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“กลุ่ ม ป ฏิรูป พ ลังงาน เพื2 อความ ยั 2งยืน ” ห รือ  ERS (Fellowship of Energy Reform for 
Sustainability)  ซึ#งประกอบด้วย บุคคลที#มปีระสบการณ์การทํางานเกี#ยวพนักบัสาขาพลงังานหรอืการ
พฒันาที#ย ั #งยนืมาเป็นเวลายาวนาน เปิดตวัอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแส “การปฏริปูพลงังาน” ที#เป็น
ส่วนหนึ#งของกระแสสงัคมในการผลกัดนัการปฏริปูประเทศ ซึ#งมกีารนําเสนอประเดน็พลงังานบางเรื#องโดย
บุคคลบางกลุ่มที#อยู่บนพืPนฐานขอ้มลูที#ไม่สมบูรณ์และตรรกะความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งนัก รวมทั Pงโจมตบุีคคลที#
ไมเ่หน็ดว้ยโดยสรา้งความเกลยีดชงัในลกัษณะ hate speech แมอ้าจเป็นที#ถกูใจแก่ประชาชนบางสว่นเพราะ
มลีกัษณะคลา้ยนโยบายประชานิยม อาทเิช่น นํPามนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ราคาถูก การเกบ็ภาษี
การสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมใหส้งู หรอืทวงคนื ปตท.มาเป็นของรฐั เป็นตน้ ซึ#งหากมกีารนําไปปฏบิตัอิาจ
สรา้งความเสยีหายอย่างมากแก่ประเทศโดยส่วนรวม กลุ่มฯจงึไดนํ้าเสนอ “แนวทางปฏิรปูพลงังานเพื2อ
ความยั 2งยืน” ต่อสาธารณชนเมื#อวนัที# 12 พฤษภาคม 2557 (และปรบัปรุงครั Pงที# 1 เมื#อวนัที# 10 กนัยายน 
2557) เอกสารนีPเป็นการปรบัปรุงตามสถานการณ์ ณ วนัที# 23 กรกฎาคม 2562 หลงัจาก 5 ปีของ คสช. 
ทั PงนีPขอ้เสนอของ ERS ไมเ่กี#ยวขอ้งกบักลุม่การเมอืงหรอืกลุม่ผลประโยชน์ใดๆ 

ในช่วง 5 ปีที#ผ่านมา  “กลุ่มปฏิรูปพลงังานเพื2อความยั 2งยืน” ได้ดําเนินการชีPแจงข้อเท็จจรงิ
ทางดา้นพลงังาน นําเสนอและผลกัดนัขอ้เสนอของกลุ่มฯ พรอ้มแลกเปลี#ยนความคดิเหน็กบัประชาชน กลุ่ม
บุคคลและองคก์รวชิาชพีต่าง ๆ หลายกลุ่ม ไดเ้ขา้ร่วมชีPแจงขอ้เสนอของกลุ่มฯในการประชุมระหว่าง คสช. 
หน่วยงานพลงังาน และกลุม่บุคคลต่าง ๆ อยา่งต่อเนื#อง ทาํใหม้กีารนําขอ้เสนอของกลุม่ฯ หลายขอ้ไปปฏบิตั ิ
อกีทั Pงสามารถยบัยั Pงการกาํหนดนโยบายที#อาจมผีลเสยีอยา่งมากต่อประเทศในระยะยาว  

การสรา้งความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้เทจ็จรงิดา้นพลงังานของกลุ่มฯอย่างต่อเนื#องทําใหป้ระชาชน
ทั #วไปและผู้กําหนดนโยบายส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจถงึสถานการณ์ที#แท้จรงิมากขึPน อกีทั Pงยงัทําให้การใช ้
hate speech ลดลงมาก ตวัอยา่งความเขา้ใจที#ถกูตอ้งมากขึPน ไดแ้ก่ 

• ประเทศไทยไมไ่ดม้แีหลง่ก๊าซธรรมชาตแิละนํPามนัดบิมากมายจนเป็น “ซาอุดอิารเบยีตะวนัออก”  

• แม้ว่าในช่วง 40 ปีที#ผ่านมา การผลติพลงังานเชงิพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ#มขึPนมาก แต่การใช้
พลงังานของไทยก็เพิ#มขึPนด้วยอย่างมากเช่นกนั จงึต้องนําเขา้พลงังานจากต่างประเทศมากกว่า
ครึ#งหนึ#งของการใชพ้ลงังานโดยรวมของไทย  

• ราคาขายปลกีนํPามนัในแต่ละประเทศขึPนอยูก่บันโยบายของรฐับาลเป็นหลกัโดยเฉพาะอตัราภาษ ีและ
การเก็บเงนิเขา้กองทุนเพื#ออุดหนุนราคาขายปลกี โดยไม่เกี#ยวขอ้งกบัการเอาเปรยีบผู้บรโิภคโดย
บรษิทันํPามนั 

• รายได้ของรฐัจากการพฒันาปิโตรเลียมในประเทศต่างๆทั #วโลกขึPนอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรใตด้นิเป็นหลกั ระบบบรหิารและการจดัเกบ็รายไดไ้มใ่ชปั่จจยัหลกัที#กาํหนดระดบัของรายได ้

• การตั Pงบรรษทัพลงังานแหง่ชาตมิโีอกาสที#จะนําไปสูค่วามหายนะเชน่ในประเทศเวเนซุเอลา่ 

• เนื#องจากเราตอ้งพึ#งพาพลงังานจาํนวนมากจากต่างประเทศ ทั PงนํPามนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิดงันั Pน จงึ
ควรใชพ้ลงังานทุกชนิดอยา่งประหยดั คุม้คา่ และมปีระสทิธภิาพ 
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• แมว้่าเราส่งออกนํPามนัสําเรจ็รูปเนื#องจากกําลงัการกลั #นนํPามนัในประเทศสูงกว่าความต้องการใช ้แต่
วตัถุดิบเกือบทั Pงหมดต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ไทยจึงเป็นผู้นําเข้าพลงังานสุทธิที#ใหญ่ที#สุดใน
อาเซยีน 

• นํPามนัยโูร 4 ที#มกีารเสนอวา่ควรเปลี#ยนไปเป็นยโูร 2 นั Pน เป็นสว่นหนึ#งของแผนในการลดมลภาวะจาก
การใชเ้ชืPอเพลงิในยานพาหนะเพื#อประโยชน์ทางดา้นสุขภาพของประชาชน  และจากสภาพมลภาวะ
ทางอากาศในปัจจุบนั เราควรเปลี#ยนเป็นยโูร 5 แลว้ 

