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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือใหทราบถึงปญหาการประสานงานเพ่ือสนองตอบในประเด็นดานพลังงานไฟฟาระหวาง
ประเทศไทยและ สปป.ลาว ซ่ึงจะมีผลตอการซ้ือขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาและการบริหารจัดการ
เพ่ือควบคุมการรับ-สงไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาท่ีเชื่อมโยงระหวาง 2 ประเทศ การหาแนวทาง
ดําเนินการในการแกปญหาเพ่ือใหมีการประสานงานและการสื่อสารท่ีดี เกิดการสนองตอบตอ
สถานการณดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล เพ่ือนําไปสูนโยบายท่ีเก่ียวกับการ
รวมมือและประสานงานท่ีเกิดประโยชนตอไปในอนาคต โดยในการศึกษาจะมุงประเด็นในดานการ
รวมมือและการประสานงานในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาลาว (ฟฟล.) 

 
ประโยชนของการศึกษา 

ดวยประเทศไทยมีพรมแดนตลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาของท้ัง 2 ประเทศ จึงมีความสําคัญ
มาก ผลของการศึกษาจะสามารถนํามาใชในการบริหารงานในดานการประสานงาน และการสื่อสาร 
เพ่ือใหมีการบริหารโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศรวมกันดังนี้ 

1. มีแผนพัฒนาและปรับปรุงขยายระบบโครงขายท่ีสอดคลองกัน เพ่ือรองรับความ
ตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. มีการบริหารทรัพยากรอยางมีคุณคาลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการแลกเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไมเกิดเหตุการณไฟฟาดับ 

3. นําไปพัฒนาตอยอดสําหรับการบริหารงานระบบโครงขาย สําหรับการสงไฟฟาอยาง
อัจฉริยะ (Smart Grid) ตอไปในอนาคต อันเปนความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตอไป 

 
หลักการในการพัฒนาระบบกําลังผลิตไฟฟาใหมีความม่ันคง 

จะตองพิจารณาถึงหลักการท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 
1. มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ  

การทําใหระบบไฟฟามีความม่ันคงไดนั้น ตองคํานึงถึงกําลังผลิตท่ีพอเพียงเปนสําคัญ 
โดยระบบไฟฟาจะตองมีกําลังผลิตในระดับท่ีจะสนองความตองการไฟฟาในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน และ 
นอกจากนี้ จะตองมีสวนท่ีเปนกําลังผลิตสํารองเพ่ิมจากความตองการกําลังไฟฟาท่ีคาดการณไว อีก
จํานวนหนึ่ง เพ่ือไวเปนกําลังผลิตท่ีจะใชในกรณีท่ีมีการหยุดซอมโรงไฟฟา และในกรณีฉุกเฉินท่ี 
โรงไฟฟาอาจขัดของในขณะท่ีกําลังเดินเครื่องจายไฟฟาอยู ทําใหตองหยุดการจายไฟฟา 
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2. มีระบบสงไฟฟา (Transmission Line) ท่ีเปนโครงขาย 
มีการเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย (Network) ทําใหสามารถรับ-สงไฟฟาไดจากหลาย

แนวสายสง เม่ือสายสงแนวใดแนวหนึ่งเกิดขัดของ (Trip) จะสามารถรับไฟฟาจากแนวสายสงอ่ืนได 
การสงผานพลังงานไฟฟาของสายสง จะมีความสามารถในการสงผานพลังงานไฟฟาท่ีแตกตางกันตาม
ระดับของแรงดันไฟฟา 

3. มีการวางแผน (Planning) และมีระบบควบคุมการบริหารจัดการ (Control and 
Operation Management) มีการวางแผนสั่งใหมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาแตละแหง 
เดินเครื่องผลิตจายไฟฟาผานระบบโครงขายไปยังผูใชไฟฟา โดยมีองคประกอบคือ ตนทุนในการผลิต
ไฟฟา การบริหารความเสี่ยงโดยใชหลักของ COSO ERM การศึกษาวิเคราะหระบบไฟฟาดวย
โปรแกรม PSS/E  

4. มีการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลจะตองประกอบดวย 
- ความนาเชื่อถือ (Credibility) ของผูใหขาวสาร แหลงขาว  
- ความเหมาะสม (Context) ตองมีความเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของ สังคม 

หมูชน หรือสภาพแวดลอมนั้นๆ  
- เนื้อหาสาระ (Content) มีสาระ ประโยชนแกกลุมชน หรือมีสิ่งท่ีเขาจะได

ผลประโยชน   
- บอยและสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency) จะไดผลตองสง

บอยๆ ติดตอกัน หรือมีการย้ําหรือซํ้า เพ่ือเตือนความทรงจํา  
- ชองทางขาวสาร (Channels) จะเผยแพรไดดี โดยมองหาชองทางท่ีเปดรับขาวสาร

ท่ีเราจะสง  
- ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การสื่อสารท่ีถือวา

ไดผลนั้นตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยท่ีสุด ข้ึนอยูกับความสามารถในการรับของผูรับ  
- ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาท่ีผูรับเขาใจ ใช

ภาษาของเขา 
 
การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 

การรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ถือวาเปนทางเลือกท่ีสําคัญทางเลือกหนึ่ง เพ่ือเสริม
ใหระบบไฟฟาของประเทศไทย มีความม่ันคง มีตนทุนในการผลิตไฟฟาท่ีเหมาะสม และมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับได เทาท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยซ้ือไฟฟาจากประเทศ สปป. 
ลาวเพียงประเทศเดียว โดยมีกําลังผลิตท่ีจายไฟฟาเขาระบบแลว 2,111 เมกะวัตต จากโรงไฟฟาพลัง
น้ํา 4 โครงการดวยกัน และกําลังจะซ้ือเพ่ิมอีก 3,047 เมกะวัตต ภายในป 2562 โดยมีการลงนามใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว และตามแผนจะมีการับซ้ืออีก 300 เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตรวมตามแผน
ท้ังหมดเปน 5,427 เมกะวัตต 
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ปจจัยแหงความสําเร็จในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
การท่ีประเทศไทยประสบความสําเร็จในการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะกับ

ประเทศลาวนั้นมีสาเหตุมาจากผลกระทบในเชิงบวกตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมาจากการดําเนินการ
ของประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

1. ผูพัฒนาโครงการเปนผูลงทุนจากประเทศไทย ทําใหมีความตองการท่ีจะขายไฟฟา
กลับมาใหกับประเทศไทย ผูพัฒนาบางรายเชน ช. การชาง มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาโครงการ
เพ่ือสงไฟฟาใหกับประเทศไทยเทานั้น  

2. การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ไดใหความ
ชวยเหลือท้ังทางดานวิชาการแก สปป.ลาวอยางสมํ่าเสมอ การอบรมพนักงานจากการไฟฟาลาว ใหมี
ความสามารถในการวิเคราะหระบบไฟฟา การเดินเครื่องและบํารุงรักษา มีการใหทุนการศึกษาแก
พนักงานของการไฟฟาลาวใหมาเรียนตอในระดับปริญญาโทท่ีหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอนแกน 
การศึกษาดูงาน เปนตน 

3.  การแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหวาง กฟผ. กับการไฟฟาลาว ซ่ึงจัดเปนประจํา
ทุกป โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี ระหวางสองการไฟฟา ซ่ึงจะมีผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมการแขงขันและรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
อุปสรรคตอการดําเนินการซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 

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

แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการผลิต
ไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องท่ีประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงท่ีจะซ้ือไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได 
 
ขอเสนอแนะ 

รายงานการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลความเปนมาของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
ของประเทศไทย และ สปป.ลาว ศักยภาพของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว ขอจํากัดของระบบสงไฟฟา 
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีตอการดําเนินงาน แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
ข้ันตอนในการซ้ือขายไฟฟากับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องระบบ
ไฟฟาท้ังแหลงผลิต และระบบสงไฟฟา รวมถึงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานท่ีมีท้ังใน
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการท่ีผานมา แนวโนมท่ีไทยจะตองมีการซ้ือขายไฟฟากับ สปป.ลาว 
เพ่ิมมากข้ึน ขอมูลเหลานี้จะทําใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบความรวมมือ 



ช 

และการประสานงานดานพลังงานไฟฟาระหวางท้ัง 2 ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทํา Work Flow Process รวมกัน เพ่ือเปนการรวมมือในการพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟา และระบบสงไฟฟาไปดวยกัน ทําใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการลงทุนเพ่ือการสํารองกําลังผลิตไฟฟาโดยรวม ระบบไฟฟามีความ
ม่ันคงมากข้ึน และท่ีสําคัญอีกประการจะเปนการพัฒนายกระดับสัมพันธภาพระหวางประเทศใหสูงข้ึน 
ดวยการใหความชวยเหลือดานตางๆ แกการไฟฟาลาว อันไดแกการฝกอบรมดานเทคนิค การให
ทุนการศึกษา การสงเจาหนาท่ีเขาไปรวมแกไขปญหา ซ่ึงตองทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความไวเนื้อ
เชื่อใจ เปนเพ่ือนบานท่ีดีดวยการผูกมิตรไมตรี เอ้ือประโยชนแกกัน ไมเอารัดเอาเปรียบจนกลายเปน
หุนสวนดานพลังงานตอไป 

ในความเห็นสวนตัวของผูศึกษานั้น การประสานงานความรวมมือในระดับนโยบายระหวาง
รัฐบาลไทย – สปป.ลาว เรื่องพลังงานไฟฟามีการทํา MOU ท่ีชัดเจนเพียงเรื่องปริมาณไฟฟาท่ีไทยจะ
รับซ้ือจาก สปป.ลาว ตามชวงเวลาตางๆ เทานั้น ซ่ึงในการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟา เจาหนาท่ีท้ัง 
2 ฝาย ตองมีความรูเรื่องระบบไฟฟา และความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในระดับท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใหเกิด
การทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนดานพลังงาน จึงจําเปนตองขยายกรอบ MOU ใหมีความชัดเจน
ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดานพลังงานไฟฟารวม ไทย – ลาว 
2. การพัฒนาความรูดานพลังงานใหคณะกรรมการ/คณะทํางานและผูเก่ียวของอันไดแก 

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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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดทําโครงการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอบพระคุณทานอาจารย เอกอัครราชทูต สุจิตรา 
หิรัญพฤกษ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลอย 
สืบวิเศษ ท่ีไดใหความรูและกรุณาเปนอาจารยท่ีปรึกษาและรวมเปนคณะกรรมการในการจัดทํา
โครงการวิจัยใหสัมฤทธิ์ผลไดดวยดี  

ขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงเปน
สถาบันศึกษาท่ีใหความรูตลอดการทําโครงการวิจัยและอุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ อยางสมบูรณ 
ตลอดจนบุคลากรของสถาบันท่ีรวมในการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนท่ี 6 และทาน
วิทยากรทุกทานท่ีไดกรุณามาบรรยายใหความรูและความเขาใจในหลักสูตรนี้  

ขอขอบคุณ บวอนทัด ดวงจัก สปป.ลาว ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
กรมเศรษฐกิจ และเพ่ือนๆ ในหลักสูตร นบท.6 ทุกๆทาน ท่ีไดมีโอกาสทํางานรวมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันและใหความชวยเหลือในเวลาท่ีเกิดปญหา คอยใหกําลังใจในการทํางานและสนับสนุนดวยดี
มาโดยตลอด 

สุดทายนี้  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูวาการสุนชัย  
คํานูณเศรษฐ รองผูวาการระบบสง คุณสุธน  บุญประสงค รองผูวาการบริหาร คุณพิบูลย  บัวแชม 
ผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร คุณภาวนา  อังคณานุวัฒน ผูอํานวยการฝายสัญญาซ้ือขายไฟ  
คุณวันชัย  ศิวอาทิตยกุล ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณอนุชิต  
เจริญพันธ และผูเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดสนับสนุนสงเสริมใหผูวิจัยไดเขารับการอบรมในหลักสูตร  
นบท.6 รวมท้ังใหกําลังใจในการทําวิจัยนี้ และขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ
งานวิจัยทุกๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้ดวย และหวังไวอยางยิ่งวา โครงการวิจัยครั้งนี้จะเปน
ประโยชนแกผูท่ีสนใจและผูท่ีเก่ียวของตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ความตองการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องตามภาวะทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการกอสรางโรงไฟฟาในพ้ืนท่ีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีไมเพียงพอ การพ่ึงพาพลังงานไฟฟาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จึงเปนทางเลือกหนึ่ง ท่ีจะสามารถสนองตอความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะลาว
มีพรมแดนท่ีติดกับประเทศไทยและเปนประเทศท่ีมีศักยภาพท่ีจะผลิตไฟฟาจากพลังน้ําจํานวนมาก 
ในขณะเดียวกันเนื่องจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังมีโครงขายระบบสงไฟฟา
ท่ีไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทําใหมีการซ้ือไฟฟาจากประเทศไทยกลับไปใชตามชายพรมแดน ในอนาคตท้ัง 
2 ประเทศจะมีโครงขายระบบสงไฟฟาเชื่อมโยงกันเพ่ิมข้ึน และมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟา
จํานวนมากข้ึนดวย เพ่ือใหเกิดความม่ันคงของระบบไฟฟาของประเทศไทย ไมมีไฟฟาดับเปนบริเวณ
กวางเกิดข้ึน จึงตองมีการบริหารงานในดานการประสานงานและการสื่อสารเพ่ือควบคุมการรับ-สง
พลังงานไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาระหวางไทย-ลาว อยางมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยตอไป 

