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แนวทาง 
ปฏิรปูพลงังานเพ่ือความยัง่ยืน 

“กลุ่มปฏิรูปพลงังานเพ่ือความยัง่ยืน” หรือ ERS (Fellowship of Energy Reform for 
Sustainability)  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวพนักบัสาขาพลงังานหรอืการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืมาเป็นเวลายาวนาน เปิดตวัอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแส “การปฏริูปพลงังาน” ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระแสสงัคมในการผลกัดนัการปฏริปูประเทศ ซึ่งมกีารน าเสนอประเดน็พลงังานบางเรื่องโดย
บุคคลบางกลุ่มทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูทีไ่ม่สมบรูณ์และตรรกะความเขา้ใจไม่ถูกต้องนัก รวมทัง้โจมตบุีคคลที่
ไม่เหน็ดว้ยโดยสรา้งความเกลยีดชงัในลกัษณะ hate speech แมอ้าจเป็นทีถู่กใจแก่ประชาชนบางส่วนเพราะ
มลีกัษณะคลา้ยนโยบายประชานิยม อาทเิช่น น ้ามนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ราคาถูก การเกบ็ภาษี
การส ารวจและผลติปิโตรเลยีมใหส้งู หรอืทวงคนื ปตท.มาเป็นของรฐั เป็นต้น ซึ่งหากมกีารน าไปปฏบิตัอิาจ
สรา้งความเสยีหายอย่างมากแก่ประเทศโดยส่วนรวม กลุ่มฯจงึได้น าเสนอ “แนวทางปฏิรปูพลงังานเพ่ือ
ความยัง่ยืน” ต่อสาธารณชนเมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2557 (ปรบัปรุงครัง้ที ่1 เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2557 
และปรบัปรุงครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 2562) เอกสารนี้เป็นการปรบัปรุงตามสถานการณ์ ณ วนัที่ 28 
ตุลาคม 2563 ทัง้นี้ ขอ้เสนอของ ERS ไม่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มการเมอืงหรอืกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ 

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา  “กลุ่มปฏิรูปพลงังานเพ่ือความยัง่ยืน” ได้ด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง
ทางดา้นพลงังาน น าเสนอและผลกัดนัขอ้เสนอของกลุ่มฯ พรอ้มแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัประชาชน กลุ่ม
บุคคลและองคก์รวชิาชพีต่าง ๆ หลายกลุ่ม ไดเ้ขา้ร่วมชีแ้จงขอ้เสนอของกลุ่มฯในการประชุมระหว่าง คสช. 
หน่วยงานพลงังาน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง ท าใหม้กีารน าขอ้เสนอของกลุ่มฯ หลายขอ้ไปปฏบิตั ิ
อกีทัง้สามารถยบัย ัง้การก าหนดนโยบายทีอ่าจมผีลเสยีอยา่งมากต่อประเทศในระยะยาว  

การสรา้งความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้เทจ็จรงิด้านพลงังานของกลุ่มฯอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชน
ทัว่ไปและผู้ก าหนดนโยบายส่วนใหญ่มีความเขา้ใจถึงสถานการณ์ที่แท้จรงิมากขึน้ อกีทัง้ยงัท าให้การใช ้
hate speech ลดลงมาก ตวัอยา่งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งมากขึน้ ไดแ้ก่ 

• ประเทศไทยไม่ไดม้แีหล่งก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามนัดบิมากมายจนเป็น “ซาอุดอิาระเบยีตะวนัออก”  
• แม้ว่าในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา การผลติพลงังานเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเพิ่มขึน้มาก แต่การใช้

พลงังานของไทยกเ็พิ่มขึน้ด้วยอย่างมากเช่นกนั จงึต้องน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศมากกว่า
ครึง่หนึ่งของการใชพ้ลงังานโดยรวมของไทย  

• ราคาขายปลกีน ้ามนัในแต่ละประเทศขึน้อยูก่บันโยบายของรฐับาลเป็นหลกัโดยเฉพาะอตัราภาษี และ
การเกบ็เงนิเขา้กองทุนเพื่ออุดหนุนราคาขายปลีก โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเอาเปรยีบผู้บริโภคโดย
บรษิทัน ้ามนั 
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• รายได้ของรฐัจากการพฒันาปิโตรเลียมในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกขึน้อยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรใตด้นิเป็นหลกั ระบบบรหิารและการจดัเกบ็รายไดไ้ม่ใช่ปจัจยัหลกัทีก่ าหนดระดบัของรายได ้

• การตัง้บรรษทัพลงังานแห่งชาตมิโีอกาสทีจ่ะน าไปสู่ความหายนะเช่นในประเทศเวเนซเูอลา 
• เนื่องจากเราตอ้งพึง่พาพลงังานจ านวนมากจากต่างประเทศ ทัง้น ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิดงันัน้ จงึ

ควรใชพ้ลงังานทุกชนิดอยา่งประหยดั คุม้ค่า และมปีระสทิธภิาพ 
• แมว้า่เราส่งออกน ้ามนัส าเรจ็รูปเนื่องจากก าลงัการกลัน่น ้ามนัในประเทศสูงกว่าความต้องการใช้ แต่

วตัถุดิบเกอืบทัง้หมดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ไทยจึงเป็นผู้น าเข้าพลงังานสุทธิที่ใหญ่ที่สุดใน
อาเซยีน 

• น ้ามนัยโูร 4 ทีม่กีารเสนอวา่ควรเปลีย่นไปเป็นยโูร 2 นัน้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการลดมลภาวะจาก
การใชเ้ชือ้เพลงิในยานพาหนะเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของประชาชน  และจากสภาพมลภาวะ
ทางอากาศในปจัจุบนั เราควรเปลีย่นเป็นยโูร 5 แลว้ 

ปัญหาของภาคพลงังานไทย 

ภาคพลงังานไทยถอืวา่ไดพ้ฒันากา้วหน้าไปมากในช่วง 40 ปีทีผ่่านมาทัง้ดา้นการผลติ การจดัหา การ
จ าหน่าย การขนถ่าย การบรหิารจดัการ คุณภาพ ความปลอดภยั และการก ากบัดแูล ประเทศไทยมนี ้ามนัและ
ก๊าซ LPG ใชอ้ยา่งต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลนหรอืตอ้งปนัส่วนน ้ามนั ไฟฟ้ามใีหใ้ชท้ ัว่ถงึทุกหมู่บา้น โดยไม่มไีฟตก
ไฟดบัเช่นในหลายประเทศ สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนเพิม่สูงขึน้ (ที่ร้อยละ 17 ของการใช้พลงังานขัน้
สุดทา้ยในปี 2562 ไม่รวมพลงังานหมุนเวยีนดัง้เดมิ) เรามกีารรณรงค์ส่งเสรมิเรื่องอุปกรณ์และการออกแบบ
อาคารและใชเ้ครื่องจกัรเครื่องยนตท์ีป่ระหยดัพลงังานมายาวนานจนเป็นที่ยอมรบั ภาคพลงังานโดยรวมของ
ประเทศจงึถือได้ว่า มปีระสทิธภิาพในการวางแผนและจดัการได้ดกีว่าภาคเศรษฐกจิอื่น  ๆ หลายด้าน (เช่น 
การคมนาคม หรอืขนส่ง ทีค่วรไดร้บัการปฏริปูอยา่งเรว็ทีสุ่ด) ทัง้นี้ สาขาพลงังานของไทยถูกจดัอนัดบัเป็นที ่4 
ของเอเชยี ตาม Energy Transition Index  ของ World Economic Forum ในปี 2020 