ปัญหาของภาคพลงังานไทย 

ภาคพลงังานไทยถอืวา่ไดพ้ฒันากา้วหน้าไปมากในชว่ง 40 ปีที#ผา่นมาทั Pงดา้นการผลติ การจดัหา การ
จาํหน่าย การขนถ่าย การบรหิารจดัการ คณุภาพ ความปลอดภยั และการกาํกบัดแูล ประเทศไทยมนํีPามนัและ
ก๊าซ LPG ใชอ้ยา่งต่อเนื#อง ไมข่าดแคลนหรอืตอ้งปันสว่นนํPามนั ไฟฟ้ามใีหใ้ชท้ั #วถงึทุกหมูบ่า้น โดยไมม่ไีฟตก
ไฟดบัเชน่ในหลายประเทศ สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนเพิ#มสงูขึPนจนเป็นผูนํ้าในอาเซยีน (ที#รอ้ยละ 15 ของ
การใชพ้ลงังานขั Pนสดุทา้ย ไมร่วมพลงังานหมนุเวยีนดั Pงเดมิ) เรามกีารรณรงคส์ง่เสรมิเรื#องอุปกรณ์และการ
ออกแบบอาคารและใชเ้ครื#องจกัรเครื#องยนตท์ี#ประหยดัพลงังานมายาวนานจนเป็นที#ยอมรบั ภาคพลงังาน
โดยรวมของประเทศจงึถอืไดว้า่ มปีระสทิธภิาพในการวางแผนและจดัการไดด้กีวา่ภาคเศรษฐกจิอื#น ๆ หลาย
ดา้น (เชน่ การคมนาคม หรอืขนสง่ ที#ควรไดร้บัการปฏริปูอยา่งเรว็ที#สดุ) ทั PงนีP สาขาพลงังานของไทยถกูจดั
อนัดบัเป็นที# 5 ของเอเชยี ตาม Energy Transition Index  ของ World Economic Forum ในปี 2019 

นอกจากนั Pน ธุรกจิและรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังานไทยกย็งัถอืวา่มปีระสทิธภิาพและคณุภาพดทีี#สดุแหง่
หนึ#งในเอเชยี ดงัจะเหน็ไดว้า่ Platts จดัใหบ้รษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  เป็นบรษิทัพลงังานอนัดบัที# 10 ของ
โลก เป็นตน้  

ในชว่ง 5 ปีที#ผา่นมา รฐับาลไดว้างนโยบาย แกไ้ขปัญหาและปฏริปูพลงังานในหลายๆประการที#
เป็นไปในทศิทางที#ดแีละสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอหลาย ๆ ขอ้ของกลุม่ ERS ที#เคยเสนอไวต่้อสาธารณชน อนัทาํ
ใหเ้กดิความมั #นคงและประสทิธภิาพในการพฒันาและการใชพ้ลงังานของไทยดขีึPนในระดบัหนึ#ง ไดแ้ก่  

• การปรบัโครงสรา้งราคาพลงังาน เชน่ ราคานํPามนั ก๊าซ LPG และคา่ไฟฟ้า Ft เป็นไปในทศิทางที#ด ี
และสะทอ้นตน้ทุนมากขึPน ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานดขีึPนเลก็น้อย มคีวามเป็นธรรมต่อ
ผูบ้รโิภคมากขึPน แต่ยงัมกีารอุดหนุนเชืPอเพลงิขา้มกลุม่ และตรงึราคานํPามนัดเีซลโดยไมม่เีหตุผลอนั
สมควรในบางครั Pง 

• การใหร้าคาขายปลกีนํPามนัเกอืบทุกชนิดเปลี#ยนแปลงตามตน้ทุนจรงิ รวมทั Pงการออกพระราชบญัญตัิ
กองทุนนํPามนัเชืPอเพลงิ พ.ศ. 2562 เพื#อกาํหนดกตกิาในการแทรกแซงราคาที#ชดัเจน 

• การเริ#มกาํหนดมาตรการใหม้กีารแขง่ขนัในธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ โดยเปิดใหม้กีารใหบ้รกิารทอ่ก๊าซ
ธรรมชาตแิก่บุคคลที#สาม (Third Party Access)  
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• มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ใหค้รอบคลุมรฐัวสิาหกจิและให ้ ปตท.ขายหุน้ในโรง
กลั #นบางจากและ SPRC เพื#อเพิ#มการแขง่ขนัในกจิการกลั #นนํPามนั 

• มกีารแกไ้ขความซํPาซอ้นของกฏหมายหรอือาํนาจในการอนุญาตของหน่วยราชการ กฎระเบยีบของ
ทางราชการที#ตคีวามขดัแยง้กนั ทาํใหก้ารขออนุญาตการประกอบกจิการพลงังานมคีวามคลอ่งตวัและ
รวดเรว็มากขึPน เชน่การแกไ้ขปัญหา รง.4 

• การบรหิารจดัการและเดนิหน้าใหม้กีารเปิดประมลูการพฒันาแหลง่ก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย 2 แหลง่
ใหญ่ (ซึ#งเป็น 70% ของการผลติก๊าซฯในประเทศ) ที#สมัปทานปิโตรเลยีมใกลจ้ะหมดอาย ุ (กลุ่มแหลง่
ก๊าซเอราวณั และกลุม่แหลง่ก๊าซบงกช) ซึ#งจะชว่ยทาํใหก้ารผลติก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยมคีวาม
ต่อเนื#องไมห่ยดุชะงกัลง 

• การขจดัอุปสรรคและกาํหนดมาตรการสง่เสรมิและสนบัสนุนพลงังานหมนุเวยีนและการอนุรกัษ์พลงังาน
ในหลายดา้นโดยไมส่รา้งภาระแก่ผูบ้รโิภค 

• แม้ว่ารฐัไม่สามารถผลกัดนัโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เพื#อเสรมิความมั #นคงในภาคใต้ได้ แต่ก็มกีารกระจาย
แหล่งเชืPอเพลงิ เพื#อจดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) จากต่างประเทศ ทาํใหก้ารจดัหาพลงังานมคีวาม
มั #นคงมากขึPน  รวมทั Pงมกีารปรบัปรุงแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้าใหม ่(PDP2018) ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์พลงังานและสิ#งแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนั 

