบางตอนที่
สําคัญไป
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2.1.4.3 ชองทางการสื่อสารคือ วิธีการที่จะติดตอสื่อสารที่จะชวยใหขาวสารไปยัง
ผูรับขาวสาร โดยอาศัยชองทางไปสูประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การไดยิน การได
กลิ่น การลิ้มรส โดยใชชองทางคือ การบันทึกขอความ คําสั่งเปนลายลักษณอักษร การพูด การสื่อสาร
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ ควรใชชองทางหลาย ๆ ชองทาง ชองทางการติดตอสื่อสารมีความสําคัญ
มากในการติดตอสื่อสาร ชองทางที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
ไดแก การพูด (การสั่งงาน การประชุม การติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพท การสงขาว การสงขาวทาง
อินเตอรเน็ท ลายลักษณอักษรหรือสิ่งพิมพ (จดหมาย หนังสือเวียน ประกาศตาง ๆ วารสารภายใน)
โสตทัศนูปกรณ (เสียงตามสาย) สามารถแบงประเภทตามวิธีการตาง ๆ ดังนี้คือ การติดตอสื่อสารทาง
ลายลักษณอักษร การติดตอสื่อสารทางวาจา และการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
1) การติดตอสื่อสารทางลายลักษณอักษร Written Communication)
หมายถึง การติดตอสื่อสารที่แสดงออกโดยการเขียน ซึ่งอาจเปนตัวอักษร หรือตัวเลขแสดงจํานวนก็ได
เชน หนังสือเวียน และบันทึกโตตอบ (Circulation - Notes - Letters - Memo) ปาย ประกาศ
บันทึก ขอความ รายงานประจําป แผงขาวสาร แผนปลิว สิ่งตีพิมพจดหมายขาว และวารสาร คูมือ
การปฏิบัติงาน เปนตน สวนมากผูบริหารตองการขาวสารที่บันทึกเปนลายลักษณอักษร แตบางครั้ง
การขาดการพิจารณาขอความของขาวสารที่สงมาใหโดยรอบคอบก็อาจจะเกิดผลกระทบที่เสียหายตอ
องคการได (Timm, 1995) โดยมากมักจะพบวา การสื่อสารดวยการเขียนยากกวาการพูด ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถทางภาษานอย เชน ถาเขาทําหนาที่เปนผูสงสาร เขาอาจไมแนใจ
ในคํ า สะกด อี ก ประการหนึ่ ง การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ อ าศั ย การเขี ย นนั้ น มั ก จะมี ลั ก ษณะของการ
ติดตอสื่อสารทางเดียว
2) การติดตอสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การ
ติดตอสื่อสารที่แสดงออกโดย การพูด เชน การประชุมกลุม (Group Meeting) การรองทุกขโดยวาจา
การปรึกษาหารือ (Counseling) การสัมภาษณพนักงานที่ออก (Exit Interview) การอบรม การ
สัมมนาการพบปะตัวตอตัว การสนทนาเผชิญหนา การพูดโทรศัพท การฝากบอกตอ และขาวลือซึ่ง
สรอยตระกูล อรรถมานะ (2541) กลาววา การติดตอสื่อสารดวยคําพูด เปนวิธีการที่ใชกันมากที่สุด
ในการนําเสนอขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบวาตนนั้นอยู
ในภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยคําพูด แตก็ยังพบปญหาเกี่ยวกับวิธีการใชภาษาพูด หรือปญหาเกี่ยวกับ
การใชคําที่ใชเฉพาะวงการหนึ่ง ๆ หรือใชเฉพาะในกลุมคน หรือคํายอ รหัส ที่ใชในองคการใดองคการ
หนึ่ง การสื่อสารทางวาจา 4 ประกอบดวย
(1) การสนทนา แบงออกเปน การสนทนาในเรื่องทั่วไป และการ
สนทนาในเชิงใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานรวมกัน
(2) การสัมภาษณ เปนการสนทนาที่แบงหนาที่ผูพูดแนน อน คือ
ฝายหนึ่งถาม ฝายหนึ่งตอบ
(3) การออกคําสั่งดวยวาจา เปนเรื่องที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจําทุก
หนวยงาน การใชวาจาสั่งงาน ควรสั่งดวยลักษณะที่เด็ดขาด แตนุมนวล โดยผูบริหารควรคํานึงถึง
สถานการณดวยวาควรออกคําสั่งแบบใดกับผูรับคําสั่ง
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(4) การประชุม การประชุมเปนกิจกรรมที่บุคลากรในหนวยงาน
จะตองเขาไปมีสวนรวมเสมอ เพราะเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก
3) ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ที่ ต อ ง ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ( Technologies
Communication) เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเครื่องมือทางเทคนิค ที่มีประโยชนเปนสวนยอยกลุม
หนึ่งของเทคโนโลยีในสังคมมนุษย ซึ่งแตละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันตามแนวคิด
และวัตถุประสงคในการใชงาน แตก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งที่คลายคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจํากัด
ความสามารถตามธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร เชน การบันทึกและเผยแพรขาวสาร
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาจะใชขอมูลและสถิติตางๆ จาก Website ของหนวยงานในการไฟฟาฝายผลิตฯ
ที่ รับผิดชอบในหัวขอประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษา แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา, แผนการปรับปรุง
และขยายระบบสงไฟฟา, รายงานการบริหารความเสี่ยง, การพยากรณความตองการใชไฟฟา, ผล
การศึกษา Contingency ของระบบไฟฟาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ และศักยภาพโรงไฟฟาใน
ประเทศลาว รวมถึงการสัมภาษณผูบริหารและทีมงานผูเกี่ยวของ ซึ่งตองมีการประชุม และติดตอ
ประสานงานกับทางการไฟฟาลาวอยูเปนประจํา เพื่อใหไดมุมมองและความคิดเห็นเพิ่มเติม
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ประเทศไทยจะมี ความต องการใชไฟฟา เพิ่มขึ้น ตามการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ กํ า ลังผลิ ตไฟฟ า จากประเทศเพื่อนบานจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดหากําลังไฟฟาให
เพียงพอ อีกทั้งสภาพที่ตั้งของประเทศไทยอยูใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยจะ
มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศลาวมีศักยภาพในการผลิต
ไฟฟาที่มีตนทุนต่ํากวา จึงมีแนวโนมที่ไทยจะมีการซื้อไฟฟาจากประเทศลาวเพิ่มมากขึ้น ไทยจึงควรมี
บทบาทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องระบบไฟฟา ดังนั้นการประสานงานและการสื่อสารที่ดีจะทําใหเกิด
ความรูความเขาใจ และพัฒนาระบบไฟฟาไปดว ยกัน การเริ่มตน ตั้งแตการอบรมใหความรู ความ
ชวยเหลือทางวิชาการ การประชุมทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อม
ความสามัคคี จะทําใหเกิดความไววางใจ นํามาสูขบวนการทํางานรวมกันในการพัฒนาระบบไฟฟา
รวมกัน ตั้งแต การวางแผน การกอสราง และการปฏิบัติการ ทั้งในกรณีปกติและกรณีสถานการณ
ฉุกเฉิน เกิดการบริหารทรัพยากรของทั้ง 2 ประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความมั่นคงของ
ระบบไฟฟา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 นโยบายความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับ สปป.ลาว
วันที่ 15 ธันวาคม 2511 นับเปนวันที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับความสัมพันธดานพลังงาน
ไฟฟาระหวางประเทศไทยและ สปป.ลาว เพราะเปนวันประกอบรัฐพิธีเปดสายสงไฟฟาแรงสูง 115 เค
วี ขามแมน้ําโขงที่จังหวัดหนองคาย เพื่อจายกระแสไฟฟาใหกับ สปป.ลาว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จเจามหาชีวิตเจาศรีสวางวัฒนา
ทรงเปนประธานรวมรัฐพิธีเปดการจายกระแสไฟฟา รัฐพิธีดังกลาวจึงเสมือนเปนการเริ่มตนแหงความ
รวมมือดานพลังงานไฟฟาของทั้ง 2 ประเทศ บุคคลสําคัญที่รวมในรัฐพิธี อาทิเชน เจาสุวรรณภูมา
นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรลาว จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ศ.ดร.
บุญรอด บิณฑสันต เลขาธิการพลังงานแหงชาติ และนายอูหยุน เลขาธิการองคการ ECAFE เปนตน
การจายกระแสไฟฟาในครั้งนั้น เปนการใหความชวยเหลือดานพลังงานไฟฟาแก สปป.ลาว
ที่จะใชในการกอสรางเขื่อนน้ํางึมแบบปลอดดอกเบี้ยและใหจายคืนประเทศไทยในรูปแบบพลังงาน
ไฟฟาภายหลังที่โรงไฟฟาเขื่อนน้ํางึมดําเนินการแลวเสร็จ และไทยยังตกลงรับซื้อไฟฟาที่เหลือใชจาก
ภายใน สปป.ลาวทั้งหมดดวย
ตอมาในป พ.ศ.2516 กฟผ. ไดขยายความรวมมือกับการไฟฟาลาวดวยการกอสรางสาย
เคเบิ้ลใตน้ําระดับแรงดัน 22 เควี ขามแมน้ําโขงที่ นครพนม และ ทาแขก เพื่อจายไฟใหแขวงคํามวน
และสะหวันนะเขตตามลําดับ
จากการที่ลาวมีศักยภาพในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําเปนจํานวนมากรัฐบาลไทย และรัฐบาล
สปป.ลาว จึงไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU)
ฉบับแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2536 เพื่อสงเสริมและใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการในการ
ผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับประเทศไทย จํานวน 1,500 เมกะวัตต ภายในป
2543 ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ขยายการรับ
ซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2549 ปจจุบันประเทศไทย และ สปป.ลาว
ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจขยายการรับซื้อไฟฟาเปน 7,000 เมกะวัตต ในคราวที่มีรัฐพิธีเปด
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเดือนธันวาคม 2549
ปจจุบันเพื่อใหมีการดําเนินงานเปนไปตามบันทึกความเขาใจดังกลาว ทางฝายไทยโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน(นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) จึงไดออกคําสั่งคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน ที่ 3/2549 ลงวัน ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีองคประกอบและ
หนาที่ ดังนี้
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(1) ปลัดกระทรวงพลังงาน
ประธานอนุกรรมการ
หรือรองปลัดกระทรวงพลังงานที่ไดรับมอบหมาย
(2) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อนุกรรมการ
(3) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
อนุกรรมการ
(4) ผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อนุกรรมการ
(5) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
อนุกรรมการ
สังคมแหงชาติ
(6) ผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อนุกรรมการ
(7) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ
(8) ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อนุกรรมการ
(9) ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อนุกรรมการ
(10) ผูแทนสํานักนโยบายและแผนพลังงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ
(11) ผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
(1) จั ดทํ า แผนการจั ดหาไฟฟาจากประเทศเพื่อนบ าน ได แก สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา มาเลเซีย และกัมพูชา ใหสอดคลองกับนโยบาย
การจัดหาไฟฟาและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยคํานึงถึงกรอบความรวมมือการพัฒนาไฟฟา
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
(2) พิจ ารณารายละเอีย ดโครงการรับ ซื้อไฟฟา และเจรจาสัญ ญาซื้อขายไฟฟาเพื่อใหได
ราคา เงื่อนไขที่เหมาะสม เปนธรรม และทําใหการผลิตและจายไฟฟามีความมั่นคง
(3) พิจารณารายละเอียดการจําหนายไฟฟาใหกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตโครงสรางราคา
ไฟฟาที่สะทอนถึงตนทุนในการผลิตและจัดสงไฟฟา ที่มีความโปรงใส และเปนธรรม
(4) ประสานความรวมมือการวางแผนและกอสรางระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยการพิจารณากอสรางระบบสายสงผานดินแดนของกันและกัน และการสง
ไฟฟาไปยัง หรือมาจากประเทศที่สาม บนพื้นฐานการคํานึงถึงผลประโยชนและอธิปไตยของแตละฝาย
(5) ประสานความรวมมือดานการฝกอบรมและใหความชวยเหลือในดานวิชาการกับการ
ไฟฟาและ หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศเพื่อนบานตามความเหมาะสม
(6) สนั บ สนุ น ให ผู ล งทุ น และสถาบั น การเงิ น ของไทยได เ ข า ไปมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น
โครงการผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน
(7) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน
(8) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลั ง งาน หรื อ ประธาน
กรรมการบริหาร นโยบายพลังงานมอบหมาย
(9) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทราบหรือพิจารณา
เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
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3.2 การประสานงานในการรับซื้อไฟฟา
โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะมอบหมายให คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดาน
พลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อรับซื้อ
ไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการที่จะรับซื้อ และ
เจรจาสั ญญาใหไดร าคา เงื่อนไข ความมั่น คงในการจายกระแสไฟฟา 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
3.3 แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3) คาดการณวาการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จะมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product, GDP) ระหวางป 2555-2573 เฉลี่ยเทากับรอยละ 4.4 ตอป โดย
คาดการณคาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 1,483 เมกะวัตตหรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 4.16 ตอป ในสวนของพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 9,793 ลานหนวย หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย ร อ ยละ 4.13 ต อ ป ซึ่ ง กํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ณ มิ ถุ น ายน 2557 มี กํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า สุ ท ธิ เ ท า กั บ
34,179.02 เมกะวัตต โดยมีรายละเอียดตามประเภทโรงไฟฟาดังนี้
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ตารางที่ 3 กําลังผลิตของระบบ กฟผ. แยกตามประเภทโรงไฟฟา เดือนมิถุนายน 2557
กฟผ.

