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“การปฏริปูพลงังาน” ไดก้ลายเป็นสว่นหนึ;งของกระแสสงัคมในการผลกัดนัการปฏริปูประเทศ 
อยา่งไรกต็าม “กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพื2อความยั 2งยืน” ซึ;งประกอบดว้ยบุคคลที;มปีระสบการณ์การทาํงาน
เกี;ยวพนักบัสาขาพลงังานหรอืการพฒันาที;ย ั ;งยนืมาเป็นเวลายาวนาน เหน็วา่สิ;งที;มกีารนําเสนอบางอยา่ง
โดยบุคคลบางกลุม่นั Qน อยูบ่นพืQนฐานขอ้มลูที;ไมส่มบรูณ์และถกูตอ้งนกั แมอ้าจเป็นที;ถกูใจแก่ประชาชน
เพราะมลีกัษณะคลา้ยนโยบายประชานิยม อาทเิชน่ นํQามนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ราคาถกู การ
เกบ็ภาษกีารสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมใหส้งู หรอืทวงคนื ปตท.มาเป็นของรฐั เป็นตน้ ซึ;งหากมกีารนําไป
ปฏบิตัอิาจสรา้งความเสยีหายอยา่งมากแก่ประเทศโดยสว่นรวม แต่ทั QงนีQไมไ่ดห้มายความวา่ภาคพลงังานไม่
มปัีญหา พวกเราเหน็วา่มปัีญหาหลายประการที;ควรไดร้บัการแกไ้ขโดยเรว็เพื;อใหเ้กดิประโยชน์ที;ย ั ;งยนืแก่
ประเทศและประชาชนคนไทยในระยะยาว จงึไดร้วมตวักนัขึQนเพื;อจดัทาํขอ้เสนอนีQต่อสาธารณชนทั ;วไป โดย
มกีารเปิดตวักลุม่ฯพรอ้มขอ้เสนอฯเมื;อวนัที; 12 พฤษภาคม 2557 ทั QงนีQขอ้เสนอนีQไมเ่กี;ยวขอ้งกบักลุม่
การเมอืงหรอืกลุม่ผลประโยชน์ใดๆ 

หลงัการเปิดตวักลุม่ฯ “กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพื2อความยั 2งยืน” ไดด้าํเนินการชีQแจงขอ้เสนอพรอ้ม
แลกเปลี;ยนความคดิเหน็กบัประชาชน กลุม่บุคคลและองคก์รวชิาชพีต่างๆหลายกลุม่ รวมทั Qงไดเ้ขา้รว่มชีQแจง
ขอ้เสนอของกลุม่ฯในการประชมุระหวา่ง คสช. หน่วยงานพลงังาน และกลุม่บุคคลต่างๆรวม 2 ครั Qง ทั QงนีQ 
กลุม่ฯไดร้บัขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ที;เป็นประโยชน์เป็นจาํนวนมาก จงึไดป้รบัปรงุขอ้เสนอของกลุ่มฯ
ตามที;ปรากฏในเอกสารนีQ 

ข้อเทจ็จริง 

 ในชว่ง h – 4 ปีที;ผา่นมา ไดม้กีารนําเสนอขอ้มลูจากบางภาคสว่นของสงัคมที;อาจทาํใหป้ระชาชน
สบัสนจนคดิวา่ ประเทศไทยของเรามแีหลง่ทรพัยากรปิโตรเลยีม (นํQามนัและก๊าซธรรมชาต)ิ จาํนวนมากมาย
มหาศาล จงึควรกาํหนดราคาพลงังานโดยเฉพาะนํQามนั ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ
สาํหรบัยานยนต ์(NGV) ในประเทศใหต้ํ;าเขา้ไว ้แต่ขอ้เทจ็จรงิกค็อื 

• เราไมไ่ดม้แีหลง่พลงังานในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตแิละนํQามนัดบิมากมาย แมว้า่ในชว่ง 40 
ปีที;ผา่นมา การผลติพลงังานเชงิพาณิชยใ์นประเทศไทยเพิ;มขึQนสูร่ะดบัหนึ;งลา้นบารเ์รลต่อวนั
เทยีบเทา่นํQามนัดบิ แต่การใชพ้ลงังานของไทยกเ็พิ;มขึQนดว้ยอยา่งมากเชน่กนั การผลติจงึไมพ่อใช ้
ตอ้งนําเขา้พลงังานจากต่างประเทศมากกวา่ครึ;งหนึ;งของการใชพ้ลงังานโดยรวมของไทย คดิเป็น
มลูคา่นําเขา้พลงังานปีหนึ;งเป็นเงนิกวา่ 1 ลา้นลา้นบาท 

• ปรมิาณสาํรองปิโตรเลยีม (Reserves) ในประเทศมจีาํกดั นํQามนัและก๊าซธรรมชาตเิป็นเชืQอเพลงิจาก
ฟอสซลิที;ใชแ้ลว้หมดไป (Non-renewable Resources) เมื;อปรมิาณสาํรองและการผลติปิโตรเลยีม
ลดลง เรากจ็ะตอ้งนําเขา้ก๊าซธรรมชาตเิพิ;มขึQนเรื;อยๆในตน้ทุนที;สงูกวา่ที;ผลติในประเทศมาก 
(โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ที;มรีาคาสงูกวา่ก๊าซฯที;ผลติในประเทศกวา่เทา่ตวั) ซึ;งจะมี
ผลต่อตน้ทุนพลงังานที;เป็นปัจจยัหลกัในการผลติและคา่ครองชพีของประชาชน โดยเฉพาะคาดวา่
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คา่ไฟฟ้าจะเพิ;มขึQนถงึมากกวา่ 30% ในชว่งเวลาอกี 10 ปีขา้งหน้า และจะกระทบต่อขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

• รายไดข้องรฐัจากการพฒันาปิโตรเลยีมในประเทศต่างๆทั ;วโลกขึQนอยูก่บัความอุดมสมบรูณ์ของ
ทรพัยากรใตด้นิเป็นหลกั ระบบบรหิารและการจดัเกบ็รายไดไ้มใ่ชปั่จจยัหลกัที;กาํหนดระดบัของ
รายได ้ การกาํหนดสดัสว่นรายไดข้องรฐัจากกจิการสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมจงึควรมคีวามพอดี
และสมดุลกบัศกัยภาพทางธรณีวทิยา และก่อใหเ้กดิการลงทุนเพื;อแสวงหาแหลง่ปิโตรเลยีมใหม่ๆ  
มาทดแทนแหลง่ก๊าซธรรมชาตทิี;กาํลงัผลติเริ;มลดลง 

• เนื;องจากเราตอ้งพึ;งพาพลงังานจาํนวนมากจากต่างประเทศ ทั QงนํQามนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิดงันั Qน
จงึควรใชพ้ลงังานทุกชนิดอยา่งประหยดั คุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ 

• การกาํหนดราคาพลงังานใหต้ํ;าเกนิควรมผีลใหม้กีารใชอ้ยา่งไมป่ระหยดัและขาดประสทิธภิาพ อกี
ทั Qงยงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 

• แมว้า่เราสง่ออกนํQามนัสาํเรจ็รปูเนื;องจากกาํลงัการกลั ;นนํQามนัในประเทศสงูกวา่ความตอ้งการ แต่
วตัถุดบิเกอืบทั Qงหมดตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ ไทยจงึเป็นผูนํ้าเขา้พลงังานสทุธทิี;ใหญ่ที;สดุใน
อาเซยีน 

• นํQามนัยโูร 4 ที;มกีารเสนอวา่ควรเปลี;ยนไปเป็นยโูร 2 นั Qน เป็นสว่นหนึ;งของแผนในการลดมลภาวะ
จากการใชเ้ชืQอเพลงิในยานพาหนะเพื;อประโยชน์ทางดา้นสขุภาพของประชาชน โดยมกีาร
ดาํเนินการต่อเนื;องมากวา่ 20 ปีและเป็นการดาํเนินการที;สอดคลอ้งกบัการกาํหนดมาตรฐานไอเสยี
ของยานยนตแ์ละการปรบัปรงุเครื;องยนตโ์ดยอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

