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ใบแถลงขาว 
 

“รัฐบาลตองทบทวนโครงการและแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา(2555-2573) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 3” 
 
 
  ในนาม “คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ใน
ภาคเหนือ” ขอเรียกรองให ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณาทบทวน โครงการพลังงานไฟฟาในภาคเหนือ
จํานวน 7 โครงการภายใตการดําเนินการของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และไดทบทวน
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา(2555-2573) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยตองคืนสิทธิการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพฒันาทุกๆดาน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57, 58 และ 
67 ไดรับรองไว 
 
  โครงการพลังงานไฟฟาในภาคเหนือจํานวน 7 โครงการภายใตการดําเนินการของ การ
ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดแก  

1. โครงการสายสงไฟฟาขนาด 500 กิโลโวลต จากโรงไฟฟาหงสาลิกไนตในประเทศสปป.ลาว กําลัง
การผลิต 1,473 เมกะวัตต กําลังกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง ผานเขามาทาง อ.สองแคว อ.ทาวังผา 
จ.นาน ไปเชื่อมตอกับระบบสายสงที่ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

2. โครงการเขื่อนฮัตจี กําลังการผลิต 1,260 เมกะวัตต บนแมน้ําสาละวินในประเทศพมา และโครงการ
สายสงไฟฟาขนาด 500 กิโลโวลต ผานมายังประเทศไทยดาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก โดย กฟผ. ไป
รวมลงทุนกอสรางเข่ือนฮัตจีผาน บริษัท กฟผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

3. โครงการเขื่อนทาซางบนแมน้ําสาละวินในประเทศพมา กําลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต และ
โครงการสายสงไฟฟาขนาด 500 กิโลโวลต ผานมายังประเทศไทยดาน อ.แมอาย, อ.เชียงดาว จ.
เชียงใหม ไปเชื่อมระบบสายสงที่ จ.ลําปาง โดย กฟผ. ไปรวมลงทุนกอสรางเข่ือนทาซางผาน 
บริษัท กฟผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

4. โครงการสายสงจากโรงไฟฟาถานหินมายกก ในรัฐฉาน ประเทศพมา มีกําลังการผลิต 405 เมกะ
วัตต ในรัฐฉาน ประเทศพมา จะกอสรางสายสงไฟฟาเขามายังประเทศไทย ดาน อ.แมจัน จ.
เชียงราย มาเชื่อมกับสถานีไฟฟาเชียงราย 

5. โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินใหมใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
6. โครงการทําเหมืองลิกไนต ท่ี อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม เพื่อขนสงถานหินไปใชท่ี โรงไฟฟาแมเมาะ 

จ.ลําปาง 
7. โครงการสายสงไฟฟา จากเข่ือนปากแบง และเข่ือนน้ําอู ในประเทศสปป.ลาว จะผานเขามาทาง   

อ.สองแคว อ.ทาวังผา จ.นาน ไปเชื่อมตอกับระบบสายสงที่ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 
 

ดวยเหตุผลดงัตอไปนี้ 
 

1. ในระดับโครงการนั้น ทุกโครงการจะสรางปญหาผลกระทบดานสังคม ส่ิงแวดลอมและตอ
ชุมชน ท้ังภายในประเทศและขามพรมแดน ซึ่ง กฟผ. มิไดดําเนินการดวยความโปรงใส บนหลักการธรรมาภิ
บาลท่ีดี  และอาจขามข้ันตอนของกฎหมายที่กําหนดไว อาทิเชน 

 โครงการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง ท่ีรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศนั้น ชุมชนที่อยูในแนว
สายสงไมมีโอกาสรับทราบขอมูล (เชน ภาพรวมของโครงการ, แนวสายสงไฟฟา, 
ผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีอยูอาศัยตามแนวสายสงไฟฟาในระยะยาว) และมีกระบวนการ
มีสวนรวมตัดสินใจตอโครงการทั้งหมดในภาพรวมได ชุมชนจะรับทราบก็ตอเมื่อไดมีการตก
ลงซื้อขายไฟฟาเปนท่ีเรียบรอยแลว และการกอสรางสายสงไฟฟาในประเทศไทย ได
กลายเปนสวนหนึ่งของสัญญาวาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยชุมชนไมมีสิทธิในการ
รับรูขอมูลและสิทธิแสดงความเห็นตอโครงการ ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 57, 58 แตประการ
ใด  นอกจากน้ันการผูกพันการกอสรางสายสงไฟฟาในสัญญาน้ัน ยังเปนการดําเนินการท่ี
ขามข้ันตอนของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 และกฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหโครงการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตองจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จกอนการดําเนินโครงการดวยเชนกัน 