 
ตารางท่ี 1  ความตองการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ป ความตองการใชไฟฟาสูงสุด(MW.) คิดเปน% 
2555 3,075.9 6.05 
2556 3,211.0 4.39 
2557 3,280.0 2.14 

 
ท้ังนี้ปลายเดือนกันยายน ป 2556 ไดเกิดเหตการณสายสงไฟฟาแรงดัน 230 กิโลโวลล 

อุบลราชธานี2-โรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ ขัดของ ทาง สปป.ลาว ไดติดตอขอให กฟผ.ชวยตรวจสอบ 
พบวามีเสาสงไฟฟาลมท่ี สปป.ลาว ไมสามารถจายกระแสไฟฟาได ทําใหมีผลกระทบกับการจายไฟใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เกิดความไมม่ันคง(โรงไฟฟาหวยเฮาะ กําลังผลิตรวม 140 
เมกกะวัตต จายไฟให กฟผ.) ตองใชเวลาแกไขเสาลม ประมาณ 6 เดือน(เสร็จ 26 มี.ค.57) 

เม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 ฟฟล. ขอขยายการรับพลังงานไฟฟาจาก 150 เมกกะวัตตเปน 
180 เมกกะวัตต ท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย เนื่องจากสภาพน้ําในเข่ือนตาง ๆ ของ ฟฟล. มีนอย 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ขอ คือ 
1.2.1 เพ่ือใหทราบถึงปญหาการประสานงานและการสื่อสารในประเด็นดานพลังงาน

ไฟฟาระหวางประเทศไทยและลาว ซ่ึงจะมีผลตอการซ้ือขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาและการบริหาร
จัดการเพ่ือควบคุมการรับ-สงไฟฟาผานระบบโครงขายไฟฟาท่ีเชื่อมโยงระหวาง 2 ประเทศ  

1.2.2 เพ่ือหาแนวทางดําเนินการในการแกปญหาเพ่ือใหมีการประสานงานและการสื่อสาร
ท่ีดี เกิดการสนองตอบตอสถานการณดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล  

1.2.3 เพ่ือนําไปสูนโยบายท่ีเก่ียวกับการรวมมือและประสานงานท่ีเกิดประโยชนตอไปใน
อนาคตโดยในการศึกษาจะมุงประเด็นในดานการรวมมือและการประสานงานในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและการไฟฟาลาว 
 
1.3 คําถามในการศึกษา  

คือ ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทย และ สปป.ลาว ควรมีรูปแบบใน
การดําเนินงานอยางไร เพ่ือพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ ใหสามารถสนองตอ
สถานการณดานพลังงานไฟฟา 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ดําเนินการศึกษาปญหาการประสานงานและการสื่อสารในปจจุบัน ท่ีมีผลทําใหมีความเสี่ยง
ในการเกิดไฟฟาดับ อันเนื่องมาจากขาดกําลังผลิตท่ีมาจากโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญในประเทศลาว 
ซ่ึงมีกําลังผลิตรวมกันมากกวา 2,000 เมกะวัตต และโครงขายระบบไฟฟาท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ไทย-ลาว ซ่ึงยังมีขอจํากัดดานปริมาณกําลังไฟฟาในสายสงแตละแนวสาย โดยจะใชขอมูลสถิติการ
ผลิตไฟฟา การรับ-สงพลังงานไฟฟาผานระบบโครงขาย แนวโนมความตองการใชไฟฟาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการพัฒนาประเทศ จะใชขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน บันทึกการ
ประชุม รายงานการวิเคราะหระบบไฟฟาแผนพัฒนากําลังผลิตและระบบสงไฟฟา และการสัมภาษณผู
มีสวนเก่ียวของเพ่ือใหไดขอมูลและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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ภาพท่ี 1 ระบบไฟฟาของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

1.5  ประโยชนของการศึกษา 
ดวยประเทศไทยมีพรมแดนตลอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว การเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาของท้ัง 2 ประเทศ จึงมีความสําคัญ
มาก ผลของการศึกษาจะสามารถนํามาใชในการบริหารงานในดานการประสานงาน และการสื่อสาร 
เพ่ือใหมีการบริหารโครงขายพลังงานไฟฟาระหวางประเทศรวมกันดังนี้ 

1.5.1 มีแผนพัฒนาและปรับปรุงขยายระบบโครงขายท่ีสอดคลองกัน เพ่ือรองรับความ
ตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.5.2 มีการบริหารทรัพยากรอยางมีคุณคาลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เกิดการ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไมเกิดเหตุการณไฟฟาดับ 

1.5.3 นําไปพัฒนาตอยอดสําหรับการบริหารงานระบบโครงขาย สําหรับการสงไฟฟา
อยางอัจฉริยะ (Smart Grid) ตอไปในอนาคตอันเปนความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตอไป 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดทฤษฎี 
ระบบไฟฟาจะมีความม่ันคงไดนั้น ตองประกอบดวย 4 สวน คือ 
1)  มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ 
2)  มีระบบสงไฟฟา (Transmission System) ท่ีเปนโครงขาย 
3) มีการวางแผน (Planning) และการบริหารจัดการ (Control and Operation 

Management) 
4)  มีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)  
 
2.1.1  มีกําลังผลิตไฟฟา (Generation) เพียงพอ และมีกําลังผลิตสํารองไวรองรับใน

กรณีฉุกเฉินเพ่ือผลิตไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาท่ีกําลังเดินเครื่องอยูอาจเกิดขัดของข้ึน 
2.1.1.1  หลักการของการผลิตกระแสไฟฟา  

จากกฎของฟาราเดย ท่ีวาเม่ือหมุนขดลวดตัดสนามแมเหล็กจะทําใหเกิด
ความตางศักย และเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึน จากหลักการนี้เองจึงนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา
โดยใชเชื้อเพลิงประเภทตางๆเพ่ือหมุนกังหัน เชน กังหันไอน้ํา กังหันแกส ฯลฯโดยเพลาของกังหันจะ
ติดกับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาและเหนี่ยวนําใหเกิดกระแสไฟฟาสงไปตามสายสงไฟฟา ซ่ึง
เชื้อเพลิงแตละชนิดจะสงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตางกันเชน ถาใชลิกไนตและน้ํามันเตาจะกอ
เกิดมลพิษไดสูงกวากาซธรรมชาติ และถาไมใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เชนใชพลังน้ํา หรือพลัง
ลมหรือเซลแสงอาทิตยจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก 

2.1.1.2  ประเภทของโรงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน  
 
ตารางท่ี 2  กําลังผลิตรวมของระบบไฟฟา แยกตามประเภทโรงไฟฟา ณ เดือน มิถุนายน 2557 
 

ประเภทของโรงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน 

 ประเภทของโรงไฟฟา กําลังการผลิต (MW) % 

1 พลังความรอนรวม 20,477.99 60.44 

2 พลังความรอน 7,846.80 23.16 

3 พลังนํ้า 5,540.78 16.36 

4 โรงไฟฟาดเีซล 8.90 0.03 

5 พลังงานทดแทน 4.55 0.01 

 กําลังการผลิตรวม 33,879.02 100 

หมายเหตุ: ไมรวมซ้ือไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 300 เมกะวัตต) 
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1) โรงไฟฟาพลังความรอนรวม เปนโรงไฟฟาท่ีทํางานรวมกันระหวาง 
ระบบกังหันแกส (Gas turine) และระบบกังหันไอน้ํา (Stream Turbine) โดยไอเสียท่ีไดจากระบบ
กังหันแกสซ่ึงมีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะนํามาตมน้ําใหเดือดกลายเปนไอเพ่ือใหไอน้ําไปหมุน
กังหันไอน้ําอีกทีหนึ่งสวนใหญจะใชระบบกังหันแกสมากกวา 1 เครื่อง โดยปกติมักใช 2 เครื่อง ตอ
ระบบกังหันไอน้ํา 1 เครื่องโดยกําลังการผลิตไฟฟาท่ีไดจากกังหันไอน้ําจะเปนครึ่งหนึ่งของกําลังการ
ผลิตรวมของกําลังการผลิตของกังหันแกส  

2) โรงไฟฟาพลังความรอน 
(1) ทําการเผาไหมเชื้อเพลิงเพ่ือใหเกิดการสันดาปไดความรอน 
(2) ความรอนจะไปทําใหน้ํากลายเปนไอน้ําและแรงดันไอน้ําจะทํา

การหมุนกังหันไอน้ํา 
(3) แกนของไอน้ําจะตอกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟาเกิดการ

เหนี่ยวนําทําใหไดกระแสไฟฟา 
(4) เชื้อเพลิงท่ีจะนํามาใชในประเทศไทยไดแก ลิกไนต กาซ

ธรรมชาติ ปจจุบันไดมีการนําเขาถานหินคุณภาพดี คือ บิทูมินัส มาใชเปนเชื้อเพลิง ในตางประเทศใช
เชื้อเพลิงนิวเคลียร เชื้อเพลิงท่ีนํามาใชสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนในประเทศไทย คือ ลิกไนต 
เนื่องจากพบเหมืองลิกไนตท่ีจังหวัดลําปาง 

3) โรงไฟฟาพลังน้ํา 
(1) หลักการทํางานคือสรางเข่ือนหรืออางเก็บน้ําใหมีระดับน้ําสูง

กวาระดับของโรงไฟฟา 
(2) ปลอยน้ําปริมาณท่ีตองการไปตามทอสงน้ําเพ่ือไปยังโรงไฟฟาท่ี

อยูต่ํากวา 
(3) พลังน้ําจะไปหมุนเพลาของกังหันน้ําท่ีตอกับเพลา ของเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ทําใหโรเตอรหมุนเกิดการเหนี่ยวนําข้ึนในเครื่องกําเนิดไฟฟาไดพลังไฟฟาเกิดข้ึน 
โรงไฟฟาในยุคแรกๆ ของประเทศไทยจะเปนแบบโรงไฟฟาพลังน้ํา โดย กฟผ.จะเปนผูรับผิดชอบใน
การดูแลการปลอยน้ํา ท้ังเพ่ือการผลิตไฟฟาและการชลประทานแตปจจุบันการสรางเข่ือนขนาดใหญ
จํากัดในเรื่องสถานท่ีท่ีจะสรางอีกท้ังการคัดคานจากประชาชนจึงหันไปลงทุนในการสรางเข่ือนใน
ประเทศเพ่ือบานแลวทําสัญญาซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน เชน สปป.ลาว 

4) โรงไฟฟาดีเซล  
(1) เปนโรงไฟฟาพลังความรอนประเภทหนึ่งซ่ึงใชน้ํามันดีเซลเปน

เชื้อเพลิง 
(2) หลักการทํางานคลายกับเครื่องยนตดีเซลในรถท่ัวไปโดยอาศัย

การสันดาปของน้ํามันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องเครื่องยนตท่ีถูกอัดอากาศจนมี
อุณหภูมิสูงท่ีเรียกวาจังหวะอัดในขณะเดียวกันน้ํามันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปจะทําการสันดาปกับอากาศท่ี
มีความรอนสูงเกิดการระเบิด ดันลูกสูบเคลื่อนท่ีลงไปเพลาขอเหวี่ยงซ่ึงตอกับเพลาของเครื่องยนตท่ีตอ
กับเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาเกิดการเหนี่ยวนําไดกระแสไฟฟา เนื่องจากน้ํามันดีเซลมีราคาแพงข้ึน
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ทําใหไมคอยนิยมท่ีจะสรางโรงไฟฟาดีเซลเนื่องจากมีตนทุนสูงโดยตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา 
เรียงลําดับจากตนทุนต่ําไปสูง เปนดังนี้ ถานหิน กาซธรรมชาติ น้ํามันเตา และน้ํามันดีเซล 

