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สรุปข้อมูลเบื้องต้นของเขื่อนที่อยู่ในระหว่าง 
การท าสัญญาซือ้ขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement)   

ของกฟผ.และผูพั้ฒนาโครงการในลาว 
 

สิงหาคม 2565 
 

 
 

 
โครงการเขื่อนแม่น ้าโขงตอนล่าง 

 

แผนการพัฒนาเขื่อนลุ่มน า้โขงตอนล่างไดม้ีการศึกษาและวางแผนไวต้ั้งแต่ราว ๆ ปี คศ. 1969 (พศ.
2522) โดยโครงการเขื่อนหลกัในยคุนัน้คือ “โครงการเขื่อนผามอง” ที่จะสรา้งกัน้แม่น า้โขงสายหลกั  

ต่อมาราวปี 1990 เป็นตน้มา รัฐบาล 4 ประเทศลุ่มน า้โขงตอนล่าง (ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม) ก็
ร่วมกันผลกัดนัและเสนอแผนสรา้งเขื่อนและโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ อย่างนอ้ย 60  โครงการ บนแม่น า้โขงสายหลกั
และแม่น า้สาขา  โดยมีโครงการเขื่อนกัน้แม่น า้โขงสายประธาน  11 แห่ง ก าลงัการผลิตรวมประมาณ 13,000 เมกะ
วตัต ์   โดยรฐับาลสปป.ลาวไดว้างแผนจะสรา้งเขื่อน 9 แห่งในลาว ภายใตน้โยบาย “แบตเตอรี่ของเอเชีย” มีประเทศ
ไทย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าหลกัจากโครงการเขื่อนเหลา่นี ้  คือเขื่อนปาก
แบง หลวงพระบาง ไซยะบรุี(สรา้งแลว้) ปากลาย สานะคาม ปากชม บา้นกุ่ม ภงูอย ดอนสะโฮง  
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สว่นในกมัพชูา มีแผนการสรา้งเขื่อนกัน้แม่น า้โขงสายหลกัอีก 2 แห่งคือ เขื่อนสตรงึเตรง็และซ าบอ อย่างไร
ก็ตามเมื่อเดือนมีนาคม 2020 รฐับาลกมัพชูาไดป้ระกาศชะลอการสรา้งเขื่อนทัง้ 2 แห่งออกไปจนถึงปี 2030  

ในบรรดาโครงการเขื่อนแม่น า้โขงตอนล่าง 2 เขื่อนที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ คือ เขื่อนไซยะบรุี Xayaburi dam 

และเขื่อนดอนสะโฮง Don Sahong dam ทัง้สองเข่ือนตัง้อยู่ในสปป.ลาว  

ตามข้อตกลงแม่น ้าโขง ปี 2538  (Mekong Agreement 1995) ของคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง
(Mekong River Commission) ซึ่งมีรฐับาลประเทศสมาชิก 4 ประเทศคือ ลาว ไทย กมัพชูา และเวียดนาม โดยใน
ขอ้ตกลงดงักลา่ว ระบวุ่า หากประเทศสมาชิกตอ้งการการใชป้ระโยชนจ์ากแม่น า้โขงสายประธานหลกั ตอ้งมีกระบวน
จัดกระบวนการแจง้ ปรึกษาหารือและขอ้ตกลง ล่วงหนา้ (PNPCA)  โดยประเทศเจา้ของโครงการจะตอ้งส่งขอ้มลู
ทัง้หมดของโครงการแก่ ส  านกังานเลขาธิการแม่น า้โขง(Mekong River Commission Secretary) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาของกระบวนการดงักลา่ว 6 เดือน 

ที่ผ่านมาโครงการเขื่อนที่ผ่านกระบวนการแจง้ ปรกึษาหารือล่วงหนา้ (PNPCA) ตามขอ้ตกลงแม่น า้โขง 
มาตรที่ 5 แลว้ มีการก่อสรา้งโครงการจนและเริ่มผลิตไฟฟ้าคือ เขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง ส่วนโครงการที่
ผ่านกระบวนการ PNPCA แต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสรา้งคือ โครงการเขื่อนปากแบง (Pak Beng project )เขื่อนปาก
ลาย  (Pak Lay project)เขื่อนหลวงพระบาง (Luang Prabang project)และเขื่อนสานะคาม ที่ก าลังอยู่ใน
กระบวนการPNPCA คาดว่าโครงการเขื่อนภูงอย จะเป็นโครงการที่จะถูกน าเขา้สูก่ระบวนการ PNPCA ต่อจากกรณี
เขื่อนสานะคามต่อไป  

อย่างไรก็ตาม  เม่ือวนัที่ 28 ตลุาคม 2564 รฐับาลไทยและรฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) ไดม้ีความร่วมมือดา้นพลงังานไฟฟ้าภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจระหว่างไทยและ สปป. ลาว เรื่องความ
ร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป. ลาว (MOU) ซึ่งจะมีการด าเนินการซือ้ขายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าที่
พฒันาขึน้ใน สปป. ลาวและเชื่อมโยงผ่านระบบสง่ไฟฟ้าระหว่างประเทศ โดยปัจจบุนัมีกรอบปรมิาณความรว่มมือใน
การซือ้ขายไฟฟ้าจ านวน 9,000 เมกะวัตต ์และมีสถานภาพการซือ้ขายไฟฟ้า โดยมีโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
แลว้ 5,421เมกะวตัต ์จ านวน 10 โครงการ และโครงการที่ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแลว้คือ  และอยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง 514 เมกะวัตต ์จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการน า้เทิน 1 รวมปริมาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อน
บา้นทัง้สิน้ 5,935 เมกะวตัต ์และคงเหลือปรมิาณไฟฟ้าที่สามารถรบัซือ้เพิ่มเติมจาก สปป. ลาว ประมาณ 3,065 เม
กะวตัต ์และกระทรวงพลงังานและบ่อแร ่สปป. ลาว ไดม้ีหนงัสือถึงกระทรวงพลงังาน (พน.) แจง้ความประสงคเ์สนอ
ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัน า้จ านวน 5 โครงการ ปรมิาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 4,200 เมกะวตัต ์ 

ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติเห็นชอบการขยายกรอบปริมาณการรบัซือ้ไฟฟ้า
เป็น 10,500 เมกะวตัต ์ภายใตร้่าง MOU ดงักล่าว และอนุมตัิใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน หรือผูไ้ดร้บัมอบ
อ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ลงนามใน MOU ในวันที่ 4 มีนาคม 2565โดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังานได ้ลงนามใน MOU กบั กระทรวงพลงังานและบ่อแร ่สปป. ลาว เรียบรอ้ยแลว้ โดยมีโครงการที่จะ
รบัซือ้ตามแผนดงักลา่วคือ เขื่อนน า้งึม3  เขื่อนปากแบง เขื่อนปากลาย เขื่อนหลวงพระบาง เขื่อนเซกอง4Aและ4B 

 

  

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/PNPCA-Thai-v2-HR-pages-bleed.pdf
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แผนท่ีเข่ือนน ้าโขง 
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โครงการเขื่อนปากแบง  
 
 

โครงการเขื่อนปากแบง ถูกระบุว่าเป็นเขื่อนแบบน า้ไหลผ่าน (Run Off River) มีแผนที่จะก่อสรา้งอยู่บน
แม่น า้โขงสายประธาน ในเขตเมืองปากแบง แขวงอุดมไชย ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว หวังานเขื่อนตัง้อยู่บริเวณ
ดอนเทด ห่างไปทางตอนบนของเมืองปากแบง ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนไทยบริเวณ แก่งผาได ต.
ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ประมาณ 97 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร  มี
ก าลงัผลิตติดตัง้ 912 เมกะวตัต ์ โดยมีแผนที่จะไฟฟ้าขายใหแ้ก่ กฟผ. ประมาณ 90 %  

โครงการเขื่อนปากแบง ยงัถกูออกแบบเพื่อปรบัปรุงการเสน้ทางเดินเรือสินคา้ ระหว่างยนูนาน ประเทศจีน 
ไปยงัเมืองหลวงพระบาง  

เดิมผู้พัฒนาโครงการคือ บริษัทไชน่า ตา้ถัง โอเวอรซ์ี อินเวสเมนต ์จ ากัด (China Datang Oversea 