โรงไฟฟาพลังน้ํา
โรงไฟฟาพลังความรอน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
โรงไฟฟาดีเซล
โรงไฟฟาพลังงานทดแทน
กําลังผลิตรวมของ กฟผ.
เอกชน
ผูผลิตเอกชนรายใหญ (IPP)
โรงไฟฟาพลังความรอน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
ผูผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)
โรงไฟฟาพลังความรอน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม
โรงไฟฟาพลังงานรวมดีเซล
ซื้อจากตางประเทศ
สปป.ลาว (โรงไฟฟาพลังน้ํา)
มาเลเซีย (ระบบสายสงเชื่อมโยง HVDC)
กําลังผลิตรวมของ เอกชน
รวมกําลังผลิตของระบบ กฟผ.

(เมกะวัตต)
3,436.18
3,647.00
7,616.00
4.40
4.55
14,708.13
(เมกะวัตต)

(%)
10.06
10.67
22.28
0.01
0.01
43.03
(%)

3,516.70
10,024.99

10.29
29.33

683.10
2,837.00
4.50
(เมกะวัตต)
2,104.60
300.00
19,470.89
34,179.02

2.00
8.30
0.01
(%)
6.16
0.88
56.97
100.00

ตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จะมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม เพื่อทดแทน
โรงไฟฟาในระบบที่จะถูกปลดออกเนื่องจากครบอายุการเดินเครื่อง เมื่อพิจารณาที่ป 2573 จะมีกําลัง
ผลิตที่ปลดออกจากระบบรวมทั้งสิ้น 16,839 เมกะวัตต
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต อความตองการใชไฟฟาของประเทศที่เพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง โดย
หลักการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา เมื่อคํานึงถึงความมั่นคง และ ความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา
ที่ตองพรอมในการจายไฟฟาทุกชวงเวลา และกําลังผลิตใหมที่เพิ่มขึ้นตองครอบคลุมปริมาณกําลังผลิต
ไฟฟาสํารองอยูในระดับที่เหมาะสม หรือไมต่ํากวารอยละ 15 เมื่อพิจารณากําลังผลิตไฟฟาที่ป 2573
จึงจําเปนตองมีกําลังผลิตใหมเพิ่มขึ้น 55,130 เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตไฟฟาสุทธิที่ป 2573 เทากับ
70,686 เมกะวัตต ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 ขางลางนี้
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ตารางที่ 4 กําลังผลิตและโรงไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
รายการ
กําลังผลิตระหวางป 2555-2573
กําลังผลิตสิ้นป 2554
กําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นในแผน
กําลังผลิตที่หมดอายุใชงาน
กําลังผลิตสุทธิเมื่อสิ้นแผน
โรงไฟฟาที่บรรจุในแผน
โรงไฟฟาถานหินสะอาด
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชแกสเปนเชื้อเพลิง
โรงไฟฟานิวเคลียร
โรงไฟฟากังหันแกส
โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน

กําลังผลิต เมกะวัตต
32,395
55,130
-16,839
70,686
4,400 (6 เครื่อง)
25,451 (29 เครื่อง)
2,000 (2 เครื่อง)
750 (3 เครื่อง)
6,476
9,481
6,572