ปัญหาของภาคพลงังานไทย 

ภาคพลงังานไทยถอืวา่ไดพ้ฒันากา้วหน้าไปมากในชว่ง 40 ปีที;ผา่นมาทั Qงดา้นการผลติ การจดัหา 
การจาํหน่าย การขนถ่าย การบรหิารจดัการ คณุภาพ ความปลอดภยั และการกาํกบัดแูล ประเทศไทยมี
นํQามนัและก๊าซ LPG ใชอ้ยา่งต่อเนื;องไมม่ขีาดแคลน หรอืตอ้งปันสว่นนํQามนั ไฟฟ้ามใีหใ้ชท้ั ;วถงึทุกหมูบ่า้น 
โดยไมม่ไีฟตกไฟดบัเชน่ในหลายประเทศ สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนเพิ;มสงูขึQนจนเป็นผูนํ้าในอาเซยีน 
(ที;รอ้ยละ �� ของการใชพ้ลงังานโดยรวม) เรามกีารรณรงคส์ง่เสรมิเรื;องอุปกรณ์และการออกแบบอาคารและ
ใชเ้ครื;องจกัรเครื;องยนตท์ี;ประหยดัพลงังานมายาวนานจนเป็นที;ยอมรบั ภาคพลงังานโดยรวมของประเทศจงึ
ถอืไดว้า่ มปีระสทิธภิาพในการวางแผนและจดัการไดด้กีวา่ภาคเศรษฐกจิอื;นๆ หลายดา้น (เชน่ การ
คมนาคม หรอืขนสง่ ที;ควรไดร้บัการปฏริปูอยา่งเรว็ที;สดุ)  

นอกจากนั Qนภาคพลงังานไทย ธุรกจิและรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังานไทยกย็งัถอืวา่มปีระสทิธภิาพและ
คณุภาพดทีี;สดุแหง่หนึ;งในเอเซยี ดงัจะเหน็ไดว้า่สาขาพลงังานของไทยถกูจดัอนัดบัเป็นที; 3 ของเอเซยี
ตะวนัออก และที; 1 ของอาเซยีน ตาม Energy Architecture Performance Index ของ World Economic 
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Forum และ Platts จดัใหบ้รษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  (บมจ.ปตท.) เป็นบรษิทัพลงังานอนัดบัที; 18 ของ
โลก เป็นตน้  

อยา่งไรกต็ามภาคพลงังานไทยกย็งัมปัีญหาหลายประการที;ควรไดร้บัการแกไ้ข เพราะหากทิQงไวจ้ะ
ทาํใหภ้าคพลงังานไทยมคีวามอ่อนแอลงและมผีลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัของเศรษฐกจิไทย
และฐานะการเงนิระหวา่งประเทศของไทย ปัญหาเหลา่นีQ ไดแ้ก่ 

• ราคาพลงังานไมส่ะทอ้นตน้ทุนจรงิ ยงัมกีารอุดหนุนราคาพลงังานในเชืQอเพลงิจากฟอสซลิบาง
ประเภท แบบ Cross Subsidies และอุดหนุนแบบครอบจกัรวาล ซึ;งสง่ผลใหผู้ม้รีายไดม้ากและใช้
พลงังานมากกลบัไดร้บัการอุดหนุนมาก แต่ผูม้รีายไดน้้อยกลบัไดร้บัการอุดหนุนน้อย ซึ;งไม่
ก่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม และเป็นการบดิเบอืนกลไกตลาดที;ทาํใหเ้กดิการใชส้ิQนเปลอืงและ
ใชอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ และยงัเป็นอุปสรรคต่อการเพิ;มสดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนในภาค
ขนสง่อกีดว้ย รวมถงึไมเ่ป็นธรรมต่อผูบ้รโิภคกลุม่หนึ;งที;ตอ้งแบกรบัภาระการอุดหนุนผูบ้รโิภคอกี
กลุม่หนึ;ง 

• ขาดการบรหิารความเสี;ยงในการกระจายประเภท (Types) และที;มา (Sources) ของแหลง่เชืQอเพลงิ
ในการผลติไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ทาํใหร้าคาไฟฟ้าของไทยผกูตดิกบัราคาก๊าซธรรมชาติ
มากเกนิไป เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาดยงัไมไ่ดร้บัความเชื;อมั ;นจากประชาชนในพืQนที;เป้าหมาย 
ขณะที;โรงไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลยีรก์ย็งัไมเ่ป็นที;ยอมรบัในดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยั 

• ขาดความเชื;อมั ;นและความเขา้ใจในเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการบรหิารจดัการผลกระทบจากการผลติ
พลงังาน อาท ิเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด การผลติไฟฟ้าจากขยะ การสาํรวจและพฒันาก๊าซในชั Qน
หนิดนิดาน (Shale Gas) เป็นตน้ จงึทาํใหโ้ครงการที;มคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตรแ์ละเป็น
ประโยชน์ต่อสภาวะแวดลอ้มบางโครงการไดร้บัการต่อตา้น หรอืลา่ชา้มอุีปสรรค 

• การแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานบางสว่นน้อยเกนิไป และในสว่นที;มลีกัษณะการผกูขาดโดยธรรมชาตกิ็
ยงัไมม่กีฎเกณฑท์ี;รดักุมและการกาํกบัดแูลที;เขม้แขง็เพยีงพอที;จะปรบัโครงสรา้งกจิการพลงังานให้
มกีารแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมเทา่ที;ควร 

• องคก์รกาํกบัดแูลแมม้อีาํนาจมากตามกฎหมาย แต่ยงัไมม่คีวามเขม้แขง็เพยีงพอในการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค และในการวางกฎระเบยีบที;โปรง่ใสและรกัษากตกิาอยา่งเป็นธรรม 

• ความสุม่เสี;ยงของการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผูก้าํหนดนโยบาย ผูก้าํกบัดแูล และผูด้แูล
ผลประโยชน์ของรฐัในฐานะผูถ้อืหุน้ 

• การแทรกแซงจากปัจจยัภายนอกในธุรกจิพลงังานที;รฐัถอืหุน้ในกระบวนการจดัซืQอจดัจา้ง การลงทุน
โครงการ การโยกยา้ยแต่งตั Qงผูบ้รหิาร ฯลฯ อนัจะทาํใหเ้กดิการบรหิารจดัการที;ขาดธรรมาภบิาล 
การรั ;วไหลและจะทาํใหอ้งคก์รอ่อนแอลง 
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• ความไมไ่วว้างใจและเขา้ใจในภาครฐัและขอ้มลูของภาครฐันําไปสูค่วามไมเ่ชื;อถอืจากภาคประชาชน 
รวมทั Qงมกีารนําเรื;องพลงังานไปสรา้งประเดน็ทางการเมอืงโดยบุคคลบางกลุม่ จงึทาํใหโ้ครงการหรอื
นโยบายดา้นพลงังานบางเรื;องไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามแผน 

• ความซํQาซอ้นของกฏหมายหรอือาํนาจในการอนุญาตของหน่วยราชการ กฎระเบยีบของทางราชการ
ที;ตคีวามขดัแยง้กนั ทาํใหก้ารขออนุญาตมคีวามลา่ชา้ และเกดิตน้ทุนแฝงในการทาํธุรกจิของ
ภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิพลงังาน  

• การพฒันาปิโตรเลยีมในประเทศขาดความต่อเนื;อง และบรเิวณที;มศีกัยภาพสงูที;ยงัเหลอือยูเ่ชน่
พืQนที;ไหลท่วปีทบัซอ้นไทย-กมัพชูาในทะเลอ่าวไทยยงัไมส่ามารถเขา้ไปสาํรวจหรอืพฒันาได้
เนื;องจากมคีวามไมไ่วใ้จในรฐับาล และขาดความเขา้ใจในขั Qนตอนกระบวนการเจรจาตามหลกั
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

• พืQนที;ในภาคเหนือบางสว่นที;มศีกัยภาพทางธรณีวทิยาปิโตรเลยีมถกูสงวนไวภ้ายใตก้ารบรหิาร
จดัการของกระทรวงกลาโหม จงึทาํใหก้ารสาํรวจและพฒันาแหลง่นํQามนัดบิเป็นไปอยา่งชา้มากและ
รฐัไมไ่ดร้บัผลประโยชน์ทั Qงทางดา้นแหลง่พลงังานเพื;อความมั ;นคงและรายไดท้ี;พงึไดร้บั 

• แมว้า่รฐัจะมมีาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนพลงังานหมนุเวยีนและการอนุรกัษ์พลงังานในหลายดา้น 
แต่มาตรการบางเรื;องกอ็าจสรา้งอุปสรรค หรอืเพิ;มตน้ทุนพลงังานของประเทศไดม้ากเชน่กนัหากไม่
มกีารทบทวนปรบัปรงุ 

