ความเห็นตอการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟา1
โดย ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน

1. กรอบในการวางแผนลงทุนพัฒนาระบบไฟฟา
ในการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟาควรเปนไปตามกรอบและวัตถุประสงค ดังนี้
1.1. สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง2 คือ การยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ปรับเศรษฐกิจและระบบ
ตลาดภายใตกรอบความยั่งยืนพอดี เนนความสัมพันธภาครัฐ และภาคประชาชน เพือ่ ใหเกิด
ความสั น ติ สุ ข (สั ง คมไม ขั ด แย ง และแตกแยก) ทั้ ง นี้ โดยทั่ ว ไปหลั ก ธรรมาภิ บ าลมี
องคประกอบหลัก คือ การเขาถึงขาวสารและความโปรงใส การรับผิดตอสาธารณะ และ
การมีสวนรวม
1.2. วัตถุประสงคตามแนวนโยบายของกระทรวงพลังงาน
• จัดหาใหเพียงพอตอการรักษาความมั่นคงของระบบ ภายใตการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ
• เนนตนทุนต่ําสุด (ตนทุนทางเศรษฐศาสตร) เพื่อไมใหเปนภาระตอผูใชไฟฟา
• กระจายความเสี่ยงทั้งดานความมั่นคงเชื้อเพลิงและราคา

2. ปญหา / จุดบกพรองเชิงโครงสรางของระบบการวางแผนในปจจุบัน
หากไมแกไข ปญหา/จุดบกพรองเหลานี้จะทําใหการวางแผนไมสามาบรรลุหลักการ/
วัตถุประสงคในขอ 1 ได
2.1. การพยากรณการใชไฟฟา
2.1.1. ขาดระบบการรับผิดตอสาธารณะ (Accountability)
ในการพยากรณการใชไฟฟา ยังขาดกลไกในการตรวจสอบขอมูล และในกรณีที่
ผิ ด พลาด ความเสี่ ย งและภาระที่ เ กิ ด ขึ้ น จนถู ก เกลี่ ย และส ง ผ า นไปยั ง ผู ใ ช ไ ฟฟ า
โดยรวม ทางที่ดีควรมีกลไกในการรับผิดชอบตอสาธารณะ เชน ใหผูใชไฟฟาราย
ใหญ มีสวนรวมในการจัดการและวางแผนการใชและจัดหาไฟฟาโดยตรง
2.1.2. อางอิงขอมูลการไฟฟาเปนหลัก แตการไฟฟามีความขัดแยงทางผลประโยชน
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พัฒนาเพิ่มเติมจากขอคิดเห็นที่ไดนําเสนอในการประชุมเตรียมการเพือ่ รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสว นเกี่ยวของ เรื่อง แผนพัฒนากําลัง

ผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2006) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2

จากการบรรยายของ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี วันที่ 12 พ.ย. 49 (ที่มา : นสพ. มติชน วันที่ 13 พ.ย. 49)
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ภายใตเกณฑการเงินและโครงสรางคาไฟฟาปจจุบัน การไฟฟายิ่งลงทุน หรือ ยิ่งขาย
ไฟฟามาก ก็ยิ่งมีรายไดมาก ทําใหการไฟฟามีแรงจูงใจที่จะทําใหตัวเลขการพยากรณ
สูงกวาคาที่ควรเปน
2.1.3. ขาดการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐาน
การพยากรณความตองการใชไฟฟาในปจจุบันขาดการเชื่อมโยงขอมูลพื้นฐาน เชน
การอางอิงผลการสํารวจพฤติกรรมการใชในภาคครัวเรือน ซึ่งจะทําใหไมสามารถ
ประเมินพฤติกรรมการใชที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตอบสนองนโยบายของรัฐ เชน
มาตรการประหยัดพลังงาน โครงสรางคาไฟฟาแบบ TOU เปนตน
2.2. การจัดหา
2.2.1. ไมพิจารณาทางเลือกอยางรอบดานและเทาเทียม