Investment Co.,Ltd (CDTO) ซึ่งเป็นบรษิัทสญัชาติจีน  

โครงการเขื่อนปากแบง ไดเ้ขา้สูก่ระบวนการแจง้ล่วงหนา้และปรกึษาหารือ (PNPCA) ตามขอ้ตกลงแม่น า้
โขง พ.ศ. 2538  เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2559 และครบระยะเวลา 6 เดือน วนัที่ 19 มิถุนายน 2560  กรมทรพัยากร
น า้ ขณะนั้นในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงแห่งชาติไทย ไดม้ีการจัดเวทีใหข้อ้มูลใน 3 จังหวัด โดย
ระบุว่าเป็น “เวทีใหข้้อมูลกรณีเก่ียวกับโครงการเขื่อนปากแบง” รวม 4 ครัง้คือ จังหวัดเชียงราย 2 ครัง้ จังหวัด
หนองคาย 1 ครัง้ จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ครัง้   

ในเวทีดงักล่าวประเด็นที่ชาวบา้นที่เขา้รว่มเวทีกงัวลหนกัคือ ผลกระทบจากภาวะ  “น า้เทอ้” จากทา้ยอ่าง
เก็บน า้ของเขื่อนปากแบง ในเขตชายแดนไทยบรเิวณ อ.เวียงแก่น เชียงของ เชียงแสน และผลกระทบต่อลุม่น า้สาขา
คือ น า้งาว และน า้อิง  ซึ่งในรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ไม่มีการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดน 
นอกจากนีย้งัมีขอ้กงัลเรื่องผลกระทบสะสมจากเขื่อนจิงหง ของจีนที่มีการปลอ่ยน า้ออกจากเขื่อนสูแ่ม่น า้โขงตอนลา่ง
ทุกวนั โดยที่ไม่มีการแจง้เตือนอย่างเป็นทางการต่อประชาชนในเขตประเทศไทย และผลกระทบจากการอพยพของ
ปลา ผลกระทบต่อการเกษตรและประมงพืน้บา้น และตลิ่งพงั ต่อมาทางกรมทรพัยากรน า้ ไดย้ื่นแบบตอบรบั(Reply 

Form)  วันที่ 19 มิถุนายน 2560  ต่อส านักงานเลขาธิการแม่น า้โขง(MRCS) ระบุว่า ประเด็นขอ้คิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของไทย 4 ขอ้หลกัคือ ผลกระทบจากภาวะน า้เทอ้เหนือเขื่อนปากแบงเขตอ าเภอเวียงแก่น เชียงของ เชียง
แสน ประเทศไทย  โดยเฉพาะพืน้ที่ล  าน า้สาขาคือ น า้งาว และน า้อิง การขึน้ลงของน า้อย่างเฉียบพลนัจากการบริหาร
จดัการเขื่อนปากแบงและเขื่อนตอนบนของจีนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น า้โขง แหล่งที่อยู่อาศยัของ
ปลา การท่องเที่ยว การปลกูพืชตามฤดกูาลและประเพณีวฒันธรรมของชาวบา้นริมแม่น า้โขง การเปลี่ยนแปลงของ
ตะกอนและระบบการไหลหลากของน า้ ผลกระทบต่อการประมงและศกัยภาพของทางปลาผ่าน (Fish Passage) 

เดือนเมษายน 2560  กลุ่มรกัษ์เชียงของ ไดท้  าหนงัสือถึงหน่วยงานราชการหลายแห่งเพื่อขอทราบความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบขา้มแดนที่เกิดจากการก่อสรา้งเขื่อนปากแบง อาทิ กรมทรพัยากรน า้ กรมชลประทาน การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม(สผ.) กรม
ประมง โดยส านักงานโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม(สผ.)  ไดส้่งหนงัสือลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 

https://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/02-Reply-Form-for-PC-of-PBHPP-from-Thailand.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/02-Reply-Form-for-PC-of-PBHPP-from-Thailand.pdf
https://transbordernews.in.th/home/?p=17368
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2560 ตอบกลบักลุ่มรกัษ์เชียงของว่า สผ.ไดใ้หค้วามเห็น (แก่กรมทรพัยากรน า้ซึ่งเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกั) ว่า
ขอ้มลูที่ใชน้ัน้เป็นขอ้มลูเก่ายงัไม่เป็นปัจจุบนั ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้
อาจจะส่งผลกระทบขา้มพรมแดนและผลกระทบสะสม จึงตอ้งมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่จ  าเป็นจาก
เจา้ของโครงการ ซึ่งสผ. ไดเ้สนอใหม้ีแผนการปฏิบัติการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มขา้มพรมแดนกับ
ประเทศทา้ยน า้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดว้ย 

ขณะที่กฟผ.ได้ส่งหนังสือตอบกลับ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีเนือ้หาส่วนหนึ่งระบุว่า ส  าหรับ
ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเหนือน า้และทา้ยน า้ในเขตประเทศไทย ที่อาจเกิดจากการ
เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนปากแบงนัน้ กฟผ.ไดร้่วมพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้เขื่อนปากแบง ของสปป.ลาว และไดเ้สนอความเห็นทัง้ทางดา้นเทคนิคและวิชาการ รวมทัง้
มาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ระบุไวใ้นรายงานดังกล่าวไวแ้ลว้
รวมทัง้ยินดีใหค้วามร่วมมือและให้การสนบัสนุนกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการผลกัดันใหม้ีการด าเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อมข้ามพรมแดนอย่ า ง เ ป็น รูปธร รม  ( Transboundary Environmental Impact 

Assessment: TbEIA) 

ดา้นกรมประมง ไดม้ีหนังสือตอบกลบัลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 มีเนือ้หาส่วนหนึ่งระบุว่า ทางกรม
ประมงขอชีแ้จงความคิดเห็นต่อกรณีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้จากโครงการก่อสรา้งเขื่อนไฟฟ้าพลงัน า้ปากแบง หลงั
ไดพ้ิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม เห็นว่า การศึกษาผลกระทบของโครงการดา้นทรพัยากร
ประมงยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดความสมบูรณ ์เเละไม่ครอบคลมุพืน้ที่ที่จะไดร้บัผลกระทบจากโครงการ
ทัง้หมด เช่น 1) จุดเก็บตวัอย่างที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างทางดา้นประมงมีจ านวนนอ้ย  ไม่ครอบคลมุพืน้ที่ในล าน า้
และรูปแบบแหล่งงอาศัยสตัวน์  า้ที่จะไดร้บัผลกระทบ ท าใหผ้ลการศึกษาไม่สะทอ้นขอ้มูลที่จะไดร้บัผลกระทบจริง
ทัง้หมด 2) ช่วงระยะเวลาที่เก็บตวัอย่างภาคสนามจ านวน 2 ครัง้ในช่วงเดือนมกราคมเเละเดือนกรกฎาคม 2554 ไม่
ครอบคลุมการเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึน้ตามฤดูกาลในรอบปีทัง้หมด ส่งผลใหจ้ านวนพันธุ์ปลาที่พบจากการศึกษามี
จ านวนนอ้ยมาก เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของผูวิ้จยัอื่นที่ด  าเนินการในพืน้ที่ เดียวกัน 3) วิธีการสุ่มตวัอย่างในดา้น
การประมงในภาคสนามยังไม่เป็นวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยเครื่องมืออวนทับตลิ่งที่มี
พืน้ที่ขนาดเล็กมาก จึงไม่เป็นตวัแทนที่ดีพอและไม่สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นความชกุชมุของประชากรปลาที่มีอยู่จรงิ 4)

ไม่มีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับกลุ่มชาวประมงอาชีพในบริเวณพืน้ที่เหนือเขื่อน โดยเฉพาะในส่วนของ
ประเทศไทยตั้งแต่พืน้ที่แก่งผาได อ าเภอเวียงแก่น จนถึงบา้นปากอิง ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย กล่าวไดว่้า หลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องในประเทศต่างมีความกังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มขา้ม
พรมแดนต่อประเทศไทยอย่างยิ่งเนื่องจากความไม่สมบูรณข์องการจัดท ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มของ
บรษิัท 