 โครงการเขื่อนฮัตจี บนแมน้ําสาละวินในประเทศพมา จะสรางปญหาผลกระทบตอชุมชน
และระบบนิเวศในประเทศไทยดวยเชนกันน้ัน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ได
ดําเนินการตรวจสอบและมีมติใหระงับการดําเนินการโครงการดังกลาว และไดแจงมตินี้ตอ
รัฐบาลในป 2552 แตจนถึงปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ยังคงประกาศจะ
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เดินหนากอสรางเข่ือนฮัตจี โดยมิไดใสใจตอมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
แตประการใด 

 โครงการเหมอืงถานหินท่ีอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกําลังอยูระหวางเตรียมการ
นั้น โครงการน้ีไดสรางความขัดแยงอยางรุนแรงภายในชุมชน และจะสรางผลกระทบอยาง
รุนแรงตอการใชท่ีดิน, แหลงน้ํา และคุณภาพอากาศของชุมชนเวียงแหงตลอดระยะเวลา
การทําเหมืองอยางนอย 30 ป ซึ่งปริมาณถานหินสํารองทั้งหมดที่อําเภอเวียงแหง เทียบได
กับการใชถานหินของโรงไฟฟาแมเมาะเพียง 1 ปเทาน้ัน 

 โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินใหมใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เทากับเปนการซ้ําเติม
ปญหาผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอม ในยาวนานออกไปอีก 

 
 

2. ในระดับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา(2555-2573) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 นั้น ไดกําหนด
เปาหมายของการรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศรวม 6,572 เมกะวัตต ซึ่งแยกไดดังนี้ 

 ระหวางป 2555 ถึง 2562 มีการลงนามในสัญญาซื้อไฟฟาจากตางประเทศแลวรวม 3,572 
เมกะวัตต 

 ระหวางป 2564 ถึง 2573 กําหนดในแผนวาจะรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศปละ 300 เมกะ
วัตต รวม 3,000 เมกะวัตต 
ดังนั้นการท่ี กฟผ. ระบุวาจะพัฒนาโครงการเขื่อนฮัตจีและเข่ือนทาซางในเดือนกรกฎาคม 

2555 ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันถึง 6,260 เมกะวัตตนั้น เปนจํานวนท่ีมากกวาการรับซื้อที่ระบุไวใน
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟากวาสองเทาตัว ซึ่งเปนแผนฯท่ีเพิ่งประกาศใชใหมเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 จึง
เปนความขัดแยงกันเองอยางเห็นไดชัด และสะทอนใหเห็นวาแผนกําลังผลิตไฟฟาของประเทศ ไมไดถูกตั้ง
บนพื้นฐานของความตองการไฟฟาท่ีแทจริง และในกรณีของเข่ือนฮัตจีและเข่ือนทาซาง กฟผ. จะมี
ภาพลักษณของผลประโยชนทับซอนในการไปรวมลงทุนกอสรางเข่ือนในประเทศพมาดวย โดยสามารถผลัก
ภาระตนทุนของการมีไฟฟาสํารองมากเกินไป ใหกับประชาชนผูใชไฟฟาท่ัวประเทศ 

 
นอกจากนี้ในป 2563 กฟผ. จะมีกําลังผลิตติดตั้งที่พึ่งไดสูงถึง 44,089 เมกะวัตต  ดังนั้น

หาก กฟผ. เลือกลงทุนในการเพิ่มประสิทธิการใชพลังงานใหได 1 % ตอป และตอเนื่องไปจนส้ินสุดแผนใน
ป 2573 แลว เทากับการไดกําลังการผลิตไฟฟากลับคืนมาประมาณ 440 เมกะวัตตตอป การเลือกลงทุนใน
วิธีนี้เทากับ ประเทศไมจําเปนตองซื้อไฟฟาจากตางประเทศอีกตอไปตั้งแตปพ.ศ. 2564  
 
 

3. การพัฒนาแผนกําลังผลิตไฟฟาใหม โดยพัฒนาจากขอบกพรองของการวางแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาท่ีผานมา (ไดแก การพยากรณความตองการใชไฟฟาสูงสุดที่เกินความเปนจริง, การ
ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเกินจริง และเปนการเติบโตแบบกาวกระโดด), การ
จัดการดานการใชไฟฟา ท่ีสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน 20 ปของรัฐบาล, การเพิ่มการใชพลังงาน
หมุนเวียน, การเพิ่มการผลติไฟฟาและความรอนรวมท่ีมีประสิทธิภาพสูง (Cogeneration), การเพิ่มการผลิต
พลังงานไฟฟาและความรอนรวม, การขยายอายุโรงไฟฟาบางแหงจาก 20-25 ป เปน 30 ป ซึ่งมีชื่อเรียกวา 
“ขอเสนอ แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา 2555-2573 (แผนพีดีพี 2012*)”  
 

