
 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้าไซยะบุรี 
(Xayaburi Hydroelectric Power Project) 

 
ความเป็นมา 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี   กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีภารกิจส าคัญในการ
จัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอและมั่นคง โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าท่ี
เหมาะสม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

จากภารกิจดังกล่าว กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้วางแผน
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า  โดยพิจารณาแหล่งผลิตภายในประเทศเป็นอันดับแรก  ซึ่งประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้เช้ือเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินคุณภาพสูง  โรงไฟฟ้าพลังน้ า
แบบสูบกลับ การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น  โดยมีการกระจายแหล่งเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบการผลิตไฟฟ้า 

นอกจากการจัดหาก าลังผลิตไฟฟ้าในประเทศแล้ว  ยังมีอีกทางเลือกหน่ึงท่ีส าคัญ คือ การรับซื้อ
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  โดยรัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 
Understanding : MOU) กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านส าหรับจ าหน่ายให้ประเทศไทย  โดยโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน้ าไซยะบุรี เป็นโครงการท่ีจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่ประเทศไทยภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว 

ลักษณะโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าไซยะบุรี ต้ังอยู่ในแขวงไซยะบุรีของ สปป.ลาว เป็นการสร้างเข่ือน
ทดน้ าบนแม่น้ าโขงเพื่อยกระดับน้ าให้สูงข้ึน โดยไม่มีการผันน้ าออกจากแม่น้ าโขงและไม่มีการกักเก็บ
น้ าเหมือนเข่ือนท่ีมีอ่างเก็บน้ าท่ัวๆ ไป การสร้างเข่ือนทดน้ าจะท าให้ระดับน้ าในแม่น้ าโขงสูงข้ึนเฉพาะ
ช่วงแขวงไซยะบุรี ไปถึงตอนใต้ของเมืองหลวงพระบาง โดยมีระดับน้ าใกล้เคียงกับระดับน้ าสูงสุดในฤดู
น้ าหลากตามธรรมชาติ ส่วนตอนล่างของแม่น้ าโขงจะมีระดับน้ าปกติตามธรรมชาติ  
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าไซยะบุรี มีลักษณะเป็นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 810 เมตร 
ความสูงหัวน้ าใช้งาน (Rated Net Head) 28.5 เมตร มีการติดต้ังประตูระบายน้ าเพื่อใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าจ านวน 10 บาน  โดยติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จ านวน 7 เครื่อง 
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย และขนาด 60 เมกะวัตต์  จ านวน 1 เครื่อง เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่ สปป. ลาว  รวมก าลังผลิตติดต้ังท้ังสิ้น 1,285 เมกะวัตต์  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ยปีละ 7,370 ล้านหน่วย 

โครงการน้ีออกแบบให้มีประตูน้ าส าหรับเรือสัญจรติดกับเข่ือนด้านขวา กว้าง 12 เมตร ยาว 
120 เมตร เพื่อรองรับการสัญจรทางน้ าส าหรับเรือขนส่งขนาด 500 ตัน และมีทางปลาผ่านเพื่อรักษา
พันธุ์ปลา กว้าง 10 เมตร ติดกับเข่ือนด้านซ้าย นอกจากน้ี ยังออกแบบให้มีทางระบายน้ าล้นฉุกเฉิน
เพื่อช่วยระบายน้ าเมื่อเกิดอุทกภัยในฤดูน้ าหลาก  เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะปล่อยน้ าไหลผ่านใน
แต่ละวันเท่ากับปริมาณน้ าท่ีไหลเข้า โดยไม่มีการกักเก็บน้ าไว้  ดังน้ัน ปริมาณน้ าในลุ่มแม่โขงจะเป็นไป
ตามธรรมชาติตลอดท้ังปี  

ประโยชน์ของโครงการ 

เมื่อโครงการไซยะบุรีก่อสร้างแล้วเสร็จ  จะส่งพลังไฟฟ้าให้ประเทศไทยจ านวน 1,220 เมกะวัตต์ 
ท่ีจุดส่งมอบไฟฟ้าชายแดนไทย-ลาว เป็นระยะเวลา 29 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  คิดเป็น
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณปีละ 6,929 ล้านหน่วย   โครงการฯ มีอัตราค่าไฟฟ้าคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง
ตามราคาเช้ือเพลิงในตลาดโลก และยังเป็นอัตราค่าไฟฟ้าท่ีแข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ 
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กล่าวคือ มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ณ ชายแดน 2.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ตลอดอายุสัญญา 29 ปี 
ขณะท่ีโรงไฟฟ้าทางเลือกในประเทศ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 2.90 ถึง 4.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 