• รฐัและประชาชนทั ;วไปขาดความตระหนกัและไมค่อ่ยสนใจปัญหาไกลตวัในระดบัโลก อาทเิชน่ภาวะ
โลกรอ้น ซึ;งจะทาํใหไ้ทยเราเตรยีมตวัหรอืปรบัตวัไมท่นักบัมาตรการระดบัโลกที;จะบงัคบัใชใ้น
อนาคต 

ข้อเสนอการปฏิรปูพลงังาน 

“กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพื2อความยั 2งยืน” เหน็วา่ปัญหาในภาคพลงังานไทยดงักลา่วขา้งตน้ควร
ไดร้บัการแกไ้ขโดยเรว็เพื;อใหเ้กดิประโยชน์ยั ;งยนืในระยะยาว โดยอาจมคีวามแตกต่างจากสิ;งที;มกีาร
นําเสนอโดยกลุม่การเมอืงหรอืบุคคลบางกลุม่ของสงัคม หรอือาจไมเ่ป็นที;ถกูใจของประชาชนเมื;ออ่านในครั Qง
แรก เพราะในหลายๆกรณีขอ้เสนอจะสวนกบักระแสสงัคม แต่พวกเราเหน็วา่ในฐานะที;เป็นคนไทยและผูท้ี;มี
ประสบการณ์ดา้นพลงังาน เราตอ้งกลา้ที;จะเสนอความจรงิและสิ;งที;เราเชื;อวา่เป็นแนวทางบรหิารจดัการดา้น
พลงังานที;ดทีี;สดุต่อความมั ;นคงทางพลงังานของประเทศในระยะยาวและมคีวามยั ;งยนื  

เราเหน็จากเหตุการณ์ในอดตีหลายครั Qงที;นโยบายประชานิยม ทั Qงในดา้นพลงังานและสาขาอื;นๆใน
หลายประเทศ ที;ในชว่งแรกอาจสรา้งความพอใจและความชื;นชอบของประชาชน แต่ในที;สดุนโยบายเหลา่นีQก็
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งต่อทั Qงเศรษฐกจิและโครงสรา้งทางสงัคมอยา่งรนุแรง จนถงึขั Qนเศรษฐกจิเกอืบ
ลม่สลาย อาทเิชน่ ประเทศเวเนซเูอลาในปัจจบุนั ในประเทศเนเธอรแ์ลนดใ์นอดตี (Dutch Disease) หรอื
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ประเทศอนิโดนีเซยีที;เคยเป็นผูส้ง่ออกนํQามนัดบิและสมาชกิกลุม่โอเปคที;กลบักลายเป็นผูนํ้าเขา้นํQามนัใน
ปัจจุบนั เราจงึขอเสนอแนวทางปฏริปูพลงังานเพื;อความยั ;งยนืใน � ดา้น ดงัต่อไปนีQ 

(1) การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน 

ราคาพลงังานประเภทต่างๆควรสะทอ้นตน้ทุนที;แทจ้รงิ ทั Qงตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม พยายามลด
เลกิการอุดหนุนราคาพลงังานแบบครอบจกัรวาล แต่ใชว้ธิสีรา้งภมูคิุม้กนัเฉพาะกลุม่แก่ผูม้รีายไดน้้อยของ
สงัคม เพื;อใหม้กีารใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรกัษาตน้ทุนพลงังานของประเทศโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัตํ;าสดุ 
รวมทั Qงเพื;อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูใ้ชพ้ลงังานกลุม่ต่างๆ โดยดาํเนินการดงันีQ 

• ปรบัโครงสรา้งราคา ภาษแีละเงนิกองทุนฯเพื;อใหร้าคาพลงังานสะทอ้นตน้ทุนที;แทจ้รงิ โดยคาํนึงถงึ
ผลกระทบทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน (เชน่ งบประมาณคา่สรา้งและซ่อมถนน ผลกระทบต่อ
สิ;งแวดลอ้ม) และการสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีนดว้ย เพื;อความเป็นธรรมและใหม้กีารใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทั QงนีQ ผลติภณัฑท์ี;มกีารใชใ้นลกัษณะเดยีวกนั ควรเสยีภาษสีรรพสามติในระดบั
ใกลเ้คยีงกนั โดยมเีป้าหมายที;เป็นรปูธรรมคอื 
o ทยอยปรบัเพิ;มภาษสีรรพสามตินํQามนัดเีซล (เขา้สูร่ะดบัที; 3-5 บาทต่อลติร) เพื;อก่อใหเ้กดิการ

ประหยดั ลดสว่นต่างราคาระหวา่งกลุม่เบนซนิและกลุม่ดเีซล รวมถงึดงึรายไดค้นืเขา้รฐัเพื;อ
การพฒันาโครงสรา้งพืQนฐานของประเทศ และยกเลกิการตรงึราคาขายปลกีนํQามนัดเีซลเพื;อให้
ราคาขายปลกีเปลี;ยนแปลงตามตน้ทุนจรงิ 

o แมว้า่จะมกีารลดภาษแีละเงนิกองทุนนํQามนัเบนซนิและแก๊สโซฮอลแลว้ในระดบัหนึ;ง ยงัเหน็
ควรดาํเนินการเพิ;มเตมิโดยการลดภาษสีรรพสามติและเงนิเรยีกเกบ็เขา้กองทุนนํQามนั
เชืQอเพลงิที;เกบ็จากนํQามนัเบนซนิและแก๊สโซฮอล (E10 แลพะ E20) และเพิ;มภาษสีรรพสามติ
กบัลดการชดเชยเงนิจากกองทุนฯ สาํหรบัแก๊สโซฮอล E85 ทั QงนีQ โดยยงัคงเกบ็ภาษี
สรรพสามติจากนํQามนัเบนซนิไรส้ารตะกั ;วออกเทน 95 ในระดบัที;สงูกวา่แก๊สโซฮอลเพื;อ
สง่เสรมิจงูใจใหผู้บ้รโิภคใชเ้ชืQอเพลงิสะอาด ทั QงนีQ ระดบัราคาขายปลกีไมค่วรแตกต่างกนัมาก
เชน่ในปัจจบุนั 

o ทยอยปรบัขึQนราคาขายปลกีก๊าซ NGV ใหส้ะทอ้นตน้ทุนที;แทจ้รงิ และทยอยเกบ็ภาษี
สรรพสามติจากก๊าซ NGV ดว้ย รวมทั Qงใหร้าคาขายปลกี NGV สามารถเปลี;ยนแปลงขึQนลงได้
ตามตน้ทุน 

o ยกเลกิการอุดหนุนราคา LPG ที;ใชเ้ป็นเชืQอเพลงิ และยกเลกิการกาํหนดราคาขายปลกี LPG 
ที;แตกต่างกนัระหวา่งกลุม่การใช ้(Cross-subsidies) ยกเวน้ก๊าซ LPG ที;ใชใ้นการหงุตม้
สาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยที;อาจใหม้กีารอุดหนุนเป็นการเฉพาะกลุม่ 

o ใหร้าคา LPG สามารถเปลี;ยนแปลงขึQนลงไดต้ามสภาวะตลาด แต่ควรกาํกบัดแูลมใิหม้กีารเอา
เปรยีบผูบ้รโิภคในการจาํหน่าย LPG ที;ใชใ้นยานพาหนะ 

o กาํหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบนําก๊าซ LPG ออกสูป่ระเทศเพื;อนบา้น
โดยหลกีเลี;ยงภาษ ี

o ปรบัราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซฯใหส้ะทอ้นตน้ทุนที;เป็นธรรมต่อทั Qงผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 
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o พจิารณาทบทวนโครงสรา้งราคา LPG ที;จาํหน่ายเพื;อเป็นวตัถุดบิใหแ้ก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของเศรษฐกจิสว่นรวม ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทั Qงผูใ้ชพ้ลงังานและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและใหโ้ครงสรา้งราคามคีวามโปรง่ใส ก่อใหเ้กดิมลูคา่เพิ;มโดยรวม
สงูสดุต่อเศรษฐกจิของประเทศ และอุตสาหกรรมไทยสามารถแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก 

• ควรหลกีเลี;ยงการใชร้าคาพลงังานเป็นเครื;องมอืในการใหส้วสัดกิารสงัคมแก่ประชาชน ในกรณีที;มี
ความจาํเป็นตอ้งมกีารอุดหนุนราคาพลงังานแก่ประชาชนบางกลุม่ตามนโยบายรฐับาล ควรทาํเทา่ที;
จาํเป็นเฉพาะกลุม่เป้าหมาย โดยไมใ่หก้ระทบต่อกลไกตลาด และใหใ้ชง้บประมาณแผน่ดนิโดย
กาํหนดกรอบการใชง้บประมาณที;ชดัเจน เพื;อความโปรง่ใส เป็นธรรม และเพื;อรกัษาวนิยัทางการ
คลงั หรอืใหเ้ป็นสว่นหนึ;งของกฏหมายกาํหนดกรอบการใชง้บประมาณเพื;อการอุดหนุนและ
สวสัดกิารสงัคม (Pro Poor Law)   

