การรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. สรุปสาระสาคัญของโครงการ
เหตุ ผ ลความ เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคง
จาเป็น
และเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านปฏิบัติการบารุงรักษาและความปลอดภัย
ระยะเวลา

ระยะเวลาดาเนินการในปี 2559 - 2563

ประมาณ
การเงินลงทุน

1. เงินลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด

ปริมาณงาน

1. สถานีไฟฟ้า 115/22 kV หรือ 33 kV

วงเงินลงทุน
(ล้านบาท)

4 แห่ง

1,395

56 วงจร-กม.

1,441

119 วงจร-กม.

3,854

3.2 Ring Main Unit (RMU)

204 ชุด

326

3.3 Unit Substation 22/33 kV – 400/230 V

278 ชุด

1,333

771 วงจร-กม.

2,202

460 วงจร-กม.

796

4.2 ติดตั้ง Remote Controlled Switch (RCS)

328 ชุด

99

4.3 ติดตั้ง RTU และระบบสื่อสาร

173 ชุด

18

21 ชุด

14

27,517 ชุด

7

4 เมือง

185

2. สายส่ง 115 kV (สายเหนือดินและใต้ดิน)
3. ระบบจาหน่ายใต้ดิน
3.1 สายเคเบิลใต้ดิน XLPE ทองแดง 22/33kV
พร้อมสาย Optical Fiber ลงดิน

3.4 งานก่อสร้างระบบจาหน่ายแรงต่า
4. ระบบจาหน่ายเหนือดิน
4.1 ปรับปรุระบบจ าหน่ายเป็นสายหุ้มฉนวน SAC
พร้อมติดตั้งสาย Overhead Ground wire

4.4 ติดตั้ง Recloser
4.5 ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนครอบ Live part
5. ค่าสารวจออกแบบและควบคุมงาน
รวม

11,670
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2. แหล่งเงินทุน
2.1 เงินลงทุนของโครงการแยกตามแหล่งการเงิน
- เงินกู้ในประเทศ

8,750

ล้านบาท

- เงินรายได้ กฟภ.

2,920

ล้านบาท

11,670

ล้านบาท

รวม
2.2 เงินลงทุนของโครงการแยกรายปี
แผนลงทุนรายปี

ล้านบาท

2559

360

2560

2,451

2561

2,802

2562

3,482

2563

2,575

รวม

11,670

ผลตอบแทนที่ 1. เพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) โดยลดจานวนครั้งไฟฟ้าดับ (SAIFI)
คาดว่าจะได้รับ และระยะเวลาไฟฟ้าดับ (SAIDI) ให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่หรือมหานครต่างๆ
จากโครงการ 2. สามารถรองรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
3. รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นามาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด
ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดจากปัญหาไฟตก ไฟดับ ลดความสูญเสียอันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้า รวมทั้ง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ลดปัญหาและระยะเวลาด้านการปฏิบัติการและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
5. พื้นที่ดาเนินการมีภมู ิทัศน์ที่สวยงามและระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟที่
อยู่ในชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่
ความพร้อมใน
การดาเนิน
โครงการ

กฟภ. มีความพร้อมในการดาเนินโครงการ โดยแบ่งการบริหารโครงการตามหัวข้อหลักดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อใช้ในการบริหารโครงการ
2. การจัดซื้อที่ดิน
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาดาเนินการ
4. การก่อสร้าง
5. การติดตามผลการดาเนินการ
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระหว่างแผนงานเดิมและแผนงานที่ปรับปรุง
รายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
1. ปัจจัยการ
พิจารณาคัดเลือก
เมืองใน
โครงการฯ