ต่อมา วนัที่ 8 มิถุนายน 2560 ตวัแทนกลุม่รกัษ์เชียงของจ านวน 4 คนและตวัแทนเครือข่าย 8 จงัหวดัลุม่
น า้โขง ไดย้ื่นฟ้องศาลปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคือ อธิบดีกรมทรพัยากรน า้ กรมทรพัยากรน า้และคณะกรรมาธิการ
แม่น า้โขงแห่งชาติไทย โดยขอใหศ้าลปกครองพิพากษาหรือมีค าสั่งใหเ้พิกถอนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบัโครงการก่อสรา้งเขื่อนพลงังานไฟฟ้าปากแบง และความเห็นต่าง ๆ ที่ไดด้  าเนินการสง่ไปยงัคณะกรรมาธิการ
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แม่น ้าโขง เนื่องจากการจัดกระบวนการับฟัง
ความคิดเห็นที่ผ่านมาไม่ครอบคลุมและละเลย
ด า เนินการปฏิบัติหน้าที่ ต ามรัฐ ธร รมนูญ 
กฎหมาย รวมทัง้การแจง้ขอ้มูลและการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างเหมาะสม การรับฟังความคิดเห็น
อย่างเพียงพอและจริงจัง การแปลเอกสารเป็น
ภาษาไทยเก่ียวกับโครงการทั้งหมด และการ
ประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม สขุภาพ และ
สังคม ทั้งในฝ่ังประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอันตรายข้าม
พรมแดน ก่อนที่ รัฐบาลลาว จะด าเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนปากแบง หรือก่อนที่จะมีการลง
นามในสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าอันเป็นล่าช้าเกิน
สมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พ.ร.บ.
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542   

เมื่ อวันที่  23 กันยายน 2560 ศาล
ปกครองมีค าสั่งไม่รบัค าฟ้องกรณีของเขื่อนปากแบงและทางกลุม่รกัษเ์ชียงของก็ไดม้ีการยื่นอทุธรณ์   

ปี 2561 ผู้พัฒนาโครงการของบริษัทไชน่า ต้าถัง โอเวอร์ซี อินเวสต์เม้นท์ จ ากัด  ( China Datang 

Oversea Investment)   นายจันสะแหวง บุนนอง อธิบดีกรมนโยบายและแผน กระทรวงพลงังานและเหมืองแร่ 
พรอ้มกับตัวแทนบริษัทไชน่า ตา้ถัง โอเวอรซ์ี อินเวสเมนต ์ผูพ้ัฒนาโครงการเขื่อนปากแบง ร่วมประชุมกับตัวแทน
เครือข่ายประชาชน 8 จงัหวดัลุม่น า้โขง และนกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ที่โฮงเฮียนแม่น า้ของ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2561  ในประเด็นขอ้กังวลต่อผลกระทบขา้มพรมแดน กรณีน า้เทอ้จากทา้ยอ่าง
เก็บน า้และผลกระทบต่อระดบัน า้ในแม่น า้สาขา เช่น แม่น า้อิง แม่น า้งาว   และผลกระทบการอพยพของปลาแม่น า้
โขงและล าน า้สาขา ผลกระทบต่อเกษตรริมฝ่ังโขงและระบบนิเวศแก่งต่าง ๆ โดยทางภาคประชาชนเสนอใหม้ีการ
ทบทวนการศึกษาผลกระทบขา้มพรมแดนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้   และต่อมามีการประชุมร่วมกันอีก
ครัง้เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  เพื่อหาแนวทางการศกึษาผลกระทบขา้มพรมแดนจากเขื่อน
ดงักลา่ว แต่ยงัไม่มีความคืบหนา้เรื่องกระบวนการศกึษารว่มกบัรฐับาลลาวและทางบรษิัทจีน   

 

  

https://www.thairath.co.th/news/local/north/1178087
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การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายทองสุข อินทะวงศ ์ผูใ้หญ่บา้นหว้ยลึก ต.ม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จ.
เชียงราย ไดร้อ้งเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิชุมชน เก่ียวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการเขื่อนปากแบง ผูถู้ก
รอ้งเรียนในขณะนัน้คือ กรมทรพัยากรน า้ ในฐานะส านกังานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงแห่งชาติไทย และ
เนื่องจากมีกระบวนการฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองของกลุม่รกัษเ์ชียงของ เม่ือปี 2560 และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไดม้ีการออกรายงานผลการตรวจสอบและยตุิการตรวจสอบดงักลา่ว โดยได้
ออกรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิของกรณีเขื่อนปากแบง เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2563  ผลการรายงานที่
ส  าคัญคือ   กรมทรพัยากรน า้ ในฐานะผูถู้กรอ้ง ไดว่้าจา้งคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ด าเนิน
โครงการส ารวจภูมิประเทศเพื่อก าหนดขอบเขตพืน้ที่เสี่ยงต่อน า้ท่วม จ.เชียงราย จากโครงการเขื่อนปากแบง ตัง้แต่
พืน้ที่บริเวณสบกก อ.เชียงแสน ถึงแก่งผาได อ.เวียงแก่น รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ที่เสี่ยง 27 

หมู่บา้น ในเขตประเทศไทย โดยจากการส ารวจพบว่า มี 2 หมู่บา้นที่น่ากังวลคือ บา้นหว้ยลึกและบา้นแจมป๋อง มี
ระดบัใกลเ้คียงกับระดบักักเก็บหนา้เขื่อนที่สปป.ลาวแจง้ไวค้ือ ระดบั 340 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลปานกลาง (ม.
รทก.) ซึ่งสอดคลอ้งกับความเห็นของกรมชลประทาน ที่เห็นว่า โครงการเขื่อนปากแบงอาจจะส่งผลใหร้ะดบัน า้งาว
และแม่น า้อิง สงูขึน้ในช่วงฤดนู า้หลาก ซึ่งจะสง่ผลกระทบดา้นอทุกภยัในพืน้ที่ อ.เชียงของ อ.ขนุตาล และ อ.เทิง และ
ลุ่มน า้งาว ในเขต อ.เวียงแก่น เพิ่มสงูขึน้ได  ้และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนไดม้ีขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐัไทยที่
เก่ียวขอ้งใหท้ าการปกปอ้งคุม้ครองสิทธิของประชาชนตามรฐัธรรมนญู(เอกสารแนบ)  

เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564  ศาลปกครองสงูสดุ มีค าสั่งไม่รบัฟ้องคดีเขื่อนปากแบง โดยศาลปกครอง
สงูสดุมีค าสั่งไม่รบัฟ้องคดีเขื่อนปากแบง โดยใหเ้หตผุลว่า (1) การจดัรบัฟังความคิดเห็นตามกระบวนการ PNPCA 

เป็นการด าเนินการตามขอ้ตกลงแม่น า้โขง ซึ่งพนัธกรณีระหว่างประเทศ ที่รฐัไทยไปลงนามเป็นภาคีไว ้จึงไม่อาจจ า
เอากฎหมายไทยมาบงัคบัใช ้และรฐัไม่ไดม้ีอ านาจในการอนุมตัิ อนุญาต เพิกถอนโครงการดงักล่าวได ้เนื่องจากไม่
อยู่ในอธิบไตย (โครงการอยู่ในสปป.ลาว)   (2) การฟ้องใหผู้ถู้กฟ้องคดี ออกขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในกรณีผลกระทบขา้ม
พรมแดน เช่น การออกกฎหมายการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดน ไม่สามารถท าได ้เนื่องจาก พรบ.สิ่งแวดลอ้ม ปี 
2535 ไม่มีการบัญญัติเรื่องการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มขา้มพรมแดนไว ้และหน่วยงานผูถู้กฟ้องคดี ไม่ใช่
หน่วยงานตามกฎหมายที่จะออกได ้(3)ส านักงานทรพัยากรน า้แห่งชาติ(สทนช.) ที่ปฏิบัติงานในคณะกรรมาธิการ
แม่น า้โขงแห่งประเทศไทย ด าเนินนการในฐานะตวัแทนของรฐับาล การท าความเห็นเก่ียวกบัเขื่อนปากแบง ตามที่ผู้
ฟ้องคดีฟ้องนั้น ถือเป็นการด าเนินการตามอ านาจบริหารของรัฐบาล ไม่ถือเป็นการกระท าทางปกครอง   ที่ศาล
ปกครองจะรบัฟ้องได ้ค าขอที่ใหส้ทนช.มีขอ้แนะน า หรือขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานภายใน กฟผ. และหน่วยงานอื่น 
ใหพ้ิจารณาการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับเขื่อนปากแบง ก็ไม่ใช่เป็นการกระท าทางการปกครองที่จะรบัฟ้องได ้จึงถือ
ว่าคดีถึงที่สดุ 
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การด าเนินการของบริษัทผู้พัฒนาโครงการ  
 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ไดม้ีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าและ
มอบหมายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามในรา่งบนัทกึความเขา้ใจในการรบัซือ้ไฟฟ้า(Taffif MOU)

ต่อไป โดยกรณีเขื่อนปากแบง ผูพ้ฒันาโครงการ คือ China Datang Overseas Investment Co., Ltd. และ Gulf 