3.4 การติดตามผลความกาวหนาในการรับซื้อไฟฟา
3.4.1 กํา ลังผลิต ไฟฟา โดยการรับซื้อไฟฟา จาก สปป.ลาวในปจ จุบันที่แ ลวเสร็จ 4
โครงการ
ประเทศไทยไดมีการตกลงกับ สปป.ลาว ในรูป แบบบัน ทึกความเขาใจรัฐ ตอรัฐ
(MOU-Memorandum of Understanding) เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการแลกเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาซึ่งกันและกัน โดยปจจุบัน ไทย-สปป.ลาว มี MOU อยูที่ 7,000 เมกะวัตต สําหรับการซื้อขาย
ไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน เมื่อสิ้นสุดแผนในป 2573 จะมีกําลังผลิตที่มาจาก
การซื้ อ ไฟฟ า จากประเทศเป น จํ า นวน 6,572 เมกะวัต ต ประมาณ 9.3% ของกํา ลัง ผลิ ตรวมของ
ประเทศ ในป 2573 ซึ่งเปนปสิ้นสุดแผน ทั้งนี้การซื้อไฟฟาจากตางประเทศตองคํานึงถึงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของระบบไฟฟาดวย แตอยางไรก็ตามการซื้อไฟฟาจากตางประเทศ ในปริมาณดังกลาวก็มี
ผลตอราคาคาไฟฟา ทําใหราคาคาไฟฟาไมสูงเกินไป และเปนการเสริมใหระบบไฟฟาของประเทศไทย
มีกําลังผลิตเพียงพอ กับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศ
เพื่อนบาน
โครงการในปจจุบันที่ไดจายไฟฟาเขาระบบแลว ดังนี้
1) โครงการเทิน-หินบุน 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 100%) ผานบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท
จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 การไฟฟาลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 และ
กลุม Nordic Hydropower AB ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20
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เทิ น -หิ น บู น เป น โครงการผลิ ต กระแสไฟฟ า พลั ง น้ํ า ขนาด 210 เมกะวั ต ต
นับเปนโครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกในลาวที่ดําเนินงานโดยบริษัท เอกชนตางประเทศ เพื่อ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแกประเทศไทย และไดรับสัมปทานจากรัฐบาลลาวใหดําเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟาในระยะเวลา 30 ป ซึ่งสามารถตออายุสัญญาได และยังเปนโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟา โครงการแรกของลาวที่ลงนามในขอตกลงการซื้อไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สรางเสร็จสมบูรณและเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชยมาตั้งแตป 2541
ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางบริษัท เทิน-หินบูน กับรัฐบาล
ลาวใหบริษัท เทิน หินบูน ไดสิทธิที่จะขยายโครงการเพิ่มขึ้นเปน 500 เมกะวัตตทําใหปริมาณไฟฟาที่
ขายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 440 เมกะวัตตและอีก 60 เมกะวัตต จะถูก
ขายใหการไฟฟาลาว โดยไดมีการลงนามแกไขสัญญาการซื้อไฟฟาของโครงการเทิน-หินบูน กับการ
ไฟฟาฝายผลิตเพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลว และขณะนี้โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและ
จายไฟฟาใหกับระบบของประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา โครงการเทิน-หินบุน
โดยรวมมีกําลังผลิตที่ขายใหประเทศไทย 440 เมกะวัตต มีอายุสัญญานับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2555
เป น เวลา 27 ป โดยผ า นระบบสายสงขนาดแรงดัน 230 กิโ ลโวลต (1,000 โวลต ) เชื่ อมโยงจาก
โครงการในแขวงบอลิคําไซและคํามวนของลาว มายังจังหวัดนครพนมของไทย
คาไฟฟาตกลงราคาไวที่หนวยละ 4.3 เซนต จายเปนเงินบาทครึ่งหนึ่งและเงิน
ดอลลารอีกครึ่งหนึ่ง (ใชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ 25.35 บาทตอดอลลาร) เฉลี่ยแลวอยูที่ราคาหนวยละ
1.34 บาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของคาไฟฟา 3% ตอปในระยะชวงเวลากอสราง 4 ป จากนั้นคา
ไฟฟาจะเพิ่มขึ้น 1% ตอป ในชวงเวลา 10 ปขางหนา หลังจากนั้นจึงคอยมาตกลงเรื่องคาไฟฟากัน
2) โครงการน้ําเทิน 2 สรางกั้นแมน้ําเทินในแขวงแขวงคํามวน สปป. ลาว บริเวณ
ที่ราบสูงนากาย (Nakay Plateau) หางจากกรุงเวียง-จันทนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ
250 กิโลเมตร มีกําลังผลิตติดตั้ง 1,070 เมกะวัตต เปนโครงการรวมทุนของผูพัฒนาโครงการระหวาง
บริษัท Electricite de France ของฝรั่งเศส (ถือหุน 40%) สปป. ลาว (ถือหุนโดยรัฐวิสาหกิจถือหุน
ลาว 25%) และบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด ของไทย (ถือหุน 35%) โดยเริ่มขายไฟฟาจํานวน 948
เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2553 มีอายุสัญญา 25 ป
โครงการจะมีสายสงขนาด 500 กิโลโวลต เชื่อมโยงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูง ที่สะหวันนะเขต (ฝงลาว) ขามแมน้ําโขงมาฝงไทย และเชื่อมโยงกับระบบสงของ กฟผ. ที่
สถานีไฟฟาแรงสูงรอยเอ็ด 2 โครงการน้ําเทิน 2 ขายไฟใหไทย 95 % ของกําลังการผลิตทั้งหมด หรือ
คิดเปน 5,636 ลานหนวยตอป โดยขายไฟใหไทยในอัตราเฉลี่ย 1.20 บาทตอหนวย แตในชวงที่ไทย
เกิดปญหากาซฯ จากแหลงกาซในพมาหยุดจายจน กฟผ.ตองมีการปลอยน้ําจากเขื่อนศรีนครินทรเพื่อ
ผลิตไฟฟาจนเกิดน้ําลนตลิ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น โรงไฟฟาน้ําเทิน 2 ก็มีสวนชวยผลิตไฟฟา ไปปอน
ใหไทยไมเกิดปญหาไฟฟาดับ (Black out) โดยมีการโหลดกําลังผลิตสงปอนใหไทยไปอยูที่วันละ 2224 ลานหนวย จากปกติอยูที่วันละ 16-17 ลานหนวย เปนระยะเวลาตลอด 1 เดือนเต็ม
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบุน และน้ําเทิน 2
3) โครงการหวยเฮาะ ตั้งอยูในตั้งอยูที่แขวงจําปาสักและอัตตปอ ซึ่งอยูทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนโรงไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต 152 เมกะวัตต
เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542 โรงไฟฟาหวยเฮาะ เปนการรวมทุนระหวางบริษัท
โกลว จํากัด (55%) รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (20%) และบริษัท HHTC (25%) โดยโรงไฟฟาแหงนี้จะ
ผลิตกระแสไฟฟาเพื่อจําหนายใหกับ กฟผ. และ การไฟฟาลาว กฟผ. ไดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟากับ
Houay Ho Power Company Limited (HHPC) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยมีอายุสัญญา 30
ป เพื่อรับซื้อไฟฟาจํานวน 126 เมกะวัตต ณ จุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว คิดเปน พลังงานไฟฟาที่รับ
ซื้อเฉลี่ย 470 ลานหนวยตอป โดยมีจุดเชื่อมโยงระบบสงฝงไทยที่ สถานีไฟฟาแรงสูง 230 กิโลโวลต
อุบลราชธานี 2โครงการฯ ไดเริ่มจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. ไดตามกําหนดซื้อขายไฟฟาเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2542 ราคารับซื้อเฉลี่ย 1.8428 บาทตอหนวย
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ
4) โครงการน้ํางึม 2 เปนโครงการเขื่อนกักเก็บน้ํา และโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา
ตั้งอยู บ นแม น้ํ า งึ ม ที่ บ า นห ว ยบ อ แขวงเวีย งจัน ทน สปป.ลาว แมน้ํางึมเปน แมน้ําที่ไหลจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว ตนน้ําอยูในบริเวณแขวงเชียงขวางไหลลงมาทางทิศใตจนมาถึง
แขวงเวียงจันทน กอนหนาที่จะมีเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 บนสายน้ํางึมไดมีเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํา
งึม 1 ซึ่งดําเนินการมาแลวกวา 30 ป และเปนปฐมบทที่ทําให สปป.ลาว มองเห็นถึงจุดเดนของที่ตั้ง
ของประเทศ ซึ่ ง แม จ ะมี จุ ด อ อ นตรงที่ ไ มมี ทางออกสูท ะเล แต ก็มี จุ ดแข็ง ตรงที่ มีลํ าน้ํ า หลากสาย
สามารถ สรางเขื่อนกักเก็บน้ํา และโรงไฟฟาพลังน้ําไดหลายแหง สามารถปอนพลังงานไฟฟาใหกับ
ประเทศเพื่อนบานไดอยางไมรูจ บ นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดอยางมหาศาลในอนาคต
สปป.ลาว จึงนําจุดแข็งดังกลาว มาวางตําแหนงของประเทศวาเปน "แบตเตอรี่แหงเอเชีย" ปจจุบัน
โรงไฟฟาน้ํางึม 1 หมดอายุสัมปทาน ไดโอนกิจการและการดําเนินงานทั้งหมดมาอยูกับรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว เรียบรอยแลว สวนเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 ตั้งอยูเหนือเขื่อนและโรงไฟฟาน้ํางึม 1 ขึ้น
ไปทางตนน้ําหางกันประมาณ 35 กิโลเมตร ทางใตเขื่อนมีโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต 615 เม
กะวัตต ประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เครื่อง เครื่องละ 205 เมกะวัตต
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2
ตอจากโรงผลิตไฟฟาไดมีการเดินสายสงไฟฟาขนาด 230/500 กิโลโวลต มา
จนถึงสถานียอยบานนาบง ซึ่งอยูหางจากโรงผลิตไฟฟา 80 กิโลเมตร ตอจากนั้นไดเดินสายมาอีก 27
กิโลเมตร ถึงจุดสงมอบริมแมน้ําโขง และโยงสายสงไฟฟาขามแมน้ําโขงเขามายังประเทศไทยและ
เชื่อมตอกับสถานีไฟฟาแรงสูงอุดรธานี 3 ตอไป
ผูรวมลงทุนพัฒนาโครงการประกอบดวย บริษัท ช. การชาง (28.5%) บริษัท
ผลิตไฟฟาราชบุรี (25 %) บริษัททางดวน กรุงเทพ (12.5%) บริษัท P.T. Construction & Irrigation
(4%) Shalapak Development (4%) Team Consulting Engineering and Management
(1%) และ การไฟฟาลาว (25%) โดยที่ตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนสัดสวนการถือหุนของแตละบริษัท
โครงการไดจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับประเทศไทย เมื่อเดือน มีนาคม 2554 อายุสัญญา 27 ป โดยมี
อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย ประมาณ 2.3 บาทตอหนวย
3.4.2 กําลังผลิตไฟฟาโดยการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว ในโครงการที่กําลังกอสรางมี
3 โครงการ
เมื่อพิจารณาตามแผน PDP 2010 ซึ่งสิ้นสุดแผนในป ๒๕๗๓ ไทยจะมีกําลังผลิต
ที่มาจากการซื้อไฟฟาจากตางประเทศเปนจํานวน 6,572 เมกะวัตตหรือประมาณ 9% ของกําลังผลิต
รวมของประเทศ จึงทําใหมีโครงการที่ไดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาแลว และอยูระหวางดําเนินการ
กอสรางใน สปป.ลาว อีก 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการหงสาลิกไนต เปนโครงการเดียวในประเทศลาว ที่ผลิตไฟฟาจากถาน
หินลิกไนต เชนเดียวกับที่แมเมาะจังหวัดลําปางของไทย มีพื้นที่รวม 76.2 ตารางกิโลเมตร ในเขตเมือง
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หงสา แขวงไซยะบุ รี สปป. ลาว พื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งเป น เหมื อ งถ า นหิ น ลิ ก ไนต สามารถรองรั บ การ
เดินเครื่องผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญา 25 ป ดวยปริมาณถานหินสํารอง 577.4 ลานตัน เหตุผลที่ตอง
ผลักดันใหเกิดโรงไฟฟาใกลพื้นที่เหมืองดังกลาวเพราะถานหินลิกไนตไมสามารถสงออกได และที่
สําคัญคือ สปป.ลาวตองการพัฒนาประเทศใหเปน "แหลงพลังงานของภูมิภาคอาเซียน" หรือ Battery
of ASEAN โดยมีผูรวมดําเนินโครงการทั้งหมด 3 ฝายคือ 1) รัฐวิสาหกิจถือหุนลาว (Lao Holding
state Enterprise-LHSE) รอยละ 20 2) บริษัท บานปูเพาเวอร จํากัด ถือรอยละ 40 และ 3) บริษัท
ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ถือรอยละ 40 แลว และตั้งบริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด ขึ้นมา
ดูแลโครงการ
โครงการหงสาลิกไนต ประกอบดวย 2 สวนที่มีขนาดการลงทุนขนาดใหญคือ
สวนที่เปนตัวโรงไฟฟากับเหมืองถานหิน สวนโรงไฟฟาหงสาลิกไนตจะติดตั้งเครื่องจักรปนไฟรวมกําลัง
ผลิต 1,648 เมกะวัตต โดย 1,473 เมกะวัตตจะจําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตของไทย ที่เหลืออีก
175 เมกะวัตต จํ า หน า ยให แก รั ฐ วิ ส าหกิจ ไฟฟาลาว สว นที่เกี่ยวกับ โรงไฟฟายังรวมถึงการลงทุน
กอ สร า งระบบสายส ง ไฟฟ า แรงสู ง ขนาด 500 กิ โ ลโวลต ระยะทางประมาณ 70 กิ โ ลเมตรไปยั ง
ชายแดนไทย กับสายสงขนาด 115 กิโลโวลต ระยะทางอีกราว 120 กม.จากโรงไฟฟาไปยังเมืองหลวง
พระบาง ขณะนี้ในพื้นที่ไดเริ่มดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จพรอมผลิตไฟฟา เขาระบบได
ตามแผน คือ เครื่องที่ 1 เขาระบบเดือน มิถุนายน 2558 เครื่องที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และเครื่องที่ 3 ใน
เดือน มีนาคม 2559 สําหรับการสงไฟฟามายังประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมโยงมายังสถานีไฟฟาแรงสูงที่
อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยมีราคาคาไฟเฉลี่ย 2.275 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 25 ป
2) โครงการไซยะบุรี ตั้งอยูบนลําน้ําโขง ทางตอนเหนือของลาวในแขวงไซยะบุรี
โดยมีผูพัฒนาโครงการคือ Xayaburi Power Company Limited (XPCL) อายุสัมปทาน 29 ป ลง
นาม PPA กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 มีการแบงสัดสวนการถือหุนระหวาง ช. การชาง
(50%) นทีซินเนอรยี่ (25%) EGCO (12.5%) BECL (7.5%) และ P.T. (5%) โครงการดังกลาวมีกําลัง
การผลิตติดตั้งทั้งหมด 1,285 เมกะวัตต ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยขายให กฟผ. ปละ 6,929 ลานหนวย
โดยมีการแบงไฟฟาที่ผลิตไดใหลาวในสัดสวน 60 เมกะวัตต สวนที่เหลืออีก 1,220 เมกะวัตต สงขาย
ใหกับประเทศไทย ในราคาเฉลี่ย 2.32 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 29 ป ซึ่งถูกกวาราคารับซื้อไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟา IPP ในไทย ซึ่งขายในราคาเฉลี่ย 2.70 บาทตอหนวย ทั้งนี้ตามความตกลงรวมกัน
ระหวางประเทศไทยและลาว ซึ่งโครงการดังกลาวจะสงไฟฟาเขาระบบของไทยไดภายในเดือน ตุลาคม
2562
เขื่อนไซยะบุรีเปนแบบที่ไมมีอางเก็บน้ํา การผลิตไฟฟาจะใชจากน้ําในแมน้ํา
โขงที่ไหลผานโครงการ โดยไมมีการกักเก็บน้ําดังนั้นจึงไมมีพื้นที่น้ําทวม โรงไฟฟาชนิดนี้เรียกเปน
ภาษาเทคนิควา Run-of-river เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรีเปนเขื่อนที่สรางกั้นแมน้ําโขงซึ่งเปนแมน้ํา
นานาชาติ จึงตองมีการออกแบบเปนอยางดี เพื่อใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนทายน้ํานอยที่สุดและ
เปนที่ยอมรับของประเทศอื่นที่ใชแมน้ําโขงรวมกัน คือ กัมพูชา ไทย และ เวียดนาม ทั้งนี้ไดมีการ
ออกแบบสรางทางปลาผาน ที่ปลาจะสามารถวายผานไปไดทั้งทวนน้ําและตามน้ําตลอดทั้งป และ
เขื่อนยังไดถูกออกแบบใหมีทางระบายตะกอน เพื่อใหตะกอนไดไหลไปตามน้ําโดยไมมีการตกตะตอน
อยูหนาเขื่อน เปนตน ซึ่งการกอสรางเขื่อนไซยะบุรี ก็ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแมน้ําโขง
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แลว ขณะนี้โครงการไดดําเนินการกาวหนาไปไดประมาณ 10 เปอรเซนต กระแสไฟฟาจากโครงการ
จะผานระบบ ๕๐๐ กิโลโวลตมายังชายแดนไทยเปนระยะทาง 220 กิโลเมตร และจะมีสายสงขนาด
เดียวกัน เชื่อมโยงมายังระบบของประเทศไทยที่สถานีไฟฟาแรงสูง เลย 2
3) โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย ตั้งอยูในพื้นที่แขวงจําปาสักและแขวงอัตตะปอ
ตอนใตของประเทศ สปป. ลาว เปนโครงการลงทุนขนาดใหญของกลุมนักลงทุนจากประเทศเกาหลี
ประเทศไทย และประเทศ สปป. ลาว ไฟฟาที่ผลิตไดสวนหนึ่งจะขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยส งเข า ทางจั ง หวั ด อุบ ลราชธานี และส ว นหนึ่ง จะเขาสู ร ะบบของการไฟฟา ลาว
ประกอบดวยผูถือหุน 4 บริษัท ไดแก - SK Engineering & Construction Co., Ltd. (SKEC) ถือหุน
26% - Korea Western Power Co., Ltd. (KOWEPO) ถือหุน 25% - Ratchaburi Electricity
Generating Holding PCL. (RATCH) ถือหุน 25% - Lao Holding State Enterprise (LHSE)
ถือหุน 24% โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย มีการกักเก็บน้ําหลักในเขื่อนเซน้ํานอย ซึ่งมีความจุประมาณ