• ใชก้องทุนนํQามนัในการรกัษาเสถยีรภาพราคาในชว่งสั Qนเทา่ที;จาํเป็นจรงิๆ และเพื;อสง่เสรมินํQามนั
สะอาดและพลงังานหมนุเวยีนเทา่นั Qน โดยพจิารณาออกกฎหมายมารองรบัการจดัตั QงกองทุนนํQามนั
เชืQอเพลงิ แทนการอาศยัอาํนาจตามคาํสั ;งนายกรฐัมนตรเีชน่ในปัจจุบนั และใหเ้พิ;มเตมิเงื;อนไขวา่
กองทุนนํQามนัสามารถมหีนีQสนิสะสมสทุธไิดไ้มเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท 

(2) เพิ2มการแข่งขนัและประสิทธิภาพในธรุกิจพลงังาน 

เพิ;มการแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานเพื;อมใิหม้กีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยใหร้าคาพลงังานสะทอ้น
อุปทานและอุปสงคข์องตลาดที;มกีารแขง่ขนัอยา่งแทจ้รงิ และในกรณทีี;ธุรกจิพลงังานมลีกัษณะการผกูขาด
โดยธรรมชาต ิใหป้รบัโครงสรา้งตลาดใหม้กีารแขง่ขนัมากขึQน รวมทั Qงกาํกบัดแูลกจิการอยา่งเขม้งวด ซึ;งจะ
ทาํใหร้าคาพลงังานอยูใ่นระดบัที;เป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค โดยดาํเนินการดงันีQ 

• เพิ;มการแขง่ขนัในธุรกจินํQามนัโดยใหก้จิการที;มกีารแขง่ขนัของรฐัวสิาหกจิ (ทุกแหง่) เขา้มาอยูใ่น
บงัคบัของพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้  

• ลดการถอืหุน้ของ บมจ.ปตท.ในกจิการโรงกลั ;นหลายโรง โดยให ้บมจ.ปตท.ขายหุน้ทั Qงหมด 
(Divest) ในโรงกลั ;นบางจาก และ โรงกลั ;น SPRC ออกไป 

• แยกกจิการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตอิอกจาก บมจ.ปตท.เพื;อความโปรง่ใสและงา่ยแก่การกาํกบัดแูล โดย
ในขั Qนแรกให ้บมจ.ปตท.ถอืหุน้ 100% และในขั Qนตอนที;สองใหแ้ยกความเป็นเจา้ของออกจากกนั 
(ownership separation) โดยรฐัถอืหุน้เกนิกวา่ 50% (ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฯปี 2550) ทั QงนีQ 
ผูท้ี;ใหบ้รกิารสง่ก๊าซฯหา้มทาํธุรกจิที;ใชก๊้าซธรรมชาต ิเชน่ ไฟฟ้า 

• เปิดใหม้กีารใหบ้รกิารใชท้อ่ก๊าซธรรมชาตแิก่บุคคลที;สาม (Third Party Access) เพื;อใหผู้ใ้ชม้ี
ทางเลอืกในการซืQอก๊าซฯ 

• ปรบัปรงุบทบาทในการทาํงานของ คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) ใหม้คีวามเขม้แขง็ 
ในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 
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• ปรบัปรงุระบบการคดัเลอืกและแต่งตั Qงกรรมการ กกพ.ใหม้คีวามโปรง่ใส และมกีลไกในการ
กลั ;นกรองคณุสมบตัแิละความรูป้ระสบการณ์ของผูส้มคัรที;เขม้ขน้ขึQน 

• โอน การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค มาอยูใ่นสงักดัของกระทรวงพลงังาน 
เชน่เดยีวกบั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เพื;อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกจิการ
ไฟฟ้าและการลงทุนโครงสรา้งพืQนฐานพลงังานที;จาํเป็นสาํหรบัในอนาคต (สายสง่ Smart Grid 
ระบบจาํหน่ายและมาตรฐานการบรกิาร มาตรการ DSM) และการกาํกบันโยบาย รวมทั Qงปรบั
โครงสรา้งกจิการไฟฟ้าใหม้กีารแขง่ขนัโดยประชาชนมทีางเลอืกในการซืQอไฟฟ้า อนัจะทาํใหค้า่
ไฟฟ้าสะทอ้นการดาํเนินการที;มปีระสทิธภิาพของกจิการไฟฟ้า โดยในขั Qนแรกควรแยกกจิการระบบ
สง่และศนูยค์วบคมุระบบไฟฟ้า (System Operator) ออกจากกจิการผลติไฟฟ้า 

(3) ลดการแทรกแซงโดยมิชอบและแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลงังานที2รฐัถือหุ้น และการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหน้าที2ของรฐั 

แนวทางในการดาํเนินการ คอืดงึการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะผูถ้อืหุน้ออกจากการครอบงาํ
และแทรกแซงจากปัจจยัภายนอกและลดชอ่งทางที;จะนําไปสูก่ารเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบใน
กจิการพลงังานที;รฐัถอืหุน้ ควบคูก่บัการเพิ;มความโปรง่ใสและระดบัธรรมาภบิาลในกจิการพลงังานดงักลา่ว 
ซึ;งจะมผีลใหก้จิการพลงังานที;รฐัถอืหุน้มปีระสทิธภิาพมากขึQน สามารถจดัหาพลงังานใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นประเทศใน
ตน้ทุนที;ตํ;าลง อกีทั Qงเพิ;มขดีความสามารถมากขึQนในการแขง่ขนัในเวทโีลก โดยดาํเนินการดงันีQ 

• แยกการกาํกบัดแูล การกาํหนดนโยบาย และการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะของผูถ้อืหุน้ออก
จากกนัอยา่งชดัเจน รวมทั Qงไมใ่หข้า้ราชการที;มหีน้าที;กาํกบัดแูลหรอืมอีาํนาจตามกฎหมายในการ
กาํหนดนโยบายที;อาจใหค้ณุหรอืโทษต่อกจิการ เป็นกรรมการในบรษิทัมหาชนที;รฐัถอืหุน้ที;อยูใ่น
ตลาดหลกัทรพัย ์

• ปรบัปรงุระบบการสรรหาและแต่งตั Qงกรรมการรฐัวสิาหกจิที;เป็นบรษิทัมหาชนและบรษิทัที;รฐัถอืหุน้
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลของบรษิทัชั Qนนําของโลก และใหก้รรมการอสิระมคีวามเป็นอสิระอยา่ง
แทจ้รงิตามเจตนารมณ์ โดยใหร้ะบบการสรรหาและแต่งตั Qงมคีวามชดัเจน มเีหตุผลอธบิายต่อ
สาธารณะได ้และมขี ั Qนตอนในการกลั ;นกรองคณุสมบตัแิละความเหมาะสมที;เขม้งวด รวมทั Qงใหม้ี
ความโปรง่ใส และใหป้ระชาชนสามารถรบัรูไ้ด ้

• ขา้ราชการที;ไปเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิหรอืกรรมการในบรษิทัมหาชนที;รฐัถอืหุน้ในฐานะผูแ้ทน
ของรฐั ถอืวา่เป็นสว่นหนึ;งของการปฏบิตัหิน้าที;ในฐานะขา้ราชการประจาํ จงึควรไดร้บัผลตอบแทน
ในระดบัที;เหมาะสม หากมผีลตอบแทนสว่นที;เกนิสมควรใหนํ้าสง่คลงั เพื;อใหข้า้ราชการสามารถทาํ
หน้าที;ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไดอ้ยา่งแทจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ โดยไมใ่หเ้กดิความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ (Conflict of interest) ในการทาํหน้าที; 
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• ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิที;ไปเป็นกรรมการในบรษิทัในเครอืควรไดร้บัผลตอบแทนตามวธิปีฏบิตัขิอง
บรษิทัชั Qนนําในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• ปรบัปรงุระบบการสรรหาผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ของกจิการพลงังานที;รฐัถอืหุน้ (และรฐัวสิาหกจิอื;น
ดว้ย) ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (ซึ;งจาํเป็นตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐาน
สาํหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ) เพื;อใหไ้ดบุ้คคลที;มคีวามเหมาะสมและมคีวามสามารถ
อยา่งแทจ้รงิ แทนที;จะเป็นบุคคลที;มาจากการชีQนําของปัจจยัภายนอกองคก์ร และปรบัปรงุสญัญา
จา้ง CEO ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบสญัญาที;ใชใ้นบรษิทัเอกชนชั Qนนําเพื;อเพิ;มความเป็นอสิระของ
ผูบ้รหิารและป้องกนัการครอบงาํแทรกแซงกจิการจากปัจจยัทางการเมอืง 