Energy Development Public Co., Ltd. (GULF) ตัง้อยู่บนแม่น า้โขง แขวงอุดมไซย สปป. ลาว ก าลงัผลิตติดตัง้ 
912 เมกะวัตต ์ปริมาณเสนอขาย ณ จุดส่งมอบ 897 เมกะวัตต ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Run off River พลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 4,525 ล้านหน่วย อายุสัญญาซื ้อขายไฟฟ้า 29 ปี ก าหนด SCOD วันที่  1 

มกราคม 2576 ทัง้นี ้ขอ้เสนออตัราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ณ ชายแดน รวมค่าก่อสรา้งระบบส่งไฟฟ้าในฝ่ังไทย ในราคาซือ้
ไฟฟ้า 2.9179 บาทต่อหน่วย 

 ต่อมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 

Gulf   ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่า บรษิัท กลัฟ์ฯ และ China Datang Overseas Investment 

Co.,Ltd. (CDTO) ซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน ไดร้่วมกันลงนามบันทึกความเขา้ใจการรบัซือ้
ไฟฟ้า (Tariff MOU) ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ Pak Beng กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ภายใตก้รอบบันทึกความเขา้ใจ ระหว่างไทยและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  เรื่องความ
ร่วมมือในการพฒันาไฟฟ้าใน สปป.ลาว และเป็นไปตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-

2580 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ซึ่งนบัเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้โครงการที่ 2 ที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้
ไปลงนาม Tariff MOU ต่อจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ Pak Lay ที่ไดแ้จง้ใหท้ราบไปเมื่อวันที่24 ม.ค. 2565 ที่
ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการเขา้ซือ้หุน้ในสดัส่วน 49% ใน Datang (Lao) Pakbeng Hydropower 

Co., Ltd. (บรษิัทรว่มทนุ) จาก CDTO เพื่อพฒันาโครงการเขื่อนปากแบง  โดยบรษิัทกลัฟ์ฯ และ CDTO จะถือหุน้ใน
บริษัทร่วมทุนในสดัสว่น 49% และ 51% ตามล าดบั ทัง้นี ้โครงการฯ ตัง้อยู่บนแม่น า้โขง เมืองปากแบง แขวงอดุมไซ 
สปป.ลาว มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 912 เมกะวัตต ์และมีก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ในวันที่ 1 

ม.ค. 2576 โดย กฟผ.จะเป็นผูร้บัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการฯ ในอตัราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.7129 บาทต่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง ซึ่ง
บรษิัทรว่มทนุจะด าเนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไข และลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารว่มกบั กฟผ.  ต่อมากพช.ได้
มีการพิจารณาเห็นชอบร่างร่างสัญญาซื้อไฟฟ้ากรณีเข่ือนปากแบง แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่
ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายประชาชนไทย 8 จงัหวดัลุ่มน า้โขงไดเ้รียกรอ้งใหก้ระทรวงพลงังานและส านกังาน
ทรัพยากรน า้แห่งชาติ ทบทวนการลงนามซือ้ไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบง เนื่องภาระค่าไฟของผู้บริโภคที่สูงขึน้และ
พลงังานส ารองที่เกินกว่า 60% และผลกระทบขา้มพรมแดนต่อพืน้ที่เหนือเขื่อนในเขตอ าเภอเวียงแก่น เชียงของและ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และผลกระทบต่อพืน้ที่การเกษตรในล าน า้สาขาคือ น า้อิงและน า้งาว   และแม่น า้โขง
บริเวณพรมแดนไทยลาว ในพืน้ที่จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ระหว่างเขื่อนจิงหง ในสปป.จีน และเขื่อนปากแบง ที่จะ
ก่อสรา้งใน สปป.ลาว ซึ่งจะกลายเป็นอ่างเก็บน า้ระหว่างเขื่อนทัง้สองแห่ง หากมีการบริหารจดัการน า้ที่ไม่สอดคลอ้ง
กนัและอาจจะสง่ผลกระทบต่อเสน้เขตชายแดนระหว่างไทย-ลาวในอนาคต   

https://classic.set.or.th/dat/news/202204/22048553.pdf
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/18092-cepa-prayut46#s4
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โครงการเขื่อนปากลาย    
 
 

เขื่อนปากลาย ตัง้อยู่บนแม่น า้โขง ทา้ยน า้จากเขื่อนไซยะบุรี เหนือเมืองปากลายประมาณ   30 กิโลเมตร 
ห่างจากชายแดนไทยที่ บ.ท่าดีหมี อ.ท่าลี่ จ.เลย ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจาก อ.เชียงคาน 92 กิโลเมตร มี
ก าลงัผลิตติดตัง้ 770 เมกะวตัต ์มีแผนที่จะสง่ไฟฟ้าขายใหก้บัประเทศไทย    

เดิมผูพ้ฒันาโครงการคือ บรษิัทพาวเวอรไ์ชน่า รีซอสรเ์ซส Power China Resources Ltd. และบรษิัทไช
น่า เนชั่นแนล อิเลคโทรนิค อิมพอรต์-เอ็กซพ์อรต์ คอรป์อเรชั่น  China National Electronics Import-Export 

Corporation (CEIEC) มลูค่าการลงทนุ 2,134 ลา้นเหรียญสหรฐั มีขอ้มลูระบวุ่าไดร้บัเงินกูจ้ากธนาคารน าเขา้และ
สง่ออกจีน China Exim Bank จ านวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรฐั  

เอกสารรายงานการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดนทางสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ระบวุ่าจะมีประชาชนที่จะ
ไดร้บัผลกระทบโดยตรง 9,651 คน ที่จะตอ้งถกูโยกยา้ยหมู่บา้นและสญูเสียพืน้ที่ท  ากิน  

รฐับาลลาวไดย้ื่นเอกสารโครงการเขื่อนปากลาย ต่อคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2561 และ MRC ประกาศการเริ่มตน้กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้ (PNPCA) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม2561 และสิน้สดุลงวนัที่ 4 เมษายน 2562   

กรณีเขื่อนปากลาย  ไดม้ีขอ้ถกเถียงส าคัญคือ มาตรฐานดา้นการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ขา้มพรมแดนและผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ที่พบว่า รายงานเอกสารการประเมินผลกระทบขา้มพรมแดน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของโครงการ ไม่มีความน่าเชื่อถือและไร้มาตรฐานทางวิชาการ ไม่เพียงพอต่อ
กระบวนการตัดสินใจในระดับภูมิภาค  ขอ้มูลหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เก่ียวข้องดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นการคัดลอกมาจากรายงานการประเมินผล TBESIA/CIA ของเขื่อนปากแบง ที่มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี 
2558 ส่งผลใหร้ายงานการประเมินผลเขื่อนปากลายมีข้อบกพร่องและมีขอ้มูลที่ไม่ทันสมัย โดยขอ้มูลและแหล่ง
อ้างอิงส่วนใหญ่เกิดขึน้ตั้งแต่ก่อนปี 2554   และไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อพืน้ที่ประเทศไทย ซึ่งมี
พรมแดนอยู่ห่างจากเขื่อนไม่ถึง 100 กิโลเมตร ซึ่งเครือข่ายพันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง (Save the Mekong 

Coalition ตวัแทนภาคประชาสงัคมจาก 4 ประเทศ(ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม)นกัวิชาการและนกัสิ่งแวดลอ้มจาก
ทั่วโลกไดอ้อกแถลงการณ์เรียกรอ้งให้มีการท าการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดนใหม่ เนื่องจากรายงานการ
ประเมินดา้นสงัคม มีการคดัลอกมาจากรายงานของเขื่อนปากแบงกว่า 90 %  

กระบวนการแจ้ง ปรึกษาหารือและข้อตกลงล่วงหน้า  (PNPCA) ของโครงการเขื่อนปากลาย เกิดขึน้
ภายหลังจากกรณีภัยพิบัติสันเขื่อนดินย่อยของโครงการเขื่อนเซเปียน เซน า้น้อยแตก ซึ่งท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ประชาชนมากกว่า 7,000 คนใน 12 หมู่บา้น และรฐับาลลาวไดป้ระกาศชะลอนโยบายการสรา้งเขื่อนขนาดใหญ่
และใหม้ีการตรวจสอบคุณภาพและศักยภาพของเขื่อนต่าง ๆ ทั่วประเทศ   ค าประกาศดังกล่าวของทางการลาว 
สง่ผลใหใ้นขณะนัน้มีการเรง่ระบายน า้จากเขื่อนต่าง ๆ บนแม่น า้สาขาของแม่น า้โขงในลาว โดยเฉพาะเขื่อนน า้งึม 1, 