5) โรงไฟฟาพลังงานทดแทน  
พลังงานทดแทนภายในประเทศซ่ึงมีความเปนไปไดในการนํามาใช

ผลิตไฟฟา มีอาทิ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ลม น้ํา พืชวัสดุเหลือใชจากการเกษตร ขยะ ฯ 
เนื่องจากพลังงานทดแทน ดังกลาวไมมีความสมํ่าเสมอ การลงทุนเพ่ือนํามาใชประโยชนผลิตไฟฟาจึง
สูงกวาการใชเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน ถานหิน ฯลฯ 

(1) โรงไฟฟาเซลแสงอาทิตย เซลแสงอาทิตยเปนสิ่งประดิษฐทาง
อิเลคโทรนิคสสวนใหญเปนสารก่ึงตัวนําท่ีทําจาก ซิลิคอน การทํางานของเซลแสงอาทิตยเปน
กระบวนการเปลี่ยนจากพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาโดยตรงโดยเม่ือแสงท่ีเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
และมีพลังงาน กระทบสารก่ึงตัวนําจะเกิดการถายทอดพลังงานระหวางกันพลังงานแสงจะทําใหเกิด
การเคลื่อนท่ีของอิเลคตรอน (กระแสไฟฟา) ในสารก่ึงตัวนําข้ึนจึงสามารถท่ีจะนํากระแสไฟฟาดังกลาว
ไปใชงานได 

(2) โรงไฟฟากังหันลม โดยใชพลังงานลมมาหมุนกังหันลม เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟา 

(3) โรงไฟฟาพลังชีวมวล โดยเหตุท่ีประเทศไทยทําการเกษตรอยาง
กวางขวางวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน แกลบข้ีเลื่อย ชานออย กากมะพราว ฯ ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก 
ท้ังนี้อาจจะรวมถึงการใชไมฟนจากโครงการปลูกไมโตเร็วในพ้ืนท่ีนับลานไร อนึ่งสําหรับผลิตผลจากชีว
มวลในลักษณะอ่ืนท่ียังใชเปนเชื้อเพลิงได เชน แอลกฮอลจากมันสําปะหลัง กาซจากฟน (Gasifier) 
กาซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร (Bio Gas) ขยะ ฯ หากมีความคุมคาในเชิงพาณิชยก็
อาจนํามาใชเปนเชื้อเพลิง สําหรับผลิตไฟฟาไดเชนกัน 

2.1.1.3  การจัดหากําลังผลิตโดยการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทย สูงสุดวันท่ี 15 พฤษภาคม 

2557 รวม 26,473.30 เมกะวัตต (MW) อุณหภูมิ 36.8 องศา เวลา 14.30 น. 
ปจจุบันความตองการไฟฟาของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนทุกป ทําใหมีความ

จําเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมเพ่ือรองรับความตองการดังกลาว เนื่องจากทรัพยากรในประเทศมี
ขีดจํากัด โดยเฉพาะกาซธรรมชาติในอาวไทยและตองนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศเชน กาซ
ธรรมชาติเหลว ซ่ึงมีราคาสูง สงผลใหราคาตนทุนการผลิตไฟฟาในอนาคตเพ่ิมสูงข้ึนตาม และอุปสรรค
ในเลือกสถานท่ีกอสรางโรงไฟฟาถูกจํากัดตามแนวทอกาซธรรมชาติท่ีมีอยู ซ่ึงไมครอบคลุมท้ังประเทศ 
ดังนั้นการรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงสวนใหญเปนโครงการไฟฟาพลังน้ํา มีขอดีกลาวคือ
ตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ําและไมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจก จึงสามารถกําหนดสัดสวนเปนตัว
แปรในการควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือจํากัดจํานวนโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมท้ัง
สงเสริมความม่ันคงทางพลังงานและเศรษฐกิจรวมกันในภูมิภาค ทําใหมีการใชทรัพยากรในภูมิภาค
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามปริมาณรับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานถูกจํากัดไมเกินรอยละ 
15 ของกําลังผลิตท้ังหมดในระบบไฟฟา เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงของระบบไฟฟาใน
ประเทศ 
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ภาพท่ี 2 การซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
 

ประเทศไทยไดมีการตกลงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังท่ีเปนสมาชิกอาเซียน 
และประเทศจีน ในรูปแบบของบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟาซ่ึงกันและกัน สําหรับการซ้ือขายไฟฟาจะเปนขอตกลงระหวาง กฟผ. กับ
บริษัทผูผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ือนบานตางๆ ท่ีไดรับสัมปทานจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ให
ดําเนินการพัฒนาโครงการได ผูผลิตไฟฟาเหลานี้จะเปนบริษัทเอกชน ซ่ึงเม่ือไดบรรลุขอตกลงและมี
การลงนามใน สัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. แลว ก็จะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ในปริมาณ ราคา และ
ระยะเวลาภายใตเง่ือนไขท่ีไดระบุไวในสัญญาขอตกลง หรือบันทึกความเขาใจระหวางรัฐตอรัฐ (MOU 
– Memorandum of Understanding) ในปจจุบันมีดังนี้คือ ไทย-เมียนมาร 1,500 เมกะวัตต ไทย-
ลาว 7,000 เมกะวัตต ไทย-กัมพูชา ไมระบุปริมาณการซ้ือขายไฟฟา ไทย-มาเลเซีย อยูระหวาง
ดําเนินการเจรจาขอตกลง นอกจากนี้ไทย ยังมีขอตกลงกับจีน ซ่ึงเปนประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมสมาชิก
อาเซียน อีก 3,000 เมกะวัตต ดังรายละเอียดแสดงในภาพท่ี 2 

สําหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหกําลังผลิตสํารอง
ตํ่าสุดของระบบไฟฟาตองไมนอยกวา 15% โดยปจจุบันการเพ่ิมกําลังผลิตและโรงไฟฟา กําลัง
ดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP 2012 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 

2.1.2  มีระบบสงไฟฟา (Transmission System) ซ่ึงมีการเช่ือมโยงกันเปนโครงขาย  
ซ่ึงจะทําใหสามารถรับไฟฟาไดจากหลายแนวสายสง เม่ือสายสงไฟฟาแนวใดแนว

หนึ่งเกิดขัดของ จะรับไฟฟาจากแนวสายสงอ่ืนแทนได โดยมีสายสงไฟฟาซ่ึงมีความสามารถในการ
สงผานพลังงานไฟฟาท่ีแตกตางกันดวยระดับแรงดันไฟฟาท่ีมีความสามารถในการสง 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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ดังแสดงในภาพท่ี 3   
 

 
 

ภาพท่ี 3  สายสงไฟฟาเชื่อมโยงเปนโครงขาย 
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ท้ังนี้ เพ่ือใหสงไฟฟาไปยังแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดท่ีแตกตางกัน
ไป โดยปจจุบันการกอสรางระบบไฟฟากําลัง ดําเนินการตามโครงการขยายระบบไฟฟาระยะท่ี 11 
และ 12 (TS11, TS12) โดยใชมาตรฐานการออกแบบและกอสรางตามคูมือ SPECIFICATIONS 
NO.C-2 REVISION 6  

2.1.3 มีการวางแผน (Planning) และมีระบบการบริหารจัดการ (Control and 
Operation Management)  

เพ่ือสั่งการใหโรงไฟฟาแตละโรง เดินเครื่องผลิต จายไฟผานระบบโครงขายไปยัง
ผูใชไฟ อันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
ม่ันคงของระบบไฟฟาจะประกอบดวยองคประกอบดังนี้ 

2.1.3.1  ตนทุนในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา โดยจะสั่งการเดินเครื่องจาก
โรงไฟฟาท่ีตนทุนต่ํากอนและเดินเพ่ิมข้ึนตามลําดับใหเพียงพอกับความตองการใชไฟ โครงสรางของ
ตนทุนการผลิตไฟฟาแบงเปน คาเชื้อเพลิง คาดําเนินการและบํารุงรักษา คากอสราง ตนทุนของคา
ไฟฟามาจากคาใชจายในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา ซ่ึงตนทุนจะประกอบดวย 2 สวน คือ ตนทุนคงท่ี
(fixed cost) และตนทุนผันแปร (variable cost)  

2.1.3.2  การบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยใชหลักของ 
COSO ERM เพ่ือหาปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน ความรุนแรงของผลกระทบ นํามาจัด
ระดับความรุนแรง และจัดทําแผนการจัดการภาวะวิกฤตข้ึน โดยมีการซอมแผนการจัดการภาวะวิกฤต
ทุกป 

2.1.3.3 การศึกษา วิเคราะหระบบไฟฟา ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตฯ ใช
โปรแกรม PSS/E (โปรแกรมการวิเคราะหระบบไฟฟา) เพ่ือวิเคราะหหา Contingency ของระบบ
ไฟฟา โดยปอนคากําลังผลิตของโรงไฟฟา และความตองการใชไฟฟาในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําใหทราบ
ไดวาเกิดปญหาในจุดใด เชน Capacity ของอุปกรณไมรองรับ Load, เกิดแรงดันไฟฟาต่ํา, ระบบไม
รองรับ Single Contingency N-1 เปนตน โดยผลจากศึกษาจะนํามาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณา
ท่ีตั้งของโรงไฟฟาใหม, แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา, แผนปรับปรุง/ขยายระบบสงไฟฟา การบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤติ 

2.1.4  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 
2.1.4.1  องคประกอบของการสื่อสารท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ (สมิต สัชฌุกร, 

2547) 
1) ผูสงสาร (Source) คือ ผูตั้งตนทําการสื่อสารกับบุคคล หรือกลุม

บุคคลอ่ืน ผูสงสารอาจเปนบุคคลเดียว หรืออาจจะมีมากกวาหนึ่งคนก็ได องคการหรือหนวยงานท่ีเปน
ผูเริ่มกระทําการใหเกิดการสื่อสารก็ถือไดวาเปนผูสงสาร 

2)  สาร (Message) คือ สาระ เรื่องราว ขาวสาร ท่ีผูสงสารตองการ
สงออกไปสูบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน สารอาจเปนสิ่งท่ีมีตัวตน เชน ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ วัตถุ
ตาง ๆ หรือสัญลักษณใด ๆ ท่ีสามารถใหความหมายเปนท่ีเขาใจได 

3)  ชองทางท่ีจะสงสาร หรือสื่อ (Channel or Medium) คือ เครื่องมือ 
หรือชองทางท่ีผูสงสารจะใช เพ่ือใหสารนั้นไปถึงบุคคล หรือกลุมบุคคลรับ ชองท่ีจะสงสาร หรือสื่อ
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ตางๆ ท่ีจะนําสารไปยังผูรับสารตามท่ีผูสงสารมุงหมาย อาจจะเปนสื่อธรรมชาติ เชน อากาศ เปน
ชองทางท่ีคลื่นเสียงผานไปยังผูฟงเสียง หรืออาจจะเปนสื่อท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน เชน วิทยุ โทรทัศน 
โทรศัพท ฯลฯ 

4)  ผูรับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสามารถรับทราบ
สารของผูสงสารไดผูรับสารเปนจุดหมายปลายทางของขาวสารเปนบุคคลสําคัญในการชี้ขาดวา การ
สื่อสารเปนผลหรือไม 

2.1.4.2  หลักสําคัญในการสื่อสาร 
วิจิตร อาวะกุล (2525) ไดกลาวถึง การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลตองมี

องคประกอบ 7 ประการ คือ 
1)  ความนาเชื่อถือ (Credibility) การสื่อสารจะไดผลนั้น ตองมีความ

เชื่อถือของในเรื่องของผูใหขาวสาร แหลงขาว เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ หรือเต็มใจรับฟงขาวสารนั้น 
2)  ความเหมาะสม (Context) การสื่อสารท่ีดีตองมีความเหมาะสม

กลมกลืนกับวัฒนธรรมของสังคม เครื่องมือสื่อสารนั้นเปนเพียงสิ่งประกอบ แตความสําคัญอยูท่ีทาที 
ทาทางภาษา คําพูดท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม หมูชน หรือสภาพแวดลอมนั้น ๆ การยกมือไหว
สําหรับสังคมไทยยอมเหมาะสมกวาการจับมือ หรือการจับมือของฝรั่งยอมเหมาะสมกวาการไหวเปนตน 