ที่ผานมา พิจารณาเฉพาะทางเลือกที่เปนโครงการขนาดใหญแบบรวมศูนย ทางเลือก
อื่น ๆ เชน การประหยัดพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน และการผลิตไฟฟาระบบ Cogeneration ไมไดถูกนํามา
พิจารณาเปนทางเลือกในการจัดหาอยางแทจริง
2.2.2. ไมมีการประเมินศักยภาพของพลังงานทางเลือกที่จะเกิดขึ้น เชน โรงไฟฟาพลังงาน
หมุ น เวี ย น และโรงไฟฟ า ระบบ Cogeneration อั น เป น ผลจากการส ง เสริ ม ของ
นโยบายรัฐอยางจริงจัง ซึ่งเกรงวาจะมีผลทําใหเกิดการลงทุนขยายระบบเกินความ
จําเปน กอใหเกิดภาระตอผูบริโภค
2.3. โครงสรางราคา/ตนทุนของระบบไฟฟา
2.3.1. ราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการวางแผนไมอยูบนฐานเดียวกัน
ในการวางแผนควรใชหลักการตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost) ในปจจุบันราคา
เชื้อเพลิงสําหรับการเปรียบเทียบตนทุนในการคัดเลือกโรงไฟฟาที่ใชในการทําแผน
PDP ใชหลัก Marginal Cost ยกเวน เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ดังนั้นจึงควรมีการปรับให
มีการใชหลักการเดียวกัน แมวาราคากาซฯจริงที่สงผานผูบริโภคจะเปนราคา Pool
Price มิเชนนั้น จะไมสามารถสะทอนถึงภาระราคากาซฯที่สูงขึ้นตอระบบ และ
ผูบริโภคโดยรวมจากการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการเปดเผยขอมูล
จากประมาณการของเชื้อเพลิงแหลงตาง ๆ ใหชัดเจน เพื่อใหงายแกการตรวจสอบดวย
2.3.2. ยังใชตนทุนทางการเงินแทนที่จะเปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร ซึ่งรวมตนทุนทาง
สังคม และทางสิ่งแวดลอม (Externality Costs) ดวย ทั้งนี้ สําหรับประเทศไทยยังไมมี
การประเมินตนทุนดังกลาว จึงทําใหการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไมเปนธรรม
กลาวคือ การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลดูเหมือนวาจะมีตนทุนที่ต่ํากวา เพราะไมไดคํานวณ
รวมผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผลักใหผูไดรับผลกระทบเปนผูรับภาระ
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อั น นํ า มาสู ก ารลงทุ น สร า งโรงไฟฟ า ฟอสซิ ล มากเกิ น กว า ระดั บ ที่ เ หมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งปญหานี้หากไดรับการแกไขจะทําใหลดการถกเกียงของสังคม ใน
เรื่องการยอมรับเชื้อเพลิงที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.3.3. ภาระตนทุนในการดูแลสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมของแตเชื้อเพลิงไม
เทาเทียม การที่มาตรฐานไมเทาเทียมกัน ถือเปนการเลือกปฏิบัติหรืออุดหนุนผูลงทุน
สรางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้น ทางที่ดีจึงควรมีการ
ทบทวนมาตรฐานการระบายสารเจือปนออกจากโรงไฟฟาใหมีความเทาเทียมกัน
โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
เปนหลัก ทั้งนีผ้ ูใชพลังงานก็ควรจะเขาใจดวยวาอาจตองรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นจาก
มาตรฐานทางสิ่งแวดลอมที่เขมงวดขึ้น
ประเภทและขนาดของโรงไฟฟา

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