2,และ 5  ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบใหเ้กิดภาวะน า้โขงเอ่อท่วมเขา้มายงัพืน้ที่บางบา้นเรือนและพืน้ที่การเกษตรของชาวบา้น
ที่ตัง้อยู่รมิแม่น า้โขง เขตประเทศไทยในเขตจงัหวดั บงึกาฬและนครพนม     

 

https://prachatai.com/journal/2018/12/80062
https://prachatai.com/journal/2018/12/80062
https://prachatai.com/journal/2018/12/80062
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ในประเทศไทย กรมทรพัยากรน า้  ไดจ้ดัเวที PNPCA จ านวน 3 ครัง้ คือ วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ที่อ.
เชียงคาน จ.เลย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ และ วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ อ.เมือง จ.
มกุดาหาร โดยประเด็นส าคญัที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุไดเ้สนอคือ ความปลอดภยัของเขื่อน และการรบัมือจากภยัพิบตัิจาก
เขื่อน  ผลกระทบจากน า้ท่วมและการอพยพของปลา การแจ้งเตือนการระบายน ้าจากเขื่อน  ต่อมาส านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายใหเ้ป็นส านักงานเลขาธิการแม่น า้โขงแห่งชาติไทย แทนกรม
ทรพัยากรน า้ ไดส้ง่ใบตอบรบั(Reply Form -Pak Lay)ผลของการจดักระบวนการ PNPCA กรณีเขื่อนปากลาย เม่ือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยระบุ 4 ประเด็นขอ้กังวลหลกัคือ การประมงและศักยภาพของทางปลาผ่าน , การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและระบบการไหลหลากของน า้โขง, ความปลอดภยัของเขื่อน, ผลกระทบขา้มพรมแดน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม, มาตรการเยียวยาและลดผลกระทบของเขื่อนที่ต้องเป็นไปตามมาตราที่ 7 และและ 
8(  ของขอ้ตกลงแม่น า้โขง ปี 2538(Mekong Agreement 1995) (หนา้ที่ 9) ว่าดว้ยการป้องกันและการหยุดยัง้
ผลกระทบที่จะเป็นอนัตราย และความรบัผิดชอบของรฐัต่อความเสียหาย  

แต่หลงัจากนัน้ยงัไม่มีความคืบหนา้ของการด าเนินการในพืน้ที่ของผูพ้ฒันาโครงการ  
 

ความคืบหน้ากรณีการรับซือ้ไฟฟ้าของโครงการเขื่อนปากลาย   

 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2564 ระบุเนือ้หาความ

เป็นมาของการเจรจาซือ้ขายไฟฟ้ากรณีเขื่อนปากลาย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบขยายกรอบปริมาณรบัซือ้ไฟฟ้าภายใตบ้ันทึกความเข้าใจระหว่างไทย และ 
สปป.ลาว เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าจาก 9,000 เมกะวัตต ์เป็น 10,500 เมกะวัตต ์หรือเพิ่มขึน้อีก 
1,500 เมกะวัตต ์ ที่ประชุมยังไดเ้ห็นชอบอัตราการรบัซือ้ค่าไฟฟ้าจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) เขื่อนน า้งึม 3 ก าลงัการ
ผลิต 480 เมกะวตัต ์ในอตัราค่าไฟฟ้าที่ 2.8934 บาทต่อหน่วย 2) เขื่อนปากแบง ก าลงัการผลิต 912 เมกะวตัต ์ใน
อัตราค่าไฟฟ้าที่ 2.7935 บาทต่อหน่วย และ 3) เขื่อนปากลาย ก าลงัการผลิต 770 เมกะวัตต ์ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 
2.9426 บาทต่อหน่วย  

 

ความคืบหน้าของผู้พัฒนาโครงการ  

 
ต่อมา บริษัทกัลฟ์ เอเนอยี่ดีเวลล็อบเมน้ท ์จ ากดั (มหาขน) หรือ Gulf  ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย วันที่ 24 มกราคม 2565 ว่า  บริษัทฯ บริษัท ซิโนไฮโดร(ฮ่องกง) โฮลดิง้ จ ากัด(SHK) Sinohydro 

(Hong Kong) Holding Limited (SHK) และ บริษัทกัลฟ์ เอเนอยี่ ดีเวลลอปเม็นทจ์ ากัด(มหาชน) ถือหุน้ 51 % 

Gulf Energy Development Public Co., Ltd. (GULF)  จะถือหุน้ 49 % ตัง้อยู่บนแม่น า้โขง แขวงไซยะบรุี สปป.
ลาว ก าลงัผลิตติดตัง้ 770 เมกะวตัต ์ปรมิาณเสนอขาย ณ จดุสง่มอบ 763 เมกะวตัต ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทRun off 

river พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยต่อปีประมาณ 4,010 ลา้นหน่วย อายุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 29 ปี ก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) วนัที่ 1 มกราคม 2575 ค่าไฟฟ้า 2.9426 บาทต่อหน่วย 

https://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/PakLay-Hodropower/Reply-Form-Thailand.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/PakLay-Hodropower/Reply-Form-Thailand.pdf
https://classic.set.or.th/dat/news/202201/22007547.pdf
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ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสพุฒันพงษ์ พนัธม์ีเชาว ์รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) โดยมี พลเอก ประยทุธ ์
จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่า ที่ประชุม ไดร้บัทราบหลกัการร่างสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า (PPA) โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง และมอบหมายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ลงนามใน PPA โครงการปากลาย  

 
 

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง 
 
 

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง ตัง้อยู่บนแม่น า้โขงสายหลกั บรเิวณบา้นหว้ยโง ห่างจากปากน า้อ ูขึน้มาทาง
เหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ   30 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนไซยะบุรี 130 

กิโลเมตร ห่างจากจดุที่จะก่อสรา้งเขื่อนปากแบง 170 กิโลเมตร   
เขื่อน ระบวุ่าเป็นแบบ Run of River หรือแบบน า้ไหลผ่านได ้มีก าลงัการผลิต 1,460 เมกะวตัต ์ความสงู

ของเขื่อน 79 เมตร ระยะน า้เทอ้คือ 156 กิโลเมตร ระดบักักเก็บน า้ 312-312.5 ม.รทก. ปริมาณความจุอ่างเก็บน า้ 
1250 ลา้นลบ.ม.  

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง ถกูออกแบบใหม้ีประตรูะบายน า้ 6 บาน และมีช่องระบายน า้ระดบัต ่า 3 ช่อง 
มีทางปลาผ่านรมิฝ่ังขวาของแม่น า้และผ่านโรงผลิตไฟฟ้า   

รายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ด าเนินการโดยบรษิัท พอยรี่ (Porry)  ผูพ้ฒันาโครงการคอื 
บริษัทหลวงพระบางพาวเวอร์ จ ากัด เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวและบริษัทปิโตรเวียดนาม (Petro 

Vietnam) ของเวียดนาม ตามขอ้ตกลง (MOU) กบัรฐับาลลาวเม่ือปี 2007   

ที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากหลายส านกัระบวุ่า บรษิัทไซยะบรุีพาวเวอร ์จ ากดั ของไทย มีความสนใจที่รว่ม
ลงทนุดว้ย ระยะเวลาในการก่อสรา้งจ านวน 7 ปี มลูค่าการลงทนุใกลเ้คียงกบัเขื่อนไซยะบรุี  

มีรายงานข่าวระบุว่า บริษัท ช.การช่าง โดยบริษัทซีเค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ก าลงัผลกัดนัโครงการ
เขื่อนหลวงพระบาง โดยก าลังเจรจากับรัฐบาลลาว เนือ้หาข่าวจาก  “ข่าวหุน้” เมื่อเดือนเมษายน 2562 ระบุว่า 

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมใน สปป.ลาว .ยงัคงเหลือโอกาสในการพฒันาโครงการได ้ที่งนีโ้ครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้ยงัคงเป็นโอกาสที่มีตน้ทนุต ่าที่สดุ…”   

โครงการเขื่อนหลวงพระบาง  เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหนา้ (PNPCA) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2562 และก าหนดครบวาระ 6 เดือน เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถาการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโค
วิด- 19 จึงไดม้ีการเลื่อนก าหนดการครบวาระกระบวนการ PNPCA ตามระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2563  