3)  เนื้อหาสาระ (Content) ขาวสารท่ีดีจะตองมีความหมายสําหรับผูรับ 
มีสาระ ประโยชนแกกลุมชน หรือมีสิ่งท่ีเขาจะไดผลประโยชน จึงนาสนใจ บางครั้งสิ่งท่ีเปนประโยชน
ตอกลุมชนกลุมหนึ่ง แตอาจจะไมมีสาระสําหรับคนบางกลุม ในเรื่องนี้จึงตองใชการพิจารณากลุมชน
เปาหมายดวย 

4) บอยและสมํ่าเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and Consistency) 
การสื่อขาวสารจะไดผลตองสงบอย ๆ ติดตอกัน หรือมีการย้ําหรือซํ้า เพ่ือเตือนความทรงจํา หรือ
เปลี่ยนทัศนคติ และมีความสมํ่าเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มิใชสงขาวสารชนิดขาด ๆ หาย ๆ ไม
เท่ียงตรงแนนอน 

5) ชองทางขาวสาร (Channels) ขาวสารจะเผยแพรไดดีนั้นจะตองสง
ใหถูกชองทางของการสื่อสารนั้น ๆ โดยมองหาชองทางท่ีเปดรับขาวสารท่ีเราจะสง และสงถูกสายงาน 
กรม กอง หนวย หรือโดยวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ สงถึงตัวบุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกวา 
หรือสงท่ีบานไดรับเร็วกวาการสงไปใหท่ีทํางาน เราควรเลือกชองทางท่ีไดผลเร็วท่ีสุด 

6)  ความสามารถของผูรับขาวสาร (Capability of Audience) การ
สื่อสารท่ีถือวาไดผลนั้นตองใชความพยายาม หรือแรงงานนอยท่ีสุด การสื่อสารจะงายสะดวกก็ข้ึนอยู
กับความสามารถในการรับของผูรับ ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สถานท่ี โอกาสอํานวย นิสัย 
ความรู พ้ืนฐานท่ีจะชวยใหเขาใจ เปนตน 

7)  ความแจมแจงของขาวสาร (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาท่ีผูรับ
เขาใจ คือใชภาษาของเขา ศัพทท่ียากและสูงไมมีประโยชนควรตัดออกใหหมดใหชัดเจน เขาใจงาย มี
ความมุงหมายเดียว อยาใหคลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง หรือตกหลนขอความบางตอนท่ี
สําคัญไป 
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2.1.4.3  ชองทางการสื่อสารคือ วิธีการท่ีจะติดตอสื่อสารท่ีจะชวยใหขาวสารไปยัง
ผูรับขาวสาร โดยอาศัยชองทางไปสูประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การไดยิน การได 
กลิ่น การลิ้มรส โดยใชชองทางคือ การบันทึกขอความ คําสั่งเปนลายลักษณอักษร การพูด การสื่อสาร
ความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ควรใชชองทางหลาย ๆ ชองทาง ชองทางการติดตอสื่อสารมีความสําคัญ
มากในการติดตอสื่อสาร ชองทางท่ีใชในการติดตอสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
ไดแก การพูด (การสั่งงาน การประชุม การติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพท การสงขาว การสงขาวทาง
อินเตอรเน็ท ลายลักษณอักษรหรือสิ่งพิมพ (จดหมาย หนังสือเวียน ประกาศตาง ๆ วารสารภายใน) 
โสตทัศนูปกรณ (เสียงตามสาย) สามารถแบงประเภทตามวิธีการตาง ๆ ดังนี้คือ การติดตอสื่อสารทาง
ลายลักษณอักษร การติดตอสื่อสารทางวาจา และการติดตอสื่อสารท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี 

1) การติดตอสื่อสารทางลายลักษณอักษร Written Communication) 
หมายถึง การติดตอสื่อสารท่ีแสดงออกโดยการเขียน ซ่ึงอาจเปนตัวอักษร หรือตัวเลขแสดงจํานวนก็ได 
เชน หนังสือเวียน และบันทึกโตตอบ (Circulation - Notes - Letters - Memo) ปาย ประกาศ 
บันทึก ขอความ รายงานประจําป แผงขาวสาร แผนปลิว สิ่งตีพิมพจดหมายขาว และวารสาร คูมือ
การปฏิบัติงาน เปนตน สวนมากผูบริหารตองการขาวสารท่ีบันทึกเปนลายลักษณอักษร แตบางครั้ง
การขาดการพิจารณาขอความของขาวสารท่ีสงมาใหโดยรอบคอบก็อาจจะเกิดผลกระทบท่ีเสียหายตอ 
องคการได (Timm, 1995) โดยมากมักจะพบวา การสื่อสารดวยการเขียนยากกวาการพูด ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถทางภาษานอย เชน ถาเขาทําหนาท่ีเปนผูสงสาร เขาอาจไมแนใจ
ในคําสะกด อีกประการหนึ่ง การติดตอสื่อสารท่ีอาศัยการเขียนนั้นมักจะมีลักษณะของการ
ติดตอสื่อสารทางเดียว 

2) การติดตอสื่อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การ
ติดตอสื่อสารท่ีแสดงออกโดย การพูด เชน การประชุมกลุม (Group Meeting) การรองทุกขโดยวาจา 
การปรึกษาหารือ (Counseling) การสัมภาษณพนักงานท่ีออก (Exit Interview) การอบรม การ
สัมมนาการพบปะตัวตอตัว การสนทนาเผชิญหนา การพูดโทรศัพท การฝากบอกตอ และขาวลือซ่ึง 
สรอยตระกูล  อรรถมานะ (2541) กลาววา การติดตอสื่อสารดวยคําพูด เปนวิธีการท่ีใชกันมากท่ีสุด
ในการนําเสนอขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบวาตนนั้นอยู
ในภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยคําพูด แตก็ยังพบปญหาเก่ียวกับวิธีการใชภาษาพูด หรือปญหาเก่ียวกับ
การใชคําท่ีใชเฉพาะวงการหนึ่ง ๆ หรือใชเฉพาะในกลุมคน หรือคํายอ รหัส ท่ีใชในองคการใดองคการ
หนึ่ง การสื่อสารทางวาจา 4 ประกอบดวย 

(1) การสนทนา แบงออกเปน การสนทนาในเรื่องท่ัวไป และการ
สนทนาในเชิงใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานรวมกัน 

(2)  การสัมภาษณ เปนการสนทนาท่ีแบงหนาท่ีผูพูดแนนอน คือ 
ฝายหนึ่งถาม ฝายหนึ่งตอบ 

(3)  การออกคําสั่งดวยวาจา เปนเรื่องท่ีปฏิบัติกันอยูเปนประจําทุก
หนวยงาน การใชวาจาสั่งงาน ควรสั่งดวยลักษณะท่ีเด็ดขาด แตนุมนวล โดยผูบริหารควรคํานึงถึง
สถานการณดวยวาควรออกคําสั่งแบบใดกับผูรับคําสั่ง 
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(4) การประชุม การประชุมเปนกิจกรรมท่ีบุคลากรในหนวยงาน
จะตองเขาไปมีสวนรวมเสมอ เพราะเปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก 

3) ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร ท่ี ต อ ง ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Technologies 
Communication) เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเครื่องมือทางเทคนิค ท่ีมีประโยชนเปนสวนยอยกลุม
หนึ่งของเทคโนโลยีในสังคมมนุษย ซ่ึงแตละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันตามแนวคิด 
และวัตถุประสงคในการใชงาน แตก็มีคุณสมบัติประการหนึ่งท่ีคลายคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจํากัด
ความสามารถตามธรรมชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เชน การบันทึกและเผยแพรขาวสาร 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาจะใชขอมูลและสถิติตางๆ จาก Website ของหนวยงานในการไฟฟาฝายผลิตฯ 
ท่ี รับผิดชอบในหัวขอประเด็นท่ีเก่ียวของกับการศึกษา แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา, แผนการปรับปรุง
และขยายระบบสงไฟฟา, รายงานการบริหารความเสี่ยง, การพยากรณความตองการใชไฟฟา, ผล
การศึกษา Contingency ของระบบไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศักยภาพโรงไฟฟาใน
ประเทศลาว รวมถึงการสัมภาษณผูบริหารและทีมงานผูเก่ียวของ ซ่ึงตองมีการประชุม และติดตอ
ประสานงานกับทางการไฟฟาลาวอยูเปนประจํา เพ่ือใหไดมุมมองและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด  

ประเทศไทยจะมีความตองการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ กําลังผลิตไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบานจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการจัดหากําลังไฟฟาให
เพียงพอ อีกท้ังสภาพท่ีตั้งของประเทศไทยอยูใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยจะ
มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟากับประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศลาวมีศักยภาพในการผลิต
ไฟฟาท่ีมีตนทุนต่ํากวา จึงมีแนวโนมท่ีไทยจะมีการซ้ือไฟฟาจากประเทศลาวเพ่ิมมากข้ึน ไทยจึงควรมี
บทบาทเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องระบบไฟฟา ดังนั้นการประสานงานและการสื่อสารท่ีดีจะทําใหเกิด
ความรูความเขาใจ และพัฒนาระบบไฟฟาไปดวยกัน การเริ่มตนตั้งแตการอบรมใหความรู ความ
ชวยเหลือทางวิชาการ การประชุมท้ังระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อม
ความสามัคคี จะทําใหเกิดความไววางใจ นํามาสูขบวนการทํางานรวมกันในการพัฒนาระบบไฟฟา
รวมกัน ตั้งแต การวางแผน การกอสราง และการปฏิบัติการ ท้ังในกรณีปกติและกรณีสถานการณ
ฉุกเฉิน เกิดการบริหารทรัพยากรของท้ัง 2 ประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความม่ันคงของ
ระบบไฟฟา 

 
 
 
 



 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

3.1  นโยบายความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับ สปป.ลาว 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2511 นับเปนวันท่ีมีความสําคัญยิ่งสําหรับความสัมพันธดานพลังงาน

ไฟฟาระหวางประเทศไทยและ สปป.ลาว เพราะเปนวันประกอบรัฐพิธีเปดสายสงไฟฟาแรงสูง 115 เค
วี ขามแมน้ําโขงท่ีจังหวัดหนองคาย เพ่ือจายกระแสไฟฟาใหกับ สปป.ลาว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จเจามหาชีวิตเจาศรีสวางวัฒนา 
ทรงเปนประธานรวมรัฐพิธีเปดการจายกระแสไฟฟา รัฐพิธีดังกลาวจึงเสมือนเปนการเริ่มตนแหงความ
รวมมือดานพลังงานไฟฟาของท้ัง 2 ประเทศ บุคคลสําคัญท่ีรวมในรัฐพิธี อาทิเชน เจาสุวรรณภูมา 
นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรลาว จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ศ.ดร. 
บุญรอด บิณฑสันต เลขาธิการพลังงานแหงชาติ และนายอูหยุน เลขาธิการองคการ ECAFE เปนตน 

การจายกระแสไฟฟาในครั้งนั้น เปนการใหความชวยเหลือดานพลังงานไฟฟาแก สปป.ลาว 
ท่ีจะใชในการกอสรางเข่ือนน้ํางึมแบบปลอดดอกเบี้ยและใหจายคืนประเทศไทยในรูปแบบพลังงาน
ไฟฟาภายหลังท่ีโรงไฟฟาเข่ือนน้ํางึมดําเนินการแลวเสร็จ และไทยยังตกลงรับซ้ือไฟฟาท่ีเหลือใชจาก
ภายใน สปป.ลาวท้ังหมดดวย 

ตอมาในป พ.ศ.2516 กฟผ. ไดขยายความรวมมือกับการไฟฟาลาวดวยการกอสรางสาย
เคเบิ้ลใตน้ําระดับแรงดัน 22 เควี ขามแมน้ําโขงท่ี นครพนม และ ทาแขก เพ่ือจายไฟใหแขวงคํามวน 
และสะหวันนะเขตตามลําดับ 

จากการท่ีลาวมีศักยภาพในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําเปนจํานวนมากรัฐบาลไทย และรัฐบาล 
สปป.ลาว จึงไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 
ฉบับแรก เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2536 เพ่ือสงเสริมและใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการในการ
ผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว เพ่ือจําหนายไฟฟาใหกับประเทศไทย จํานวน 1,500 เมกะวัตต ภายในป 
2543 ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ ฉบับท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2539 ขยายการรับ
ซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 3,000 เมกะวัตต ภายในป 2549 ปจจุบันประเทศไทย และ สปป.ลาว 
ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจขยายการรับซ้ือไฟฟาเปน 7,000 เมกะวัตต ในคราวท่ีมีรัฐพิธีเปด
สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 2 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เม่ือเดือนธันวาคม 2549 