นอกจากน้ี การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทาง
เศรษฐกิจและสังคมของท้ังสองประเทศ 

การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผู้พัฒนาโครงการ (Xayaburi Power Company Limited) ได้ด าเนินการศึกษาผลกระทบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านผลกระทบต่อคุณภาพน้ า อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ า และระบบ
นิเวศวิทยาโดยรวม และน าเสนอรายงานการศึกษาดังกล่าว พร้อมท้ังแผนงานแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ต่อรัฐบาล สปป. ลาว 

เน่ืองจากโครงการฯ ต้ังอยู่บนล าน้ าโขง  ผู้พัฒนาโครงการได้ด าเนินการออบแบบโครงการฯ 
ตามแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission : 
MRC) โดยมีแผนงานส าคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังน้ี  

1. การจัดท าระบบทางปลาผ่าน  

ผู้พัฒนาโครงการฯ จะจัดให้มีทางปลาว่ายน้ าผ่านข้ึนลงขนาดกว้าง 10 เมตร  เพื่อให้ปลา
สามารถเดินทางได้ตามฤดูกาลต่างๆ รวมท้ังจะจัดให้มีสถานีขยายพันธุ์ปลา เพื ่อให้มั ่นใจว่าจะมี
ผลผลิตท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพประมงของประชาชนท่ีอาศัยตามริมฝั่งแม่น้ าโขง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางปลาผ่านขนาดใหญ่
กวา้ง 10 เมตร 
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2. ช่องทางเดินเรือ  

ปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทางเรือไม่สามารถท าได้ตลอดปี  เพราะช่วงหน้าแล้ง
จะมีเกาะแก่งโผล่ข้ึนหลายแห่ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือขนาดใหญ่  ผู้พัฒนาโครงการฯ จะ
ก่อสร้างช่องทางเดินเรือท่ีรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 500 ตัน ท าให้การเดินเรือสะดวกมาก
กว่าเดิม 

 
 

3. การระบายตะกอน 

ส าหรับตะกอนแขวนลอยท่ีมากับน้ าน้ัน โดยธรรมชาติจะมีมากในช่วงน้ าหลากท่ีมีปริมาณ
น้ ามากและน้ าไหลเร็ว ส่วนในฤดูแล้งตะกอนจะน้อยลง  และเน่ืองจากโครงการได้ปล่อยน้ าผ่านใน
ปริมาณท่ีไหลอยู่ตามธรรมชาติทุกวัน ความเร็วของน้ าจะใกล้เคียงกับธรรมชาติ เดิม อย่างไรก็ตาม
โครงการได้ออกแบบให้มีประตูระบายทรายเพิ่มเติมไว้ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหลของตะกอนและ
อาหารของสิ่งมีชีวิตในล าน้ าอีกส่วนหน่ึงด้วย 

4. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง   

การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โครงการฯ จะรักษาการระบายน้ าให้เท่ากับปริมาณน้ าท่ีไหล
ในลุ่มแม่น้ าโขงในแต่ละวัน  โดยการควบคุมน้ าจะเป็นแบบรายวัน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ าเหนือ
เข่ือนไม่เกิน 0.5 เมตร และท้ายเข่ือนไม่เกิน 1.5 เมตร ดังน้ัน เมื่อโครงการน้ีแล้วเสร็จ ระดับน้ าด้าน
เหนือเข่ือนจะค่อนข้างคงท่ีตลอดเวลา ส่วนทางด้านท้ายน้ าน้ันจะเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ระดับน้ าจะ
สูงในฤดูน้ ามากและต่ าในฤดูน้ าน้อย ซึ่งข้ึนอยูก่ับปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงตามปกติ 

(ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออบแบบโครงการฯ ตามแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง สามารถดูได้ท่ี www.mrc.com) 

 

http://www.mrc.com/
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การพิจารณาโครงการของ MRC 

รัฐบาล สปป.ลาว ได้เสนอโครงการไซยะบุรีต่อคณะกรรมาธิการลุ่มน้ าแม่โขง (Mekong River 
Commission : MRC)  เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามข้อตกลงของประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ าโขง 
(Agreement on the Cooperative for the Sustainable Development of the Mekong River 
Basin 5th April 1995)  ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย สปป. ลาว เวียดนาม และกัมพูชา 

เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2554 ส านักงานเลขาธิการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมของ MRC 
(MRC Joint Committee) ตามกระบวนการ Prior Consultation ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) โดยมีตัวแทน 
MRC ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรณีการก่อสร้างเข่ือน
ไซยะบุรี ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว 

(ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการไซยะบุรีสามารถดูได้ท่ี www.xayaburi.com) 

 

 

 

 

http://www.xayaburi.com/