ประเทศไทยมีการจดักระบวนการดงักลา่วจ านวน 3 ครัง้ คือ ครัง้ที่ 1 วนัที่ 24 ธันวาคม 2562 จ.นครพนม 
ครัง้  2 วันที่ 28 มกราคม 2563 จ.อ านาจเจริญ ครัง้ที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2563 จ.เลย  ประเด็นส าคัญคือเขื่อน
ตัง้อยู่ใกลกับรอยเลื่อนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ คือ รอยเลื่อนเดียนเบียนฟู เพียง 8 กิโลเมตร และเขื่อนจะปิดกัน้และ
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ท าให้เกิดน ้าท่วมตลอดสองฝ่ังแม่น ้าโขง ซึ่งเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือที่ส  าคญัของโลก และอาจจะสง่ผลกระทบต่อ
เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่ส  าคัญดา้นการ
ท่องเที่ยวสปป.ลาว  

 

ข้อเสนอของรัฐบาล 3 ประเทศที่มีการยื่ นต่อ
คณะกรรมาธิการแม่น า้โขงคือ เวียดนาม เสนอใหท้ าการศกึษา
ผลกระทบขา้มพรมแดนและเสนอใหศ้ึกษาพลงังานทางเลือก
ดา้นอื่นทดแทน 

สว่นคณะกรรมาธิการน า้โขงประเทศไทย ไดเ้สนอ 7 

ประเด็นคือ สาระส าคญัของท่าทีของประเทศไทยต่อโครงการฯ 
เขื่อนหลวงพระบาง ประกอบดว้ย 8 ประเด็นไดแ้ก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงดา้นอุทกวิทยาและชลศาสตร ์
ระดับน ้าขึน้-ลงอย่างฉับพลันและช่วงเวลาไม่เป็นไปตาม
ฤดกูาล ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประเทศทา้ยน า้ 

2. การลดลงของปริมาณตะกอนที่มีผลต่อระบบ
นิเวศและธรณีสณัฐาน และสง่ผลกระทบต่อความมั่นคงดา้นอาหาร 

3. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ โดยเฉพาะน า้โขงเปลี่ยนสี ตอ้งมีการศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหา รวมถึงผลกระทบขา้มพรมแดนและสะสมต่อระบบนิเวศลุ่มน า้จากการบรหิารจดัการเขื่อนแบบขัน้บนัไดอย่าง
เป็นระบบและครอบคลมุ 

4. การประมงและทางปลาผ่าน ควรมีการถอดบทเรียนดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิทาง
ปลาผ่านของโครงการเขื่อนไซยะบุรี และการติดตามผลการปฏิบตัิการของเขื่อนไซยะบุรี เพื่อเป็นแนวทางการปรบั
แบบทางปลาผ่านของโครงการ 

5. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม ควรมีการศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบ และก าหนดมาตรการที่ชัดเจนต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึน้ 

6. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการจัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการติดตามการ
ปฏิบตัิการของเขื่อนแบบขัน้บนัได เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดา้นอทุกวิทยาและชลศาสตร ์

7. ผูพ้ัฒนาควรมีการจัดตัง้กองทุนชดเชยและมาตรการบรรเทาผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม ใหช้ดัเจน 

8. การถอดบทเรียนโครงการไฟฟ้าพลังน า้ที่ผ่านมา เนื่องจากมีประเด็นข้อห่วงกังวลจากกระบวนการ 
PNPCA ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ที่ผ่านมายังไม่สามารถประเมินผลกระทบไดอ้ย่างชัดเจน และยังไม่มีการถอด
บทเรียนจากการด าเนินการของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้เขื่อนไซยะบรุีที่ไดม้ีการด าเนินการแลว้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่
จะเริ่มกระบวนการ PNPCA ของโครงการใหม่ 
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ความคืบหน้าของผู้พฒันาโครงการ 
 

เมื่อปลายปี 2563 สื่อรายงานความชัดเจนว่า บริษัทซีเคพาวเวอรเ์ตรียมงบ 44,600 ลา้นบาทเตรียม
ลงทุนโรงไฟฟ้าในลาวขนาด 1460 เมกะวัตต ์ในสปป.ลาว และอยู่ระหว่างการเจรจากับทางสปป.ลาวทัง้ สญัญา
สมัปทาน สญัญาซือ้ไฟฟ้า สญัญาก่อสรา้งและสญัญาสินเชื่อ โดยบรษิัทยังอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละ
พฒันาของโครงการไฟฟ้าหลวงพระบาง เพื่อสรุปเม็ดเงินลงทนุโครงการ เบือ้งตน้คาดว่าจ านวนเงินลงทนุจะใกลเ้คียง
กบัโครงการไซยะบรุี ที่มีเงินลงทนุ 1.3 แสนลา้นบาท  

ต่อมา วนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2564 บมจ.ซีเค พาวเวอร ์(CKP) แจง้ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 
1/2564 มีมติอนุมัติการเขา้ท าสญัญาบริหารการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้หลวงพระบาง (LPHPP) กับบริษัท 
หลวงพระบาง พาวเวอร ์จ ากัด (LPCL) เป็นระยะเวลา 1 ปี (ม.ค.-ธ.ค.64) เป็นเงินประมาณ 120 ลา้นบาท และ
ค่าใช้จ่ายเดินทางตามที่เกิดขึน้จริงการเข้าท าสญัญาดังกล่าวกับ LPCL ถือเป็นการท ารายการระหว่างบริษัทกับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท คือ นายเดวิด แวน ดาว กรรมการของบริษัท โดยนายเดวิด เป็นประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและผูถื้อหุน้ทัง้หมดของ PTS ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน LPCL (อ่านเรื่องบรษิัท PT Sole ไดท้ี่ลิงคน์ี ้) 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2565  บริษัทซีเคพาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหบ้ริษัทในฐานะผูถื้อหน้ใหญ่ในบริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร ์จ ากัด 
(LPCL) ในสัดส่วน 42% และเป็นผู้พัฒนาหลกัของโครงการไฟฟ้าพลังน า้หลวงพระบาง เข้าท ารายการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ LPCL โดยด าเนินการใหธ้นาคารออกหนงัสือค า้ประกัน (Bank Guarantee) ในนามของ 
LPCL ส าหรบัเป็นหลกัประกันตามขอ้ก าหนดในบนัทึกความเขา้ใจการซือ้ขายไฟฟ้าโครงการหลวงพระบาง (Tariff 

MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีระยะเวลาการค า้ประกันนับตัง้แต่ลงนามใน MOU 

ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี จนถึงวันที่ LPCL ได้ลงนามในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ.คิดเป็นมูลค่ารายการรวม
ค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาค า้ประกนัในวงเงินรวม 98.10 ลา้นบาท 

ต่อมา วันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทซีเคพาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน)   แจงตอตลาดหลกัทรพัยฯ์ อีกครัง้
ครัง้ว่า ไดบ้ริษัท หลวงพระบางพาวเวอร ์จ ากัด (LPCL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจการซือ้ขาย
ไฟฟ้า (Tariff MOU) ของโครงการไฟฟ้าพลังน า้หลวงพระบางกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ภายใตก้รอบบนัทึกความเขา้ใจระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เรื่องความรว่มมือในการพฒันาไฟฟ้าใน สปป.ลาว และเป็นไปตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2561-2580 (ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1)ก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 1,460 เมกะวตัต ์และมีก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยใ์นวนัที่ 1 มกราคม 2573 

โดย กฟผ.จะเป็นผู้รับซือ้ไฟฟ้าทั้งหมดจากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าหลวงพระบางในอัตราค่าไฟเฉลี่ย 
(Levelized tariff) 2.4030 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง LPCL จะด าเนินการเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขที่
เก่ียวขอ้ง กฟผ.และลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ.  
 