ปจจุบันเพ่ือใหมีการดําเนินงานเปนไปตามบันทึกความเขาใจดังกลาว ทางฝายไทยโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน(นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) จึงไดออกคําสั่งคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน ท่ี 3/2549 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประสานความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยมีองคประกอบและ
หนาท่ี ดังนี้ 
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 (1)  ปลัดกระทรวงพลังงาน     ประธานอนุกรรมการ 
  หรือรองปลัดกระทรวงพลังงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 (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 
อํานาจหนาท่ี  
 (1) จัดทําแผนการจัดหาไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา มาเลเซีย และกัมพูชา ใหสอดคลองกับนโยบาย
การจัดหาไฟฟาและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยคํานึงถึงกรอบความรวมมือการพัฒนาไฟฟา
ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
 (2) พิจารณารายละเอียดโครงการรับซื้อไฟฟา และเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟาเพื่อใหได
ราคา เง่ือนไขท่ีเหมาะสม เปนธรรม และทําใหการผลิตและจายไฟฟามีความม่ันคง 
 (3) พิจารณารายละเอียดการจําหนายไฟฟาใหกับประเทศเพ่ือนบาน ภายใตโครงสรางราคา
ไฟฟาท่ีสะทอนถึงตนทุนในการผลิตและจัดสงไฟฟา ท่ีมีความโปรงใส และเปนธรรม 
 (4) ประสานความรวมมือการวางแผนและกอสรางระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยการพิจารณากอสรางระบบสายสงผานดินแดนของกันและกัน และการสง
ไฟฟาไปยัง หรือมาจากประเทศท่ีสาม บนพ้ืนฐานการคํานึงถึงผลประโยชนและอธิปไตยของแตละฝาย 
 (5) ประสานความรวมมือดานการฝกอบรมและใหความชวยเหลือในดานวิชาการกับการ
ไฟฟาและ หนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศเพ่ือนบานตามความเหมาะสม 
 (6) สนับสนุนใหผูลงทุนและสถาบันการเงินของไทยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการผลิตไฟฟาในประเทศเพ่ือนบาน 
 (7) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน 
 (8) ปฏิบัติ งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือประธาน
กรรมการบริหาร นโยบายพลังงานมอบหมาย 
 (9) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทราบหรือพิจารณา
เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
           สั่ง ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
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3.2 การประสานงานในการรับซ้ือไฟฟา  
โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจะมอบหมายให คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดาน
พลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือรับซ้ือ
ไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการท่ีจะรับซ้ือ และ
เจรจาสัญญาใหไดราคา เง่ือนไข ความม่ันคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบอยาง
เหมาะสม โดยมี กฟผ. เปนผูดําเนินการเพ่ือนําเสนอขอมูลตางๆ เหลานี้ ใหกับคณะอนุกรรมการฯ 
หลังจากนั้น จึงนําเสนอราง Tariff MOU ซ่ึงไดมีขอตกลงในดานราคาคาไฟฟารวมกันระหวางผูพัฒนา
โครงการ และ กฟผ.ในฐานะคูสัญญา ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) และ ครม. 
ใหความเห็นชอบ เม่ือมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ. จะเจรจากับผูพัฒนาโครงการเพ่ือจัดทํา
รางสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอขอความเห็นชอบตาม
ข้ันตอนเดียวกับ Tariff MOU ตอไป  

 
3.3 แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP 2010 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 3) คาดการณวาการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จะมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product, GDP) ระหวางป 2555-2573 เฉลี่ยเทากับรอยละ 4.4 ตอป โดย
คาดการณคาพยากรณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 1,483 เมกะวัตตหรือเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 4.16 ตอป ในสวนของพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ 9,793 ลานหนวย หรือเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 4.13 ตอป ซ่ึงกําลังผลิตไฟฟา ณ มิถุนายน 2557 มีกําลังผลิตไฟฟาสุทธิเทากับ 
34,179.02 เมกะวัตต โดยมีรายละเอียดตามประเภทโรงไฟฟาดังนี้  
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ตารางท่ี 3  กําลังผลิตของระบบ กฟผ. แยกตามประเภทโรงไฟฟา เดือนมิถุนายน 2557 
 
  กฟผ. (เมกะวัตต) (%)   

  โรงไฟฟาพลังน้ํา 3,436.18 10.06   
  โรงไฟฟาพลังความรอน 3,647.00 10.67   
  โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 7,616.00 22.28   
  โรงไฟฟาดีเซล 4.40 0.01   
  โรงไฟฟาพลังงานทดแทน 4.55 0.01   
  กําลังผลิตรวมของ กฟผ. 14,708.13 43.03   
  เอกชน (เมกะวัตต) (%)   

  ผูผลิตเอกชนรายใหญ (IPP)       
   โรงไฟฟาพลังความรอน 3,516.70 10.29   
   โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 10,024.99 29.33   
  ผูผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)       
   โรงไฟฟาพลังความรอน 683.10 2.00   
   โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 2,837.00 8.30   
   โรงไฟฟาพลังงานรวมดีเซล 4.50 0.01   
  ซ้ือจากตางประเทศ (เมกะวัตต) (%)   
   สปป.ลาว (โรงไฟฟาพลังน้ํา) 2,104.60 6.16   
   มาเลเซีย (ระบบสายสงเชื่อมโยง HVDC) 300.00 0.88   
  กําลังผลิตรวมของ เอกชน 19,470.89 56.97   
  รวมกําลังผลิตของระบบ กฟผ. 34,179.02 100.00   
 

ตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 จะมีการกอสรางโรงไฟฟาใหม เพ่ือทดแทน
โรงไฟฟาในระบบท่ีจะถูกปลดออกเนื่องจากครบอายุการเดินเครื่อง เม่ือพิจารณาท่ีป 2573 จะมีกําลัง
ผลิตท่ีปลดออกจากระบบรวมท้ังสิ้น 16,839 เมกะวัตต 

ดังนั้นเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชไฟฟาของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
หลักการวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา เม่ือคํานึงถึงความม่ันคง และ ความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา
ท่ีตองพรอมในการจายไฟฟาทุกชวงเวลา และกําลังผลิตใหมท่ีเพ่ิมข้ึนตองครอบคลุมปริมาณกําลังผลิต
ไฟฟาสํารองอยูในระดับท่ีเหมาะสม หรือไมต่ํากวารอยละ 15 เม่ือพิจารณากําลังผลิตไฟฟาท่ีป 2573 
จึงจําเปนตองมีกําลังผลิตใหมเพ่ิมข้ึน 55,130 เมกะวัตต ทําใหกําลังผลิตไฟฟาสุทธิท่ีป 2573 เทากับ 
70,686 เมกะวัตต ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 ขางลางนี้ 
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ตารางท่ี 4  กําลังผลิตและโรงไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 
 

รายการ กําลังผลิต เมกะวัตต 
กําลังผลิตระหวางป 2555-2573  
 กําลังผลิตสิ้นป 2554 32,395 
 กําลังผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในแผน 55,130 
 กําลังผลิตท่ีหมดอายุใชงาน -16,839 
 กําลังผลิตสุทธิเม่ือสิ้นแผน 70,686 
โรงไฟฟาท่ีบรรจุในแผน  
 โรงไฟฟาถานหินสะอาด 4,400 (6 เครื่อง) 
 โรงไฟฟาพลังความรอนรวมใชแกสเปนเชื้อเพลิง 25,451 (29 เครื่อง) 
 โรงไฟฟานิวเคลียร 2,000 (2 เครื่อง) 
 โรงไฟฟากังหันแกส 750 (3 เครื่อง) 
 โรงไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก 6,476 
 โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 9,481 
 ซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 6,572 
 
3.4  การติดตามผลความกาวหนาในการรับซ้ือไฟฟา  

3.4.1  กําลังผลิตไฟฟาโดยการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาวในปจจุบันท่ีแลวเสร็จ 4 
โครงการ 

ประเทศไทยไดมีการตกลงกับ สปป.ลาว ในรูปแบบบันทึกความเขาใจรัฐตอรัฐ
(MOU-Memorandum of Understanding) เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการแลกเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟาซ่ึงกันและกัน โดยปจจุบัน ไทย-สปป.ลาว มี MOU อยูท่ี 7,000 เมกะวัตต สําหรับการซ้ือขาย
ไฟฟาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาฉบับปจจุบัน เม่ือสิ้นสุดแผนในป 2573 จะมีกําลังผลิตท่ีมาจาก
การซ้ือไฟฟาจากประเทศเปนจํานวน 6,572 เมกะวัตต ประมาณ 9.3% ของกําลังผลิตรวมของ
ประเทศ ในป 2573 ซ่ึงเปนปสิ้นสุดแผน ท้ังนี้การซ้ือไฟฟาจากตางประเทศตองคํานึงถึงผลกระทบตอ 
ความม่ันคงของระบบไฟฟาดวย แตอยางไรก็ตามการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศ ในปริมาณดังกลาวก็มี
ผลตอราคาคาไฟฟา ทําใหราคาคาไฟฟาไมสูงเกินไป และเปนการเสริมใหระบบไฟฟาของประเทศไทย
มีกําลังผลิตเพียงพอ กับความตองการไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีกับประเทศ
เพ่ือนบาน  

โครงการในปจจุบันท่ีไดจายไฟฟาเขาระบบแลว ดังนี้  
1)  โครงการเทิน-หินบุน เปนโครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกของกลุมบริษัท 

เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการโดยบริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด (บมจ. จี เอ็ม เอส 
เพาเวอร ถือหุน 100%) ผานบริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท 
จี เอ็ม เอส ลาว จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 การไฟฟาลาวถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 และ
กลุม Nordic Hydropower AB ถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 
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เทิน-หินบูน เปนโครงการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําขนาด 210 เมกะวัตต
นับเปนโครงการพลังงานไฟฟาโครงการแรกในลาวท่ีดําเนินงานโดยบริษัท เอกชนตางประเทศ เพ่ือ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแกประเทศไทย และไดรับสัมปทานจากรัฐบาลลาวใหดําเนินการ
ผลิตกระแสไฟฟาในระยะเวลา 30 ป ซ่ึงสามารถตออายุสัญญาได และยังเปนโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟา โครงการแรกของลาวท่ีลงนามในขอตกลงการซ้ือไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
สรางเสร็จสมบูรณและเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชยมาตั้งแตป 2541 

ตอมาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงระหวางบริษัท เทิน-หินบูน กับรัฐบาล
ลาวใหบริษัท เทิน หินบูน ไดสิทธิท่ีจะขยายโครงการเพ่ิมข้ึนเปน 500 เมกะวัตตทําใหปริมาณไฟฟาท่ี
ขายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเปน 440 เมกะวัตตและอีก 60 เมกะวัตต จะถูก
ขายใหการไฟฟาลาว โดยไดมีการลงนามแกไขสัญญาการซ้ือไฟฟาของโครงการเทิน-หินบูน กับการ
ไฟฟาฝายผลิตเพ่ือรองรับปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนแลว และขณะนี้โครงการไดกอสรางแลวเสร็จและ
จายไฟฟาใหกับระบบของประเทศไทยเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 ท่ีผานมา โครงการเทิน-หินบุน 
โดยรวมมีกําลังผลิตท่ีขายใหประเทศไทย 440 เมกะวัตต มีอายุสัญญานับจากวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 
เปนเวลา 27 ป โดยผานระบบสายสงขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต (1,000 โวลต) เชื่อมโยงจาก
โครงการในแขวงบอลิคําไซและคํามวนของลาว มายังจังหวัดนครพนมของไทย  

คาไฟฟาตกลงราคาไวท่ีหนวยละ 4.3 เซนต จายเปนเงินบาทครึ่งหนึ่งและเงิน
ดอลลารอีกครึ่งหนึ่ง (ใชอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ีท่ี 25.35 บาทตอดอลลาร) เฉลี่ยแลวอยูท่ีราคาหนวยละ 
1.34 บาท โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของคาไฟฟา 3% ตอปในระยะชวงเวลากอสราง 4 ป จากนั้นคา
ไฟฟาจะเพ่ิมข้ึน 1% ตอป ในชวงเวลา 10 ปขางหนา หลังจากนั้นจึงคอยมาตกลงเรื่องคาไฟฟากัน 

2) โครงการน้ําเทิน 2 สรางก้ันแมน้ําเทินในแขวงแขวงคํามวน สปป. ลาว บริเวณ
ท่ีราบสูงนากาย (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. ตั้งแตวันท่ี 30 เมษายน 2553 มีอายุสัญญา 25 ป  