NOx
ฝุนละออง
SO2
(สวนในลานสวน) (สวนในลานสวน)
(มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
300
700
400
โรงไฟฟาเกาทุกขนาดที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
120
640
350
โรงไฟฟาใหมที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ไมเกิน
300 เมกกะวัตต
120
180
โรงไฟฟาใหม ที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง ไมเกิน
640
300 เมกกะวัตต
60
180
โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
640
เชื้อเพลิง
120
200
โรงไฟฟาใหมทุกขนาด ที่ใชชีวมวลเปน
60
เชื้อเพลิง
ที่มา : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลิต สง หรือ จําหนาย พลังงานงานไฟฟา พ.ศ. 2547

อยางไรก็ตาม แมวามีการดูแลตามมาตรฐาน แตก็ยังมีสารเจือปนที่ระบายออกมาไดโดยถูก
กฎหมาย ซึ่งจะกลายเปนภาระทางสุขภาพ สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจที่ผูไดรับผลกระทบตองรับ
อยางหลีกเลี่ยงไมได จึงควรมีมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลผูไดรับผลกระทบที่เหมาะสมและเปน
ธรรมดวย
2.3.4 ขาดขอมูล/การแยกแยะตนทุนระบบสง/จําหนาย ที่ชัดเจน เพื่อสามารถเปรียบเทียบ
ระหวาง Distributed Generation และ Centralized Generation เนื่องจาก การ
แยกแยะต น ทุ น การผลิ ต ระบบส ง และระบบจํ า หน า ยอย า งชั ด เจนจะทํ า ให
เปรียบเทียบตนทุนการผลิต สง และจําหนาย ระหวางมาตรการการจัดการดานการใช
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พลังงาน (DSM)การผลิตไฟฟาแบบ Distributed Generation และแบบCentralized
Generation ไดอยางชัดเจน และเปนธรรม
2.4 การกระจายความเสี่ยงเชื้อเพลิง
2.4.1 ขาดการประเมินความเสี่ยงดานราคาอยางเปนระบบ
ในธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นที่มีการแขงขัน ความผันผวนของราคาตนทุนการผลิตถือ
เปนความเสี่ยงที่จะตองคํานึงถึงในการวางแผนการผลิต สําหรับกิจการไฟฟา ซึ่งเปนกิจการ
ที่ผูกขาดและสามารถสงผานความเสี่ยงไปยังผูบริโภคได ที่ผานมายังไมมีการคํานึงถึง
ความเสี่ยงนี้อยางเปนระบบ แตเนื่องจากความเสี่ยงนี้มีผลกระทบตอทั้งผูบริโภค และภาค
เศรษฐกิ จ โดยรวม ในต า งประเทศจึ ง ได มี ก ารริ เ ริ่ ม นํ า เอาแนวการวิ เ คราะห Portfolio
Analysis3 มาใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงในการกระจาย
เชื้อเพลิง ซึ่งนาจะเปนประโยชนสําหรับประเทศไทย เพราะที่ผานมการกําหนดสัดสวนที่
เหมาะสมของเชื้อเพลิงตาง ๆ ยังไมมีหลักการรองรับที่ชัดเจน
2.4.2 ขาดกลไกในการจัดการความเสี่ยงดานการจัดหา
การพึ่งพิงแหลงพลังงานนําเขา ซึ่งรวมถึงพลังงานน้ํา และกาซธรรมชาติ จําเปนตอง
ประเมิ น ถึ ง ความเสี่ ย งทางการเมื อ ง ความมั่ น คงของรั ฐ บาล และระบบเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศที่สงพลังงาน รวมทั้งความแนนอนของการนําสงพลังงานนั้นดวย โดยทั่วไปการ
จัดหาโดยรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดมักจะมีสัญญาซื้อขายที่ไมรัดกุมเพียงพอ ทําใหความเสี่ยง