  

https://thestandard.co/broker-warns-of-high-price-of-t-stocks-without-fundamentals/?fbclid=IwAR2xoWXGvTJGaRHAcVbZyEO9D9OvQzP0Sudl9QnJHpZRSyNtg7OlV3fjS2A
https://classic.set.or.th/dat/news/202204/22042570.pdf
https://classic.set.or.th/dat/news/202204/22049983.pdf
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กระบวนการพจิารณาซือ้ขายไฟฟ้ากรณีโครงการเขื่อนหลวงพระบาง 
 

เม่ือวนัที่ 21 มกราคม 2564 คณะอนกุรรมการประสานฯ ไดพ้ิจารณารา่ง Tariff MOU โครงการน า้งึม 3 

และขอ้เสนออตัราค่าไฟฟ้าของโครงการปากแบงและโครงการปากลาย ซึ่งที่ประชมุมีมติ เห็นชอบรา่ง Tariff MOU 

โครงการน า้งึม 3 และมอบหมายให ้กฟผ. เสนอส านกังานอยัการสงูสดุ (อส.) พิจารณาร่าง Tariff MOU โครงการ
น า้งึม 3 ต่อมาเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2564 คณะอนกุรรมการประสานฯไดพ้ิจารณาร่าง Tariff MOU โครงการปาก
แบงและโครงการปากลาย ซึ่งที่ประชมุมีมติ เห็นชอบรา่ง Tariff MOU โครงการปากแบงและโครงการปากลาย และ
มอบหมายให ้กฟผ. เสนอ อส. ตรวจพิจารณารา่ง Tariff MOU โครงการปากแบงและโครงการปากลาย  

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะอนุกรรมการประสานฯ ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอขายไฟฟ้าของโครงการ
หลวงพระบาง และไดม้ีมติ ดงันี ้(1) ปัจจบุนัมีปรมิาณไฟฟ้าคงเหลือภายใตก้รอบ MOU ที่สามารถรบัซือ้เพิ่มเติมได้
อีก 3,065 เมกะวตัต ์ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนกุรรมการประสานฯ มีมติเห็นชอบมอบหมายให ้กฟผ. ไปจดัท ารา่ง Tariff 

MOU แลว้ จ านวน 3 โครงการ ปริมาณเสนอขายรวมทัง้สิน้ 2,128 เมกะวตัต ์ท าใหม้ีปรมิาณไฟฟ้าคงเหลือที่รบัซือ้
ไฟฟ้าไดอ้ีกเพียง 937 เมกะวัตตซ์ึ่งนอ้ยกว่าขอ้เสนอขายไฟฟ้าของโครงการที่ปริมาณเสนอขาย 1,400 เมกะวัตต ์
ดงันั้น อาจจะเสนอ กพช. พิจารณาขยายกรอบ MOU ในส่วนที่เกิน 9,000 เมกะวัตต ์คู่ขนานกันไป (2) องคก์าร
ศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ไดม้ีหนังสือถึง พน. แจ้งว่า คณะกรรมการ
มรดกโลกเรียกร้องขอให้ สปป. ลาวหยุดการก่อสร้างโครงการจนกว่าจะมีจัดท าการประเมินผลกระทบ
มรดกโลก (Heritage Impact Assessment : HIA) และส่งให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาก่อนจึงจะ
ด าเนินการได้ ทั้งนี้ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจึงขอความอนุเคราะหใ์ห้ด าเนินการให้
สอดคล้องอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติปี  พ.ศ. 2515 เพื่อ
สนับสนุนรัฐบาล สปป. ลาว ในการปกป้องให้เมืองหลวงพระบางให้เป็นมรดกโลก ซึ่งต่อมาส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึง พน. แจ้งว่ากระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้น าส่งหนังสือจาก 
นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ถึงนายกรัฐมนตรี (นรม.) เก่ียวกับการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการ ซึ่ง นรม. ได้
พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมหารือกับ 
กต. และ ทส. เพื่อร่วมกันก าหนดท่าทีของไทยอย่างรอบคอบและรัดกุมและกราบเรียน นรม. ในโอกาส
แรก และ (3) ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นควรให้ด าเนินการตามข้อสั่งการของ นรม. ให้แล้วเสร็จก่อนจะ
พิจารณาด าเนินการใด ๆ กับโครงการหลวงพระบางต่อไปนอกจากนี ้ 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการประสานฯ ไดม้ีการพิจารณาขอ้เสนอขายไฟฟ้าของโครงการ
หลวงพระบาง (โครงการฯ) เนื่องจาก พน. ไดป้ระชุมหารือร่วมกับ กต. และ ทส. เพื่อก าหนดท่าทีเก่ียวกับการรบัซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามบญัชาการของนายกรฐัมนตรีแลว้ เมื่อวนัที่ 4 ตลุาคม 2564ซึ่งที่ประชุมไดม้ีมติเห็นชอบ
รว่มกนัให ้พน. สามารถเจรจา Tariff MOU ในรายละเอียดไปพลางก่อน คู่ขนานไปกบัการที่ สปป. ลาว ด าเนินการ
จัดท าและเสนอ HIA ต่อคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อ HIA ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
เรียบรอ้ยแลว้ จึงให ้กฟผ. ลงนามใน Tariff MOU เพื่อเป็นการประนีประนอมและรกัษาความสมัพนัธร์ะหว่างไทย
และ สปป. ลาว และสนบัสนนุแนวทางการพฒันาดา้นพลงังานใหบ้รรลเุป้าหมาย Carbon Neutrality ต่อไป และ
เม่ือวนัที่ 26 ตลุาคม 2564 คณะอนกุรรมการประสานฯไดม้ีมติเห็นชอบขอ้เสนอราคาค่าไฟฟ้าตามขอ้เสนอใหม่ของ
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โครงการฯ และมอบหมายให้ กฟผ. ไปเจรจาร่าง Tariff MOU กับโครงการฯ คู่ขนานไปกับการที่ สปป. ลาว 
ด าเนินการจัดท ารายงาน HIA เสนอต่อWorld Heritage Center เพื่อให ้Advisory Bodies พิจารณาก่อนที่จะ
ด าเนินโครงการฯ ต่อไป และคณะอนุกรรมการประสานฯ จึงจะพิจารณาเสนอ กพช. มอบหมาย กฟผ. ไปลงนาม 
Tariff MOU กบัโครงการฯ   

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน    วันที่ 3 มีนาคม 2565  ระบุในมติว่า      ขอ้ 
2.1  โครงการหลวงพระบาง เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ ์2565 คณะอนุกรรมการฯ ไดพ้ิจารณา ร่าง Tariff MOU ของ
โครงการหลวงพระบาง และรบัทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ แห่ง สปป. ลาว ได้แจ้งว่า
รัฐบาล สปป. ลาว เสนอรายงานผลการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact 

Assessment: HIA) ฉบับสมบูรณต่์อ UNESCO แล้ว โดยจะด าเนินการตามค าแนะน าใดๆ ที่จะได้รับจาก 
UNESCO หรือ Advisory Bodies ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีความมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการพัฒนา
โครงการ สปป.ลาว จึงเห็นว่าการลงนามในร่าง Tariff MOU และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอค าแนะน าจาก Advisory Bodies ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการฯ ไดม้ีมติ ดงันี ้(1) 

เห็นชอบ รา่ง Tariff MOU โครงการหลวงพระบาง (2) มอบหมายใหฝ่้ายเลขานกุารคณะอนุกรรมการฯ เสนอ กพช. 
พิจารณาเห็นชอบอตัราค่าไฟฟ้าโครงการหลวงพระบาง และมอบหมายให ้กฟผ. ลงนามใน Tariff MOU โครงการ 
หลวงพระบางที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก อส. ภายหลงัจากที่มีการลงนามใน MOU แลว้ และ (3) มอบหมายให ้
กฟผ. เสนอ อส. ตรวจพิจารณาร่าง Tariff MOU โครงการหลวงพระบาง และเมื่อ อส. ตรวจพิจารณาแลว้เสร็จให้
ด าเนินการเจรจาร่าง PPA กับโครงการหลวงพระบางอย่างไม่เป็นทางการคู่ขนานกันไประหว่างรอเสนอ กพช. 
พิจารณาเห็นชอบขอ้เสนอราคาค่าไฟฟ้าและมอบหมายให ้กฟผ. ลงนามรา่ง Tariff MOU ทัง้นี ้หาก กพช. พิจารณา 
Tariff MOU แลว้ มีความเห็นแตกต่างจากร่าง Tariff MOU ที่ อส. ไดเ้คยตรวจพิจารณาแลว้ใหน้ าไปปรบัปรุงใน
รา่ง Tariff MOU และรา่ง PPA ดว้ย 

มีข้อสังเกตส าคัญว่า กระบวนการพิจารณาการเซ็นสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าโดยไม่ต้องค าแนะน าจาก 
Advisory Bodies ของUNESCO จะมีความเสี่ยงสูงต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานที่เป็นผู้รับซือ้ไฟฟ้าจาก
โครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อเมืองมรดกโลกได ้ 

ล่าสุด มีสื่อ energynewscenter รายงานว่า กพช. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ว่า ที่
ประชุม ไดร้ับทราบหลกัการร่างสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง และ
มอบหมายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามใน PPA โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระ
บาง ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านกังานอยัการสงูสดุแลว้  

 
 
  

about:blank
https://www.energynewscenter.com/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%8A-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%9C-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D/
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กรณีเขื่อนน ้างึม 3  
 

 