1,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยรับน้ํามาจากฝายหวยหมากจันทนและเขื่อนเซเปยนเพื่อใหไดปริมาณ
น้ําเพี ย งพอ ในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากตัวเขื่อนตั้งอยูบ นแผน โบลาเวนพลาโต (Bolaven
Plateau) และสวนของโรงไฟฟาติดตั้งอยูดานลางของแผนพลาโต ทําใหไดความสูงของน้ําในการผลิต
ไฟฟาประมาณ 630 เมตร และผันน้ําลงแมน้ําเซกอง โรงไฟฟาพลังน้ําแหงนี้ มีกําลังการผลิต 400
เมกะวัตต ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 120 เมกะวัตต จํานวน 3 เครื่อง เพื่อจายกระแสไฟฟาผาน
สถานียอยปกเซ สูประเทศไทย และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 40 เมกะวัตต อีกหนึ่งเครื่องเพื่อจาย
กระแสไฟฟาใหแกรัฐบาล สปป. ลาว นอกจากนี้น้ําที่ไดจ ากการปนไฟของเครื่องกําเนิดไฟฟา ยัง
สามารถสงเขาสูพื้นที่ชลประทานบริเวณทายโรงไฟฟาอีกดวย
โครงการจะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. เปนเวลา 27 ป ในปริมาณกําลังผลิต 354
เมกะวัตต และพลังงานไฟฟา 1,575 ลานหนวยตอป โดยจะเชื่อมตอเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน
กุมภาพันธ 2562 และมีราคาคาไฟฟาประมาณ 2.30 บาทตอหนวย
3.5 ผลกระทบในการรับซื้อไฟฟา
3.5.1 ผลกระทบในเชิงบวกจากการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว
การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว นับเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ประเทศไทย เพราะในสภาวะปจจุบันราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ตนทุนในการผลิตไฟฟา
จาก เชื้อเพลิงฟอสซิล ไมวาจะเปนน้ํามันเตากาซธรรมชาติ หรือถานหิน ซึ่งอางอิงราคาจากตลาดโลก
จะทําใหตนทุนในการผลิตไฟฟาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สวนไฟฟาพลังน้ําจะอิงอยูกับตนทุนการกอสราง
เขื่อนโรงไฟฟา และสายสงเทานั้น ราคาจึงไมเพิ่มขึ้นมากตลอดระยะเวลาซื้อขาย 25 – 30 ป
ประโยชนที่สําคัญอีกขอหนึ่งคือ ในสภาวะที่โลกกําลังเผชิญกับวิกฤตโลกรอน การ
ใชพลั งงานจากโรงไฟฟ าพลั งน้ํ าสามารถทดแทนการเผาผลาญเชื้อเพลิง อัน ทําใหเกิดกาซซึ่งเปน
ตนเหตุของสภาวะโลกรอนได
ในสวนของการไฟฟาฝายผลิตฯ ไดใหความชวยเหลือดานตางๆ แกการไฟฟาลาว
ใหการฝกอบรมดานเทคนิคแกเจาหนาที่ ฝายลาวใหทุนการศึกษาแกพนักงานการไฟฟาลาวมาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังไดจัดสงเจาหนาที่เทคนิคไปชวยซอมอุปกรณไฟฟา
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ที่เสียหายตามที่การไฟฟาลาวรองขอ มีการประชุมดานเทคนิค และการแขงขั้นกีฬาประจําประหวาง
กฟผ. และ การไฟฟาลาว โดยผลัดกันเปนเจาภาพ อันเปนการสราง สัมพันธภาพระหวาง กฟผ. กับ
การไฟฟาลาวดวยการผูกมิตรไมตรี มีความจริงใจบนพื้นฐาน ความเทาเทียมกัน เปนคูคาและเพื่อน
บานที่ดี
3.5.2 ผลกระทบในเชิงลบจากการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว
สปป.ลาว เปนประเทศที่มีศักยภาพดานโรงไฟฟาพลังน้ํา มีความรูสึกวาประเทศ
ไทยเสนอราคาคาไฟฟาที่จะซื้อจากประเทศเพื่อนบานในราคาที่คอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทย
ใชขอไดเปรียบในเรื่องระบบไฟฟาที่มีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซื้อไฟฟา
เนื่องจากประเทศที่มีความตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญที่มีตน
ถูกได เพราะมีความตองการไฟฟาที่จะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการที่จะพัฒนา
โครงการ ตองขายไฟฟาใหกับประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก
แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซึ่งราคาคาไฟฟาที่ซื้อจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องที่ประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงที่จะซื้อไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได
3.6 การวิเคราะหระบบไฟฟาเชื่อมโยงไทย-สปป.ลาว
ในป 2556 – 2558 ปญหาหลักที่เกิดขึ้น คือ การสงผานกําลังไฟฟาปริมาณมากของ
ประเทศไทยไปที่ประเทศลาวตอนบน ทําใหการไหลของกําลังไฟฟาผานสายสง 115 เควี หนองคาย –
อุดรธานี 1 ใกลเต็มพิกัด ซึ่งสงผลกระทบใหระบบไฟฟาบริเวณนั้นไมรองรับการ Trip ของสายสง 115
เควี หนองคาย – อุดรธานี 2 จํานวน 1 วงจร อยางไรก็ตามไดมีแผนจะติดตั้งระบบปองกันพิเศษ
Overload line protection สําหรับสายสง 115 เควี หนองคาย – อุดรธานี 2 Trip จํานวน 1 วงจร
เรี ย บร อยแล ว ป ญ หานี้ จ ะหมดไปในชว งป 2559 หลังจากการก อสรางปรับ ปรุ งสายสง 115 เควี
หนองคาย – อุดรธานี 1 ตามโครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุใชงาน
ระยะที่ 2
นอกจากนี้ยังพบปญหาระบบไฟฟาไมสามารถรองรับกรณีที่สายสง 115 เควี นครพนม –
ทาแขก Trip จํานวน 1 วงจร และ กรณีหมอแปลง 230/115 เควี สฟ.นครพนม Trip จํานวน 1 ชุด
ในกรณีที่มีการสงจายกําลังไฟฟาผานสายสง 115 เควี นครพนม – ทาแขกเปนปริมาณมาก ทําใหเกิด
การ overload ของสายสงหรือหมอแปลงวงจรที่เหลือ แนวทางแกปญหาระยะสั้น คือ ประสานงาน
กับ สปป.ลาวเพื่อใหเดินเครื่องโรงไฟฟา น้ําเทิน 2 (Local) หรือโรงไฟฟาน้ํายวง 8 เพิ่มเติม
ปญหาในสวนการเชื่อมตอกับประเทศลาวตอนลาง พบปญหาในป 2556 ระบบไฟฟาไม
รองรับกรณี 115 เควี เขื่อนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 Trip จํานวน 1 วงจร ในชวง Light หนาฝน ซึ่ง
จะทําใหเกิด Overload บนสายสง 115 เควี เขื่อนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 วงจรที่เหลือ แนวทาง
แกปญหาระยะสั้นคือลดการเดินเครื่องโรงไฟฟาเซเสด 2 โดยปญหานี้จะหมดไปในชวงป 2559 หลัง
การกอสรางปรับปรุงสายสง 115 เควี เขื่อนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 วงจรคูตามโครงการปรับปรุง
และขยายระบบสงไฟฟาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานระยะที่ 1
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การที่ประเทศลาวมีปริมาณการเติบโตของโหลดที่รวดเร็ว ยังสงผลใหระบบไฟฟาไมรองรับ
Double Contingency, N-2 สายสงคูขนาน ในหลายกรณี เชน กรณีสายสง 115 เควี หนองคาย –
อุดรธานี 2 Trip 2 วงจร ทําใหสายสง 115 เควี หนองคาย – อุดรธานี 1 เกิด overload มากกวา
200% รวมไปถึงแรงดันต่ํามากที่ สฟ.หนองคาย และ ประเทศลาว แนวทางแกไขตองติดตั้ง Rapid
Load Shedding Scheme ในประเทศลาว
นอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการ Loop สายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปาก
บอ นั้นทําใหระบบไฟฟามีความมั่นคงยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน กรณีสายสง 115 เควี นครพนม – ทา
แขก Trip 2 วงจร ในชวงที่ระบบไฟฟาไมได Loop สายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ นั้น จะ
สงผลใหเกิดไฟฟาดับในประเทศลาว บริเวณ สฟ.ทาแขก และ ปากบอ เนื่องจากแรงดันไฟฟาต่ํามาก
แตถามีการ Loop สายสงดังกลาวไว แลวเกิดเหตุการณขึ้น ระบบไฟฟาของประเทศลาวบริเวณ สฟ.
ทาแขก และ ปากบอ จะยังคงสามารถรับไฟฟาไดจากทางสายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ ซึ่ง
ทําใหระบบไฟฟาสามารถรองรับการเกิดเหตุการณดังกลาวได(ในกรณีที่มีความตองการใชไฟฟาของ
ประเทศลาวมีคามากจะเกิด Overload บนสายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ ประมาณ
130%) เปนตน
ทั้งนี้กอนการ Loop ระบบไฟฟาของ 2 ประเทศเขาดวยกันนั้น สายสงที่เชื่อมโยงระหวาง 2
ประเทศจะตองติดตั้งระบบปองกันใหครบถวนสมบูรณและเหมาะสม, ศูนยควบคุมกําลังไฟฟาของทั้ง
2 ประเทศตองสามารถ Monitor จุดเชื่อมโยงทุกจุดได, พิจารณาติดตั้งระบบปองกันพิเศษ เพื่อ
ปองกันการเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง รวมถึงตองมีการศึกษาวิเคราะหถึงผลกระทบตาง ๆ ให
ครบถวนกอน