โครงการจะมีสายสงขนาด 500 กิโลโวลต เชื่อมโยงจากโรงไฟฟาไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูง ท่ีสะหวันนะเขต (ฝงลาว) ขามแมน้ําโขงมาฝงไทย และเชื่อมโยงกับระบบสงของ กฟผ. ท่ี
สถานีไฟฟาแรงสูงรอยเอ็ด 2 โครงการน้ําเทิน 2 ขายไฟใหไทย 95 % ของกําลังการผลิตท้ังหมด หรือ
คิดเปน 5,636 ลานหนวยตอป โดยขายไฟใหไทยในอัตราเฉลี่ย 1.20 บาทตอหนวย แตในชวงท่ีไทย
เกิดปญหากาซฯ จากแหลงกาซในพมาหยุดจายจน กฟผ.ตองมีการปลอยน้ําจากเข่ือนศรีนครินทรเพ่ือ
ผลิตไฟฟาจนเกิดน้ําลนตลิ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น โรงไฟฟาน้ําเทิน 2 ก็มีสวนชวยผลิตไฟฟา ไปปอน
ใหไทยไมเกิดปญหาไฟฟาดับ (Black out) โดยมีการโหลดกําลังผลิตสงปอนใหไทยไปอยูท่ีวันละ 22-
24 ลานหนวย จากปกติอยูท่ีวันละ 16-17 ลานหนวย เปนระยะเวลาตลอด 1 เดือนเต็ม 
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ภาพท่ี 4  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเทิน-หินบุน และน้ําเทิน 2 
 

3) โครงการหวยเฮาะ ตั้งอยูในตั้งอยูท่ีแขวงจําปาสักและอัตตปอ ซ่ึงอยูทางตอน
ใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนโรงไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต 152 เมกะวัตต 
เริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542 โรงไฟฟาหวยเฮาะ เปนการรวมทุนระหวางบริษัท
โกลว จํากัด (55%) รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (20%) และบริษัท HHTC (25%) โดยโรงไฟฟาแหงนี้จะ
ผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับ กฟผ. และ การไฟฟาลาว กฟผ. ไดลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ 
Houay Ho Power Company Limited (HHPC) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2540 โดยมีอายุสัญญา 30 
ป เพ่ือรับซ้ือไฟฟาจํานวน 126 เมกะวัตต ณ จุดสงมอบชายแดนไทย-ลาว คิดเปน พลังงานไฟฟาท่ีรับ
ซ้ือเฉลี่ย 470 ลานหนวยตอป โดยมีจุดเชื่อมโยงระบบสงฝงไทยท่ี สถานีไฟฟาแรงสูง 230 กิโลโวลต
อุบลราชธานี 2โครงการฯ ไดเริ่มจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. ไดตามกําหนดซ้ือขายไฟฟาเชิงพาณิชยเม่ือ
วันท่ี 3 กันยายน 2542 ราคารับซ้ือเฉลี่ย 1.8428 บาทตอหนวย 
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ภาพท่ี 5  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําหวยเฮาะ 

 
4) โครงการน้ํางึม 2 เปนโครงการเข่ือนกักเก็บน้ํา และโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

ตั้งอยูบนแมน้ํางึม ท่ีบานหวยบอ แขวงเวียงจันทน สปป.ลาว แมน้ํางึมเปนแมน้ําท่ีไหลจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว ตนน้ําอยูในบริเวณแขวงเชียงขวางไหลลงมาทางทิศใตจนมาถึง
แขวงเวียงจันทน กอนหนาท่ีจะมีเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 บนสายน้ํางึมไดมีเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํา
งึม 1 ซ่ึงดําเนินการมาแลวกวา 30 ป และเปนปฐมบทท่ีทําให สปป.ลาว มองเห็นถึงจุดเดนของท่ีตั้ง
ของประเทศ ซ่ึงแมจะมีจุดออนตรงท่ีไมมีทางออกสูทะเล แตก็มีจุดแข็งตรงท่ีมีลําน้ําหลากสาย 
สามารถ สรางเข่ือนกักเก็บน้ํา และโรงไฟฟาพลังน้ําไดหลายแหง สามารถปอนพลังงานไฟฟาใหกับ
ประเทศเพ่ือนบานไดอยางไมรูจบ นําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไดอยางมหาศาลในอนาคต 
สปป.ลาว จึงนําจุดแข็งดังกลาว มาวางตําแหนงของประเทศวาเปน "แบตเตอรี่แหงเอเชีย" ปจจุบัน
โรงไฟฟาน้ํางึม 1 หมดอายุสัมปทาน ไดโอนกิจการและการดําเนินงานท้ังหมดมาอยูกับรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟาลาว เรียบรอยแลว สวนเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม 2 ตั้งอยูเหนือเข่ือนและโรงไฟฟาน้ํางึม 1 ข้ึน
ไปทางตนน้ําหางกันประมาณ 35 กิโลเมตร ทางใตเข่ือนมีโรงผลิตไฟฟาพลังน้ํา กําลังการผลิต 615 เม
กะวัตต ประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เครื่อง เครื่องละ 205 เมกะวัตต  
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ภาพท่ี 6  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 
 

ตอจากโรงผลิตไฟฟาไดมีการเดินสายสงไฟฟาขนาด 230/500 กิโลโวลต มา
จนถึงสถานียอยบานนาบง ซ่ึงอยูหางจากโรงผลิตไฟฟา 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%) โดยท่ีตัวเลขในวงเล็บคือจํานวนสัดสวนการถือหุนของแตละบริษัท 
โครงการไดจายไฟฟาเชิงพาณิชยใหกับประเทศไทย เม่ือเดือน มีนาคม 2554 อายุสัญญา 27 ป โดยมี
อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย ประมาณ 2.3 บาทตอหนวย 

3.4.2 กําลังผลิตไฟฟาโดยการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว ในโครงการท่ีกําลังกอสรางมี 
3 โครงการ 

เม่ือพิจารณาตามแผน PDP 2010 ซ่ึงสิ้นสุดแผนในป ๒๕๗๓ ไทยจะมีกําลังผลิต
ท่ีมาจากการซ้ือไฟฟาจากตางประเทศเปนจํานวน 6,572 เมกะวัตตหรือประมาณ 9% ของกําลังผลิต
รวมของประเทศ จึงทําใหมีโครงการท่ีไดลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลว และอยูระหวางดําเนินการ
กอสรางใน สปป.ลาว อีก 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการหงสาลิกไนต เปนโครงการเดียวในประเทศลาว ท่ีผลิตไฟฟาจากถาน
หินลิกไนต เชนเดียวกับท่ีแมเมาะจังหวัดลําปางของไทย มีพ้ืนท่ีรวม 76.2 ตารางกิโลเมตร ในเขตเมือง
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หงสา แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว พ้ืนท่ีใกลเคียงเปนเหมืองถานหินลิกไนต สามารถรองรับการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟาตลอดอายุสัญญา 25 ป ดวยปริมาณถานหินสํารอง 577.4 ลานตัน เหตุผลท่ีตอง
ผลักดันใหเกิดโรงไฟฟาใกลพ้ืนท่ีเหมืองดังกลาวเพราะถานหินลิกไนตไมสามารถสงออกได และท่ี
สําคัญคือ สปป.ลาวตองการพัฒนาประเทศใหเปน "แหลงพลังงานของภูมิภาคอาเซียน" หรือ Battery 
of ASEAN โดยมีผูรวมดําเนินโครงการท้ังหมด 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 ข้ึนมา
ดูแลโครงการ 

โครงการหงสาลิกไนต ประกอบดวย 2 สวนท่ีมีขนาดการลงทุนขนาดใหญคือ 
สวนท่ีเปนตัวโรงไฟฟากับเหมืองถานหิน สวนโรงไฟฟาหงสาลิกไนตจะติดตั้งเครื่องจักรปนไฟรวมกําลัง
ผลิต 1,648 เมกะวัตต โดย 1,473 เมกะวัตตจะจําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตของไทย ท่ีเหลืออีก 
175 เมกะวัตต จําหนายใหแกรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว สวนท่ีเก่ียวกับโรงไฟฟายังรวมถึงการลงทุน
กอสรางระบบสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรไปยัง
ชายแดนไทย กับสายสงขนาด 115 กิโลโวลต ระยะทางอีกราว 120 กม.จากโรงไฟฟาไปยังเมืองหลวง
พระบาง ขณะนี้ในพ้ืนท่ีไดเริ่มดําเนินการกอสรางและคาดวาจะแลวเสร็จพรอมผลิตไฟฟา เขาระบบได
ตามแผน คือ เครื่องท่ี 1 เขาระบบเดือน มิถุนายน 2558 เครื่องท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 และเครื่องท่ี 3 ใน
เดือน มีนาคม 2559 สําหรับการสงไฟฟามายังประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมโยงมายังสถานีไฟฟาแรงสูงท่ี
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. เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2554 มีการแบงสัดสวนการถือหุนระหวาง ช. การชาง 
(50%) นทีซินเนอรยี่ (25%) EGCO (12.5%) BECL (7.5%) และ P.T. (5%) โครงการดังกลาวมีกําลัง
การผลิตติดตั้งท้ังหมด 1,285 เมกะวัตต ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยขายให กฟผ. ปละ 6,929 ลานหนวย 
โดยมีการแบงไฟฟาท่ีผลิตไดใหลาวในสัดสวน 60 เมกะวัตต สวนท่ีเหลืออีก 1,220 เมกะวัตต สงขาย
ใหกับประเทศไทย ในราคาเฉลี่ย 2.32 บาทตอหนวย เปนระยะเวลา 29 ป ซ่ึงถูกกวาราคารับซ้ือไฟฟา
จากผูผลิตไฟฟา IPP ในไทย ซ่ึงขายในราคาเฉลี่ย 2.70 บาทตอหนวย ท้ังนี้ตามความตกลงรวมกัน
ระหวางประเทศไทยและลาว ซ่ึงโครงการดังกลาวจะสงไฟฟาเขาระบบของไทยไดภายในเดือน ตุลาคม 
2562  

เข่ือนไซยะบุรีเปนแบบท่ีไมมีอางเก็บน้ํา การผลิตไฟฟาจะใชจากน้ําในแมน้ํา
โขงท่ีไหลผานโครงการ โดยไมมีการกักเก็บน้ําดังนั้นจึงไมมีพ้ืนท่ีน้ําทวม โรงไฟฟาชนิดนี้เรียกเปน
ภาษาเทคนิควา Run-of-river เนื่องจากเข่ือนไซยะบุรีเปนเข่ือนท่ีสรางก้ันแมน้ําโขงซ่ึงเปนแมน้ํา
นานาชาติ จึงตองมีการออกแบบเปนอยางดี เพ่ือใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนทายน้ํานอยท่ีสุดและ
เปนท่ียอมรับของประเทศอ่ืนท่ีใชแมน้ําโขงรวมกัน คือ กัมพูชา ไทย และ เวียดนาม ท้ังนี้ไดมีการ
ออกแบบสรางทางปลาผาน ท่ีปลาจะสามารถวายผานไปไดท้ังทวนน้ําและตามน้ําตลอดท้ังป และ
เข่ือนยังไดถูกออกแบบใหมีทางระบายตะกอน เพ่ือใหตะกอนไดไหลไปตามน้ําโดยไมมีการตกตะตอน
อยูหนาเข่ือน เปนตน ซ่ึงการกอสรางเข่ือนไซยะบุรี ก็ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการแมน้ําโขง
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แลว ขณะนี้โครงการไดดําเนินการกาวหนาไปไดประมาณ 10 เปอรเซนต กระแสไฟฟาจากโครงการ 
จะผานระบบ ๕๐๐ กิโลโวลตมายังชายแดนไทยเปนระยะทาง 220 กิโลเมตร และจะมีสายสงขนาด
เดียวกัน เชื่อมโยงมายังระบบของประเทศไทยท่ีสถานีไฟฟาแรงสูง เลย 2 