นอกจากนัน้ ธุรกจิและรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังานไทยกย็งัถือว่ามปีระสทิธภิาพและคุณภาพดทีี่สุดแห่ง
หนึ่งในเอเชยี ดงัจะเหน็ไดว้า่ Platts จดัใหบ้รษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  เป็นบรษิทัพลงังานอนัดบัที่ 21 ของ
โลก เป็นตน้  

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา รฐับาลได้วางนโยบาย แก้ไขปญัหาและปฏริูปพลงังานในหลาย ๆ ประการที่
เป็นไปในทศิทางทีด่แีละสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอหลาย ๆ ขอ้ของกลุ่ม ERS ทีเ่คยเสนอไวต่้อสาธารณชน อนัท า
ใหเ้กดิความมัน่คงและประสทิธภิาพในการพฒันาและการใชพ้ลงังานของไทยดขีึน้ในระดบัหนึ่ง ไดแ้ก่  

• การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน เช่น ราคาน ้ามนั ก๊าซ LPG และค่าไฟฟ้า Ft เป็นไปในทศิทางที่ด ี
และสะท้อนต้นทุนมากขึน้ ท าให้ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานดขีึน้เลก็น้อย มคีวามเป็นธรรมต่อ
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ผูบ้รโิภคมากขึน้ แต่ยงัมกีารอุดหนุนเชือ้เพลงิขา้มกลุ่ม และตรงึราคาขายปลกีน ้ามนัดเีซล LPG โดย
ไม่มเีหตุผลอนัสมควรในบางครัง้ 

• การใหร้าคาขายปลกีน ้ามนัเกอืบทุกชนิดเปลีย่นแปลงตามต้นทุนจรงิ รวมทัง้การออกพระราชบญัญตัิ
กองทุนน ้ามนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดกตกิาในการแทรกแซงราคาที่ชดัเจน  โดยมีการ
ก าหนดเพดานหนี้และเงนิสะสมของกองทุนเพื่อป้องกนัการเกบ็เงนิเขา้กองทุนมากเกนิไปจนเป็นภาระ
แก่ผูบ้รโิภคและการอุดหนุนราคาทีผ่ดิพลาดจนท าใหก้องทุนเป็นหนี้มากเกนิไป และมกีารก าหนดการ
เลกิการอุดหนุนเชือ้เพลงิชวีภาพซึง่จะผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งปรบัปรุงประสทิธิภาพ 

• การเริม่ก าหนดมาตรการให้มกีารแข่งขนัในธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิโดยเปิดให้มกีารให้บรกิารท่อก๊าซ
ธรรมชาตแิละคลงัน าเขา้ LNG แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) และเริม่ให้บุคคลที่สามน าเขา้ 
LNG ในปี 2562  

• มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัิการแข่งขนัทางการค้าให้ครอบคลุมรฐัวสิาหกจิ และให้ ปตท.ขายหุ้นใน
บรษิทับางจากและสตารร์ไีฟนิ่ง (SPRC) เพื่อเพิม่การแขง่ขนัในกจิการกลัน่น ้ามนั 

• มกีารแกไ้ขความซ ้าซ้อนของกฎหมายหรอือ านาจในการอนุญาตของหน่วยราชการ กฎระเบยีบของ
ทางราชการทีต่คีวามขดัแยง้กนั ท าใหก้ารขออนุญาตการประกอบกจิการพลงังานมคีวามคล่องตวัและ
รวดเรว็มากขึน้ เช่นการแกไ้ขปญัหา รง.4 

• การบรหิารจดัการและเดนิหน้าใหม้กีารเปิดประมูลการพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย 2 แหล่ง
ใหญ่ (ซึง่เป็น 70% ของการผลติก๊าซฯ ในประเทศ) ทีส่มัปทานปิโตรเลยีมใกล้จะหมดอายุ (กลุ่มแหล่ง
ก๊าซเอราวณั และกลุ่มแหล่งก๊าซบงกช) ซึ่งจะช่วยท าให้การผลติก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีความ
ต่อเนื่องไม่หยดุชะงกัลง 

• การขจดัอุปสรรคและก าหนดมาตรการส่งเสรมิและสนบัสนุนพลงังานหมุนเวยีนและการอนุรกัษ์พลงังาน
ในหลายดา้นโดยไม่สรา้งภาระแก่ผูบ้รโิภค 

• แม้ว่ารฐัไม่สามารถผลกัดนัโรงไฟฟ้าถ่านหนิ เพื่อเสริมความมัน่คงในภาคใต้ได้ แต่ก็มกีารกระจาย
แหล่งเชือ้เพลงิ เพื่อจดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) จากต่างประเทศ ท าใหก้ารจดัหาพลงังานมคีวาม
มัน่คงมากขึน้   

• มกีารออกพระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 ซึ่งครอบคลุมถึง
การก าหนดบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูก้ าหนดนโยบาย ผูก้ ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ ผู้ถือหุ้น
ในรฐัวสิาหกจิ และรฐัวสิาหกจิ แต่ไม่มกีารแยกบทบาทออกจากกนัอยา่งเพยีงพอ 
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• รฐับาลไทยได้สมคัรเป็นสมาชิกในภาคีเพื่อความโปร่งใสในการสกดัทรพัยากรธรรมชาติ (EITI : 
Extractive Industries Transparency Initiative ส านักงานใหญ่ประเทศนอร์เวย)์ ในปี 2558 แม้ว่ายงั
มไิดม้กีารผลกัดนัใหเ้กดิคณะกรรมการไตรภาคทีีจ่ะเดนิหน้าสู่การเป็นสมาชกิทีส่มบรูณ์ เพื่อใหป้ระเทศ
ไดร้บัประโยชน์จากกระบวนการของ EITI ในการสร้างความเขา้ใจและความไวว้างใจในส่วนของภาค
ประชาสงัคม 

อยา่งไรกต็ามภาคพลงังานไทยกย็งัมปีญัหาหลายประการที่ควรได้รบัการแก้ไข เพราะหากทิ้งไวจ้ะท าให้
ภาคพลงังานไทยมคีวามอ่อนแอลงและมผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของเศรษฐกจิไทยและฐานะ
การเงนิระหวา่งประเทศของไทย ปญัหาเหล่านี้ ไดแ้ก่ 

• ธรรมาภบิาลของการบรหิารจดัการนโยบายพลงังาน  ยงัมจีุดที่ก่อให้เกดิขอ้สงสยั เนื่องจากเคยมี
กรณีทีเ่อกชนบางรายไดป้ระโยชน์จากนโยบายและการตดัสนิใจของหน่วยงานภาครฐั เช่น  
o การอนุมตัต่ิออายุและสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ภาคตะวนัตก 2 โรง (1400 MW) แทนโรงเดยีว 

(700 MW) ทีห่มดอายลุง โดยไม่มกีารประมลู 
o การเปิดประมลูสรา้งท่าเรอืมาบตาพุดเฟส 3 ทีม่กีารเพิม่คลงัรบัก๊าซ LNG โดยไม่เชื่อมโยง

กบัแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตทิีส่อดคลอ้งกบัแผน PDP 2018 
o การใหใ้บอนุญาตจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ โดยเป็น

การใชอ้ านาจของคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานทีไ่ม่สอดคลอ้งตามกรอบและแนวทาง
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

o นอกจากนี้ ยงัมกีารต่อใบอนุญาต SPP และ VSPP ที่ควรจะหมดอายุ และเปิดรบัการผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนโดยไม่ไดป้รบัลดอตัราการสนับสนุนให้สอดคล้องกบัต้นทุนที่
ลดลงจากการพฒันาทางเทคโนโลย ี 