ตารางที่ 5 ผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไข กรณีระบบสงเชื่อมโยงระหวางประเทศขัดของ
โซน Central1 (นครหลวงเวียงจันทร) กรณีสายสงเชื่อมโยงระหวาง กฟผ.-ฟฟล. ขัดของ
มาตรการแกไขในระยะสั้น
อุปกรณ
ปญหา
ผลกระทบ
ดานการผลิต
ดานระบบ
ดานการควบคุมระบบ
ปองกัน
- สายสง 115kV - วางแผนเดินเครื่อง - มี U/V Relay - ตรวจสอบอุปกรณระบบ
สายสง 115kV - Double
สงใหมีความพรอมใชงาน
หนองคาย-โพน Contingency (n-2) หนองคาย-ทานา หรือทบทวนแผนหยุด ติดตั้งดาน
22kV Feeder - ฟฟล. ไดจัดเตรียมแผน
แลง Overload( ซอมบํารุงรักษา
ตอง วงจร1 และ -ทั้ง 3 ชวง(Peak
ดับไฟฟาในโซน
2
,Day ,Light Load) มากกวา 120%) โรงไฟฟาน้ํางึม1, น้ํา ที่ สฟ.ทานา
ในชวงฤดูแลง โซน และ Trip ตาม ลึก, น้ํามัง, น้ําลีก และ แลงของ ฟฟล. Central1 ไวแลว
- เกิดปญหา
น้ํางึม5 ใหสอดคลอง
Central1 ของ
กับสภาพระบบ
ฟฟล. รับไฟจากสฟ. แรงดันต่ําที่
หนองคายของ กฟผ. สปป.ลาว
รวมมากกวา 150 Central-1
MW
- เกิดไฟดับที่
สปป.ลาว
Central-1

