โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยะบุรี
(Xayaburi Hydroelectric Power Project)
ความเป็นมา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีภารกิจ สาคัญในการ
จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้า ให้เพียงพอและมั่นคง โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่
เหมาะสม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
จากภารกิจดังกล่าว กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้วางแผน
พัฒนากาลังผลิ ตไฟฟ้า โดยพิจ ารณาแหล่ งผลิตภายในประเทศเป็นอั นดับแรก ซึ่ งประกอบด้ว ย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินคุณภาพสูง โรงไฟฟ้าพลังน้า
แบบสูบกลับ การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยมีการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบการผลิตไฟฟ้า
นอกจากการจัดหากาลังผลิตไฟฟ้าในประเทศแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่สาคัญ คือ การรับซื้อ
ไฟฟ้า จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐบาลไทยได้ล งนามบันทึก ความเข้ า ใจ (Memorandum of
Understanding : MOU) กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านสาหรับจาหน่ายให้ประเทศไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้าไซยะบุรี เป็นโครงการที่ จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ าหน่า ยให้แก่ประเทศไทยภายใต้บัน ทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว
ลักษณะโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยะบุรี ตั้งอยู่ในแขวงไซยะบุรีของ สปป.ลาว เป็นการสร้า งเขื่อน
ทดน้าบนแม่น้าโขงเพื่อยกระดับน้าให้สูงขึ้น โดยไม่มีการผันน้าออกจากแม่น้าโขงและไม่มีการกักเก็บ
น้าเหมือนเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้าทั่วๆ ไป การสร้างเขื่อนทดน้าจะทาให้ระดับน้าในแม่น้าโขงสูงขึ้นเฉพาะ
ช่วงแขวงไซยะบุรี ไปถึงตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง โดยมีระดับน้าใกล้เคียงกับระดับน้าสูงสุดในฤดู
น้าหลากตามธรรมชาติ ส่วนตอนล่างของแม่น้าโขงจะมีระดับน้าปกติตามธรรมชาติ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าไซยะบุรี มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 810 เมตร
ความสูงหัวน้าใช้งาน (Rated Net Head) 28.5 เมตร มีการติดตั้งประตูระบายน้าเพื่อใช้ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าจานวน 10 บาน โดยติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จานวน 7 เครื่อง
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย และขนาด 60 เมกะวัตต์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ สปป. ลาว รวมกาลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 1,285 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ยปีละ 7,370 ล้านหน่วย
โครงการนี้ออกแบบให้มีประตูน้าสาหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวา กว้าง 12 เมตร ยาว
120 เมตร เพื่อรองรับการสัญจรทางน้าสาหรับเรือขนส่งขนาด 500 ตัน และมีทางปลาผ่านเพื่อรักษา
พันธุ์ปลา กว้าง 10 เมตร ติดกับเขื่อนด้านซ้าย นอกจากนี้ ยังออกแบบให้มีทางระบายน้าล้นฉุกเฉิน
เพื่อช่วยระบายน้าเมื่อเกิดอุทกภัยในฤดูน้าหลาก เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะปล่อยน้าไหลผ่านใน
แต่ละวันเท่ากับปริมาณน้าที่ไหลเข้า โดยไม่มีการกักเก็บน้าไว้ ดังนั้น ปริมาณน้าในลุ่มแม่โขงจะเป็นไป
ตามธรรมชาติตลอดทั้งปี
ประโยชน์ของโครงการ
เมื่อโครงการไซยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งพลังไฟฟ้าให้ประเทศไทยจานวน 1,220 เมกะวัตต์
ที่จุดส่งมอบไฟฟ้าชายแดนไทย-ลาว เป็นระยะเวลา 29 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป คิดเป็น
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณปีละ 6,929 ล้านหน่วย โครงการฯ มีอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตามราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก และยังเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ
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กล่าวคือ มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ณ ชายแดน 2.16 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 29 ปี
ขณะที่โรงไฟฟ้าทางเลือกในประเทศ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้า ใช้เชื้อเพลิงก๊า ซธรรมชาติ