• เมื;อแยกกจิการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตอิอกไปจาก บมจ.ปตท.แลว้ ใหล้ดการถอืหุน้ของรฐัใน บมจ.
ปตท.ใหต้ํ;ากวา่ 50% เพื;อใหพ้น้สภาพความเป็นรฐัวสิาหกจิ ซึ;งจะชว่ยลดการแทรกแซงจากปัจจยั
ภายนอกองคก์รในระดบัหนึ;งและในขณะเดยีวกนัชว่ยใหก้ารบรหิารจดัการมคีวามคลอ่งตวัและมี
ประสทิธภิาพมากขึQน ในระยะต่อไปใหศ้กึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการลดการถอื
หุน้ของรฐัใหต้ํ;าลงอกีเพื;อลดความเสี;ยงจากการแทรกแซงทางการเมอืงในการบรหิารตามหลกัธรร
มาภบิาล (ซึ;งจะตรงกนัขา้มกบัความเหน็หลายฝ่ายที;ตอ้งการเพิ;มบทบาทของรฐัในการบรหิาร
จดัการ) 

(4) กระบวนการในการกาํหนดนโยบาย และการขออนุญาต 

• ควรใหม้ผีูแ้ทนจากภาคสว่นต่างๆที;หลากหลายมสีว่นรว่มในการเสนอนโยบายพลงังานมากยิ;งขึQน 
และในขณะเดยีวกนัรฐัควรคาํนึงถงึมติทิางดา้นพลงังานในการกาํหนดนโยบายดา้นอื;นๆ เชน่ การ
สง่เสรมิการลงทุน 

• ตั Qงสาํนกังานสารสนเทศดา้นพลงังานแบบ EIA ของสหรฐัฯ เพื;อเป็นแหลง่ขอ้มลูที;ถกูตอ้งและทาํ
หน้าที;ในการเผยแพรข่อ้มลู โดยโอนงานและบุคคลากรการจดัเกบ็ขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังานและสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานมาที;องคก์รใหมนี่Q และขยาย
ขอบเขตการจดัเกบ็ขอ้มลูเพื;อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มลูดา้นพลงังานและปิโตรเคมจีากสว่นราชการ 
สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน ทั Qงในระดบัมหภาคและระดบัจลุภาค เพื;อเป็นแหลง่ขอ้มลูดา้น
พลงังานที;สมบรูณ์ และเป็นที;ยอมรบั 

• แกไ้ขกระบวนการ กฏระเบยีบ และกฏหมายที;มคีวามซํQาซอ้น เพื;อแกปั้ญหาความลา่ชา้ในการขอ
อนุญาตในกจิกรรมที;เกี;ยวกบัพลงังาน และเป็นแหลง่แสวงหาผลประโยชน์ที;มชิอบทางการเมอืง 
โดยเฉพาะความซํQาซอ้นของพระราชบญัญตัโิรงงาน กบัพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน 
และพระราชบญัญตัคิวบคมุนํQามนัเชืQอเพลงิ และปัญหาความลา่ชา้ในการกาํหนดมาตรฐาน
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของเครื;องจกัร อุปกรณ์ และอาคาร โดยการแกไ้ขพระราชบญัญตักิาร
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน เป็นตน้ 
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(5) การสาํรวจ พฒันาและจดัหาแหล่งพลงังาน 

โครงสรา้งการจดัหาพลงังานขาดความสมดุลซึ;งมผีลต่อความมั ;นคงดา้นพลงังานของประเทศอกีทั Qง
ยงัทาํใหต้น้ทุนพลงังานสงูกวา่ที;ควร เนื;องจากประชาชนในพืQนที;เป้าหมายยงัมคีวามหวาดระแวงและ
ขาดความเชื;อมั ;นในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาด และโรงไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลยีรก์ย็งั
ไมเ่ป็นที;ยอมรบัดา้นความปลอดภยั จงึทาํใหเ้ราพึ;งพาก๊าซธรรมชาตใินระดบัสงูเกนิควรและจาํเป็นตอ้ง
เพิ;มการจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศมากขึQน ในขณะเดยีวกนัความไมไ่วว้างใจภาครฐัและไมเ่ขา้ใจใน
ขอ้มลู รวมถงึลกัษณะเฉพาะของธุรกจิสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมไดก้ลายเป็นอุปสรรคสาํคญัของการ
พฒันาปิโตรเลยีม ซึ;งเริ;มสง่ผลต่อการจดัหาปิโตรเลยีมในประเทศและจะมผีลใหก้ารนําเขา้ปิโตรเลยีม
เพิ;มขึQนอยา่งรวดเรว็ จงึเหน็ควรดาํเนินการดงันีQ 

• กระจายแหลง่เชืQอเพลงิในการผลติไฟฟ้าและลดการพึ;งพาก๊าซธรรมชาต ิโดยเพิ;มการผลติไฟฟ้าจาก
ถ่านหนิสะอาด และเตรยีมการศกึษาและออกกฎหมายและระเบยีบ เพื;อรองรบัโรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลยีรใ์นอกี 10 ปีขา้งหน้า 

• ดาํเนินการเพื;อสรา้งความมั ;นใจในขอ้มลูดา้นทรพัยากรพลงังานและความโปรง่ใส ควรใหป้ระเทศ
ไทยสมคัรเป็นสมาชกิของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) หรอืโครงการเพื;อ
ความโปรง่ใสในภาคอุตสาหกรรมการสกดัทรพัยากร 

• เพื;อมใิหก้ารสาํรวจและพฒันาแหลง่ก๊าซธรรมชาตแิละนํQามนัดบิในประเทศขาดความต่อเนื;องและให้
รฐัไดร้บัผลตอบแทนในระดบัที;เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรใตด้นิ เหน็
ควรเดนิหน้าเปิดพืQนที;สาํรวจและพฒันาปิโตรเลยีม รอบ 21 โดยเรว็ ทั QงนีQอาจกาํหนดเป็นเงื;อนไขใน
การประมลูใหผู้ส้นใจลงทุนสามารถยื;นขอ้เสนอการแบ่งปันผลประโยชน์แก่รฐัเพิ;มเตมิจากที;กาํหนด
ไวใ้นพรบ.ปิโตรเลยีม เพื;อมใิหก้ารสาํรวจและพฒันาแหลง่ก๊าซธรรมชาตแิละนํQามนัดบิในประเทศ
ขาดความต่อเนื;องและใหร้ฐัไดร้บัผลตอบแทนในระดบัที;เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความอุดมสมบรูณ์
ของทรพัยากรใตด้นิเพื;อแสวงหาปรมิาณสาํรองก๊าซธรรมชาตแิละนํQามนัดบิมาทดแทนปรมิาณที;
ลดลงไปจากการใชท้ี;เพิ;มขึQนทุกปีในประเทศ 

• ควรนําพืQนที;สงวนเพื;อการสาํรวจปิโตรเลยีมในภาคเหนือที;ปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ
กระทรวงกลาโหม เขา้มาอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัปิิโตรเลยีมและพระราชบญัญตัภิาษเีงนิได้
ปิโตรเลยีม 

• เรง่พจิารณาแนวทางในการพฒันาแหลง่ปิโตรเลยีมสาํหรบัสมัปทานในพืQนที;ผลติ ที;ไมส่ามารถต่อ
ระยะเวลาไดอ้กีตามกฏหมาย เพื;อใหไ้ดข้อ้ยตุอิยา่งน้อย 5 ปีก่อนการสิQนสมัปทาน ทั QงนีQ แนวทาง
ดงักลา่วควรครอบคลุมทั Qงเรื;องวธิกีารในการพฒันาหลงัการสิQนสดุสญัญาสมัปทานและการคดัเลอืก
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ผูด้าํเนินการที;เหมาะสม ผลประโยชน์ตอบแทนจากการผลติต่อเนื;องที;รฐัควรไดร้บั และโครงสรา้ง
ราคาก๊าซธรรมชาต ิโดยคาํนึงถงึปรมิาณสาํรองปิโตรเลยีมที;คาดวา่จะคงมเีหลอือยูใ่นพืQนที;ดงักลา่ว 

• ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลงังาน และคณะกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภา รว่มกนัวาง
แนวทางและมอบหมายใหม้คีณะเจรจาของสว่นราชการที;มคีวามรูแ้ละความเป็นมอือาชพี เพื;อเจรจา
หาขอ้ยตุกิบักมัพชูา ในการเขา้ไปสาํรวจและพฒันาปิโตรเลยีมเพื;อพฒันาพืQนที;ไหลท่วปีทบัซอ้น
ไทย-กมัพชูาในทะเลอ่าวไทย โดยสรา้งกลไกในการเจรจาที;โปรง่ใสเพื;อใหป้ระชาชนสามารถตดิตาม
และตรวจสอบไดผ้า่นคณะกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภา และเป็นไปตามกรอบของรฐัธรรมนูญ 

• สง่เสรมิใหม้กีารขยายการลงทุนธุรกจิพลงังานไปในต่างประเทศมากยิ;งขึQนเพื;อเพิ;มความมั ;นคงดา้น
พลงังาน  

 (6) การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน พลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด 

• ขจดัอุปสรรคการขออนุญาตจากภาครฐั ในการพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ขนาดเลก็และเลก็มาก (SPP/VSPP) โดยสรา้งกระบวนการที;เปิดกวา้ง โปรง่ใส และขจดัการเลอืก
ปฏบิตัโิดยเฉพาะ 

o แก้ไขกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัตโิรงงาน ให้การผลติไฟฟ้าเป็นโรงงาน
จําพวกที; 1 (คอืไม่ตอ้งขอใบอนุญาตการประกอบกจิการโรงงาน) เพราะตอ้งขออนุญาตจาก 
กกพ. อยู่แลว้ และเกณฑใ์นการพจิารณาของ กกพ.มคีวามละเอยีดและเขม้งวดมากกว่ากรม
โรงงานฯ หรือและแก้ไขมาตรา 48 ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน เพื;อให้
คณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) สามารถออกใบอนุญาตให้แก่กจิการพลงังาน 
(กจิการไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาต)ิ ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเหน็จากหน่วยงานที;มอีํานาจ
ตามตาม พรบ.ควบคมุอาคารและ พรบ.โรงงาน 

o แก้ไขนิยามของโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน โดยให้ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทติยท์ี;ตดิตั Qงบนหลงัคาไมเ่ขา้ขา่ยเป็นโรงงาน 

o ยุบเลกิคณะกรรมการบรหิารมาตรการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน โดยโอน
ภารกจิไปให ้กกพ. และดําเนินการใหก้ารอนุญาตประกอบกจิการไฟฟ้าเป็นรปูแบบจุดเดยีว
เบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ตามวตัถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลงังาน
อยา่งแทจ้รงิ รวมทั Qงให ้กกพ.ประสานงานกบัการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่ายอยา่งใกลช้ดิในการกาํกบั
ดูแลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน มาตรา  (h), (¡) และ 
(¢) เกี;ยวกบัการเชื;อมโยงระบบของ SPP/VSPP 

o แกปั้ญหาโครงการ SPP/VSPP ดา้นพลงังานแสงอาทติย ์ที;ยงัคา้งการพจิารณาอยู่โดยเจรจา
ปรบัเงื;อนไขและราคารบัซืQอใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั และ
ปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบการผูย้ื;นคาํขอทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 
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• กาํหนดแผนการรบัซืQอไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยใ์นระยะยาวและมเีป้าหมายการรบัซืQอที;ชดัเจน 
โดยมกีารกําหนดแผนการรบัซืQอไฟฟ้าในแต่ละปีใหค้รอบคลุมโครงการฟารม์แสงอาทติยข์นาดเลก็ 
การติดตั Qงแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคาบ้านพักอาศัย กิจการขนาดกลางและโรงงาน โดย
โครงการติดตั Qงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับใช้เอง เพื;อลดการใช้ไฟฟ้า 
ในบ้านเรอืน อาคาร กจิการและโรงงาน ให้สามารถใช้วธิหีกัลบหน่วย (Net metering) ในช่วงที;
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที;ผลติไดจ้ากเซลลแ์สงอาทติยเ์กนิกวา่ความตอ้งการใช ้

• มาตรการสง่เสรมิพลงังานหมุนเวยีนควรอยูใ่นระดบัที;เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเปลี;ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ีต้นทุนและศกัยภาพของวตัถุดบิในประเทศไทย โดยมเีป้าหมายระยะยาวให้กจิการ
พลงังานหมุนเวยีนสามารถดําเนินการไดโ้ดยไม่มกีารอุดหนุนหรอือุดหนุนน้อยที;สุดเมื;อเทยีบกบั
เชืQอเพลงิฟอสซลิ ไม่เป็นภาระเกนิสมควรต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า และใชร้ะบบการแข่งขนัดา้นราคาในการ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนบางประเภท (เช่นฟาร์มแสงอาทิตย์) รวมทั Qงควรหลีกเลี;ยงการ
ดาํเนินการใดที;เป็นการสรา้งโควตา้การผลติ  

• กาํหนดมาตรการสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีนที;เหมาะสมสาํหรบัโครงการขนาดเลก็ในทอ้งที;หา่งไกล
และโครงการชมุชน 

• แกไ้ขปัญหาอทิธพิลในทอ้งถิ;นหรอืกลุม่ผลประโยชน์ในพืQนที;ที;เป็นอุปสรรคหลกัต่อการพฒันา
โครงการเปลี;ยนขยะเป็นพลงังาน 

• เร่งกําหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขั Qนตํ;าของเครื;องจกัร อุปกรณ์ และอาคาร ใหม้ี
ความเขม้ขน้มากขึQน และกาํหนดเป้าหมายในการประหยดัพลงังานในระยะยาวที;ชดัเจน ทั QงนีQควรมี
การแกไ้ข พ.ร.บ.การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ในมาตรา £� เพื;อใหก้ระทรวงพลงังานสามารถ
กําหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขั Qนตํ;าของอาคารได ้โดยไม่ต้องขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และแก้ไขมาตรา £h 
เพื;อให้กระทรวงพลังงานสามารถกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั Qนตํ; าของ
เครื;องจกัรและอุปกรณ์ได ้โดยไมต่อ้งอาศยัสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

• จดัทําแผนระยะสั Qนและระยะยาวในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ และแผนการจดัหาพลงังาน
เพื;อใช้ในยานยนต์ อย่างเป็นระบบเพื;อให้มีการดําเนินการที;สอดคล้องกันในทุกภาคส่วน ทั Qง 
เทคโนโลยีและความพร้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานไอเสีย ประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน คุณภาพของผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และการจดัหาและจาํหน่ายพลงังานเพื;อใชใ้นยานยนต ์
โดยคาํนึงความจาํเป็นในการลดผลกระทบของการใชย้านยนตต่์อสภาวะแวดลอ้ม การเพิ;มคณุภาพ
ชวีติของประชาชน ตลอดจนคา่รกัษาพยาบาลที;พงึประหยดัได ้โดยมกีารดาํเนินการที;เป็นรปูธรรม
สาํหรบัการสง่เสรมิเชืQอเพลงิชวีภาพดงันีQ 
o เอทานอล 
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Ø ทยอยลดประเภทนํQามนัเบนซนิจากปัจจุบนัที;ม ี5 ประเภท ใหเ้หลอื 3 ประเภท (E10 95, 
E20 , E85)  โดยให้ยกเลิกนํQ ามันเบนซิน 95 ในช่วงต้นปี 2558 ตามด้วยยกเลิกแก๊ส
โซฮอล ์91 ภายใน 2 ปี 

Ø ปรบัปรุงกฎระเบยีบที;เกี;ยวขอ้งใหบ้รษิทัเอทานอลสามารถคา้นํQามนัไดเ้สมอืนบรษิทันํQามนั 
รวมทั Qงปรบัระบบโลจสิตกิส์ การผสมนํQามนั E85 จากการผสมที;คลงันํQามนัในส่วนกลาง
เพยีงอยา่งเดยีว เป็นใหส้ามารถผสมนํQามนั E85 ณ โรงงานผลติเอทานอลได ้

Ø ส่งเสรมิให้การกระจายตวัของโรงงานเอทานอลมากขึQน สอดคล้องกบันโยบายเกษตร 
โซนนิ;ง เชน่ ควรมโีรงงานเอทานอล เพิ;มขึQนในเขตพืQนที;ภาคเหนือ และภาคอสีานตอนบน 