• มกีารออกพระราชบญัญตักิารพฒันาการกาํกบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 ซึ#งครอบคลุมถงึ
การกาํหนดบทบาท หน้าที#และความรบัผดิชอบของผูก้าํหนดนโยบาย ผูก้าํกบัดแูลรฐัวสิาหกจิ ผูถ้อืหุน้
ในรฐัวสิาหกจิ และรฐัวสิาหกจิ แต่ไมม่กีารแยกบทบาทออกจากกนัอยา่งเพยีงพอ 

• แมร้ฐับาลไทยไดส้มคัรเป็นสมาชกิในภาคเีพื#อความโปรง่ใสในการสกดัทรพัยากรธรรมชาต ิ (EITI : 
Extractive Industries Transparency Initiative, สาํนกังานใหญ่ประเทศนอรเ์วย)์ ในปี 2558 แต่มไิดม้ี
การผลกัดนัใหเ้กดิคณะกรรมการไตรภาคทีี#จะเดนิหน้าสูก่ารเป็นสมาชกิที#สมบรูณ์ เพื#อใหป้ระเทศไดร้บั
ประโยชน์จากกระบวนการของ EITI ในการสรา้งความเขา้ใจและความไวว้างใจในสว่นของภาคประชา
สงัคม 

อยา่งไรกต็ามภาคพลงังานไทยกย็งัมปัีญหาหลายประการที#ควรไดร้บัการแกไ้ข เพราะหากทิPงไวจ้ะทาํให้
ภาคพลงังานไทยมคีวามอ่อนแอลงและมผีลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนัของเศรษฐกจิไทยและฐานะ
การเงนิระหวา่งประเทศของไทย ปัญหาเหลา่นีP ไดแ้ก่ 

• ธรรมาภบิาลของการบรหิารจดัการนโยบายพลงังาน  ยงัมจุีดที#ก่อใหเ้กดิขอ้สงสยั เนื#องจากเคยมี
กรณีที#เอกชนบางรายไดป้ระโยชน์จากนโยบายและการตดัสนิใจของหน่วยงานภาครฐั เชน่  
o การอนุมตัต่ิออายุและสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ภาคตะวนัตก 2 โรง (1400 MW) แทนโรงเดยีว 

(700 MW) ที#หมดอายลุง โดยไมม่กีารประมลู 
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o การเปิดประมลูสรา้งทา่เรอืมาบตาพดุเฟส 3 ที#มกีารเพิ#มคลงัรบัก๊าซ LNG โดยไมเ่ชื#อมโยง
กบัแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตทิี#สอดคลอ้งกบัแผน PDP 2018 

• ธรรมาภบิาลของการบรหิารทรพัยากรบุคคล มกีารปรบัเปลี#ยนคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน
โดยใชอ้ํานาจพเิศษถงึ 2 ครั Pง การโยกยา้ยขา้ราชการระดบัสงู และการแต่งตั Pงกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
และกรรมการบรษิทัในเครอืของรฐัวสิาหกจิ บางครั Pงก่อใหเ้กดิขอ้ครหาว่าเอืPอประโยชน์ต่อเอกชน
บางราย 

• ราคาพลังงานบางประเภทยังไม่สะท้อนต้นทุนจริง ยังมีการอุดหนุนราคาพลังงานแบบ Cross 
Subsidies ในระดับสูง ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคบางส่วนและไม่มีแรงจูงใจในการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพ โดยเฉพาะเชืPอเพลงิชวีภาพที#ตน้ทุนการผลติยงัสงูเกนิควร  

• การเปิดใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าโดยใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกยงัไมม่คีวามคบืหน้า   

• องค์กรกํากบัดูแลแม้มอีํานาจมากตามกฎหมาย แต่ยงัไม่มคีวามเขม้แขง็เพยีงพอในการคุ้มครองผู ้
บรโิภค และในการวางกฎระเบยีบที#โปรง่ใสและรกัษากตกิาอยา่งเป็นธรรม 

• แมว้่าจะมกีารออกพระราชบญัญตักิารพฒันาการกํากบัดูแลและบรหิารรฐัวสิาหกจิแลว้ แต่กไ็ม่มกีาร
จดัตั Pงบรรษทัรฐัวสิาหกจิแห่งชาตติามเจตนารมณ์เดมิ และยงัไม่มกีารแยกบทบาทระหว่างผูก้ําหนด
นโยบาย ผูก้าํกบัดแูลรฐัวสิาหกจิ ผูถ้อืหุน้ในรฐัวสิาหกจิ และรฐัวสิาหกจิ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน ทาํให้
ยงัมคีวามสุม่เสี#ยงของการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผูท้ี#เกี#ยวขอ้ง รวมทั Pงการแทรกแซงจากปัจจยั
ภายนอกในกระบวนการจดัซืPอจดัจา้ง การลงทุนโครงการ การโยกยา้ยแต่งตั Pงผูบ้รหิาร ฯลฯ  

• ยงัมคีวามไมไ่วว้างใจและเขา้ใจในภาครฐัและขอ้มลูของภาครฐันําไปสูค่วามไมเ่ชื#อถอืจากภาค
ประชาชน รวมทั Pงมกีารนําเรื#องพลงังานไปสรา้งประเดน็ทางการเมอืงโดยบุคคลบางกลุม่ จงึทาํให้
โครงการหรอืนโยบายดา้นพลงังานบางเรื#องไมส่ามารถดาํเนินการไดต้ามแผน เชน่การออกสมัปทาน
ปิโตรเลยีมรอบที# 21 ที#ตอ้งถกูยกเลกิหลงัจากที#มกีารประกาศไปแลว้เมื#อปี 2558 

• การสาํรวจและพฒันาปิโตรเลยีมในบรเิวณที#มศีกัยภาพสงูที#ยงัเหลอือยู ่ไดแ้ก่ พืPนที#ไหลท่วปีทบัซอ้น
ไทย-กมัพชูาในทะเลอ่าวไทยยงัไมค่บืหน้าเลย สง่ผลใหไ้ทยตอ้งนําเขา้ก๊าซ LNG มาทดแทนก๊าซใน
ประเทศมากขึPน เนื#องจากรฐับาลขาดความพยายามและกลยทุธด์า้นต่างประเทศที#จะเริ#มเจรจากบั
กมัพชูา   