• มกีารอนุมตัใิหส้รา้งโรงไฟฟ้าเพิม่ทัง้ในส่วนของเอกชนและของภาครฐัเอง โดยมไิดท้บทวนแนวโน้ม
การใชไ้ฟฟ้าทีช่ะลอลงอยา่งเพยีงพอ เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมือง  รวมทัง้การคาดการณ์
การผลติไฟฟ้าใชเ้อง (Prosumer) ทีต่ ่าเกนิไปในภาคอุตสาหกรรมและครวัเรอืน ประกอบกบัปญัหา
เศรษฐกจิถดถอยจากสถานการณ์โควดิในปจัจุบนั ท าใหก้ าลงัผลติไฟฟ้าส ารองเพิม่สงูถงึระดบั 50% 
ในปี 2563 ซึง่เป็นภาระต่อผู้บรโิภคเนื่องจากระบบการก าหนดค่าไฟฟ้ายงัเป็นแบบผ่านส่งต้นทุน
เพราะกฟผ.ยงัคงเป็นผูซ้ือ้แต่รายเดยีว 

• ธรรมาภบิาลของการบรหิารทรพัยากรบุคคล มกีารปรบัเปลีย่นคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน
โดยใชอ้ านาจพเิศษถงึ 2 ครัง้ การโยกยา้ยขา้ราชการระดบัสงู และการแต่งตัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิ 
และกรรมการบรษิทัในเครอืของรฐัวสิาหกจิ บางครัง้ก่อให้เกดิขอ้ครหาว่าเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน
บางราย 
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• ราคาพลังงานบางประเภทยงัไม่สะท้อนต้นทุนจริง ยงัมีการอุดหนุนราคาพลังงานแบบ Cross 
Subsidies ในระดบัสูง ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคบางส่วนและไม่มีแรงจูงใจในการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพ โดยเฉพาะเชือ้เพลงิชวีภาพทีต่น้ทุนการผลติยงัสงูเกนิควร  

• การเปิดใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าโดยใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกยงัไม่มคีวามคบืหน้า   

• องค์กรก ากบัดูแลแม้มีอ านาจมากตามกฎหมาย แต่ยงัไม่มีความเข้มแขง็เพียงพอในการคุ้มครอง         
ผูบ้รโิภค และในการวางกฎระเบยีบทีโ่ปร่งใสและรกัษากตกิาอยา่งเป็นธรรม 

• แมว้า่จะมกีารออกพระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดูแลและบรหิารรฐัวสิาหกจิแล้ว แต่กไ็ม่มกีาร
จดัตัง้บรรษทัรฐัวสิาหกจิแห่งชาตติามเจตนารมณ์เดมิ และยงัไม่มกีารแยกบทบาทระหว่างผู้ก าหนด
นโยบาย ผูก้ ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ ผูถ้อืหุน้ในรฐัวสิาหกจิ และรฐัวสิาหกจิ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน ท าให้
ยงัมคีวามสุ่มเสีย่งของการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผูท้ ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การแทรกแซงจากปจัจยั
ภายนอกในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง การลงทุนโครงการ การโยกยา้ยแต่งตัง้ผูบ้รหิาร ฯลฯ  

• ยงัมีความไม่ไว้วางใจและเข้าใจในภาครัฐและข้อมูลของภาครฐัน าไปสู่ความไม่เชื่อถือจากภาค
ประชาชน รวมทัง้มีการน าเรื่องพลงังานไปสร้างประเดน็ทางการเมอืงโดยบุคคลบางกลุ่ม จึงท าให้
โครงการหรอืนโยบายดา้นพลงังานบางเรื่องไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เช่นการออกสมัปทาน
ปิโตรเลยีมรอบที ่21 ทีต่อ้งถูกยกเลกิหลงัจากทีม่กีารประกาศไปแลว้เมื่อปี 2558 

• การส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมในบรเิวณที่มศีกัยภาพสูงที่ยงัเหลอือยู่ ได้แก่ พื้นที่ไหล่ทวปีทบัซ้อน
ไทย-กมัพูชาในทะเลอ่าวไทยยงัไม่คืบหน้า ส่งผลให้ไทยต้องน าเขา้ก๊าซ LNG มาทดแทนก๊าซใน
ประเทศมากขึน้ เนื่องจากรฐับาลขาดความพยายามและกลยุทธ์ด้านต่างประเทศที่จะเริม่เจรจากบั
กมัพชูา   

• พืน้ทีใ่นภาคเหนือบางส่วนทีม่ศีกัยภาพทางธรณีวทิยาปิโตรเลยีมถูกสงวนไว้ภายใต้การบรหิารจดัการ
ของกระทรวงกลาโหม จงึท าใหก้ารส ารวจและพฒันาแหล่งน ้ามนัดบิเป็นไปอยา่งชา้มากและรฐัไม่ได้รบั
ผลประโยชน์ทัง้ทางดา้นแหล่งพลงังานเพื่อความมัน่คงและรายไดท้ีพ่งึไดร้บั 

• การแกไ้ขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็น
ปญัหาส าคญัที่ทุกประเทศต้องร่วมมอืกนัแก้ไข ซึ่งภาคพลงังานเป็นแหล่งผลติก๊าซเรอืนกระจกกว่า 
60% แม้ว่าจะมขีอ้ตกลง COP21 แล้วแต่มาตรการตาม COP21 กย็งัไม่เพยีงพอที่จะรกัษาอุณหภูมิ
ของโลกไม่ใหเ้พิม่ขึน้เกนิกวา่ 1.5-2.0 องศาเซลเซยีส ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเตรยีมรบักบัมาตรการใน
ระดบัโลกในการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก ทีจ่ะมคีวามเขม้ขน้มากยิง่ขึน้ 
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• Disruptive เทคโนโลยซีึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของ
โลก จะมผีลใหก้ารผลติการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนของโลกขยายตวัอย่างรวดเรว็ต่อไป และรถไฟฟ้าจะ
เขา้มาทดแทนรถยนตท์ีใ่ชน้ ้ามนัอยา่งกา้วกระโดด ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมแีผนระยะยาวทีช่ดัเจนเพื่อ
รองรบัและไดป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงนี้ 

 

ข้อเสนอการปฏิรปูพลงังาน 

“กลุ่มปฏิรปูพลงังานเพ่ือความยัง่ยืน (ERS)” เหน็วา่ปญัหาในภาคพลงังานไทยดงักล่าวขา้งต้นควร
ไดร้บัการแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ย ัง่ยนืในระยะยาว โดยอาจมคีวามแตกต่างจากสิง่ที่มกีารน าเสนอโดยกลุ่ม
การเมอืงหรอืบุคคลบางกลุ่มในสงัคม หรอือาจไม่เป็นทีถู่กใจของประชาชนเมื่ออ่านในครัง้แรก เพราะในหลายๆ 
กรณีข้อเสนอจะสวนกบักระแสสงัคม แต่พวกเราเหน็ว่าในฐานะที่เป็นคนไทยและผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
พลงังาน เราต้องกล้าที่จะเสนอความจรงิและสิง่ที่เราเชื่อว่าเป็นแนวทางบรหิารจดัการด้านพลงังานที่ดทีี่สุด
ส าหรบัประเทศ  

กลุ่ม ERS จงึไดป้รบัปรุงขอ้เสนอแนวทางปฏริปูพลงังานเพื่อความยัง่ยนืใน 6 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