Ø กาํหนดมาตรการเพื;อใหป้ระชาชนหลกีเลี;ยงการใช ้LPG ในภาคขนสง่ภาย ดงันีQ 

v ให้ ก รม ขน ส่ งท างบ ก ยก เลิก ก ารอ นุ ญ าต ก ารป รับ เป ลี; ย น เชืQ อ เพ ลิ ง 
แก๊ส LPG  

v ใหก้รมขนสง่ทางบกเพิ;มภาษป้ีายทะเบยีนรถที;ใช ้LPG 

v ให้กรมศุลกากรเพิ;มอากรขาเขา้ หรอืตั Qงเพดานภาษีอุปกรณ์ที;ใช้ในการเปลี;ยน
เชืQอเพลงิในรถยนต ์

v ใหก้รมธุรกจิพลงังานปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุนํQามนัเชืQอเพลงิ ไมใ่หม้ี
การจดัตั Qงสถานีบรกิารแก๊ส LPG ใหม ่ตั Qงแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

o ไบโอดีเซล 

Ø ส่งเสรมิใหเ้กดิเทคโนโลยทีี;สามารถใชนํ้Qามนัไบโอดเีซลผสมในสดัส่วนที;สงูขึQน (20-30%) เช่น 
เทคโนโลย ีBHD หรอื H-FAME เพื;อใหเ้ป็นการสรา้งความตอ้งการนํQามนัไบโอดเีซล ซึ;งมาจาก
ผลผลติพชืนํQามนัของประเทศไทย 

Ø สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมรถยนต ์คน้ควา้วจิยัเครื;องยนตท์ี;สามารถใชไ้บโอดเีซลระดบั B30  

• ปฏริปูระบบขนสง่มวลชน ระบบรางและระบบผงัเมอืง รวมทั Qงการบรูณาการระหวา่งกระทรวงและ
หน่วยงานที;เกี;ยวขอ้ง เพื;อใหก้ารใชพ้ลงังานในสาขาขนสง่มปีระสทิธภิาพและมลีดตน้ทุนพลงังาน
ของประเทศในระยะยาว  

 

กระบวนการสู่ภาคปฏิบติั 

เราเชื;อวา่ขอ้เสนอของ “กลุม่ปฏริปูพลงังานเพื;อความยั ;งยนื” จะทาํใหภ้าคพลงังานของประเทศไทย
มคีวามเขม้แขง็และมคีวามมั ;นคง ผูใ้ชพ้ลงังานไมถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจากผูจ้าํหน่ายพลงังานและไดซ้ืQอ
พลงังานในราคาที;เป็นธรรม มพีลงังานใชอ้ยา่งเพยีงพอ มกีารจดัหาพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ
ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นทรพัยากรพลงังานในประเทศ มกีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รฐัมรีายไดเ้พิ;มขึQน
ปีละ 1 แสนลา้นบาทที;สามารถนําไปพฒันาประเทศหรอืลงทุนในระบบขนสง่มวลชนหรอืรถไฟรางคู ่(แทนที;
จะใชว้ธิกีารกูเ้งนิเพยีงอยา่งเดยีว) ในขณะเดยีวกนัชว่ยทาํใหก้ารพฒันาพลงังานหมนุเวยีนสามารถ
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ดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ เพื;อทดแทนเชืQอเพลงิฟอสซลิในโลกที;มปีรมิาณจาํกดั อกีทั Qงยงัชว่ยลดการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจก และสรา้งความพรอ้มต่อมาตรการบงัคบัในระดบัสากลในอนาคตอนัใกลนี้Q 

การปฏิรปูพลงังานต้องอยู่บนพื4นฐานของข้อมลูจริง หากข้อมลูพื4นฐานไม่ถกูต้องหรือ
บิดเบอืน ข้อเสนอการปฏิรปูพลงังานกจ็ะไม่เหมาะสมและสร้างความเสียหายต่อประเทศ แต่ที Hน่า
เป็นห่วงที Hสดุในระยะสั 4นกคื็อการที Hเราหลงประเดน็ ทาํให้เราละเลยปัญหาที Hแท้จริง  ไดแ้ก่ 

• แหลง่ปิโตรเลยีมในประเทศจะมน้ีอยลงและการนําเขา้จะสงูขึQนมาก ตน้ทุนพลงังานของประเทศจะ
แพงขึQน จงึจาํเป็นตอ้งพฒันาพลงังานหมนุเวยีนและสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน 

• เปิดโอกาสใหม้กีารแทรกแซงจากปัจจยัภายนอก มกีารกอบโกยและแสวงผลประโยชน์โดยมชิอบใน
กจิการพลงังานของรฐัไดง้า่ยขึQนเพราะสงัคมมวัแต่ไปสนใจประเดน็อื;น 

ข้อเสนอนี4 เป็นข้อเสนอเพื Hอให้ คสช.และรฐับาลนําไปพิจารณาปฏิบติั สิ Hงที Hรฐับาลจะต้องทาํ
ก่อนการนําข้อเสนอนี4 ไปปฏิบติัคือการเปิดรบัฟังความเหน็จากทุกภาคส่วนที Hเกี Hยวข้อง ทั 4ง
นักวิชาการ ส่วนราชการ ผูป้ระกอบการด้านพลงังาน ผูใ้ช้พลงังาน และภาคประชาชน ทั 4งนี4 ต้อง
สร้างบรรยากาศที Hเป็นมิตร โดยผูร่้วมแสดงความเหน็ต้องแลกเปลี Hยนความเหน็ด้วยเหตผุล เปิดใจ
ฟังความเหน็ของผูอื้ Hน และเคารพในความเหน็ที Hแตกต่างกนั การปฏิรปูพลงังานไม่สามารถเกิดขึ4น
ได้หากกลุ่มใดกลุ่มหนึHงไม่ยอมฟังความเหน็ที Hแตกต่างกนั แต่กลบัใส่ร้ายป้ายสีผูที้ Hคิดต่าง  

ข้อเสนอของกลุ่มฯส่วนใหญ่มีความชดัเจนและมีความจาํเป็นเร่งด่วน เมื Hอผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจรบัฟังความเหน็รอบด้านแล้ว ควรตดัสินใจและนําไปปฏิบติัทนัที อย่างไรกต็ามข้อเสนอ
บางเรื Hองยงัขาดความชดัเจนในการนําไปสู่การปฏิบติั โดยเฉพาะการกระจายแหล่งเชื4อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า จาํเป็นที Hหน่วยงานที Hเกี Hยวข้องควรรบัไปพิจารณากาํหนดมาตรการที Hเป็นรปูธรรมหรือให้
มีการนําหารือในสภาปฏิรปู 
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“กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพื2อความยั 2งยืน” 

(ณ วนัที ) 8 กรกฎาคม 2557) 