• พืPนที#ในภาคเหนือบางสว่นที#มศีกัยภาพทางธรณีวทิยาปิโตรเลยีมถกูสงวนไวภ้ายใตก้ารบรหิารจดัการ
ของกระทรวงกลาโหม จงึทาํใหก้ารสาํรวจและพฒันาแหลง่นํPามนัดบิเป็นไปอยา่งชา้มากและรฐัไมไ่ดร้บั
ผลประโยชน์ทั Pงทางดา้นแหลง่พลงังานเพื#อความมั #นคงและรายไดท้ี#พงึไดร้บั 

• การแกไ้ขปัญหาการเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกและการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเป็น
ปัญหาสาํคญัที#ทุกประเทศตอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ข ซึ#งภาคพลงังานเป็นแหลง่ผลติก๊าซเรอืนกระจกกวา่ 
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60% แมว้า่จะมขีอ้ตกลง COP21 แลว้แต่มาตรการตาม COP21 กย็งัไมเ่พยีงพอที#จะรกัษาอุณหภมูิ
ของโลกไมใ่หเ้พิ#มขึPนเกนิกวา่ 1.5-2.0 องศาเซลเซยีส ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเตรยีมรบักบัมาตรการใน
ระดบัโลกในการแกไ้ขปัญหาการเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก ที#จะมคีวามเขม้ขน้มากยิ#งขึPน 

• Disruptive เทคโนโลยซีึ#งสว่นใหญ่เป็นผลจากการแกไ้ขปัญหาการเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของ
โลก จะมผีลใหก้ารผลติการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนของโลกขยายตวัอยา่งรวดเรว็ต่อไป และรถไฟฟ้าจะ
เขา้มาทดแทนรถยนตท์ี#ใชนํ้Pามนัอยา่งกา้วกระโดด ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมแีผนระยะยาวที#ชดัเจนเพื#อ
รองรบัและไดป้ระโยชน์จากการเปลี#ยนแปลงนีP 

ข้อเสนอการปฏิรปูพลงังาน 

“กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพื2อความยั 2งยืน (ERS)” เหน็วา่ปัญหาในภาคพลงังานไทยดงักล่าวขา้งตน้ควร
ไดร้บัการแกไ้ขเพื#อใหเ้กดิประโยชน์ยั #งยนืในระยะยาว โดยอาจมคีวามแตกต่างจากสิ#งที#มกีารนําเสนอโดยกลุ่ม
การเมอืงหรอืบุคคลบางกลุ่มของสงัคม หรอือาจไม่เป็นที#ถูกใจของประชาชนเมื#ออ่านในครั Pงแรก เพราะใน
หลายๆ กรณีขอ้เสนอจะสวนกบักระแสสงัคม แต่พวกเราเหน็ว่าในฐานะที#เป็นคนไทยและผูท้ี#มปีระสบการณ์
ดา้นพลงังาน เราตอ้งกลา้ที#จะเสนอความจรงิและสิ#งที#เราเชื#อวา่เป็นแนวทางบรหิารจดัการดา้นพลงังานที#ดทีี#สดุ
สาํหรบัประเทศ  

กลุม่ ERS จงึไดป้รบัปรงุขอ้เสนอแนวทางปฏริปูพลงังานเพื#อความยั #งยนืใน 6 ดา้น ดงัต่อไปนีP 

(1) การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน 

ราคาพลงังานประเภทต่างๆ ควรสะทอ้นต้นทุนที#แทจ้รงิ ทั Pงต้นทุนทางตรงและทางออ้ม พยายามลด
เลกิการอุดหนุนราคาพลงังานแบบครอบจกัรวาล แต่ใชว้ธิสีรา้งภมูคิุม้กนัเฉพาะกลุม่แก่ผูม้รีายไดน้้อยของสงัคม 
เพื#อใหม้กีารใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและรกัษาตน้ทุนพลงังานของประเทศโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัตํ#าสุด รวมทั Pง
เพื#อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูใ้ชพ้ลงังานกลุ่มต่างๆ เราเหน็จากเหตุการณ์ในอดตีหลายครั Pงที#นโยบายประชา
นิยม ทั Pงในดา้นพลงังานและสาขาอื#นๆในหลายประเทศ ที#ในช่วงแรกอาจสรา้งความพอใจและความชื#นชอบใน
หมู่ประชาชน แต่ในที#สุดนโยบายเหล่านีPก็ก่อให้เกดิผลกระทบในวงกวา้งต่อทั Pงเศรษฐกจิและโครงสรา้งทาง
สงัคมอย่างรุนแรง จนถึงขั Pนเศรษฐกิจเกือบล่มสลาย อาทิเช่น ประเทศเวเนซูเอลาในปัจจุบนั หรอืประเทศ
อนิโดนีเซยีที#เคยเป็นผูส้ง่ออกนํPามนัดบิและสมาชกิกลุม่โอเปคที#กลบักลายเป็นผูนํ้าเขา้นํPามนัในปัจจุบนั 

โครงสรา้งราคาพลงังานในปัจจุบนันบัวา่สะทอ้นตน้ทุนที#แทจ้รงิพอสมควรแต่บางจุดควรไดร้บัการ
ปรบัปรงุเพิ#มเตมิ ไดแ้ก่ 

• การใชก้องทุนนํPามนัเชืPอเพลงิรกัษาเสถยีรภาพของราคาขายปลกีนํPามนัในประเทศ ควรใชเ้ฉพาะเมื#อมี
วกิฤตริาคานํPามนัในตลาดโลกและใชใ้นชว่งเวลาสั Pนๆ เพื#อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กองทุน
นํPามนัเชืPอเพลงิ พ.ศ. 2562 อย่างแทจ้รงิ รวมถงึไม่ควรใชก้องทุนนํPามนับดิเบอืนโครงสรา้งราคาขาย
ปลกี ระหว่างกลุ่มนํPามนัเบนซนิ/แก๊สโซฮอลกบักลุ่มดเีซล ควรใหร้าคานํPามนัในประเทศเปลี#ยนแปลง
สอดคลอ้งตามราคาตลาดโลกเพื#อใหเ้กดิการใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั 
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• การส่งเสรมิเชืPอเพลงิชวีภาพ ควรมุ่งเน้นนํPามนัแก๊สโซฮอล E20 กบั นํPามนัไบโอดเีซล B10 ให้เป็น
นํPามนัเชืPอเพลงิหลกัของประเทศ เพื#อช่วยเหลอืเกษตรกร  ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ภายในประเทศ และลด
การนําเขา้ และทยอยลดการอุดหนุนเชืPอเพลงิชวีภาพ โดยมเีป้าหมายใหภ้าคเกษตรและอุตสาหกรรม
เชืPอเพลิงชีวภาพลดต้นทุนและเพิ#มประสิทธิภาพ เพื#อให้สามารถแข่งขนักับเชืPอเพลิงชีวภาพใน
ตลาดโลกได ้ 