(1) การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน 

ราคาพลงังานประเภทต่าง ๆ ควรสะทอ้นต้นทุนที่แท้จรงิ ทัง้ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม พยายามลด
เลกิการอุดหนุนราคาพลงังานแบบครอบจกัรวาล แต่ใชว้ธิสีรา้งภมูคิุม้กนัเฉพาะกลุ่มแก่ผูม้รีายไดน้้อยของสงัคม 
เพื่อใหม้กีารใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรกัษาตน้ทุนพลงังานของประเทศโดยรวมให้อยู่ในระดบัต ่าสุด รวมทัง้
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูใ้ชพ้ลงังานกลุ่มต่าง ๆ เราเหน็จากเหตุการณ์ในอดตีหลายครัง้ที่นโยบายประชา
นิยม ทัง้ในดา้นพลงังานและสาขาอื่น ๆ ในหลายประเทศ ทีใ่นช่วงแรกอาจสรา้งความพอใจและความชื่นชอบใน
หมู่ประชาชน แต่ในที่สุดนโยบายเหล่านี้กก็่อให้เกดิผลกระทบในวงกวา้งต่อทัง้เศรษฐกจิและโครงสร้างทาง
สงัคมอย่างรุนแรง จนถึงข ัน้เศรษฐกิจเกอืบล่มสลาย อาทเิช่น  ประเทศเวเนซูเอลาในปจัจุบนั หรือประเทศ
อนิโดนีเซยีทีเ่คยเป็นผูส้่งออกน ้ามนัดบิและสมาชกิกลุ่มโอเปคทีก่ลบักลายเป็นผูน้ าเขา้น ้ามนัในปจัจุบนั 

โครงสร้างราคาพลงังานในปจัจุบนันับว่าสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพอสมควรแต่บางจุดควรได้รบัการ
ปรบัปรุงเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 

• การใชก้องทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิรกัษาเสถยีรภาพของราคาขายปลกีน ้ามนัในประเทศ ควรใช้เฉพาะเมื่อมี
วกิฤตริาคาน ้ามนัในตลาดโลกและใชใ้นช่วงเวลาสัน้ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.กองทุน
น ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2562 อย่างแท้จรงิ รวมถึงไม่ควรใช้กองทุนน ้ามนับดิเบอืนโครงสร้างราคาขาย
ปลกี ระหวา่งกลุ่มน ้ามนัเบนซนิ/แก๊สโซฮอล์กบักลุ่มดเีซล ควรให้ราคาน ้ามนัในประเทศเปลี่ยนแปลง
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สอดคล้องตามราคาตลาดโลกเพื่อให้เกิดการใช้อย่างมปีระสิทธภิาพและประหยดั  ไม่ควรสะสมหนี้
กองทุนน ้ามนัโดยใชเ้งนิในส่วนของน ้ามนัชดเชยการขาดทุนในส่วนของ LPG แมไ้ม่ผดิขอ้กฎหมาย แต่
เป็นการสะสมหนี้ LPG มากเกนิควร สะทอ้นวา่มกีารอุดหนุนขา้มกลุ่มผูบ้รโิภคซึง่ไม่ควรท า  

• การส่งเสรมิเชื้อเพลงิชวีภาพ ควรมุ่งเน้นน ้ามนัแก๊สโซฮอล E20 กบัน ้ามนัไบโอดเีซล B10 ให้เป็น
น ้ามนัเชือ้เพลงิหลกัของประเทศ เพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร  ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ภายในประเทศ และลด
การน าเขา้น ้ามนั นอกจากนี้ ควรทยอยลดการอุดหนุนเชือ้เพลงิชวีภาพโดยเฉพาะ E85 และ B20 โดย
มเีป้าหมายในระยะยาวใหม้กีารยกเลกิการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้สองชนิด เพราะไม่มคีวามจ าเป็นต่อระบบ
เศรษฐกจิ และเป็นภาระแก่กองทุนน ้ามนัโดยใช่เหตุ ซึง่มผีลโดยทางออ้มใหผู้บ้รโิภคต้องใช้น ้ามนัชนิด
อื่นแพงขึ้น ในขณะเดียวกนั ควรปรบัโครงสร้างราคาเพื่อให้แข่งขนัได้ กบัทัง้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
ตลาดโลกและกบัเชือ้กบัฟอสซลิ ซึง่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลติปรบัปรุงประสทิธภิาพ ทัง้นี้ การอุดหนุน
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสมควรจบลงภายในปี พ.ศ.2565 ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. กองทุนน ้ามนั
เชือ้เพลงิ พ.ศ.2562 

• ควรใหร้าคาขายปลกีก๊าซหุงตม้ (LPG) และก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัรถยนต ์(NGV) สามารถเปลีย่นแปลง
ขึน้ลงได้ตามต้นทุนที่แท้จรงิ และเลกิการชี้น าราคาขายปลกีน ้ามนัและค่าการตลาดซึ่งประกาศโดย
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน เพื่อช่วยใหร้าคาน ้ามนัหน้าป ัม๊สะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของแต่ละ
สถานีบรกิาร และอ านวยใหม้กีารแขง่ขนัระหวา่งผูค้า้น ้ามนัอยา่งแทจ้รงิในทุกมติ ิ 

• ควรหลกีเลี่ยงการใช้ราคาพลงังานเป็นเครื่องมอืในการให้สวสัดกิารสงัคมแก่ประชาชน การอุดหนุน
ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิแก่ประชาชนควรจ ากดัเฉพาะบางกลุ่มเท่าทีจ่ าเป็น เช่นการใชบ้ตัรคนจน ไม่ควรมี
การอุดหนุนขา้มกลุ่ม (Cross Subsidy) โดยไม่ให้กระทบต่อกลไกตลาด และใช้งบประมาณแผ่นดนิ 
โดยก าหนดกรอบการใชง้บประมาณทีช่ดัเจน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อรกัษาวนิัยทางการ
คลงั   

• ปรบัปรุงโครงสรา้งค่าไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการผลติ-ใช ้และความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีเพื่อ
เป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างประสทิธภิาพได้ดยี ิง่ขึน้ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกบัผู้บรโิภค
มากขึน้ เช่น  

o ปรบัอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff หรอื TOU) ให้จูงใจและ
สอดคล้องกบัสภาพการใช้ไฟฟ้าในปจัจุบนัของผู้บรโิภคมากขึ้น และมีกระบวนการในการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งอตัราค่าไฟฟ้าทุกระยะ 

o ส่งเสรมิการใช้อตัราค่าไฟฟ้า TOU โดยปรบัค่าธรรมเนียมให้สะท้อนกบัค่ามิเตอร์ที่น าไป
เปลีย่นและควรเป็นอตัราเดยีวกนัทัว่ประเทศ   
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o แยกแยะค่า Ft ตามช่วงเวลาของ TOU เพื่อส่งส ัญญาณให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

 (2) เพ่ิมการแข่งขนัและประสิทธิภาพในธรุกิจพลงังาน 

เพิม่การแขง่ขนัในธุรกจิพลงังานเพื่อมใิหม้กีารเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยใหร้าคาพลงังานสะท้อนอุปทาน
และอุปสงค์ของตลาดที่มีการแข่งขนัอย่างแท้จริง และในกรณีที่ธุรกิจพลงังานมีลกัษณะการผูกขาดโดย
ธรรมชาต ิใหป้รบัโครงสร้างตลาดให้มกีารแข่งขนัมากขึน้ รวมทัง้ก ากบัดูแลกจิการอย่างเขม้งวด ซึ่งจะท าให้
ราคาพลงังานอยูใ่นระดบัทีเ่ป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภค โดยด าเนินการดงันี้ 