โครงการเขื่อนน า้งึม 3 ปี 2553 มี การลงนาม ความเขา้ใจระหว่างกฟผ.และสปป.ลาว ไดล้งนามบนัทึก
ความเข้าใจโครงสรา้งค่าไฟฟ้า  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้น ้างึม 3 เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้าเพื่อส่ง
กระแสไฟฟ้าขายกลบัมายังประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.ที่ จ.อุดรธานี   มีก าลงัการผลิต
ติดตัง้ประมาณ 440 เมกะวตัต ์ก าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชยป์ระมาณปี  2560 โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว
กบั  กฟผ.  27 ปี  

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแขวงเวียงจันทนแ์ละแขวงเซียงขวางในลาว โดยเป็นโครงการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง้ มีสดัส่วนการถือหุน้ 25% บริษัทจีเอ็มเอส ลาว มีสดัส่วนการถือหุน้ 27% 

บริษัท มารูเบนนี คอรป์อเรชั่น มีสดัส่วนการถือหุน้ 25% และ บริษัทลาว โฮลดิง้ สเตท เอ็นเตอรไ์พรส ์มีสดัส่วนการ
ถือหุน้ 23% 

ในเว็บไซดข์อง nsenergybusiness    โครงการเขื่อนน า้งึม 3 เป็นการลงทุนของจีน ก าลงัการผลิต 480 

เมกะวตัต ์อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ที่แม่น า้งึม ล  าน า้สาขาของแม่น า้โขง บริษัทน า้งึม3(NN3)พาวเวอรค์อมพานี มีผู้
ถือหุน้คือ บริษัทการไฟฟ้าลาว(EDL) 20 % บริษัทจะเลินเซกองเอเนอยี่(CSE) และบริษัท EGAT International 

บริษัทลกูของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มลูค่าการลงทุน 1.4 ลา้นเหรียญสหรฐั ผูไ้ดร้บัสมัปทานคือบรษิัท
สญัชาติ ซึ่งอยู่ภายในภายนโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทางหรือ BRI ของจีน  โครงการเริ่มก่อสรางเมื่อปี 2558 และจะ
มีก าหนดเสร็จในปี 2565  มีขอ้สงัเกตว่า เป็นการก่อสรา้งไปโดยที่ยงัไม่ไดม้ีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างไทย
และสปป.ลาว  (รายชื่อบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งเป็นบรษิัทจีนเกือบทัง้หมดอยู่ในลิงค)์  

ล่าสุดคือ ในการประชุมการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังาน มีมติในการลงนามรบัซือ้ไฟฟ้าจาก
โครงการโครงการน า้งึม 3 ซึ่งมีผูพ้ฒันาโครงการ คือ Chaleun Sekong Energy Co., Ltd. (CSE) ร่วมกับ EGATi 

และ EDL ตัง้อยู่บนแม่น า้งึม แขวงไซยสมบูรณ ์สปป. ลาว ก าลงัผลิตติดตัง้ 480 เมกะวตัต ์ปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 
ณ จุดส่งมอบ 468.78 เมกะวตัต ์เป็นโรงไฟฟ้าประเภทอ่างเก็บน า้ (Reservoir) พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตไดเ้ฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 2,083 ลา้นหน่วย อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 27 ปี ก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) วนัที่ 1 

มกราคม 2569 

 

  

about:blank
https://www.nsenergybusiness.com/projects/nam-ngum-3-hydroelectric-power-project/
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ประเด็นผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

และวิถีชีวิตของประชาชนจากเขื่อนบนแม่น ้าโขง 
 

 

 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของกระแสน า้และการขึน้ลงของระดบัน า้   โดยเฉพาะเขื่อนไซยะบุรี ที่อยู่ห่างจากอ.
เชียงคาน เพียงราว 200 กิโลเมตร การทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2562 การผลิต
ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 เป็นตน้มา ท าใหร้ะดบัของแม่น า้แม่น า้โขงตั้งแต่
อ าเภอเชียงคาน - เวียงจันทรแ์ละหนองคาย สูงขึน้ผิดปกติ 1-3 เมตร ในช่วงฤดูแลง้ที่ผ่านมา และ
ระยะยาวจะท าใหร้ะดบัน า้ในแม่น า้โขงมีการขึน้-ลง เปลี่ยนแปลงรายวนั ในเขต อ.เชียงคาน อ.ปากชม 
อ.เมืองหนองคาย และ จ.บงึกาฬ   

2. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่ส  าคญั โดยเฉพาะ ปรากฎการณภ์าวะน า้หิวตะกอน  น า้โขงสีคราม การ
เกิดสาหร่ายสีเขียวกระจายในแม่น า้โขง (Algae blomm  การขึน้ลงของน า้จากกรณีเขื่อนบนแม่น า้
โขงสายหัก ท าให้ระบบนิเวศท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมาก   เช่นแก่งหินบางส่วนจมน ้าในช่วง
แลง้  หาดทรายซึ่งส  าคญัต่อการวางไข่ของนกอพยพและปลาบางชนิดอาจจะหายไป และกระทบต่อ
การท่องเที่ยวริมหาดทรายช่วงหนา้แลง้ โดยเฉพาะในเขตจงัหวัด เลย   หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มกุดาหาร  อ านาจเจรญิ  

https://themomentum.co/hungry-water/
https://thecitizen.plus/node/52245
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3. ผลกระทบต่อการหาปลา ทัง้ระดบัทอ้งถิ่นและระดบัภูมิภาค เนื่องจากปลาแม่น า้โขงมากกว่าครึง่หนึ่ง
เป็นปลาอพยพ ที่ว่ายขึน้มายงัแม่น า้โขงตอนบนและล าน า้สาขาเพื่อหากินและวางไข่ การสรา้งเขื่อน
กัน้บนแม่น า้โขงสายหลกัจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนในระดับทัง้
ระดับทอ้งถิ่นและมหภาค   ความสูญเสียที่เกิดขึน้รวมทัง้ผลกระทบต่อการอพยพของปลา จะส่งผล
รา้ยแรงต่อความมั่นคงดา้นอาหารในภมูิภาค 

4. การลดลงของตะกอนแม่น า้โขง เนื่องจากการกักเก็บไวใ้นอ่างเก็บน า้ของเขื่อน จะส่งผลกระทบต่อ
เปลี่ยนแปลงของตลิ่งแม่น า้โขงทัง้ในเขตประเทศไทย ซึ่งจะตอ้งใชง้บประมาณของรฐัจ านวนมากเพื่อ
ก่อสรา้งเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง นอกจากนีผ้ลกระทบดา้นการลดลงของตะกอนยังส่งผลกระทบขา้ม
พรมแดนไปยงัพืน้ที่หาดทราย และการกดัเซาะชายฝ่ังในพืน้ที่ลาว กมัพชูาและปากแม่น า้โขงเวียดนาม 
จะท าใหพ้ืน้ที่รมิฝ่ังโขงในเขตประเทศไทย กัมพูชา ลดความอุดมสมบูรณล์ง และอาจจะท าใหเ้กิดการ
ใชส้ารเคมีและยาก าจดัศตัรูพืชเพิ่มสงูมากขึน้ อาจจะก่อใหเ้กิดมลพิษทางน า้  

5. ผลกระทบเหล่านีก้  าลงัจะเกิดขึน้โดยที่รฐับาลในประเทศลุ่มน า้โขงไม่มีมาตรการศึกษา ติดตาม และ
บรรเทาผลกระทบจากผูพ้ฒันาโครงการเขื่อนน า้โขง และยงัไม่มีกลไกในการด าเนิน 

 
 

 รายงานสรุปสถานการณแ์ม่น า้โขง ปี 2563 จะแสดงใหเ้ห็นความซบัซอ้นของสถานการณปั์ญหาในระดับ
ชมุชนและระบบนิเวศแม่น า้โขงที่เปราะบาง ที่เม่ือถกูดงึไปเป็นความขดัแยง้ในหลายมิติเช่นนีแ้ลว้ ในอนาคตขา้งหนา้ 
จะเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งว่า กระบวนการแกไ้ขปัญหาของชมุชนและนิเวศแม่น า้โขงจะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมได้
หรือไม่.อ่านเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบต่อแม่น า้โขงไดท้ี่ ลิงคน์ี ้ 
https://themekongbutterfly.wordpress.com/2021/01/16/สรุปสถานการณแ์ม่น า้โขง-2/ 

  
 
 
 
 

https://themekongbutterfly.wordpress.com/2021/01/16/สรุปสถานการณ์แม่น้ำโขง-2/