รายละเอียดโครงการฯ ฉบับเดิม

รายละเอียดโครงการฯ ฉบับปรับปรุง

1. ราคาที่ดิน

1. ด้านการท่องเที่ยวสะท้อนความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ ราคาที่ดิน
2. จานวนหน่วยจาหน่ายการใช้ไฟฟ้า
2. จานวนหน่วยจาหน่ายการใช้ไฟฟ้า
3. จานวนประชากร
3. จานวนประชากร
4. ความหนาแน่นประชากร
4. ความหนาแน่นประชากร
5. ความหนาแน่ น ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า และ 5. ความหนาแน่ น ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ า และ
จานวนมิเตอร์
จานวนมิเตอร์
6. รายรับของเทศบาล
6. รายรับของเทศบาล
2. พื้นที่ดาเนิน 12 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองพัทยา
โครงการที่
นครพิษณุโลก เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลนคร เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครหาดใหญ่
เปลี่ยนแปลง
รั ง สิ ต เมื อ งพั ท ยา เทศบาลนครสมุ ท รสาคร
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลนครนครราชสี มา เทศบาลเมือ งหั วหิ น
เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่
3. ปริมาณงานที่ 1. สถานีไฟฟ้า 115/22kV หรือ 33kV 13แห่ง
1. สถานีไฟฟ้า 115/22kV หรือ 33kV 4 แห่ง
เปลี่ยนแปลง
2. สายส่ง 115kV (สายเหนือดิน สายใต้ดิน) 93 2. สายส่ง 115kV (สายเหนือดิน สายใต้ดิน) 56
วงจร-กม.
วงจร-กม.
3. สายเคเบิลใต้ดิน XLPE 22/33 kV พร้อมสาย 3. สายเคเบิลใต้ดิน XLPE 22/33 kV พร้อมสาย
Optic Fiber ลงดิน ระยะทาง 329 วงจร-กม.
Optic Fiber ลงดิน ระยะทาง 119 วงจร-กม.
4. Ring Main Unit 466 ชุด
4. Ring Main Unit 204 ชุด
5. Unit Substation 22/33 kV 400/230 V 5. Unit Substation 22/33 kV 400/230 V
686 ชุด
278 ชุด
6. งานก่ อ สร้ า ง ระบบจ าหน่ า ยแรงต่ าใต้ ดิ น 6. งานก่อสร้าง ระบบจาหน่ายแรงต่าใต้ดิน 771
2,214 วงจร-กม.
วงจร-กม.
7. ปรั บ ปรุ ง ระบบจ าหน่ า ยเป็ น สายหุ้ ม ฉนวน 7. ปรั บ ปรุ ง ระบบจ าหน่ า ยเป็ น สายหุ้ ม ฉนวน
SAC พร้อมติดตั้งสาย Overhead Ground Wire SAC พร้อมติดตั้งสาย Overhead Ground Wire
1,560 วงจร-กม.
920 วงจร-กม.
8. ติดตั้ง Remote Controlled Switch (RCS) 8. ติดตั้ง Remote Controlled Switch (RCS)
752 ชุด
328 ชุด
9. ติดตั้ง RTU และระบบสื่อสาร 403 ชุด
9. ติดตั้ง RTU และระบบสื่อสาร 173 ชุด
10. ติดตั้ง Recloser 40 ชุด
10. ติดตั้ง Recloser 21 ชุด
11. ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนครอบ Live part 23,171 11. ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนครอบ Live part 27,517
ชุด
ชุด
4. วงเงินลงทุน
24,060 ล้านบาท
11,670 ล้านบาท
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2. ข้อวิเคราะห์
2.1 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
โครงการดังกล่าวถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี พ.ศ. 2555 –
2559) ของ กฟภ. ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้ความเห็นชอบแผนนี้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดย ครม.
อนุมัติในกรอบวงเงินโครงการ 103,130 ล้านบาท โดยครั้งนี้เสนอโครงการฯ สาหรับ 4 เมืองใหญ่ ในกรอบ
วงเงิน 11,670 ล้านบาท ซึ่งปรับลดจากโครงการเดิมฯ 12 เมืองใหญ่ วงเงิน 26,900 ล้านบาท โดยมีส่วนต่าง
ลดลง 15,750 ล้านบาท นอกจากนี้ กรอบเวลาการดาเนินการมีความแตกต่างกันจากกรอบเวลาเดิม 2557 2561 เป็น 2559 - 2563
2.2 ความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
การที่ กฟภ. จัดส่งโครงการฯ ให้ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นเป็นการดาเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบั ญญัติการประกอบกิ จ การพลั ง งาน พ.ศ. 2550 มาตรา 9 (3) ที่กาหนดให้ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงพลั งงานพิจ ารณาแผนการขยายระบบโครงข่ายพลั งงานของรัฐ ซึ่ง กกพ. จะต้ องให้ ความเห็ น
ประกอบตามมาตรา 11 (5) เพื่อนาเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อแผน
ดังกล่าว กกพ. จะต้องดาเนินการตามมาตรา 79 ในการพิจารณา หากมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาคัญของ
ประชาชน ให้ กกพ. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 26
2.3 ความเหมาะสมทางเทคนิค
2.3.1 พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ สาหรับ
การจัดทาการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมืองใหญ่นี้อาศัยข้อมูลสามส่วน ได้แก่ 1) Energy Demand
Forecast 2) Peak Demand Forecast และ 3) Load Factor ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของเมืองใหญ่ 4 เมือง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา
และ เทศบาลนครหาดใหญ่ ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่ดาเนินโครงการ
เทศบาลนครเชียงใหม่

ปัญหาสภาพการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน
 โหลดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้สถานีไฟฟ้า
ในปัจจุบันมีภาวะที่ใกล้เต็มพิกัด จึงควรมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของโหลดดั ง กล่ า ว และยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเป็นสถานีไฟฟ้าถาวร
 พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีจากัดและมีราคาที่ดินสูง การออกแบบ
สถานีไฟฟ้าควรออกแบบให้มีขนาดเล็กลง ในพื้นที่บางส่วนยังมีเหตุการณ์
ไฟฟ้าขัดข้องเกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากต้นไม้ที่หนาแน่นและไม่สามารถตัดได้
จึงควรวางแผนเปลี่ยนสายจาหน่ายจาก Partial Insulated Cable, PIC
เป็น Space Aerial Cable, SAC หรือ Twisted Aerial Cable
 ปัญหาด้านภูมิทัศน์ เนื่องจากระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารจานวนมาก ซึ่ง
เป็นพื้นที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่สาคัญการปรับปรุงภูมิทัศน์จึงเป็นการเพิ่มมูลค่า
ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
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พื้นที่ดาเนินโครงการ

ปัญหาสภาพการจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบัน
 มีการขยายตัวของโหลดเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหาด้านสถานี
ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 ระบบจาหน่ายบางส่วนในพื้นที่เทศบาลนครยังใช้สายหุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัด
(PIC) ดังนั้น เพื่อความมั่นคงของระบบและก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ประชาชน จึงต้องการเปลี่ยนเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด (SAC) ทั้งหมด
 ปั ญ หาแนวสายส่ ง ที่ พ าดผ่ า นในพื้ น ที่ ชุ ม ชนหนาแน่ น มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง
 ปัญหาด้านทัศนียภาพบริเวณสถานีที่ สาคัญ เช่น บริเวณรอบอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีและเขตคูเมืองเก่า เนื่องจากมีการขยายตัวของโหลดต่า ชุมชน
หนาแน่ น เป็นเขตเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งต้องการ
ความมั่นคงการจ่ายไฟ ความปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
 เมือ งพัท ยาเป็น เมือ งท่ องเที่ยวส าคัญ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าสู ง และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้จาเป็นต้องก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เมืองพัทยา

 เป็นเขตที่ประชาชนอาศัยหนาแน่นและมีอาคารสิ่งปลูกสร้างใกล้ชิดกับ
แนวระบบไฟฟ้า ทาให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่อประชาชน
รวมถึงความมั่นคงต่อระบบ
 ปัญหาด้านทัศนียภาพจากสายสื่อสารจานวนมาก ทาให้บดบังทัศนียภาพ
ของเมือง
เทศบาลนครหาดใหญ่

 ยั ง มี ก ารใช้ ส ายเปลื อ ยอยู่ เ ป็ น จ านวนมาก จึ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงเป็ น สายหุ้ ม ฉนวนทั้ ง หมด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณ
สะพานลอย หรือบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ
 ปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเขต
เศรษฐกิจสาคัญมีประชาชนอาศัยหนาแน่น มีอาคารและสิ่งปลู กสร้าง
จานวนมาก อยู่ใกล้ระบบไฟฟ้า

2.3.2 ความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบจาหน่ายไฟฟ้า
โครงการฯ ประกอบด้วย งานปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้ องการใช้
ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ การนาระบบลงใต้ดินจะช่วยเพิ่มระดับความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบจาหน่ายไฟฟ้าใน
โครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงเชื่อถือได้ระบบจาหน่ายไฟฟ้าในโครงการฯ โดยจะ
ช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับในเมืองใหญ่ทั้งสี่เมืองได้เป็นอย่างมาก และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้าใน
พื้นที่ ช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากปัญหาไฟฟ้าดับอันเป็นคุณค่าหลักของการนาระบบจาหน่ายไฟฟ้าลงใต้ดิน
ทั้งนี้ กฟภ. ได้ประเมินค่า SAIFI และ SAIDI เป้าหมายของโครงการฯ ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของโครงการ
SAIFI
พื้นที่ดาเนินการ

SAIDI

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

(ครั้ง/ราย/ปี)

(ครั้ง/ราย/ปี)

(ครั้ง/ราย/ปี)