3) โครงการเซเปยน-เซน้ํานอย ตั้งอยูในพ้ืนท่ีแขวงจําปาสักและแขวงอัตตะปอ 
ตอนใตของประเทศ สปป. ลาว เปนโครงการลงทุนขนาดใหญของกลุมนักลงทุนจากประเทศเกาหลี 
ประเทศไทย และประเทศ สปป. ลาว ไฟฟาท่ีผลิตไดสวนหนึ่งจะขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยสงเขาทางจังหวัดอุบลราชธานี และสวนหนึ่งจะเขาสูระบบของการไฟฟาลาว
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 มีการกักเก็บน้ําหลักในเข่ือนเซน้ํานอย ซ่ึงมีความจุประมาณ 
1,000 ลานลูกบาศกเมตร โดยรับน้ํามาจากฝายหวยหมากจันทนและเข่ือนเซเปยนเพ่ือใหไดปริมาณ
น้ําเพียงพอ ในการผลิตกระแสไฟฟา เนื่องจากตัวเข่ือนตั้งอยูบนแผนโบลาเวนพลาโต (Bolaven 
Plateau) และสวนของโรงไฟฟาติดตั้งอยูดานลางของแผนพลาโต ทําใหไดความสูงของน้ําในการผลิต
ไฟฟาประมาณ 630 เมตร และผันน้ําลงแมน้ําเซกอง โรงไฟฟาพลังน้ําแหงนี้ มีกําลังการผลิต 400  
เมกะวัตต ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 120 เมกะวัตต จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือจายกระแสไฟฟาผาน
สถานียอยปกเซ สูประเทศไทย และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 40 เมกะวัตต อีกหนึ่งเครื่องเพ่ือจาย
กระแสไฟฟาใหแกรัฐบาล สปป. ลาว นอกจากนี้น้ําท่ีไดจากการปนไฟของเครื่องกําเนิดไฟฟา ยัง
สามารถสงเขาสูพ้ืนท่ีชลประทานบริเวณทายโรงไฟฟาอีกดวย 

โครงการจะขายไฟฟาใหกับ กฟผ. เปนเวลา 27 ป ในปริมาณกําลังผลิต 354 
เมกะวัตต และพลังงานไฟฟา 1,575 ลานหนวยตอป โดยจะเชื่อมตอเขาระบบเชิงพาณิชยในเดือน 
กุมภาพันธ 2562 และมีราคาคาไฟฟาประมาณ 2.30 บาทตอหนวย 

 
3.5  ผลกระทบในการรับซ้ือไฟฟา 

3.5.1  ผลกระทบในเชิงบวกจากการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว 
การรับซ้ือไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว นับเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

ประเทศไทย เพราะในสภาวะปจจุบันราคาเชื้อเพลิงเพ่ิมสูงข้ึนอยางไมหยุดยั้ง ตนทุนในการผลิตไฟฟา
จาก เชื้อเพลิงฟอสซิล ไมวาจะเปนน้ํามันเตากาซธรรมชาติ หรือถานหิน ซ่ึงอางอิงราคาจากตลาดโลก 
จะทําใหตนทุนในการผลิตไฟฟาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สวนไฟฟาพลังน้ําจะอิงอยูกับตนทุนการกอสราง
เข่ือนโรงไฟฟา และสายสงเทานั้น ราคาจึงไมเพ่ิมข้ึนมากตลอดระยะเวลาซ้ือขาย 25 – 30 ป 

ประโยชนท่ีสําคัญอีกขอหนึ่งคือ ในสภาวะท่ีโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตโลกรอน การ
ใชพลังงานจากโรงไฟฟาพลังน้ําสามารถทดแทนการเผาผลาญเชื้อเพลิง อันทําใหเกิดกาซซ่ึงเปน
ตนเหตุของสภาวะโลกรอนได 

ในสวนของการไฟฟาฝายผลิตฯ ไดใหความชวยเหลือดานตางๆ แกการไฟฟาลาว 
ใหการฝกอบรมดานเทคนิคแกเจาหนาท่ี ฝายลาวใหทุนการศึกษาแกพนักงานการไฟฟาลาวมาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังไดจัดสงเจาหนาท่ีเทคนิคไปชวยซอมอุปกรณไฟฟา
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ท่ีเสียหายตามท่ีการไฟฟาลาวรองขอ มีการประชุมดานเทคนิค และการแขงข้ันกีฬาประจําประหวาง 
กฟผ. และ การไฟฟาลาว โดยผลัดกันเปนเจาภาพ อันเปนการสราง สัมพันธภาพระหวาง กฟผ. กับ 
การไฟฟาลาวดวยการผูกมิตรไมตรี มีความจริงใจบนพ้ืนฐาน ความเทาเทียมกัน เปนคูคาและเพ่ือน
บานท่ีดี 

3.5.2 ผลกระทบในเชิงลบจากการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว 
สปป.ลาว เปนประเทศท่ีมีศักยภาพดานโรงไฟฟาพลังน้ํา มีความรูสึกวาประเทศ

ไทยเสนอราคาคาไฟฟาท่ีจะซ้ือจากประเทศเพ่ือนบานในราคาท่ีคอนขางต่ํา จึงเหมือนกับประเทศไทย
ใชขอไดเปรียบในเรื่องระบบไฟฟาท่ีมีขนาดใหญ และมีความตองการใชไฟฟาสูงมากดราคาซ้ือไฟฟา 
เนื่องจากประเทศท่ีมีความตองการไฟฟาต่ํา จะไมสามารถพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาดใหญท่ีมีตน
ถูกได เพราะมีความตองการไฟฟาท่ีจะรองรับไมเพียงพอ ทําใหไมมีทางเลือกหากตองการท่ีจะพัฒนา
โครงการ ตองขายไฟฟาใหกับประเทศไทยถึงแมจะไดราคาไมดีนัก 

แตประเทศไทย ก็มีมาตรฐานในการเจรจาราคาคาไฟฟา โดยเทียบกับตนทุนในการ
ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาในประเทศ ซ่ึงราคาคาไฟฟาท่ีซ้ือจะตองไมแพงกวาตนทุนนี้ สําหรับประเด็นใน
เรื่องราคา ก็เปนเรื่องท่ีประเทศไทยจะตองระวังและมีความรอบคอบยิ่งข้ึน เพราะในอนาคตอาจมี
ประเทศคูแขงท่ีจะซ้ือไฟฟามาแขงขันกับประเทศไทยได  
 
3.6  การวิเคราะหระบบไฟฟาเช่ือมโยงไทย-สปป.ลาว 

ในป 2556 – 2558 ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึน คือ การสงผานกําลังไฟฟาปริมาณมากของ
ประเทศไทยไปท่ีประเทศลาวตอนบน ทําใหการไหลของกําลังไฟฟาผานสายสง 115 เควี หนองคาย – 
อุดรธานี 1 ใกลเต็มพิกัด ซ่ึงสงผลกระทบใหระบบไฟฟาบริเวณนั้นไมรองรับการ Trip ของสายสง 115 
เควี หนองคาย – อุดรธานี 2 จํานวน 1 วงจร อยางไรก็ตามไดมีแผนจะติดตั้งระบบปองกันพิเศษ 
Overload line protection สําหรับสายสง 115 เควี หนองคาย – อุดรธานี 2 Trip จํานวน 1 วงจร
เรียบรอยแลว ปญหานี้จะหมดไปในชวงป 2559 หลังจากการกอสรางปรับปรุงสายสง 115 เควี 
หนองคาย – อุดรธานี 1 ตามโครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพตามอายุใชงาน
ระยะท่ี 2 

นอกจากนี้ยังพบปญหาระบบไฟฟาไมสามารถรองรับกรณีท่ีสายสง 115 เควี นครพนม – 
ทาแขก Trip จํานวน 1 วงจร และ กรณีหมอแปลง 230/115 เควี สฟ.นครพนม Trip จํานวน 1 ชุด 
ในกรณีท่ีมีการสงจายกําลังไฟฟาผานสายสง 115 เควี นครพนม – ทาแขกเปนปริมาณมาก ทําใหเกิด
การ overload ของสายสงหรือหมอแปลงวงจรท่ีเหลือ แนวทางแกปญหาระยะสั้น คือ ประสานงาน
กับ สปป.ลาวเพ่ือใหเดินเครื่องโรงไฟฟา น้ําเทิน 2 (Local) หรือโรงไฟฟาน้ํายวง 8 เพ่ิมเติม 

ปญหาในสวนการเชื่อมตอกับประเทศลาวตอนลาง พบปญหาในป 2556 ระบบไฟฟาไม
รองรับกรณี 115 เควี เข่ือนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 Trip จํานวน 1 วงจร ในชวง Light หนาฝน ซ่ึง
จะทําใหเกิด Overload บนสายสง 115 เควี เข่ือนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 วงจรท่ีเหลือ แนวทาง
แกปญหาระยะสั้นคือลดการเดินเครื่องโรงไฟฟาเซเสด 2 โดยปญหานี้จะหมดไปในชวงป 2559 หลัง
การกอสรางปรับปรุงสายสง 115 เควี เข่ือนสิรินธร – อุบลราชธานี 1 วงจรคูตามโครงการปรับปรุง
และขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใชงานระยะท่ี 1 
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การท่ีประเทศลาวมีปริมาณการเติบโตของโหลดท่ีรวดเร็ว 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% รวมไปถึงแรงดันต่ํามากท่ี สฟ.หนองคาย และ ประเทศลาว แนวทางแกไขตองติดตั้ง Rapid 
Load Shedding Scheme ในประเทศลาว 

นอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการ Loop สายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปาก
บอ นั้นทําใหระบบไฟฟามีความม่ันคงยิ่งข้ึน ยกตัวอยางเชน กรณีสายสง 115 เควี นครพนม – ทา
แขก Trip 2 วงจร ในชวงท่ีระบบไฟฟาไมได Loop สายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ นั้น จะ
สงผลใหเกิดไฟฟาดับในประเทศลาว บริเวณ สฟ.ทาแขก และ ปากบอ เนื่องจากแรงดันไฟฟาต่ํามาก 
แตถามีการ Loop สายสงดังกลาวไว แลวเกิดเหตุการณข้ึน ระบบไฟฟาของประเทศลาวบริเวณ สฟ.
ทาแขก และ ปากบอ จะยังคงสามารถรับไฟฟาไดจากทางสายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ ซ่ึง
ทําใหระบบไฟฟาสามารถรองรับการเกิดเหตุการณดังกลาวได(ในกรณีท่ีมีความตองการใชไฟฟาของ
ประเทศลาวมีคามากจะเกิด Overload บนสายสง 115 เควี มุกดาหาร 2 – ปากบอ ประมาณ 
130%) เปนตน 

ท้ังนี้กอนการ Loop ระบบไฟฟาของ 2 ประเทศเขาดวยกันนั้น สายสงท่ีเชื่อมโยงระหวาง 2
ประเทศจะตองติดตั้งระบบปองกันใหครบถวนสมบูรณและเหมาะสม, ศูนยควบคุมกําลังไฟฟาของท้ัง 
2 ประเทศตองสามารถ Monitor จุดเชื่อมโยงทุกจุดได, พิจารณาติดตั้งระบบปองกันพิเศษ เพ่ือ
ปองกันการเกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง รวมถึงตองมีการศึกษาวิเคราะหถึงผลกระทบตาง ๆ ให
ครบถวนกอน 
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบและมาตรการปองกันและแกไข กรณีระบบสงเชื่อมโยงระหวางประเทศขัดของ 
 

โซน Central1 (นครหลวงเวียงจันทร) กรณีสายสงเชื่อมโยงระหวาง กฟผ.-ฟฟล. ขัดของ 

อุปกรณ ปญหา ผลกระทบ  
มาตรการแกไขในระยะส้ัน 

มาตรการแกไขในระยะ
ยาว 

ดานการผลิต ดานระบบ
ปองกัน 

ดานการควบคุมระบบ 

สายสง 115kV 
หนองคาย-โพน
ตอง วงจร1 และ 
2 

- Double 
Contingency (n-2) 

-ท้ัง 3 ชวง(Peak 
,Day ,Light Load) 
ในชวงฤดูแลง โซน 
Central1 ของ 
ฟฟล. รับไฟจากสฟ.
หนองคายของ กฟผ. 
รวมมากกวา 150 
MW 

- สายสง 115kV 
หนองคาย-ทานา
แลง Overload(
มากกวา 120%) 
และ Trip ตาม 

- เกิดปญหา
แรงดันต่ําท่ี 
สปป.ลาว 
Central-1 

- เกิดไฟดับท่ี 
สปป.ลาว 
Central-1  

 - วางแผนเดินเครื่อง 
หรือทบทวนแผนหยุด
ซอมบํารุงรักษา
โรงไฟฟาน้ํางึม1, น้ํา
ลึก, น้ํามัง, น้ําลีก และ
น้ํางึม5 ใหสอดคลอง
กับสภาพระบบ 

 - มี U/V Relay 
ติดตั้งดาน 
22kV Feeder 
ท่ี สฟ.ทานา
แลงของ ฟฟล. 