ไมไดถูกจัดการอยางเพียงพอ และตกเปนภาระที่ผูบริโภคตองรับในที่สุด

3. ปญหา / จุดบกพรองเชิงกระบวนการของระบบการวางแผนในปจจุบัน
สถาบั น พระปกเกล า ได ทํ า การวิ จั ย และสรุ ป ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ป ญ หา/จุ ด บกพร อ งเชิ ง
กระบวนการของระบบการวางแผนโครงการขนาดใหญในภาคพลังงานไวในรายงาน “ปญหา
ความขัดแยงแนวทางการปองกัน และแกปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ” โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
3.1 ประสบการณ ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนพลังงาน
3.1.1 การวางแผนพลังงาน เนนการจัดหามากกวาการจัดการ จุดเนนดังกลาวนําไปสูการ
พยากรณความตองการใชไฟฟาแบบเผื่อไวกอน โดยมิไดตั้งคําถามถึงความคุมคา
ความเหมาะสม และความยั่งยืนในดานตาง ๆ รวมถึงภาระที่จะเกิดขึ้นจากการที่
ระบบพลังงานลนเกิน
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ตัวอยางเชน งานศึกษาของ Prof. Shimon Amerbuch ในประเทศเม็กซิโก และอังกฤษ
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3.1.2 การวางแผนพลังงาน มีการจํากัดทางเลือกทางเทคโนโลยี เชื้อเพลิง และรูปแบบการ
จัดการ สวนหนึ่งเกิดจากความเชื่อวา “การผลิตพลังงานขนาดใหญประหยัดกวา”
โดยมิไ ดพิ จารณาถึ งผลกระทบที่ยอมจะรุนแรงขึ้นตามขนาดของโครงการ และ
ปญหาในการควบคุมและจัดการเพื่อลดผลกระทบที่ยากขึ้นตามขนาดโครงการดวย
เชนกัน
3.1.3 ความเชื่อ หรือ ความเขาใจวา “การใชเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถควบคุมมลพิษได”
ไมสามารถจะนํามาใชในประเทศไดทุกกรณี ความเขาใจที่วาเทคโนโลยีที่สังคมจะ
พึ่งพาไดจริงจะตองมีองคประกอบทั้งทางเทคนิคและทางสังคม เทคโนโลยีที่ใชไดดี
ในตางประเทศ จึงอาจไมสามารถปองกัน หรือ แกไขผลกระทบไดเมื่อนํามาใชใน
ประเทศไทย เพราะขาดกลไกการตรวจสอบที่โปรงใสโดยประชาชนและชุมชน
3.1.4 การขาดการมีสวนรวมจากประชาชนในขั้นตอนตาง ๆ ไมวาจะเปนการคัดเลือก
ขนาดรู ป แบบและสถานที่ ตั้ง โครงการ ก็ดํา เนิน การแบบเบ็ ด เสร็จ ภายในหนว ย
ราชการ หรือ ระหวางราชการกับหนวยธุรกิจ โดยมิไดเปดใหประชาชนมีสวนรวม
ปญหานี้สวนหนึ่งเกิดจากความเชื่อวา “พลังงานเปนเรื่องทางเทคนิค” อันเปนความ
เชื่อที่กีดกันมิใหประชาชนเขามารวมอยางมีความหมายในกระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจ จากกรณีศึกษาโรงไฟฟาบานกรูดและบอนอกสามารถสรุปบทเรียนไดดังนี้
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการวางแผนพลังงาน)
• การพิจารณาปญหาและวางกรอบ
o ขาดการมีสวนรวมในการตระหนักถึงความจําเปนตองมีโรงไฟฟา
(แผนพลังงาน/แผนภูมิภาค)
o ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายรับซื้อไฟฟาเอกชน
(สพช. กําหนด) การกําหนดแผนพัฒนาพื้นที่ (สศช. กําหนด) การ
กําหนดสถานที่ตั้ง การเลือกประเภทของเชื้อเพลิง และการวางแผน
กําลังการผลิตไฟฟา (กฟผ. กําหนด) ไมมีการประเมิน ผลกระทบใน
ระดับนโยบาย แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา หรือ แผนพัฒนาพื้นที่
• ขอเสนอทางเลือก/การหาสถานที่ตั้ง