1. นางสาวกนกพร เดชโชตอินนัต ์ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทนุ MFC Asset Management  
2. นางกรรณกิาร ์ศรธีญัญลกัษณา มลูนิธพิลงังานเพืRอสิRงแวดลอ้ม 
3. นางสาวกฤตยิา เพช็รศร ี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
4. นายกว ีจงคงคาวฒุ ิ  อดตีขา้ราชการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
5. นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์จาํกดั 
6. นายเกรกิไกร จรีะแพทย ์  ประธานกรรมการ บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน)                                           
                                               อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์
7. นายเกษมสทิธิ g ปฐมศกัดิ g  ประธานหอการคา้นานาชาต ิสภาหอการคา้ไทย 
8. ดร.ครุจุติ นาครทรรพ  รองปลดักระทรวงพลงังาน 
9. นางจนัทร เศาภายน  อดตีผูบ้รหิาร ปตท. 
10. ดร.จริสักวนิท ์รกัษว์เิชยีร  ผูจ้ดัการ บรษิทั ENSOL 
11. นางสาวจรีพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ ์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
12. นางจฑุามาศ วยาจตุ  ทนายความ 
13. นายเจน นําชยัศริ ิ   รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
14. นายฉตัรชยั บุญรตัน์  ประธาน บมจ.มาลสีามพราน 
15. ดร.ชนาธปิ ผารโิน   คณะวศิวกรรมสิRงแวดลอ้ม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
16. นายชนินท ์วอ่งกุศลกจิ  ประธานเจา้หน้าทีRบรหิารบรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
17. นายชยตุพงศ ์นนัทธ์นะวานิช กรมเชืtอเพลงิธรรมชาต ิ
18. ดร.ชโยดม สรรพศร ี  คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
19. นายชาย ชวีะเกตุ   ประธานทีRปรกึษา มลูนิธพิลงังานเพืRอสิRงแวดลอ้ม 
20. ดร.ทรงธรรม ปิRนโต  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
21. ดร.ทวารฐั สตูะบุตร  รองอธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
22. คณุหญงิทองทพิ รตันะรตั  อดตีผูอ้าํนวยการสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
23. ดร.เทยีนไชย จงพรีเ์พยีร  นกัวชิาการพลงังาน 
24. นายธราธร รตันนฤมติศร  รองผูอ้าํนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
25. นายธฤต ิบุณมานน 
26. นายธาํรงรตัน์ มง่เจรญิ  รองศาสตราจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
27. นายธบิด ีหาญประเสรฐิ  กรรมการบรหิาร สถาบนัพลงังานเพืRออุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
28. นายนาฟีส อาหมดั   ทีRปรกึษา บรษิทั ซนัเอดสินั จาํกดั 
29. นายนิตกิร ตนัตธิรรม  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จาํกดั 
30. นางสาวเนตรนฤมล ศริมิณฑล อดตีผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ UNDP ประเทศไทย  
31. นายบรรยง พงษพ์านิช  ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) 
32. นายปฏกิาร มหทันารกัษ ์  กรรมการผูจ้ดัการ บ.รไีซเคลิเอน็จเีนียริRง 
33. นางสาวประกาย ธรีะวฒันากุล นกัยทุธศาสตรอ์าวโุส Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
34. นายประพล พรประภา  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน) 
35. ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กระทรวงพลงังาน 
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36. นางสาวปราณ ีเลก็ศรสีกุล  สาํนกังาน กลต. 
37. นางปรยีาภรณ์ วเิวกาภริตั  อดตีผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน/รองอธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน 
38. ดร.ปิยสวสัดิ g อมัระนนัทน์  อดตีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
39. นายปิยะบุตร ชลวจิารณ์  สภาหอการคา้ไทย 

อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
40. นายผจญ ศรบีุญเรอืง   ประธานเจา้หน้าทีRบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บจ.ไทย ไบโอแก๊ซ เอน็เนอรย์ีR  
41. นายพงษส์กร ดาํเนิน  บรษิทั กนักุล เอน็จเินียริRง จาํกดั (มหาชน) 
42. นางสาวพนิดา อมรศกัดิ g  รกัษาการผูอ้าํนวยการบรหิาร มลูนิธพิลงังานเพืRอสิRงแวดลอ้ม 
43. ดร.พรพนินัท ์ฉนัทภกัดพีงศ ์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
44. ดร.พรายพล คุม้ทรพัย ์  คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
45. นายพจินิต ์อภวินัทนาพร  ผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทนุสมัพนัธ ์บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
46. นายพชิยั ถิRนสนัตสิขุ  ประธานกลุม่อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน  

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
47. นายพชิยั เลศิสพุงศก์จิ  บรษิทั หลกัทรพัย ์ธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
48. นายพเิชษฐ ์สทิธอิาํนวย  กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.หลกัทรพัยบ์วัหลวง 
49. นายพพิฒัน์ เหลอืงนฤมติรชยั บล.ภทัร จาํกดั 
50. นายพสิทุธิ g บุญวงศไ์พศาล  ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้า บรษิทัโกลว ์
51. นางสาวเพญ็ศร ีสธุรีศานต ์  ผูอ้าํนวยการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
52. นายไพรชั บรูพชยัศร ี  รองประธาน สภาหอการคา้ไทย 
53. นายมณฑล วสวุานิช  อดตีขา้ราชการกระทรวงพลงังาน 
54. นายมนู เลยีวไพโรจน์  อดตีปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
55. นายมนูญ ศริวิรรณ  อดตีผูบ้รหิาร บมจ.บางจาก 
56. นายเมตตา บนัเทงิสขุ อดตีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน/อธบิดกีรมธรุกจิ 

                                              พลงังาน/รองปลดักระทรวงพลงังาน  
57. ดร.ยรรยง ไทยเจรญิ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
58. นายรฐัพล ภกัดภีมู ิ  กรรมการ หอจดหมายเหตุพทุธทาส 
59. ดร.รฐัโรจน์ พณชิยจ์ตุ ิ
60. นายรทุธ ์นพคณุ   ทนายความ บ.สาํนกักฎหมายดาํเนินสมเกยีรตแิละบุญมา จาํกดั 
61. พลเอกเลศิรตัน์ รตันวานิช  อดตีสมาชกิวฒุสิภา 
62. นางสาววรดา เซอรยีสู  JJ LAPP CABEL (Thailand) Co.,Ltd 
63. นายวรพจน์ แสนประเสรฐิ  บก.ขา่วออนไลน์ นสพ.แนวหน้า 
64. นายวรากร พรหโมบล  กรมเชืtอเพลงิธรรมชาต ิ
65. นายวจิติรา ฉลาดลน้  บรษิทั กนักุล เอน็จเินียริRง จาํกดั (มหาชน) 
66. นายวชิยั อศัรสักร   รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ไทย 
67. นายวชิยั สถาปิตานนท ์  ผูจ้ดัการสว่นโรงไฟฟ้า บรษิทั IRPC จาํกดั(มหาชน) 
68. ทา่นผูห้ญงิวริะยา ชวกุล  ประธานกรรมการ มลูนิธนิพรชั-รตันโกสนิทร ์
69. นางสาววไิลพร ลิRวเกษมศานต ์ อดตีรองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
70. นายวรีะพล พวงพทิยาวฒุ ิ  ประธานสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัระยอง 
71. รศ.ดร.ศกัรนิทร ์ภมูริตัน   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
72. ดร.ศริ ิจริะพงษพ์นัธ ์  ผูอ้าํนวยการสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
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73. นางสาวศริกิญัญา ตนัสกุล  นกัวจิยัอาวโุส สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 
74. นางศริพิร เหลอืงนวล  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 
75. ดร.เศรษฐพฒุ ิสทุธวิาทนฤพฒุ ิ ประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 
76. นายสมชาย โรจนอศัวเสถยีร ผูอ้าํนวยการบรษิทั พรเีมยีร ์
77. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์  อดตีสมาชกิวฒุสิภา 
78. นายสทิธโิชค ศรเีจรญิ  ทนายความ 
79. นายสริวิตั วทิรูกจิวานิช   วศิวกรปิโตรเลยีม บมจ.ปตท.สผ. 
80. นางสาวสจุติร เขม็ม ี  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน 
81. นายสทุธชิยั เตยีวยนืยง  ผูส้ ืRอขา่วอาวโุส นสพ.ขา่วสด 
82. ดร.สทุธพิร ปทมุเทวาภบิาล  รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
83. นายสรุยทุธ ทวกุีล   ผูอ้าํนวยการใหญ่สายการเงนิ บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิtงส ์จาํกดั (มหาชน) 
84. นางสาวสวุพร ศริคิณุ  อดตีเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
85. ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์  ผูอ้าํนวยการสถาบนั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
86. นายสวุทิย ์ธนณนิทรพ์านิช  เลขาธกิารกลุม่อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน  

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
87. นายหนิ นววงศ ์   รองประธานกรรมการ สถาบนัพลงังานเพืRออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
88. นายองอาจ เอืtออภญิญกุล  กรรมการบรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
89. นายอนนต ์สริแิสงทกัษณิ  อดตีประธานเจา้หน้าทีRบรหิาร บมจ.ปตท.สผ.และ PTTGC 
90. นายอนนัต ์เกษเกษมสขุ  อดตีผูบ้รหิาร บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย 
91. นายอนนัต ์ชาตรปูระชวีนิ  ผูจ้ดัการใหญ่ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
92. นายอนุชติ ลิtมสวุฒัน์  กรมเชืtอเพลงิธรรมชาต ิ
93. ดร.อรรถสทิธิ g กอชยัพฤกษ์ 
94. นางอรสดุา ไชยโพธิ g  สภาหอการคา้ไทย 
95. นางสาวอญัชญั พฒันประเทศ ผูส้ ืRอขา่ว 
96. นางอานิก อมัระนนัทน์  อดตีรองประธานคณะกรรมาธกิารการพลงังาน สภาผูแ้ทนราษฎร 
97. นายอาํนาจ ยะโสธร  เลขาธกิารกลุม่เซรามกิ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
98. นายอุปกรม ทวโีภค  กรรมการบรหิาร บ.ถริไทย จาํกดั (มหาชน) 
99. นางสาวเอีRยมศร ีบุญหธยัรตัน์ Nation TV 