(ครั้ง/ราย/ปี)

1. เทศบาลนครเชียงใหม่

3.06

1.23

79.73

10.14

2. เทศบาลนครนครราชสีมา

3.20

1.02

79.58

6.98

3. เทศบาลเมืองพัทยา

2.18

0.61

50.96

6.90

4. เทศบาลนครหาดใหญ่

1.59

0.63

51.43

12.62

สาหรับการวิเคราะห์ในส่วนของการไหลของกาลังไฟฟ้าและกาลังสูญเสียในระบบหลังจากปรับปรุง
พบว่า ค่าความสูญเสียมีค่าน้อยกว่าค่าเป้าหมายในปี 2554 ส่วนการวิเคราะห์กระแสลัดวงจรโดยจาลองการ
เกิดกระแสลัดวงจรสามเฟสและแบบหนึ่งเฟสลงดิน พบว่า กระแสลัดลงจรดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์พิกัดกระแส
ของอุปกรณ์ป้องกัน
2.3.3 ความเหมาะสมต่อแผนการลงทุนและผลตอบแทน
2.3.3.1 ด้านการเงิน (Financial)
อัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินของโครงการ (Financial Internal Rate of
Return, FIRR) จากการประเมิน พบว่า มีค่า -8.680 ซึ่งมีค่าต่ากว่าอัตราส่วนลดค่อนข้างมาก อันเป็นการ
สะท้อนกาไรจากการขายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาระบบไฟฟ้านั้นไม่เพียงพอต่อเงิน
ลงทุนของโครงการ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าปัจจุบันและผลตอบแทนทางการเงิน จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ

1. เทศบาลนครเชียงใหม่

3,164.92

มูลค่าปัจจุบัน
ของ
ผลตอบแทน
(PVBF)
(ล้านบาท)
19.43

2. เทศบาลนครนครราชสีมา

2,059.12

23.91

-2,035.21

0.012

-8.739

3. เมืองพัทยา

2,627.80

32.76

-2,595.04

0.012

-8.602

4. เทศบาลนครหาดใหญ่

1,793.76

20.92

-1,772.84

0.012

-8.717

รวมทั้ง 4 เมือง

9,834.76

117.67

-9,717.08

0.012

-8.680

พื้นที่ดาเนินการ

มูลค่าปัจจุบัน
ของเงินลงทุน
(PVICF)
(ล้านบาท)

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ
(NPVBF)
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
ผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นต่อ
เงินทุน (B/C)

อัตรา
ผลตอบแทน
ทางการเงิน
(FIRR)
(ร้อยละ)

-3.145.48

0.006

-8.668

2.3.3.2 ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economics)
2.3.3.2.1
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อมูลค่าปัจจุบันของ
เงินลงทุน (Benefit Cost Ratio: B/C) จากการประเมิน ณ อัตราคิดลดร้อยละ 7.32 พบว่า มีค่า B/C เท่ากับ
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0.012 หมายถึง การลงทุนได้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 1 บาท นั้นก่อให้เกิดผลตอบแทนสุทธิเพียง 0.012 บาท เท่านั้น
2.3.3.2.2
อั ต ราผลตอบแทนภายในเชิ ง เศรษฐกิ จ ของโครงการ
(EIRR) จากการประเมิน พบว่า ค่า EIRR อยู่ที่ 15.47 ในขณะอัตราที่ใช้ในการคิดลดมีค่าร้อยละ 10 ดังนั้น
โครงการฯ มี EIRR มากกว่าค่าเสียโอกาสในการลงทุนโครงการอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงมูลค่าปัจจุบันและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ
มูลค่าปัจจุบัน
ของเงินลงทุน
(PVICE)
(ล้านบาท)

1. เทศบาลนครเชียงใหม่

3,138.10

มูลค่าปัจจุบัน
ของ
ผลตอบแทน
(PVBE)
(ล้านบาท)
4,942.37

2. เทศบาลนครนครราชสีมา

1,929.87

4,455.72

2,525.85

2.31

17.08

3. เมืองพัทยา

2,454.94

4,696.61

2,241.67

1.91

15.48

4. เทศบาลนครหาดใหญ่

1,680.09

3,729.78

2,049.69

2.22

16.68

รวมทั้ง 4 เมือง

9,204.49

17,824.48

8,619.98

1.94

15.47

พื้นที่ดาเนินการ

มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ
(NPVBE)
(ล้านบาท)

อัตราส่วน
ผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นต่อ
เงินทุน (B/C)

อัตรา
ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ
(EIRR)
(ร้อยละ)