มาตรการแกไขในระยะ
ยาว
- เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
ปองกันพิเศษ Load
Shedding Scheme ใน
โซน Central-1
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อุปกรณ
สายสง 115kV
มุกดาหาร-ปาก
บอ

สายสง 115kV
นครพนม-ทา
แขก วงจร 1,2

โซน Central2 (ทาแขก,ปากบอ) กรณีสายสงเชื่อมโยงระหวาง กฟผ.-ฟฟล. ขัดของ
มาตรการแกไขในระยะสั้น
ปญหา
ผลกระทบ
ดานการผลิต
ดานระบบ
ดานการควบคุมระบบ
ปองกัน
- Single
- เกิดไฟดับที่สฟ.
-ตรวจสอบการ - ตรวจสอบอุปกรณระบบ
Contingency (n-1) ปากบอ ของ
ทํางานของ
สงใหมีความพรอมใชงาน
-ทั้ง 3 ชวง(Peak ,Day ฟฟล.
ระบบปองกันให
,Light Load)
มีความ
เหมาะสมและ
ทํางานถูกตอง
- Single
-เกิด Overload - วางแผนการเดินเครื่อง
- ตรวจสอบอุปกรณระบบ
Contingency (n-1) บนสายสง 115 kV หรือทบทวนแผนการ
สงใหมีความพรอมใชงาน
-ทั้ง 3 ชวง(Peak ,Day นครพนม-ทาแขก หยุดซอม
- แจง ฟฟล. ใหจัดเตรียม
บํารุงรักษารฟ.น้ํายวง
แผนดับไฟฟาใน สปป.ลาว
,Light Load)
วงจรที่เหลือ
8 และน้ําเทิน2
ชวงรฟ.น้ําเทิน2
ตามปริมาณที่ กฟผ. แจง
(Local) ใหสอดคลอง
(Local) ไมเดินเครื่อง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
กับสภาพระบบ