แผนพีดีพี 2012 จะสงผลใหกําลังผลิตทั้งหมดจนถึงส้ินป 2573 นั้น เทากับ 35,579 เม
กะวัตต เมื่อเทียบกับกําลังผลิตพึ่งไดในปนี้อยูท่ี 30,608 เมกะวัตต เทากับวาใน 18 ปขางหนา ประเทศมี
ความตองการใชไฟฟาจริงเพิ่มข้ึนเพียง 4,971 เมกะวัตต หรือปละ 276 เมกะวัตตเทาน้ัน 

และหากเทียบกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา(2555-2573) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 
กําหนดใหป 2573 มีกําลังผลิตไฟฟาพึ่งไดเทากับ 60,680 เมกะวัตตแลว หมายถึงใน 18 ปขางหนา 
ประเทศตองลงทุนสรางโรงไฟฟาใหไดถึงปละ 1,760 เมกะวัตต 
 
  แผนพีดีพี 2012 นอกจากจะไมตองดําเนินการใน 7 โครงการดังกลาวขางตนแลว ยัง
รวมถึงโครงการโรงไฟฟาอกีเปนจํานวนมากไมมีความจาํเปนตองสรางอีกตอไป ผลประโยชนท่ีจะไดจาก
แผนพีดีพี 2012 ไดแก 

 ลดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได 13,198 เมกะวัตต 
 ไมจําเปนตองนําเขาถานหิน กาซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียรหรือพลังน้ําเพิ่มเติม ประเทศไทยมี

กําลังผลิตไฟฟาสํารองมากเพียงพอ และมียังโครงการท่ีมีแผนจะดําเนินงาน สามารถรักษาปริมาณ
กําลังผลิตไฟฟาสํารองที่ 15% ไวจนถึงป 2560 

 หลีกเลี่ยงไมตองลงทุนเปนเม็ดเงินจํานวน 2 แสนลานบาท 
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 คาไฟฟาของผูบริโภคจะลดลง 12% ภายในป 2573 เมื่อเทียบกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 
2553-2573 

 ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากรในอัตรา 7.7% ภายในป 2573 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2553 แตถาดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 2553-2573 จะมีการเพิ่ม
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากรข้ึนถึง 75% 

 
 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังสามประการนั้น “คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนา
พลังงานไฟฟาของ กฟผ. ในภาคเหนือ” ขอเรียกรองให ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  

 
1. ไดเขามาดูแลแกไขปญหาระบบไฟฟาของประเทศอยางจริงจัง ใหสอดคลองกับความโปรงใส 

หลักการธรรมาภิบาลท่ีดี และสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีไดรับรองสิทธิของประชาชน
ในการมีสวนรวมพัฒนาในทุกๆดาน  

2. ตองไมใหมายาคติ “ความมั่นคงดานพลังงาน” ถูกนํามาใชเพื่อการกอสรางโรงไฟฟาไมมีท่ี
ส้ินสุด โดยปราศจากกระบวนการตรวจสอบดังที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งไมไดเกิดผลประโยชนใดๆ
ตอประชาชน ในทางกลับกันจะสรางภาระใหกับประชาชนในการลงทุนสรางโรงไฟฟามากกวา 
สองแสนลานบาท ในอีก 18 ปขางหนา 

3. ไดมีบัญชาส่ังการใหกระทรวงพลังงานและ กฟผ. นํา แผนพีดีพี 2012 มาใช  
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ในภาคเหนือ 
 

16 สิงหาคม 2555 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ในภาคเหนือ” เปนการ
รวมตัวของประชาชนและองคกร ท้ังที่อยูและไมอยูในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ท้ัง 7 
โครงการในภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟาตางๆ 
และการแสวงหาทางออกดานพลังงานไฟฟาของประเทศ ท่ีจะสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ียั่งยืน ไม
ทําลายชุมชนและส่ิงแวดลอม 
 

*แผนพีดีพี 2012 โดย ชื่นชม สงาราศี กรีเซน และ ดร. คริส กรีเซน สามารถเขาถึงไดโดย
http://www.palangthai.org/docs/PDP2012-Thai.pdf  

 
สํานักงานประสานงานชั่วคราว 
คณะทํางานศึกษาผลกระทบจากโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาของ กฟผ. ในภาคเหนือ 
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) 
77/1 หมู 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. (053) 810623-4 
Email: ncod_cm@yahoo.com, ncod_cm@hotmail.com 
 