• ควรเลกิการอุดหนุนแบบถาวรในนํPามนัเชืPอเพลงิชวีภาพชนิด E85 และ B20 เนื#องจากไม่เป็นธรรมต่อ
ผูบ้รโิภคกลุ่มอื#นที#ต้องรบัภาระจ่ายเงนิเขา้กองทุน และไม่ส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติเชืPอเพลงิชวีภาพปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติของตนเองใหแ้ขง่ขนัได ้ 

• ควรใหร้าคาขายปลกี LPG และ NGV สามารถเปลี#ยนแปลงขึPนลงไดต้ามตน้ทุนที#แทจ้รงิ  

• ควรหลกีเลี#ยงการใช้ราคาพลงังานเป็นเครื#องมอืในการให้สวสัดกิารสงัคมแก่ประชาชน การอุดหนุน
ราคานํPามนัเชืPอเพลงิแก่ประชาชนควรจํากดัเฉพาะบางกลุ่มเท่าที#จําเป็น โดยไม่ให้กระทบต่อกลไก
ตลาด และใชง้บประมาณแผน่ดนิ โดยกาํหนดกรอบการใชง้บประมาณที#ชดัเจน เพื#อความโปรง่ใส เป็น
ธรรม และเพื#อรกัษาวนิยัทางการคลงั   

 (2) เพิ2มการแข่งขนัและประสิทธิภาพในธรุกิจพลงังาน 

เพิ#มการแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานเพื#อมใิหม้กีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยใหร้าคาพลงังานสะทอ้นอุปทาน
และอุปสงค์ของตลาดที#มีการแข่งขนัอย่างแท้จริง และในกรณีที#ธุรกิจพลังงานมีลักษณะการผูกขาดโดย
ธรรมชาต ิใหป้รบัโครงสรา้งตลาดใหม้กีารแข่งขนัมากขึPน รวมทั Pงกํากบัดูแลกจิการอย่างเขม้งวด ซึ#งจะทําให้
ราคาพลงังานอยูใ่นระดบัที#เป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค โดยดาํเนินการดงันีP 

• ในชว่งที#ผา่นมาไดม้กีารเปิดใหบุ้คคลที#สามใชร้ะบบทอ่ก๊าซ ปตท.แลว้ เพื#อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดป้ระโยชน์
จากการแขง่ขนัดงักลา่ว เพราะก๊าซสว่นใหญ่ใชใ้นการผลติไฟฟ้า จงึเหน็ควรเพิ#มการแขง่ขนัในกจิการ
ผลติไฟฟ้า เพื#อใหก้ารผลติไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพสงูขึPนและตน้ทุนตํ#าลง โดยสง่ผา่นราคาคา่ไฟฟ้าที#เป็น
ธรรมใหผู้บ้รโิภค สอดคลอ้งกบัการเปลี#ยนแปลงเทคโนโลยทีี#ระบบผลติไฟฟ้าจะเปลี#ยนแปลงสูร่ะบบ
กระจายศนูยอ์ยา่งรวดเรว็ในอนาคต และสง่เสรมิการผลติเองใชเ้องของผูบ้รโิภค (Prosumer)   

• ปรบัโครงสร้าง กฟผ. โดยยงัคงให้ กฟผ. ควบคุมระบบสายส่ง ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
(System Operator) และโรงไฟฟ้าพลงันํPา และจดักลุ่มโรงไฟฟ้าอื#น ๆ ของ กฟผ. ใหเ้ป็นอสิระ
เพื#อเตรยีมความพรอ้มในการแข่งขนักบัเอกชนที#เปิดกวา้งและโปร่งใส และเพื#อใหก้ารรบัซืPอ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ การเชื#อมโยงระบบและการสั #งเดนิเครื#องมคีวามเป็นกลางและเที#ยง
ธรรมอยา่งแทจ้รงิและเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

• เปิดใหบุ้คคลที#สามใชร้ะบบสายสง่ไฟฟ้าและปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าใหม้กีารแขง่ขนัโดยให้
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกในการซืPอไฟฟ้า (Retail Competition) อนัจะทําใหค้่าไฟฟ้าสะท้อนการ
ดําเนินการที#มปีระสทิธภิาพของกจิการไฟฟ้า  โดยรเิริ#มโครงการนําร่อง (sandbox)  ใหม้กีาร
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นําเทคโนโลยอีจัฉรยิะ (Smart Technology เชน่ Block Chain) จดัการการจาํหน่ายไฟฟ้าแบบ
สมยัใหมท่ี#จะทาํใหเ้กดินวตักรรมในการผลติและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าที#มปีระสทิธภิาพมากขึPน 
ทั PงนีPอาจเริ#มจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรอืหมูบ่า้นจดัสรรที#มคีวามพรอ้ม และใน
ระยะต่อไปจงึเปิดใหม้กีารแขง่ขนัเตม็รปูแบบ 

• ควรกาํหนดนโยบายที#ชดัเจนเกี#ยวกบัการนําเขา้ก๊าซ LNG ใหม้คีวามสมดุลระหวา่งสญัญานําเขา้ระยะ
ยาว และราคาตลาดจร โดยพจิารณาเสถยีรภาพดา้นราคาและความมั #นคงดา้นการจดัหา  

• เปิดใหม้ผีูนํ้าเขา้ LNG มากขึPน โดยใหทุ้กรายสามารถเขา้ถงึโครงขา่ยทอ่และคลงั LNG ของ ปตท. ได้
อยา่งเสมอภาคและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเพื#อใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาก๊าซฯในประเทศ 

• ปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการโครงขา่ยไฟฟ้าของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ใหม้กีารประสานงาน
อยา่งใกลช้ดิ จดัทาํแผนการลงทุนและปฏบิตักิารที#มคีวามสอดคลอ้งและเชื#อมโยงกนั การกาํหนด
ตวัชีPวดัประสทิธภิาพการดาํเนินการของการไฟฟ้าทั Pง 3 แหง่ที#เขม้งวด รวมทั Pงใหม้ผีูแ้ทนกระทรวง
พลงังานเป็นกรรมการ กฟน. และ กฟภ. เพื#อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกจิการไฟฟ้าและ
การลงทุนโครงสรา้งพืPนฐานพลงังานที#จาํเป็นสาํหรบัในอนาคต (สายสง่ Smart Grid ระบบจาํหน่ายและ
มาตรฐานการบรกิาร มาตรการ Demand Side Management: DSM) และการกาํกบันโยบาย  

• คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) ตอ้งทาํหน้าที#อยา่งอสิระดว้ยความโปรง่ใส มคีวามเขม้แขง็
ในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 

• สรรหาและแต่งตั Pงกรรมการ กกพ. ตามกลไกของกฎหมายที#มอียูแ่ลว้ ใหม้คีวามโปรง่ใส โดยใหม้กีาร
กลั #นกรองคณุสมบตั ิความรูป้ระสบการณ์ของผูส้มคัรที#เขม้ขน้ และอธบิายไดต่้อสาธารณะ 

(3) ลดการแทรกแซงโดยมิชอบและแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลงังานที2รฐัถือหุ้น และการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหน้าที2ของรฐั 

แนวทางในการดาํเนินการ คอื ดงึการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะผูถ้อืหุน้ออกจากการครอบงาํและ
แทรกแซงจากปัจจยัภายนอก และลดชอ่งทางที#จะนําไปสูก่ารเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบในกจิการ
พลงังานที#รฐัถอืหุน้ ควบคูก่บัการเพิ#มความโปรง่ใสและระดบัธรรมาภบิาลในกจิการพลงังานดงักลา่ว ซึ#งจะมผีล
ใหก้จิการพลงังานที#รฐัถอืหุน้มปีระสทิธภิาพมากขึPน สามารถจดัหาพลงังานใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นประเทศในตน้ทุนที#ตํ#า 
ลง อกีทั Pงเพิ#มขดีความสามารถมากขึPนในการแขง่ขนัในเวทโีลก โดยดาํเนินการ ดงันีP 

• แกไ้ขพระราชบญัญตักิารพฒันาการกาํกบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 เพื#อแยกการกาํหนด
นโยบาย การกาํกบัดแูล และการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะของผูถ้อืหุน้ออกจากกนัอยา่งแทจ้รงิ 
เหมอืนในประเทศพฒันาแลว้ที#ยงัมรีฐัวสิาหกจิ รวมทั Pงไมใ่หข้า้ราชการที#มหีน้าที#กาํกบัดแูลหรอืมี
อาํนาจตามกฎหมายในการกาํหนดนโยบายที#อาจใหค้ณุหรอืโทษต่อกจิการ เป็นกรรมการในบรษิทั
มหาชนที#รฐัถอืหุน้ที#อยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์
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• ปรบัปรุงระบบการสรรหาและแต่งตั Pงกรรมการรฐัวสิาหกจิที#เป็นบรษิทัมหาชนและบรษิทัที#รฐัถอืหุน้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบรษิทัชั Pนนําของโลก และใหม้กีรรมการอสิระที#เป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ
ตามเจตนารมณ์ โดยใหร้ะบบการสรรหาและแต่งตั Pงมคีวามชดัเจน มขี ั Pนตอนในการกลั #นกรองคณุสมบตัิ
และความเหมาะสมที#เขม้งวด โปรง่ใส ใหป้ระชาชนสามารถรบัรูไ้ด ้มเีหตุผลอธบิายต่อสาธารณะได ้ 

• ขา้ราชการที#ไปเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิหรอืกรรมการในบรษิทัมหาชนที#รฐัถอืหุน้ในฐานะผูแ้ทนของรฐั 
ถอืว่าเป็นส่วนหนึ#งของการปฏบิตัหิน้าที#ในฐานะขา้ราชการประจาํ จงึควรไดร้บัผลตอบแทนในระดบัที#
เหมาะสม หากมผีลตอบแทนสว่นที#เกนิสมควรใหนํ้าสง่คลงั เพื#อใหข้า้ราชการสามารถทาํหน้าที#ปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) ในการทาํหน้าที# 

• ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิที#ไปเป็นกรรมการในบรษิทัในเครอืควรไดร้บัผลตอบแทนตามวธิปีฏบิตัขิองบรษิทั
ชั Pนนําในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• แกไ้ขพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิเพื#อปรบัปรงุระบบ
การสรรหาและสญัญาจา้งผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ของกจิการพลงังานที#รฐัถอืหุน้ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล เพื#อใหไ้ดบุ้คคลที#มคีวามเหมาะสมและมคีวามสามารถอยา่งแทจ้รงิ   

 (4) กระบวนการในการกาํหนดนโยบาย  

• ควรใหม้ผีูแ้ทนจากภาคสว่นต่าง ๆ ที#หลากหลายมสีว่นรว่มในการเสนอนโยบายพลงังานมากยิ#งขึPน 
และในขณะเดยีวกนัรฐัควรคาํนึงถงึมติทิางดา้นพลงังานในการกาํหนดนโยบายดา้นอื#น ๆ เชน่ การ
แกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้เกษตรซึ#งอาจมผีลกระทบต่อผูบ้รโิภคพลงังาน การสง่เสรมิการลงทุน 

• หากรฐับาลจะใชดุ้ลพนิิจใหส้ทิธปิระโยชน์แก่เอกชนรายใด เชน่ การก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  โดยที#ไมม่กีาร
ประมลูแขง่ขนัในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั เชน่ ราคาขายไฟฟ้า กค็วรจะอธบิายแสดงเหตุ
ผลเปรยีบเทยีบใหส้าธารณชนไดท้ราบ วา่การเลอืกปฏบิตันิั Pนเป็นไปเพื#อประโยชน์ต่อสาธารณะและ
ผูบ้รโิภคอยา่งไร ทาํนองเดยีวกนัการประกาศเงื#อนไขการประมลู (ToR) กค็วรจะตอ้งมคีวามเป็นกลาง 
ไมเ่อืPอประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ#งนอกจากมเีหตุผลอธบิายประกอบวา่เป็นไปเพื#อประโยชน์สาธารณะ 

• ตั Pงสาํนกังานสารสนเทศดา้นพลงังานแบบ EIA ของสหรฐัฯ เพื#อเป็นแหล่งขอ้มลูที#ถูกตอ้งและทาํหน้าที#
ในการเผยแพร่ขอ้มูล และขยายขอบเขตการจดัเกบ็ขอ้มูลเพื#อใหส้ามารถรวบรวมขอ้มูลดา้นพลงังาน
และปิโตรเคมจีากสว่นราชการ สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน ทั Pงในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค เพื#อ
เป็นแหลง่ขอ้มลูดา้นพลงังานที#สมบรูณ์ และเป็นที#ยอมรบั 