1,804.26

1.57

13.62

2.3.3.3 สรุปการวิเคราะห์
จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) ของโครงการฯ และค่าของทั้งสี่เมืองมีค่าติด
ลบ ขณะที่ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ของโครงการฯ และค่าของทั้งสี่เมืองมีค่าเป็นบวกและเกิน10
และ/หรือร้อยละ 12 ตามความเห็นของ สศช. ซึ่งเห็นได้ว่าผลตอบแทนทางการเงินของโครงการฯ มีค่าต่ากว่า
ROIC แสดงว่าไม่คุ้มค่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มีค่าเป็นบวก แสดงว่า เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้น การสนับสนุนโครงการฯ จึงสามารถดาเนินการได้ หากแต่การกาหนดผลตอบแทน
การลงทุนของ กฟภ. ในโครงการฯ นี้เห็นควรเสนอให้ค่า ROIC ของโครงการฯ เท่ากับศูนย์ เพื่อให้ กฟภ. เป็น
ผู้แบ่งเบาภาระที่จะเกิดขึ้นต่ออัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ
2.3.4 ผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า
ผลกระทบจากการลงทุ นโครงการต่อ อั ต ราค่ า ไฟฟ้ า มี ส มมุ ติ ฐ านในการวิ เคราะห์
ผลกระทบดังนี้
1) ROIC = 4.73 %
2) Inflation Rate 3% โดยพิจารณา ปี 2559 เป็นปีฐาน
แผนงาน
รวมเงินลงทุน
(ล้านบาท)
ROIC (%)
เงินที่ประชาชนต้อง

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

360.00 2,451.00 2,802.00 3,482.00

2,575.00

11,670

4.73% 4.73%
4.73%
4.73%
377.03 2,566.93 2,934.53 3,646.70

4.73%
2,696.80

12,221.99
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แผนงาน
จ่าย (ล้านบาท)
หน่วย (GWh)

2559

2560

178,769 185,793

2561

2562

2563

รวม

192,339

199,546

206,246 962,692.61

ในส่วนของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เมื่อ
จาแนกเป็นรายปีตามการลงทุนของโครงการแสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ต้นทุนต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการลงทุนของโครงการเมื่อคิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ อยู่ที่ 1.254 สตางค์ต่อหน่วยจาหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องรวมต้นทุนเงินทุนดังกล่าวเข้ากับค่าไฟใน
อนาคตตามอายุสินทรัพย์โดยมีอัตรา Inflation rate เพื่อคานวณมูลค่าในอนาคตซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3 ทั้งนี้ เงิน
ลงทุนในโครงการดังกล่าวได้รวมอยู่ในโครงการค่าไฟเรียบร้อยแล้ว จึงไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า
2.3.5 การหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้าซ้อน
โครงการนี้เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ขอบเขตงานไม่มีความซ้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ ที่ กฟภ. นาเสนอมา จึงไม่ถือว่าเป็นการ
ลงทุนที่ซ้าซ้อน
2.3.6 ความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชน
การก่อสร้ างสถานี ไฟฟ้าเป็ นการก่อสร้างในพื้นที่ เมืองใหญ่ ซึ่งไม่มีการดาเนินงานที่จะขัดต่อ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ ห้ า มทางกฎหมาย รวมทั้ ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การที่ จ ะส่ ง ผลกระทบร้ า ยแรงต่ อ
สิ่งแวดล้อม ไม่ผ่านพื้นที่ป่า ไม่ผ่านพื้นที่ลุ่มน้า เนื่องจากก่อสร้างในพื้นที่ริมถนนทางหลวงในเขตเมือง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ได้แก่
ผลกระทบในเรื่องเสียง ฝุ่น และของเสียในช่วงระยะเวลาก่อสร้างที่จะมีปริมาณมากกว่าในช่วงเวลาปกติ อย่างไร
ก็ตามประเด็นดังกล่าว กฟภ. จะต้องดาเนินการควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่
ข้างเคียงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด รวมถึงต้องมีมาตรการดูแลให้การก่อสร้างดาเนินไปอย่างปลอดภัย มีอาชีว
อนามัย และส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด
8

ทั้งนี้ ในช่วงระยะการจ่ายไฟ และการบารุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบเนื่องจากเกิดการ
รั่วซึมของน้ามันหม้อแปลงที่ปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้า หรือเกิดก๊าซซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก กฟภ.
จะต้องมีการวางแผนงานติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมดูแลในประเด็นความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนด้วย
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