มาตรการแกไขในระยะ
ยาว
- ติดตั้งระบบปองกันสาย
สงใหครบถวนทั้งสองดาน
และพิจารณา Loop สาย
สง 115 kV ทาแขก-ปาก
บอ ของ ฟฟล. เขา
ดวยกัน
- เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
ปองกันพิเศษ Load
Shedding Scheme ใน
โซน Central-2
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มาตรการแกไขในระยะสั้น
มาตรการแกไขในระยะ
อุปกรณ
ปญหา
ผลกระทบ
ดานการผลิต
ดานระบบ
ยาว
ดานการควบคุมระบบ
ปองกัน
- ตรวจสอบอุปกรณระบบ - เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
- เกิดแรงดันต่ําที่ - วางแผนการเดินเครื่อง
สายสง 115kV - Double
สงใหมีความพรอมใชงาน ปองกันพิเศษ Load
หรือทบทวนแผนการ
นครพนม-ทา Contingency (n-2) สปป.ลาว
หยุดซอม
แขก วงจร 1,2 -ทั้ง 2 ชวง(Peak ,Day Central2
- แจง ฟฟล. ใหจัดเตรียม Shedding Scheme ใน
บํารุงรักษารฟ.น้ํายวง
Load) ชวงรฟ.น้ํา - เกิดไฟดับที่
แผนดับไฟฟาใน สปป.ลาว ระบบ ฟฟล. Central-2
8 และน้ําเทิน2
เทิน2 (Local) ไม สปป.ลาว
ตามปริมาณที่ กฟผ. แจง - พิจารณา Loop สายสง
(Local) ใหสอดคลอง
Central2
เดินเครื่อง
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เชื่อมโยงระหวาง
กับสภาพระบบ
Central1 กับ Central2
เขาดวยกันตลอดเวลา
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ประเทศไทย และ สปป.ลาว ไดมีความรวมมือดานพลังงานไฟฟามายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต
ป พ.ศ.2511 ซึ่งในครั้งนั้นไทยไดจายไฟฟาใหแกหัวงานกอสรางเขื่อนน้ํางึมใน สปป.ลาว ผานทางนคร
เวียงจันทรและมาเชื่อมตอกับระบบสงไฟฟาของไทยที่จังหวัดหนองคาย ตอมารัฐบาลไทยและรัฐบาล
สปป.ลาว ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ตั้งแตป
พ.ศ.2536 เปนตนมา เพื่อสงเสริมและใหความรวมมือดานพลังงานไฟฟา ซึ่งปจจุบันไดขยายการรับซื้อ
ไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 7,000 เมกะวัตต
ปจจุบันความตองการไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และความตองการ
ใชไฟฟาใน สปป.ลาว มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทางฝายไทยไดจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ.2555 – 2573 โดยมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนใน
การเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาใหมดวยการรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว เปนจํานวน 5,427 เมกะวัตต ภายใน
ป 2562 และรับซื้อไฟฟาเพิ่มอีกปละ 300 เมกะวัตต ตั้งแตป 2563 – 2573 (ประมาณ 3,000 เมกะ
วัตต ในระยะเวลา 10 ป) ขณะเดียวกันทาง สปป.ลาว ไดแจงความตองการซื้อไฟฟาเพิ่มขึ้นในแตละ
จุดที่รับไฟฟาจากประเทศไทยใหทราบเปนระยะๆ โดยขอให กฟผ. พิจารณาใหความชวยเหลือเทาที่
เปนไปได
ดวยความต องการใช ไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ของทั้ง 2 ประเทศ จึงไดมีการตั้งคณะทํางานศึกษา
ระบบไฟฟาที่เชื่อมตอระหวางประเทศไทย – สปป.ลาว (Working Group For Power System
Study of Thailand – Lao PDR Interconnection Points) ในตนป พ.ศ.2555 ขึ้น และไดมีจัดการ
ประชุมขึ้นครั้งแรกเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2555 ณ ที่ทําการไฟฟาลาว แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่ง
พบวาระบบไฟฟาของไทย และระบบไฟฟาของ สปป.ลาว มีขีดความสามารถจํากัด
เมื่อพิจารณาวิเคราะหแลว ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาซึ่งมีทั้งในระดับนโยบาย โดย
รัฐบาลไทย – รัฐบาล สปป.ลาว และในระดับปฏิบัติการระหวางการไฟฟาฝายผลิตฯ และการไฟฟา
ลาวนั้น ยังมีประเด็นปญหาดานการประสานงานและการสื่อสารในมุมมองของการบริหารงานที่สําคัญ คือ
1) ขาดขั้นตอนขบวนการและในการดําเนินงานรวมกัน (Work Process) อันมีผลทําใหเกิด
ความไมสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาทั้งสวนของประเทศไทย และสวนของ สปป.ลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสงไฟฟาที่เชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการจายไฟเขาระบบของโรงไฟฟาใน
สปป.ลาว ที่เกิดขึ้นใหม หรือรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น
2) ขอมูลในการสื่อสารมีความลาชาทําใหไมสามารถปรับปรุงระบบไฟฟาไดทัน เนื่องจาก
ในการซื้อขายไฟฟาและการปรับปรุงระบบไฟฟา มีขั้นตอนที่ทั้ง 2 ฝายตองขออนุมัติแผนงาน และ
วงเงินงบประมาณกอนการดําเนินงาน จึงควรมีการสื่อสารแผนลวงหนาไมนอยกวา 5 ป ขึ้นไป
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3) รูปแบบในการทํางาน การประชุมและการประสานงานเปนรูปแบบ Adhocracy ของ
คนหลายกลุม ซึ่งที่ผานมามีการประชุมประมาณปละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาในแตละกรณีไปเทานั้น
ไมไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและทํางานรวมกันของกลุมตางๆ
4.2 ขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลความเปนมาของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ของประเทศไทย และ สปป.ลาว ศักยภาพของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว ขอจํากัดของระบบสงไฟฟา
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบที่มีตอการดําเนินงาน แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ขั้นตอนในการซื้อขายไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องระบบ
ไฟฟาทั้งแหลงผลิต และระบบสงไฟฟา รวมถึงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานที่มีทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการที่ผานมา
จากแนวโนมที่ไทยจะตองมีการซื้อขายไฟฟากับ สปป.ลาว เพิ่มมากขึ้น ขอมูลเหลานี้จะทํา
ใหผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานดานพลังงาน
ไฟฟาระหวางทั้ง 2 ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทํา Work Flow
Process รวมกัน เพื่อเปนการรวมมือในการพัฒนากําลังผลิตไฟฟา และระบบสงไฟฟาไปดวยกัน ทํา
ใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการลงทุนเพื่อการ
สํารองกําลังผลิตไฟฟาโดยรวม ระบบไฟฟามีความมั่นคงมากขึ้น และที่สําคัญอีกประการจะเปนการ
พัฒนายกระดับสัมพันธภาพระหวางประเทศใหสูงขึ้น ดวยการใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกการ
ไฟฟาลาว อันไดแกการฝกอบรมดานเทคนิค การใหทุนการศึกษา การสงเจาหนาที่เขาไปรวมแกไข
ปญหา ซึ่งตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ เปนเพื่อนบานที่ดีดวยการผูกมิตรไมตรี
เอื้อประโยชนแกกัน ไมเอารัดเอาเปรียบจนกลายเปนหุนสวนดานพลังงานตอไปในที่สุด
ในความเห็นสวนตัวของผูศึกษานั้น การประสานงานความรวมมือในระดับนโยบายระหวาง
รัฐบาลไทย – สปป.ลาว เรื่องพลังงานไฟฟามีการทํา MOU ที่ชัดเจนเพียงเรื่องปริมาณไฟฟาที่ไทยจะ
รับซื้อจาก สปป.ลาว ตามชวงเวลาตางๆ เทานั้น ซึ่งในการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟา เจาหนาที่ทั้ง
2 ฝาย ตองมีความรูเรื่องระบบไฟฟา และความรูอื่นๆ ที่เกี่ยวของในระดับที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหเกิด
การทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนดานพลังงาน จึงจําเปนตองขยายกรอบ MOU ใหมีความชัดเจน
ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดานพลังงานไฟฟารวม ไทย – ลาว
2) การพัฒนาความรูดานพลังงานใหคณะกรรมการ/คณะทํางานและผูเกี่ยวของอันไดแก
การอบรมดานเทคนิค การใหทุนการศึกษา การดูงานฯ เปนตน
3) การจัดทํา Work Flow Process ในการทํางานรวมกันในประเด็นตางๆ เชน Work
Process for Increasing Interconnection Point
4) การจัดทําแผนผูรับผิดชอบและระยะเวลา (Time Frame) ในการพัฒนาระบบไฟฟา
รวมกัน
5) การจัดทําการบริหารความเสี่ยงดานระบบไฟฟารวมกัน รวมถึงการซักซอมเปนประจํา
ทุกป
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2555-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). (มีนาคม 2555).
สีสะหวาด ทิระวง. ผูอํานวยการใหญรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว. บันทึกเรื่อง ฟฟล.ขอขยายการรับ
พลังงานไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย เปน 180 MW. (4 มิถุนายน 2557).
สุรพล เอื้ออนันต. อดีตผูชวยผูวาการปฏิบัติการระบบสง. บันทึกความสัมพันธไฟฟาไทย-ลาว. (15
มิถุนายน 2551).
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – สกุล

นายพีรพล ทองอยู

ประวัติการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545 ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการเขตนครหลวง
พ.ศ. 2549 ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคกลาง-บริหาร
พ.ศ. 2553 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการเขตนครหลวง
พ.ศ. 2554 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคกลาง
พ.ศ. 2556 ผูชวยผูวาการปฏิบัติการระบบสง