 (5) การสาํรวจ พฒันาและจดัหาแหล่งพลงังาน 
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    การพฒันาพลงังานไมส่ามารถดาํเนินการไดเ้ทา่ที#ควร ซึ#งมผีลต่อความมั #นคงดา้นพลงังานของประเทศ 
เนื#องจากประชาชนในพืPนที#เป้าหมายยงัมคีวามหวาดระแวงและขาดความเชื#อมั #นในการบรหิารจดัการ 
โดยเฉพาะการขดุเจาะสาํรวจปิโตรเลยีมในประเทศ จงึเหน็ควรดาํเนินการดงันีP 

• เพื#อลดปัญหาการต่อตา้นการประมลูและการบรหิารโครงการต่าง ๆ จากภาคประชาชน ควรนําประเทศ
ไทยเข้าร่วมในกลุ่มภาคีเพื#อสร้างความโปร่งใสในกิจการสํารวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปิโตรเลยีมและสนิแร่) Extractive Industries Transparency Initiative: EITI ซึ#งได้สมคัรไปแล้วในปี 
2558 โดยดําเนินการต่อจนถึงขั Pนปฏิบตัิ เพื#อสร้างการความไว้วางใจจากภาคประชาชนและความ
น่าเชื#อถือในข้อมูลด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ#งที#ผ่านมามีความเข้าใจผิดมากจนทําให้
ประชาชนจํานวนมากมอีคต ิEITI คอื การรวมตวัของรฐับาล องค์กรสากลนานาชาต ิผูป้ระกอบการ
เอกชน และหน่วยงานภาคประชาสงัคม ในประเทศต่างๆ จดัตั Pงเป็นภาคเีพื#อสรา้งความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของกจิการสํารวจและผลติทรพัยากรธรรมชาต ิ(ปิโตรเลยีมและสนิแร่) ของแต่ละประเทศ 
เพื#อสรา้งความมั #นใจว่าผลประโยชน์ที#ไดร้บัจากกจิการสํารวจและผลติทรพัยากรธรรมชาตขิองแต่ละ
ประเทศ ถกูนําไปใชใ้นการสรา้งความเจรญิดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และคณุภาพชวีติที#ดขีองประชาชน
อยา่งเหมาะสม เป็นธรรม เตม็เมด็เตม็หน่วย  

แต่ละประเทศสมาชกิจะมคีณะกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี (ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม) 
ร่วมกนัตดัสนิใจว่าควรดําเนินกระบวนการ EITI อย่างไร โดยผลงานหลกัจะเป็นรายงานประจําปีที#
เปิดเผยรายจา่ยของภาคเอกชน และรายรบัของภาครฐั รวมทั Pงขอ้มลูเกี#ยวกบัการสาํรวจและผลติ และผู้
ลงทุน ครอบคลุมตั Pงแต่การใหใ้บอนุญาตและทาํสญัญา การตดิตามการผลติ การเกบ็คา่ภาคหลวงภาษี
ต่างๆ การกระจายรายไดแ้ละการจดัการรายจ่าย ภาคประชาสงัคมจะไดม้สีว่นรว่มในการตรวจซกัถาม
ขอ้มลูโดยตรง ตรวจสอบขอ้มลูลบัผา่นผูส้อบบญัชอีสิระที#คณะกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่งตั Pงและภาค
ประชาสงัคมมสี่วนคดัเลอืก รวมทั Pงทําขอ้เสนอแนะในการปรบัเปลี#ยนแนวทางของรฐั แม ้EITI ไม่มี
อํานาจสั #งการรฐับาลแต่ที#ผ่านมาในต่างประเทศไดม้กีรณีที#รฐับาลรบัขอ้เสนอไปดําเนินการ และมกีาร
คน้พบเงนิที#หายไปจากการคอรร์ปัชั #นดว้ย  

• เพื#อมใิหก้ารสาํรวจและพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาตแิละนํPามนัดบิในประเทศขาดความต่อเนื#องและใหร้ฐั
ไดร้บัผลตอบแทนในระดบัที#เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรใต้ดนิ เหน็ควร
เดนิหน้าเปิดพืPนที#สํารวจและพฒันาปิโตรเลยีมรอบ 22 และรอบต่อ ๆ ไปโดยเรว็ ซึ#งหากทิPงไวน้าน
ประเทศไทยจะเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรที#มีอยู่ เพราะต้องนําเข้ามาสนองความต้องการ
ภายในประเทศ และในระยะยาวปิโตรเลยีมอาจจะดอ้ยมูลค่าเมื#อโลกพฒันาไปสู่พลงังานหมุนเวยีนที#
ชว่ยลดปัญหาการเปลี#ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

• ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลงังาน และคณะกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภา ร่วมกนัวาง
แนวทางและมอบหมายใหม้คีณะเจรจาของสว่นราชการที#มคีวามรูแ้ละความเป็นมอือาชพี เพื#อเจรจาหา
ขอ้ยุติกบักมัพูชา ในการเขา้ไปสํารวจและพฒันาปิโตรเลยีมเพื#อพฒันาพืPนที#ไหล่ทวปีทบัซ้อนไทย-
กมัพูชาในทะเลอ่าวไทย (Overlapping Claimed Area: OCA) โดยสรา้งกลไกในการเจรจาที#โปร่งใส
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เพื#อใหป้ระชาชนสามารถตดิตามและตรวจสอบไดผ้า่นคณะกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภา และเป็นไป
ตามกรอบของรฐัธรรมนูญ 

• ควรนําพืPนที#สงวนเพื#อการสํารวจปิโตรเลยีมในภาคเหนือที#ปัจจุบนัอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง 
กลาโหม เขา้มาอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัปิิโตรเลยีมและพระราชบญัญตัภิาษเีงนิไดปิ้โตรเลยีม เพื#อให้
มกีารพฒันาปิโตรเลยีมที#มปีระสทิธภิาพสงูขึPน ซึ#งจะเพิ#มความมั #นคงทางพลงังานและเพิ#มรายไดข้องรฐั 