 ในช่วงทีผ่่านมาไดม้กีารเปิดให้บุคคลที่สามใช้ระบบท่อก๊าซ ปตท.แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์
จากการแขง่ขนัดงักล่าว เพราะก๊าซส่วนใหญ่ใชใ้นการผลติไฟฟ้า จงึเหน็ควรเพิม่การแข่งขนัในกจิการ
ไฟฟ้าโดยเปิดให้มกีารใช้บรกิารสายส่งสายจ าหน่ายแก่บุคคลที่สาม (TPA) เช่นเดยีวกนั เพื่อพฒันา
ระบบตลาดไฟฟ้าเสร ีทีจ่ะท าใหก้ารผลติไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพสงูขึน้และตน้ทุนต ่าลง การแข่งขนัตลอด
สายจะท าให้ระบบมทีัง้ความมัน่คงและได้ค่าไฟฟ้าที่ต ่าลงส าหรบัผู้บริโภค  อกีทัง้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีร่ะบบผลติไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงสู่ระบบกระจายศูนยอ์ย่างรวดเรว็ในอนาคต 
รวมถงึส่งเสรมิการผลติเองใชเ้องของผูบ้รโิภค (Prosumer) 

o ปรบัโครงสร้าง กฟผ. โดยยงัคงให้ กฟผ. ควบคุมระบบสายส่ง ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
(System Operator) และโรงไฟฟ้าพลงัน ้า และจดักลุ่มโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ของ กฟผ. ใหเ้ป็นอสิระ
เพื่อเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนักบัเอกชนที่เปิดกวา้งและโปร่งใส และเพื่อให้การรบัซื้อ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบและการสัง่เดนิเครื่องมคีวามเป็นกลางและเที่ยง
ธรรมอยา่งแทจ้รงิและเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

o เปิดใหบุ้คคลทีส่ามมสีทิธิใ์ชร้ะบบสายไฟฟ้า (Third Party Access) และปรบัโครงสร้างกจิการ
ไฟฟ้าใหม้กีารแขง่ขนัโดยใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกในการซือ้ไฟฟ้า (Retail Competition) อนัจะ
ท าใหค่้าไฟฟ้าสะทอ้นการด าเนินการทีม่ปีระสทิธภิาพของกจิการไฟฟ้า  โดย 

 ผลักดันโครงการน าร่อง  (Sandbox)  ให้มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart 
Technology เช่น Block Chain) จดัการการจ าหน่ายไฟฟ้าแบบสมยัใหม่ทีจ่ะท าใหเ้กดิ
นวตักรรมในการผลติและการใช้พลงังานไฟฟ้าที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้นี้อาจเริม่
จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรอืหมู่บ้านจดัสรรที่มคีวามพร้อม และขยาย
ผลไปสู่การด าเนินการในระดบัพืน้ที/่ภมูภิาค ในระยะต่อไปจงึเปิดให้มกีารแข่งขนัเตม็
รปูแบบทัว่ประเทศ  
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 เตรยีมการออกแบบตลาดไฟฟ้าทีม่ที ัง้การประมูลค่าพลงังานไฟฟ้าและการประมูลค่า
ก าลงัการผลติไฟฟ้า เพื่อป้องกนัปญัหาค่าไฟพุ่งขึน้สูงมากในช่วงขาดแคลน โดย
ออกแบบเงื่อนไขให้เกดิการแบกรบัความเสี่ยงที่สมดุลและเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิต
ไฟฟ้ากบัผูบ้รโิภค ไม่วา่จะเป็นช่วงก าลงัผลติส ารองเกนิ หรอืขาด หรอืสมดุล 

o ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ให้มีการ
ประสานงานอยา่งใกลช้ดิ จดัท าแผนการลงทุนและปฏบิตักิารทีม่คีวามสอดคล้องและเชื่อมโยง
กนั การก าหนดตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการด าเนินการของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งที่เขม้งวด รวมทัง้
ให้มผีู้แทนกระทรวงพลงังานเป็นกรรมการ กฟน. และ กฟภ. เพื่อให้มีประสทิธิภาพในการ
บรหิารจดัการกจิการไฟฟ้าและการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานพลงังานที่จ าเป็นส าหรบัในอนาคต 
(สายส่ง Smart Grid ระบบจ าหน่ายและมาตรฐานการบริการ มาตรการ Demand Side 
Management: DSM) และการก ากบันโยบาย  

 เปิดใหม้ผีูน้ าเขา้ LNG มากขึน้ โดยให้ทุกรายสามารถเขา้ถึงและมสีทิธิข์อเช่าใช้โครงข่ายท่อและคลงั 
LNG ของ ปตท. ได้อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏบิตัิ เพื่อให้เกดิการแข่งขนัด้านราคาก๊าซฯใน
ประเทศ และประโยชน์จากการแขง่ขนัดา้นราคา LNG สามารถส่งผ่านไปสู่ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งแท้จรงิ แต่
ทัง้นี้ จ าเป็นตอ้งก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการน าเขา้ก๊าซ LNG ใหม้คีวามสมดุลระหว่างสญัญา
น าเขา้ระยะยาว (Term Contract) และราคาตลาดจร (Spot Market) โดยพจิารณาเสถยีรภาพดา้นราคา
และความมัน่คงดา้นการจดัหา  

 คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ตอ้งท าหน้าทีอ่ยา่งอสิระดว้ยความโปร่งใส มคีวามเขม้แขง็
ในการคุม้ครองผูบ้รโิภค และใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 สรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กกพ. ตามกลไกของกฎหมายที่มอียู่แล้ว ให้มคีวามโปร่งใส โดยให้มกีาร
กลัน่กรองคุณสมบตั ิความรูป้ระสบการณ์ของผูส้มคัรทีเ่ขม้ขน้ และอธบิายไดต่้อสาธารณะ 

(3) ลดการแทรกแซงโดยมิชอบและแสวงหาประโยชน์ในกิจการพลงังานท่ีรฐัถือหุ้น และการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

แนวทางในการด าเนินการ คอื ดงึการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะผูถ้อืหุน้ออกจากการครอบง าและ
แทรกแซงจากปจัจยัภายนอก และลดช่องทางทีจ่ะน าไปสู่การเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบในกจิการ
พลงังานทีร่ฐัถอืหุน้ ควบคู่กบัการเพิม่ความโปร่งใสและระดบัธรรมาภบิาลในกจิการพลงังานดงักล่าว ซึง่จะมผีล
ให้กจิการพลงังานที่รฐัถือหุ้นมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถจดัหาพลงังานให้แก่ผู้ใช้ในประเทศในต้นทุนที่
ต ่าลง อกีทัง้เพิม่ขดีความสามารถมากขึน้ในการแขง่ขนัในเวทโีลก โดยด าเนินการ ดงันี้ 
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• แกไ้ขพระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดแูลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2562 เพื่อแยกการก าหนด
นโยบาย การก ากบัดแูล และการดแูลผลประโยชน์ของรฐัในฐานะของผู้ถือหุ้นออกจากกนัอย่างแท้จรงิ 
เหมือนในประเทศพฒันาแล้วที่ยงัมีรฐัวสิาหกิจ รวมทัง้ไม่ให้ข้าราชการที่มหีน้าที่ก ากบัดูแลหรือมี
อ านาจตามกฎหมายในการก าหนดนโยบายที่อาจให้คุณหรอืโทษต่อกจิการ เป็นกรรมการในบรษิัท
มหาชนทีร่ฐัถอืหุน้ทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์

• ปรบัปรุงระบบการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการรฐัวสิาหกจิที่เป็นบรษิทัมหาชนและบรษิทัที่รฐัถือหุ้นให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลของบรษิทัชัน้น าของโลก และให้มกีรรมการอสิระที่เป็นอสิระอย่างแท้จรงิ
ตามเจตนารมณ์ โดยใหร้ะบบการสรรหาและแต่งตัง้มคีวามชดัเจน มขี ัน้ตอนในการกลัน่กรองคุณสมบตัิ
และความเหมาะสมทีเ่ขม้งวด โปร่งใส ใหป้ระชาชนสามารถรบัรูไ้ด ้มเีหตุผลอธบิายต่อสาธารณะได้  

• ขา้ราชการทีไ่ปเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิหรอืกรรมการในบรษิทัมหาชนทีร่ฐัถอืหุน้ในฐานะผูแ้ทนของรฐั 
ถอืวา่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะขา้ราชการประจ า จงึควรได้รบัผลตอบแทนในระดบัที่
เหมาะสม หากมผีลตอบแทนส่วนทีเ่กนิสมควรใหน้ าส่งคลงั เพื่อใหข้า้ราชการสามารถท าหน้าทีป่กป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้เกิดความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในการท าหน้าที ่

• ผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัในเครอืควรได้รบัผลตอบแทนตามวธิปีฏบิตัขิองบรษิทั
ชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• แกไ้ขพระราชบญัญตัคิุณสมบตัมิาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวสิาหกจิเพื่อปรบัปรุงระบบ
การสรรหาและสญัญาจ้างผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของกิจการพลงังานที่รฐัถือหุ้น ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามสามารถอยา่งแทจ้รงิ   

 (4) กระบวนการในการก าหนดนโยบาย  

• ควรมผีูแ้ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทีห่ลากหลายในรปูแบบของคณะกรรมการที่ปรกึษานโยบายพลงังาน
ภาคประชาชน ใหม้สี่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายพลงังานและตดิตามประเมนิผลการปฏริูป โดย
รายงานต่อรฐัมนตรกีระทรวงพลงังานโดยตรง   ในขณะเดยีวกนัรฐัควรค านึงถงึมติทิางดา้นพลงังานใน
การก าหนดนโยบายดา้นอื่น ๆ เช่น  การส่งเสรมิการลงทุน การแกไ้ขปญัหาราคาสนิคา้เกษตรซึง่อาจมี
ผลกระทบต่อผูบ้รโิภคพลงังาน 

• การใชดุ้ลพนิิจของภาครฐัตอ้งมคีวามโปร่งใส เป็นกลางและค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
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o การให้สิทธิประโยชน์แก่เอกชนรายใด เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  โดยที่ไม่มีการประมูล
แขง่ขนัในการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั เช่น ราคาขายไฟฟ้า กค็วรจะอธบิายแสดงเหตุ
ผลเปรียบเทียบให้สาธารณชนได้ทราบ ว่าการเลือกปฏิบัตินัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณะและผูบ้รโิภคอยา่งไร  

o ท านองเดยีวกนัการประกาศเงื่อนไขการประมูล (TOR) กค็วรจะต้องมคีวามเป็นกลาง ไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากมีเหตุผลอธิบายประกอบว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

o การใช้อ านาจของหน่วยงานอสิระในการก ากบัดูแลธุรกจิ เช่น คณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน ควรใหเ้ป็นไปตามกรอบและแนวทางตามนโยบายของรฐั และควรมกีารเปิดเผยชี้แจง
อยา่งโปร่งใสถงึเหตุผลความจ าเป็นของการด าเนินการในประเดน็ต่างๆ   

• ปรบัปรุงกระบวนการจดัท าแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ PDP ให้ทนักาล โปร่งใส และมี
ความยดืหยุน่ ใหส้ะทอ้นความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ต่างๆ อาท ิ
การชะลอตวัของเศรษฐกิจจาก COVID-19 เพื่อไม่ให้เกิดก าลงัการผลติที่เกินความจ าเป็นและเป็น
ปญัหาทีย่าวนานเกนิควร อกีทัง้เพื่อวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
o ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหไ้ด ้PDP ทีส่มบรูณ์ อาทเิช่น ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ต่างๆ ทัง้เอกชนและ กฟผ. ขอ้จ ากดัในการสัง่เดนิเครื่องโรงไฟฟ้าแต่ละโรง และขอ้จ ากดัของ
ระบบสายส่งและจ าหน่ายในภูมภิาคต่างๆ รวมทัง้การวเิคราะห์ทางเลอืกต่างๆ ในการจดัหา
ไฟฟ้า เพื่อให้เกดิการลงทุนโดยรวมที่มีประสทิธิภาพ (Optimisation) ระหว่างสายส่งสาย
จ าหน่าย กบัการสร้างโรงไฟฟ้าในการจดัท าแผน PDP แผนการลงทุนในระบบสายส่งสาย
จ าหน่าย   

o ให ้กกพ.ใชอ้ านาจตาม พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลงังาน (มาตรา 63) จดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการบรหิารระบบไฟฟ้าขา้งตน้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสวา่การสัง่เดนิเครื่องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดต่อส่วนรวมแลว้  

• เปิดเผยฐานะการเงนิของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง เช่น ข้อมูลในลกัษณะที่บริษทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยต์้องเปิดเผยในแบบ 56-1 รวมทัง้เปิดเผยรายละเอยีดที่มาของค่าไฟฟ้าฐาน เช่น ต้นทุน 
(ราคารบัซือ้) ของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  และการคนืเงนิค่าลงทุนทีไ่ม่ไดใ้ชจ้รงิในค่าไฟฐานทีเ่กบ็กบั
ผูบ้รโิภคไปแลว้ (Clawback) ใหส้าธารณชนมคีวามเขา้ใจตามความเป็นจรงิพรอ้มกบัการปรบั Ft  

• เร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนปฏิรูปพลงังาน ตามเวลาที่ก าหนด โดยบรรจุแผน    
ต่าง ๆ เขา้ไปในตวัชีว้ดัผลงานประจ าปีของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะการเปิดให้บุคคลที่สามใช้
สายส่งทีจ่ะท าใหก้จิการไฟฟ้ามกีารแขง่ขนัอยา่งแทจ้รงิ 
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• ตัง้ส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังานแบบ EIA ของสหรฐัฯ เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูที่ถูกต้องและท าหน้าที่
ในการเผยแพร่ขอ้มลู และขยายขอบเขตการจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อให้สามารถรวบรวมขอ้มูลด้านพลงังาน
และปิโตรเคมจีากส่วนราชการ สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน ทัง้ในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค เพื่อ
เป็นแหล่งขอ้มลูดา้นพลงังานทีส่มบูรณ์ และเป็นทีย่อมรบั 

(5) การผลิต การส ารวจ พฒันาและจดัหาแหล่งพลงังาน 

• ในสถานการณ์ที่ก าลงัผลติไฟฟ้าส ารองสูงเกนิเป้าหมายมากจนเป็นภาระต่อผู้บรโิภคนัน้ หากมกีาร
ปฏริปูใหเ้กดิตลาดการซื้อขายไฟฟ้าตามขอ้เสนอที่ (2) ในแนวทางฉบบันี้ได้ส าเรจ็ อตัราค่าไฟฟ้าจะ
ปรบัลดเองหากมกี าลงัการผลติเกนิกวา่ความตอ้งการ ในขณะที่ยงัไม่มกีารปฏริูปโครงสร้าง รฐัจงึควร
เร่งแกป้ญัหาในระยะสัน้ก่อนทีจ่ะบานปลาย ดงันี้  
o ทบทวนหลกัเกณฑท์างการเงนิในการก าหนดค่าไฟฐาน เพื่อลดค่าไฟฐานและสรา้งแรงจงูใจให้

มกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพมากกวา่ระบบปจัจุบนัทีร่บัประกนัผลตอบแทน 
o เจรจาเลื่อนเวลาลงทุนและการเขา้สู่ระบบ (COD) ของโรงไฟฟ้าใหม่รวมถงึหน่วยผลติใหม่ของ

โรงไฟฟ้าเก่าทัง้ในภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะส่วนของเอกชนทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยมไิดผ้่านการ
ประมลู  

o ปรบัปรุงระบบการสัง่เดนิเครื่องไฟฟ้าในส่วนที่เป็น Merit Order ซึ่งคาดว่าจะเป็น 32% ของ
การจ่ายไฟในปี 2563 โดยจดักระบวนการให้โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทัง้เอกชนและของรฐัแข่งกนั
เสนอราคาขายที่ต ่ากว่าค่าพลงังานที่เคยระบุไว้ในสญัญา เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยผลติที่มี
ประสทิธภิาพสูงสุดขายไฟฟ้าได้มากขึน้ ซึ่งกจ็ะท าให้ค่าไฟฟ้าที่ผู้บรโิภคจ่ายลดน้อยลงได้
ระดบัหนึ่ง  

o งดเวน้การต่ออายใุบอนุญาตหรอืสญัญาทีไ่ม่จ าเป็น  
o ใชช้่องทางในสญัญาเพื่อลดหรอืเจรจาลดการซือ้ Must take และลดการจ่ายค่าพรอ้มจ่ายที่ควร

จะลดได ้

• เพื่อลดปญัหาการต่อตา้นการประมลูและการบรหิารโครงการต่าง ๆ จากภาคประชาชน ควรน าประเทศ
ไทยเข้าร่วมในกลุ่มภาคีเพื่อสร้างความโปร่งใสในกิจการส ารวจและผลิตทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ปิโตรเลยีมและสนิแร่) Extractive Industries Transparency Initiative: EITI ซึ่งได้สมคัรไปแล้วในปี 
2558 โดยด าเนินการต่อจนถึงข ัน้ปฏบิตัิ เพื่อสร้างการความไว้วางใจจากภาคประชาชนและความ
น่าเชื่อถือในข้อมูลด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดมากจนท าให้
ประชาชนจ านวนมากมอีคต ิEITI เป็นภาคขีองรฐับาล ผูป้ระกอบการเอกชน และหน่วยงานภาคประชา
สงัคมในประเทศต่าง ๆ จดัตัง้เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของกิจการส ารวจและผลิต
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(ปิโตรเลยีมและสนิแร่) ของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าผลประโยชน์ที่
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ไดร้บัจากกจิการส ารวจและผลติทรพัยากรธรรมชาตขิองแต่ละประเทศ ถูกน าไปใช้ในการสร้างความ
เจรญิดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  

• เร่งพฒันาศกัยภาพปิโตรเลยีมทีเ่หลอืของประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ในระยะสัน้ และเพื่อใหท้นั
ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะด้อยค่าในระยะยาวเมื่อโลกพฒันาไปสู่พลงังานหมุนเวยีนที่ช่วยลดปญัหาการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

o เปิดพืน้ทีส่ ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมรอบ 23 และรอบต่อ ๆ ไปโดยเรว็ก่อนทีจ่ะเสยีโอกาส  

o เร่งเจรจาหาขอ้ยตุกิบักมัพูชา ในการเขา้ไปส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมเพื่อพฒันาพื้นที่ไหล่
ทวปีทบัซ้อนไทย-กมัพูชาในทะเลอ่าวไทย (Overlapping Claimed Area: OCA) โดยสร้าง
กลไกในการเจรจาที่โปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้ ผ่าน
คณะกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภา และเป็นไปตามกรอบของรฐัธรรมนูญ 

o ควรน าพื้นที่สงวนเพื่อการส ารวจปิโตรเลียมในภาคเหนือที่ปจัจุบนัอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงกลาโหม เขา้มาอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัปิิโตรเลยีมและพระราชบญัญตัภิาษีเงนิได้
ปิโตรเลยีม เพื่อให้มกีารพฒันาปิโตรเลยีมที่มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ ซึ่งจะเพิม่ความมัน่คงทาง
พลงังานและน าผลประโยชน์มาเป็นรายไดส้่วนกลางของรฐั 

• การกระจายแหล่งเชือ้เพลงิควรค านึงถงึขอ้จ ากดัด้านสิง่แวดล้อมในอนาคตโดย เฉพาะการแก้ไขปญัหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก ดงันัน้ หากจะมกีารสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิกส็มควรให้ใช้
เทคโนโลยทีีล่ดการปล่อย CO2 ไดอ้ยา่งจรงิจงัและสะอาดกบัค านึงถงึเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก
ของประเทศไทยในปจัจุบนั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้กรอบของ 
UNFCCC  

• ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิทีส่ะอาดทีสุ่ดและจะเป็นเชือ้เพลงิฟอสซลิในช่วงเปลีย่นผ่าน จงึควร
จดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลวให้เพยีงพอในช่วงที่เป็นตลาดของผู้ซื้อเช่นในปจัจุบนั และส่งเสรมิให้มกีาร
ขยายการลงทุนธุรกจิพลงังานไปในต่างประเทศมากยิง่ขึน้เพื่อเพิม่ความมัน่คงดา้นพลงังาน  

• พจิารณาการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายสายส่งในภูมิภาค (ASEAN Power Grid) เพื่อสามารถใช้
ประโยชน์ไฟฟ้าพลงัหมุนเวยีนต้นทุนต ่าในภูมิภาคเพิ่มเติม เช่น พลงังานลมในเวยีดนาม รวมถึง
สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการซื้อขายพลงังานไฟฟ้า การกระจายแหล่งที่มาของการซื้อ
พลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้นใหม้ากกวา่หนึ่งประเทศ อกีทัง้เปิดโอกาสใหโ้รงไฟฟ้าไทยสามรถ
ขายไฟใหป้ระเทศอื่นในช่วงทีก่ าลงัผลติส ารองเกนิความตอ้งการ 
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• ใหม้แีผนปฏบิตัเิพื่อใหทุ้กพืน้ทีใ่นประเทศไทยมไีฟฟ้าทีม่คุีณภาพใชอ้ยา่งย ัง่ยนื (100% Electrification) 
โดยอาจมอบหมายหน่วยงานภาครฐัหรอืเปิดให้เอกชนและชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาและบรหิาร
ระบบไฟฟ้าในพืน้ทีห่่างไกลและพืน้ที่เกาะ โดยอาจน าเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนและระบบ IoT ที่
ทนัสมยัมาประยกุตใ์ช ้

• แม้ว่าพลงังานนิวเคลยีร์เป็นพลงังานที่ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกน้อยที่สุด และการขยายก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ของโลก จะเป็นมาตรการที่ส าคัญในการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนปลงสภาพ
ภมูอิากาศของโลก แต่การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศไทยต้องใช้เวลาเตรยีมการนาน ทัง้
การศกึษา การออกกฎหมายและระเบยีบ การเตรยีมบุคคลากร การก่อสร้างและการสร้างการยอมรบั
ของประชาชน  ดงันัน้ หากประเทศไทยไม่มรีฐับาลทีม่คีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจและมเีสถยีรภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานานเพยีงพอ การก่อสร้างโครงการนิวเคลยีร์จะไม่ประสบความส าเรจ็ ในชัน้นี้จงึควรศกึษา
ตดิตามการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอียา่งใกลช้ดิ  

(6) การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน พลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด  