- ตรวจสอบอุปกรณระบบ
สงใหมีความพรอมใชงาน 

 - ฟฟล. ไดจัดเตรียมแผน
ดับไฟฟาในโซน 
Central1 ไวแลว  

- เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
ปองกันพิเศษ Load 
Shedding Scheme ใน
โซน Central-1 
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โซน Central2 (ทาแขก,ปากบอ) กรณีสายสงเชื่อมโยงระหวาง กฟผ.-ฟฟล. ขัดของ 

อุปกรณ ปญหา ผลกระทบ  
มาตรการแกไขในระยะส้ัน 

มาตรการแกไขในระยะ
ยาว 

ดานการผลิต ดานระบบ
ปองกัน 

ดานการควบคุมระบบ 

สายสง 115kV 
มุกดาหาร-ปาก
บอ 

- Single 
Contingency (n-1) 

-ท้ัง 3 ชวง(Peak ,Day 
,Light Load)  

- เกิดไฟดับท่ีสฟ.
ปากบอ ของ 
ฟฟล.  

 -ตรวจสอบการ
ทํางานของ
ระบบปองกันให
มีความ
เหมาะสมและ
ทํางานถูกตอง 

- ตรวจสอบอุปกรณระบบ
สงใหมีความพรอมใชงาน 

  

- ติดตั้งระบบปองกันสาย
สงใหครบถวนท้ังสองดาน
และพิจารณา Loop สาย
สง 115 kV ทาแขก-ปาก
บอ ของ ฟฟล. เขา
ดวยกัน 

สายสง 115kV 
นครพนม-ทา
แขก วงจร 1,2 

- Single 
Contingency (n-1) 

-ท้ัง 3 ชวง(Peak ,Day 
,Light Load) 
ชวงรฟ.น้ําเทิน2 
(Local) ไมเดินเครื่อง  

-เกิด Overload 
บนสายสง 115 kV 
นครพนม-ทาแขก
วงจรท่ีเหลือ  

- วางแผนการเดินเครื่อง
หรือทบทวนแผนการ
หยุดซอม
บํารุงรักษารฟ.น้ํายวง
8 และน้ําเทิน2 
(Local) ใหสอดคลอง
กับสภาพระบบ 

 - ตรวจสอบอุปกรณระบบ
สงใหมีความพรอมใชงาน 

 - แจง ฟฟล. ใหจัดเตรียม
แผนดับไฟฟาใน สปป.ลาว 
ตามปริมาณท่ี กฟผ. แจง
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
ปองกันพิเศษ Load 
Shedding Scheme ใน
โซน Central-2 
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อุปกรณ ปญหา ผลกระทบ  
มาตรการแกไขในระยะส้ัน 

มาตรการแกไขในระยะ
ยาว 

ดานการผลิต ดานระบบ
ปองกัน 

ดานการควบคุมระบบ 

สายสง 115kV 
นครพนม-ทา
แขก วงจร 1,2 

- Double 
Contingency (n-2) 

-ท้ัง 2 ชวง(Peak ,Day 
Load) ชวงรฟ.น้ํา
เทิน2 (Local) ไม
เดินเครื่อง  

- เกิดแรงดันต่ําท่ี 
สปป.ลาว 
Central2 
- เกิดไฟดับท่ี 
สปป.ลาว 
Central2 

- วางแผนการเดินเครื่อง
หรือทบทวนแผนการ
หยุดซอม
บํารุงรักษารฟ.น้ํายวง
8 และน้ําเทิน2 
(Local) ใหสอดคลอง
กับสภาพระบบ 

 - ตรวจสอบอุปกรณระบบ
สงใหมีความพรอมใชงาน 

 - แจง ฟฟล. ใหจัดเตรียม
แผนดับไฟฟาใน สปป.ลาว 
ตามปริมาณท่ี กฟผ. แจง
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- เสนอ ฟฟล. ติดตั้ง ระบบ
ปองกันพิเศษ Load 
Shedding Scheme ใน
ระบบ ฟฟล. Central-2 

- พิจารณา Loop สายสง
เชื่อมโยงระหวาง 
Central1 กับ Central2 
เขาดวยกันตลอดเวลา 



 

 

  
บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

4.1  สรุปผลการศึกษา 
ประเทศไทย และ สปป.ลาว ไดมีความรวมมือดานพลังงานไฟฟามายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต

ป พ.ศ.2511 ซ่ึงในครั้งนั้นไทยไดจายไฟฟาใหแกหัวงานกอสรางเข่ือนน้ํางึมใน สปป.ลาว ผานทางนคร
เวียงจันทรและมาเชื่อมตอกับระบบสงไฟฟาของไทยท่ีจังหวัดหนองคาย ตอมารัฐบาลไทยและรัฐบาล 
สปป.ลาว ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ตั้งแตป 
พ.ศ.2536 เปนตนมา เพ่ือสงเสริมและใหความรวมมือดานพลังงานไฟฟา ซ่ึงปจจุบันไดขยายการรับซ้ือ
ไฟฟาจาก สปป.ลาว เปน 7,000 เมกะวัตต 

ปจจุบันความตองการไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และความตองการ
ใชไฟฟาใน สปป.ลาว มีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทางฝายไทยไดจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศ (PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) พ.ศ.2555 – 2573 โดยมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนใน
การเพ่ิมกําลังผลิตไฟฟาใหมดวยการรับซ้ือไฟฟาจาก สปป.ลาว เปนจํานวน 5,427 เมกะวัตต ภายใน
ป 2562 และรับซ้ือไฟฟาเพ่ิมอีกปละ 300 เมกะวัตต ตั้งแตป 2563 – 2573 (ประมาณ 3,000 เมกะ
วัตต ในระยะเวลา 10 ป) ขณะเดียวกันทาง สปป.ลาว ไดแจงความตองการซ้ือไฟฟาเพ่ิมข้ึนในแตละ
จุดท่ีรับไฟฟาจากประเทศไทยใหทราบเปนระยะๆ โดยขอให กฟผ. พิจารณาใหความชวยเหลือเทาท่ี
เปนไปได 

ดวยความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนของท้ัง 2 ประเทศ จึงไดมีการตั้งคณะทํางานศึกษา
ระบบไฟฟาท่ีเชื่อมตอระหวางประเทศไทย – สปป.ลาว (Working Group For Power System 
Study of Thailand – Lao PDR Interconnection Points) ในตนป พ.ศ.2555 ข้ึน และไดมีจัดการ
ประชุมข้ึนครั้งแรกเม่ือ 27 กุมภาพันธ 2555 ณ ท่ีทําการไฟฟาลาว แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซ่ึง
พบวาระบบไฟฟาของไทย และระบบไฟฟาของ สปป.ลาว มีขีดความสามารถจํากัด 

เม่ือพิจารณาวิเคราะหแลว ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาซ่ึงมีท้ังในระดับนโยบาย โดย
รัฐบาลไทย – รัฐบาล สปป.ลาว และในระดับปฏิบัติการระหวางการไฟฟาฝายผลิตฯ และการไฟฟา
ลาวนั้น ยังมีประเด็นปญหาดานการประสานงานและการสื่อสารในมุมมองของการบริหารงานท่ีสําคัญ คือ  

1) ขาดข้ันตอนขบวนการและในการดําเนินงานรวมกัน (Work Process) อันมีผลทําใหเกิด
ความไมสอดคลองของแผนการปรับปรุงระบบไฟฟาท้ังสวนของประเทศไทย และสวนของ สปป.ลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบสงไฟฟาท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการจายไฟเขาระบบของโรงไฟฟาใน 
สปป.ลาว ท่ีเกิดข้ึนใหม หรือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2) ขอมูลในการสื่อสารมีความลาชาทําใหไมสามารถปรับปรุงระบบไฟฟาไดทัน เนื่องจาก
ในการซ้ือขายไฟฟาและการปรับปรุงระบบไฟฟา มีข้ันตอนท่ีท้ัง 2 ฝายตองขออนุมัติแผนงาน และ
วงเงินงบประมาณกอนการดําเนินงาน จึงควรมีการสื่อสารแผนลวงหนาไมนอยกวา 5 ป ข้ึนไป  
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3) รูปแบบในการทํางาน การประชุมและการประสานงานเปนรูปแบบ Adhocracy ของ
คนหลายกลุม ซ่ึงท่ีผานมามีการประชุมประมาณปละ 1 - 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาในแตละกรณีไปเทานั้น 
ไมไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและทํางานรวมกันของกลุมตางๆ 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

รายงานการศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลความเปนมาของการเชื่อมโยงระบบไฟฟา 
ของประเทศไทย และ สปป.ลาว ศักยภาพของโรงไฟฟาใน สปป.ลาว ขอจํากัดของระบบสงไฟฟา 
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีตอการดําเนินงาน แผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
ข้ันตอนในการซ้ือขายไฟฟากับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ ในเรื่องระบบ
ไฟฟาท้ังแหลงผลิต และระบบสงไฟฟา รวมถึงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานท่ีมีท้ังใน
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการท่ีผานมา 

จากแนวโนมท่ีไทยจะตองมีการซ้ือขายไฟฟากับ สปป.ลาว เพ่ิมมากข้ึน ขอมูลเหลานี้จะทํา
ใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการปรับปรุงรูปแบบความรวมมือ และการประสานงานดานพลังงาน
ไฟฟาระหวางท้ัง 2 ประเทศ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดทํา Work Flow 
Process รวมกัน เพ่ือเปนการรวมมือในการพัฒนากําลังผลิตไฟฟา และระบบสงไฟฟาไปดวยกัน ทํา
ใหเกิดการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการลงทุนเพ่ือการ
สํารองกําลังผลิตไฟฟาโดยรวม ระบบไฟฟามีความม่ันคงมากข้ึน และท่ีสําคัญอีกประการจะเปนการ
พัฒนายกระดับสัมพันธภาพระหวางประเทศใหสูงข้ึน ดวยการใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกการ
ไฟฟาลาว อันไดแกการฝกอบรมดานเทคนิค การใหทุนการศึกษา การสงเจาหนาท่ีเขาไปรวมแกไข
ปญหา ซ่ึงตองทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ เปนเพ่ือนบานท่ีดีดวยการผูกมิตรไมตรี 
เอ้ือประโยชนแกกัน ไมเอารัดเอาเปรียบจนกลายเปนหุนสวนดานพลังงานตอไปในท่ีสุด 

ในความเห็นสวนตัวของผูศึกษานั้น การประสานงานความรวมมือในระดับนโยบายระหวาง
รัฐบาลไทย – สปป.ลาว เรื่องพลังงานไฟฟามีการทํา MOU ท่ีชัดเจนเพียงเรื่องปริมาณไฟฟาท่ีไทยจะ
รับซ้ือจาก สปป.ลาว ตามชวงเวลาตางๆ เทานั้น ซ่ึงในการพัฒนาโครงขายพลังงานไฟฟา เจาหนาท่ีท้ัง 
2 ฝาย ตองมีความรูเรื่องระบบไฟฟา และความรูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในระดับท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใหเกิด
การทํางานรวมกันในลักษณะหุนสวนดานพลังงาน จึงจําเปนตองขยายกรอบ MOU ใหมีความชัดเจน
ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1) การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดานพลังงานไฟฟารวม ไทย – ลาว 
2) การพัฒนาความรูดานพลังงานใหคณะกรรมการ/คณะทํางานและผูเก่ียวของอันไดแก 

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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วสันต  แสงสุวรรณ. ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. บันทึกมาตรการรองรับ
กรณีรฟ.หวยเฮาะ หยุดเดินเครื่อง เนื่องจากเสาสงไฟฟาหวยเฮาะ-อุบลราชธานี2 ลม. (31 
ตุลาคม 2556). 

วสันต  แสงสุวรรณ. ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. บันทึกสรุปสาระสําคัญ
จากการประชุมคณะทํางานศึกษาไฟฟาการเชื่อมตอระบบไฟฟาไทย-สปป.ลาว. (2 มีนาคม 
2555). 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ.
2555-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3). (มีนาคม 2555). 

สีสะหวาด  ทิระวง. ผูอํานวยการใหญรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว. บันทึกเรื่อง ฟฟล.ขอขยายการรับ
พลังงานไฟฟาจากสถานีไฟฟาแรงสูงหนองคาย เปน 180 MW. (4 มิถุนายน 2557). 

สุรพล  เอ้ืออนันต. อดีตผูชวยผูวาการปฏิบัติการระบบสง. บันทึกความสัมพันธไฟฟาไทย-ลาว. (15 
มิถุนายน 2551). 
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ช่ือ – 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   
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