เหลว (LNG) มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 2.90 ถึง 4.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
นอกจากนี้ การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้า นยังเป็น การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทาง
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้พัฒนาโครงการ (Xayaburi Power Company Limited) ได้ดาเนินการศึกษาผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านผลกระทบต่อคุณภาพน้า อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้า และระบบ
นิเวศวิทยาโดยรวม และนาเสนอรายงานการศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้ง แผนงานแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ต่อรัฐบาล สปป. ลาว
เนื่องจากโครงการฯ ตั้งอยู่บนลาน้าโขง ผู้พัฒนาโครงการได้ดาเนินการออบแบบโครงการฯ
ตามแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ของคณะกรรมาธิการแม่น้าโขง (Mekong River Commission :
MRC) โดยมีแผนงานสาคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
1. การจัดทาระบบทางปลาผ่าน
ผู้พัฒนาโครงการฯ จะจัดให้มีทางปลาว่ายน้าผ่านขึ้นลงขนาดกว้าง 10 เมตร เพื่อให้ปลา
สามารถเดินทางได้ตามฤดูกาลต่างๆ รวมทั้งจะจัดให้มีส ถานีขยายพันธุ์ป ลา เพื่อ ให้มั่น ใจว่า จะมี
ผลผลิตที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพประมงของประชาชนที่อาศัยตามริมฝั่งแม่น้าโขง

ทางปลาผ่านขนาดใหญ่
กว้าง 10 เมตร
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2. ช่องทางเดินเรือ
ปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทางเรื อไม่สามารถทาได้ตลอดปี เพราะช่วงหน้าแล้ง
จะมีเกาะแก่งโผล่ ขึ้นหลายแห่ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาโครงการฯ จะ
ก่อสร้างช่องทางเดินเรือที่รองรับเรือขนส่งสินค้า ขนาดใหญ่ 500 ตัน ทาให้การเดินเรือสะดวกมาก
กว่าเดิม

3. การระบายตะกอน
สาหรับตะกอนแขวนลอยที่มากับน้านั้น โดยธรรมชาติจะมีมากในช่วงน้าหลากที่มีปริมาณ
น้ามากและน้าไหลเร็ว ส่วนในฤดูแล้งตะกอนจะน้อยลง และเนื่องจากโครงการได้ปล่อยน้าผ่านใน
ปริมาณที่ไหลอยู่ตามธรรมชาติทุกวัน ความเร็วของน้าจะใกล้เคียงกับธรรมชาติ เดิม อย่างไรก็ต าม
โครงการได้ออกแบบให้มีประตูระบายทรายเพิ่มเติม ไว้ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหลของตะกอนและ
อาหารของสิ่งมีชีวิตในลาน้าอีกส่วนหนึ่งด้วย
4. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โครงการฯ จะรักษาการระบายน้าให้เท่ากับปริมาณน้าที่ไหล
ในลุ่มแม่ น้าโขงในแต่ละวัน โดยการควบคุมน้าจะเป็นแบบรายวัน การเปลี่ยนแปลงระดับน้าเหนือ
เขื่อนไม่เกิน 0.5 เมตร และท้ายเขื่อนไม่เกิน 1.5 เมตร ดังนั้น เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ ระดับน้าด้าน
เหนือเขื่อนจะค่อนข้างคงที่ตลอดเวลา ส่วนทางด้านท้ายน้านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ระดับน้าจะ
สูงในฤดูน้ามากและต่าในฤดูน้าน้อย ซึ่งขึ้นอยูก่ ับปริมาณน้าในแม่น้าโขงตามปกติ
(ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การออบแบบโครงการฯ ตามแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ของ
คณะกรรมาธิการแม่น้าโขง สามารถดูได้ที่ www.mrc.com)
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การพิจารณาโครงการของ MRC
รัฐบาล สปป.ลาว ได้เสนอโครงการไซยะบุรีต่อคณะกรรมาธิการลุ่มน้าแม่โขง (Mekong River
Commission : MRC) เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามข้อตกลงของประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้าโขง
(Agreement on the Cooperative for the Sustainable Development of the Mekong River
Basin 5th April 1995) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย สปป. ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 สานักงานเลขาธิการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมของ MRC
(MRC Joint Committee) ตามกระบวนการ Prior Consultation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) โดยมีตัวแทน
MRC ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรณีการก่อสร้างเขื่อน
ไซยะบุรี ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
(ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการไซยะบุรีสามารถดูได้ที่ www.xayaburi.com)
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