• การแกไ้ขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็น
ปญัหาส าคญัทีทุ่กประเทศตอ้งร่วมมอืกนัแก้ไข เพื่อรกัษาอุณหภูมขิองโลกไม่ให้เพิม่ขึน้เกนิกว่า 1.5-
2.0 องศาเซลเซยีส สมควรก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย มสีดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวยีนต่อ
พลงังานโดยรวม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 เพื่อให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนต ่า 
(Low Carbon Economy & Society) ที่ปล่อยคาร์บอนสุทธเิป็น 0 (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 
2050 โดยการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พลงังานหมุนเวยีนและพลงังานสะอาด รวมทัง้น าระบบ 
Carbon Tax/Carbon Pricing มาใช ้ทัง้นี้คาดวา่กตกิาของโลกจะเขม้ขน้ขึน้เรื่อย ๆ หากเป้าหมายของ
ไทยปรบัไม่ทนักจ็ะเกดิการลงทุนทีไ่ม่คุม้ค่าในระยะยาว (Stranded Assets) 

• มาตรการส่งเสรมิพลงังานควรใหค้วามส าคญัอนัดบัแรกแก่ พลงังานหมุนเวยีนจากวตัถุดบิในประเทศ 
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ชีวมวล (รวมทัง้การก าหนด
มาตรการสนบัสนุนการหมุนเวยีนการน าชวีมวลจากภาคเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร)  ก๊าซ
ชวีภาพ และขยะ และเสรมิการปลกูไมโ้ตเรว็เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิและวตัถุดบิอื่น ๆ ดว้ย 

o เร่งด าเนินการพฒันาขยะเป็นพลงังานทัว่ทุกภมูภิาคตามความเหมาะสมต่อสภาพกองขยะและ
การจดัเกบ็ในแต่ละท้องที่ ส่งเสรมิการแยกขยะ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ส่งเสรมิการ
ผลิต RDF (Refuse-derived fuel) โดยทัว่ไป ซึ่งจะช่วยเป็นแรงผลกัดนัในตลาดให้เกิด
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ รวมทัง้หาแนวทางให้ผู้มสี่วนได้เสยีในการก าจดัขยะได้มสี่วนร่วมใน
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การลงทุนหรอืท าธุรกจิร่วมกบัโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกดิการสร้างโรงฟ้า
ขยะในพืน้ทีต่่างๆ ดว้ย   

o ก าหนดมาตรการส่งเสรมิพลงังานหมุนเวยีนที่เหมาะสมส าหรบัโครงการขนาดเลก็ในท้องที่
ห่างไกลและโครงการชุมชน โดยใชแ้รงจงูใจทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางกฎหมาย ซึ่ง
จะตอ้งบรูณาการกบักระทรวงอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

o มาตรการส่งเสรมิพลงังานหมุนเวยีนควรอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ีตน้ทุน และศกัยภาพของวตัถุดบิในประเทศไทย โดยมเีป้าหมายระยะยาวให้
กจิการพลงังานหมุนเวยีนสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่มกีารอุดหนุนหรอือุดหนุนน้อยที่สุดเมื่อ
เทยีบกบัเชือ้เพลงิฟอสซลิ ไม่เป็นภาระเกนิสมควรต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และใช้ระบบการแข่งขนัด้าน
ราคาในการส่งเสริมพลงังานหมุนเวยีนบางประเภท (เช่น ฟาร์มแสงอาทิตย์) รวมทัง้ควร
หลกีเลี่ยงการด าเนินการใดที่เป็นการสร้างโควต้าการผลติ การเปิดรบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีนควรผ่านระบบการประมลูโดยมตีน้ทุนผนัแปรของโรงไฟฟ้าหลกัเป็นเพดาน เพื่อให้
ไดต้น้ทุนค่าไฟทีต่ ่าทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบัแนวโน้มต้นทุนการผลติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ 
ไม่มคีวามจ าเป็นต้องใช้ Net Metering เพราะนอกจากล้าสมยัแล้ว เป็นการท าให้ผู้บรโิภค
ทัว่ไปตอ้งรบัภาระค่าไฟทีม่ากขึน้       

• การส่งเสรมิและพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพควรพจิารณาการด าเนินการเพื่อลดตน้ทุน ลดการอุดหนุน และ
สรา้งมลูค่าตลอด Value Chain ใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงของตลาดและเทคโนโลย ี(เช่น การ
ส่งเสรมิใหผ้ลติเอทานอลไดโ้ดยตรงจากน ้าออ้ย การพฒันาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเอทานอล เช่น 
Ethanol Fuel Cell พลาสตกิและเคมชีวีภาพ) และแผนการบรหิารผลติภาพของพื้นที่เพาะปลูก โดย
การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิม่ผลติภาพการผลติด้านการเกษตร (เช่น 
GMO และการแก้ไขพระราชบญัญตัิอ้อยและน ้าตาลด้วย เพื่อท าให้การผลิตเอทานอลจากอ้อยเป็น
ประโยชน์แก่เกษตรกรอยา่งเป็นระบบมากขึน้ และท าให้มแีรงจูงใจในการผลติและเพิม่ผลผลติต่อไร่ ) 
รวมถงึการจดัท า Roadmap ของการส่งเสรมิเชื้อเพลงิชวีภาพที่ชดัเจนเพื่อสอดรบักบัแนวโน้มการใช้
พลงังานทดแทนรปูแบบอื่นในอนาคต เช่น รถยนตไ์ฟฟ้าหรอืไฮโดรเจน 

• เร่งก าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขัน้ต ่าของเครื่องจกัร อุปกรณ์ และอาคาร ให้มคีวาม
รวดเรว็และเขม้ขน้มากขึน้ และก าหนดเป้าหมายในการประหยดัพลงังานในระยะยาวทีช่ดัเจน โดยการ
แกไ้ขพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน  

• ส่งเสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าทัง้ BEV และ Fuel Cell แต่ทัง้นี้ในการก าหนดมาตรการควรมกีารประเมนิผล
กระทบของประเทศในทุกมติ ิเช่น ผลกระทบของธุรกจิยานยนต ์สภาวะแวดลอ้ม การเพิม่คุณภาพชวีติ
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ของประชาชน และแหล่งทรพัยากรในประเทศ ตลอดจนรายไดภ้าษขีองรฐั โดยควรจดัท าแผนระยะสัน้
และระยะยาว ในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทัง้แผนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์
สนัดาปภายในสู่รถไฟฟ้า และแผนการจดัหาพลงังานเพื่อใช้ในยานยนต์ (ทัง้ไฟฟ้า ปิโตรเลยีม และ
เชือ้เพลงิชวีภาพ) อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน ทัง้เทคโนโลยี
และความพรอ้มของอุตสาหกรรมยานยนต ์มาตรฐานไอเสยี ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน คุณภาพของ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและ Additives และการจดัหาและจ าหน่ายพลงังานเพื่อใช้ในยานยนต์ ทัง้นี้ ต้อง
ไม่ลมืว่า แหล่งผลติไฟฟ้าจะต้องมาจากพลงังานหมุนเวยีนเป็นหลกัเพื่อให้การส่งเสรมิรถไฟฟ้าเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

• ควรส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน เมื่อระบบขนส่งมวลชนมีพร้อมและ
ทัว่ถงึ ควรพจิารณาขึน้ภาษเีชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชใ้นการขนส่ง และภาษีการใช้รถยนต์ ทัง้นี้ จะช่วยท า
ใหเ้ชือ้เพลงิชวีภาพแขง่ขนัไดง้่ายขึน้ 

• ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา Energy Storage เพื่อสร้างเสถียรภาพจากการผลติไฟฟ้าที่ไม่แน่นอน  
 
 

 