• การกระจายแหล่งเชืPอเพลงิควรคํานึงถงึขอ้จํากดัดา้นสิ#งแวดลอ้มในอนาคตโดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหา
การเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดงันั Pน หากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็สมควรให้
คาํนึงถงึเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยในปัจจุบนั รวมถงึการเปลี#ยนแปลงกตกิาที#
จะเกดิขึPนในอนาคต ภายใตก้รอบของ UNFCCC  

• ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชืPอเพลงิฟอสซลิที#สะอาดที#สดุและจะเป็นเชืPอเพลงิฟอสซลิในชว่งเปลี#ยนผา่น จงึควร
จดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลวใหเ้พยีงพอในช่วงที#เป็นตลาดของผูซ้ืPอเช่นในปัจจุบนั และส่งเสรมิใหม้กีาร
ขยายการลงทุนธุรกจิพลงังานไปในต่างประเทศมากยิ#งขึPนเพื#อเพิ#มความมั #นคงดา้นพลงังาน  

• ทบทวน PDP 2018 เพื#อเพิ#มการรบัซืPอไฟฟ้าพลงันํPาตน้ทุนตํ#าจากประเทศเพื#อนบา้น ทั PงนีP อยูใ่นกรอบ
ไมเ่กนิ 15% ของกาํลงัการผลติไฟฟ้าโดยรวมทั Pงหมด 

• แมว้่าพลงังานนิวเคลยีรเ์ป็นพลงังานที#ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยที#สุด และการขยายกําลงัการผลติ
ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ของโลก จะเป็นมาตรการที#สําคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี#ยนปลงสภาพ
ภูมอิากาศของโลก แต่การก่อสรา้งโรงไฟฟ้านิวเคลยีรใ์นประเทศไทยต้องใชเ้วลาเตรยีมการนาน ทั Pง
การศกึษา การออกกฎหมายและระเบยีบ การเตรยีมบุคคลากร การก่อสรา้งและการสรา้งการยอมรบั
ของประชาชน  ดงันั Pน หากประเทศไทยไม่มรีฐับาลที#มคีวามมุง่มั #นตั Pงใจและมเีสถยีรภาพอยา่งต่อเนื#อง
เป็นเวลานานเพยีงพอ การก่อสรา้งโครงการนิวเคลยีรจ์ะไม่ประสบความสําเรจ็ ในชั PนนีPจงึควรศกึษา
ตดิตามการเปลี#ยนแปลงเทคโนโลยอียา่งใกลช้ดิ  

(6) การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน พลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด 

• มาตรการส่งเสรมิพลงังานควรใหค้วามสาํคญัอนัดบัแรกแก่ พลงังานหมุนเวยีนจากวตัถุดบิในประเทศ 
โดยเฉพาะพลงังานหมนุเวยีนที#ชว่ยแกไ้ขปัญหาสิ#งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และขยะ 

• มาตรการส่งเสรมิพลงังานหมุนเวยีนควรอยู่ในระดบัที#เหมาะสมสอดคล้องกบัการเปลี#ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ต้นทุน และศักยภาพของวตัถุดิบในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้กิจการ
พลงังานหมุนเวยีนสามารถดําเนินการได้โดยไม่มีการอุดหนุนหรอือุดหนุนน้อยที#สุดเมื#อเทียบกบั
เชืPอเพลงิฟอสซลิ ไมเ่ป็นภาระเกนิสมควรต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้า และใชร้ะบบการแขง่ขนัดา้นราคาในการสง่เสรมิ
พลงังานหมุนเวยีนบางประเภท (เช่น ฟารม์แสงอาทติย)์ รวมทั Pงควรหลกีเลี#ยงการดําเนินการใดที#เป็น
การสรา้งโควตา้การผลติ  
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• เร่งดําเนินการพฒันาขยะเป็นพลงังานทั #วทุกภูมภิาคตามความเหมาะสมต่อสภาพกองขยะและการ
จดัเกบ็ในแต่ละทอ้งที# 

• กาํหนดมาตรการสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีนที#เหมาะสมสาํหรบัโครงการขนาดเลก็ในทอ้งที#หา่งไกลและ
โครงการชุมชน โดยใชแ้รงจูงใจทางเศรษฐศาสตรแ์ละมาตรการทางกฏหมาย ซึ#งจะตอ้งบูรณาการกบั
กระทรวงอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 

• เร่งกําหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขั Pนตํ#าของเครื#องจกัร อุปกรณ์ และอาคาร ใหม้คีวาม
รวดเรว็และเขม้ขน้มากขึPน และกาํหนดเป้าหมายในการประหยดัพลงังานในระยะยาวที#ชดัเจน โดยการ
แกไ้ขพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  

• ในการกาํหนดมาตรการสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้า ควรมกีารประเมนิผลกระทบของประเทศในทุกมติ ิเชน่ 
ผลกระทบของธุรกิจยานยนต์ สภาวะแวดล้อม การเพิ#มคุณภาพชีวิตของประชาชน และแหล่ง
ทรพัยากรในประเทศ ตลอดจนรายได้ภาษีของรฐั โดยควรจดัทําแผนระยะสั Pนและระยะยาว ในการ
พฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั Pงแผนในช่วงเปลี#ยนผ่านจากเครื#องยนต์สนัดาปภายในสู่รถไฟฟ้า 
และแผนการจดัหาพลงังานเพื#อใชใ้นยานยนต์ (ทั Pงไฟฟ้า ปิโตรเลยีม และเชืPอเพลงิชวีภาพ) อย่างเป็น
ระบบ เพื#อให้มีการดําเนินการที#สอดคล้องกันในทุกภาคส่วน ทั Pงเทคโนโลยีและความพร้อมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ มาตรฐานไอเสีย ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมและ Additive และการจดัหาและจําหน่ายพลงังานเพื#อใช้ในยานยนต์ ทั PงนีP ต้องไม่ลมืว่า 
แหล่งผลติไฟฟ้าจะตอ้งมาจากพลงังานหมนุเวยีนเป็นหลกัเพื#อใหก้ารสง่เสรมิรถไฟฟ้าเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

• ควรส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื#อการอนุรกัษ์พลงังาน  เมื#อระบบขนส่งมวลชนมพีรอ้มและ
ทั #วถงึ ควรพจิารณาขึPนภาษเีชืPอเพลงิฟอสซลิที#ใชใ้นการขนสง่ และภาษกีารใชร้ถยนต ์ทั PงนีP จะช่วยทาํ
ใหเ้ชืPอเพลงิชวีภาพแขง่ขนัไดง้า่ยขึPน 