o กระบวนการกําหนดที่ตั้งไมไดดูคานิยมของคนในพื้นที่
o การจัดหาจัดซื้อที่ดินมีปญหาขัดแยงกอใหเกิดความไมไววางใจ
• การออกแบบโครงการและการลดผลกระทบ
o ประชาชนไมมี สว นรว มในการให ข อคิ ด เห็ น ของความห ว งกั ง วล
ความตองการ
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o การลดผลกระทบไมไดใหความสําคัญของวิถีชีวิต (ประมง/ เกษตร/
การทองเที่ยว ฯลฯ)
• การยอมรับ
o ไมยอมรับโครงการทั้งโครงการ เพราะรูสึกวาผลกระทบตาง ๆ ไม
อาจแก หรือ ปรับเปลี่ยนได เชน เทคโนโลยี สถานที่ตั้ง
o ไมยอมรับกรรมการประชาพิจารณบางคน
o ไม ย อมรั บ กระบวนการประชาพิ จ ารณ ที่ เ ชื่ อ ว า เป น การสร า ง
ความชอบธรรมเทานั้น
3.2 การหาสถานที่ตั้งโครงการ
3.2.1 การรับฟงความคิดเห็น (หรือประชาพิจารณ) นอยไป และชาไป คือ ทําเฉพาะทํา
ตามระเบียบตามกฎหมาย และทําครั้งเดียวสองครั้งอยางเปนทางการเทานั้น และ
ทําหลังจากผูกพันตามพันธสัญญา หรือ เงื่อนไขหลาย ๆ อยางไวแลว เชน ซื้อที่ดิน
มาแลว (กรณีโรงไฟฟา) ผูกพันบริษัทที่จะขายถานหินใหเปนหุนสวนไวแลว
3.2.2 การหาสถานที่ตั้งไมดูเรื่อง “คานิยม” ของชุมชน เชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ
เมืองทองเที่ยว แตภาพเกา ๆ ของโรงไฟฟาพลังถานหิน (แมเมาะ) ยังเปนที่จดจํา
เรื่องมลพิษ ก็จึงไดรับการปฏิเสธจากคนประจวบฯ
3.2.3 การกํากับดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน ประชาชนตองการกํากับดูแลอะไรก็ตามที่
เกิดขึ้นในชุมชนของเขา เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบวิถีชีวิตเขาแลวและไมแนใจใน
ผลเสี ย ทั้ ง โอกาสที่ จ ะกํ า กั บ ดู แ ลก็ ไ ม มี ทํ า ให ป ระชาชนปฏิ เ สธโครงการทั้ ง
โครงการ แตหากใหอํานาจมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบใหอํานาจในการมี
สวนรวมควบคุมกํากับดูแล กรณีเกิดผลเสียประชาชนสามารถมีสวนรวมในการสั่ง
ปด หรือ มีหลักประกันความเสียหายอยางจริงจังก็อาจจะทําใหประชาชนมั่นใจขึ้น
3.2.4 ขาด “ทุน” สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนที่ไมไดมีเงินเดือน
ประจําแตตองเสียเวลามามีสวนรวม จึงทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมเฉพาะใน
กรณีที่เขาไดรับผลกระทบ คือ มีทุกข คนที่อยูในชุมชนที่ไมไดรับผลกระทบก็ไม
สนใจอยากมีสวนรวม เพราะเสียเวลาทํามาหากินของเขา ฉะนั้น กระบวนการมี
สวนรวมจึงควรจะมีกองทุนสาธารณะ หรือ “Public Fund” สนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมเกิดขึ้น
3.2.5 ขาด “ความไววางใจ” ความไววางใจเปนเรื่องสําคัญในการทํางานรวมกัน หา
กระบวนการตั่งแตเริ่มโครงการ ประชาชนระแวงสงสัย และยิ่งกระบวนการจัดหา
ที่ดินไมโปรงใส คําอธิบายวาจะมาสรางอะไรแน ผลเสียมีอยางไรไมมีคําตอบ
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ชัดเจนเชื่อถือได ความไววางใจก็หมดไป เมื่อหมดแลวจะคืนกลับมาใหมยิ่งยาก
กวา
3.2.6 ขาด “นโยบาย” ที่จะจัดการกับของเสียที่ชัด เจน แมการจัดการกั บมลพิษของ
โครงการ เชน การบําบัดน้ําเสียก็ดี การลดมลพิษทางอากาศก็ดี จะมีการศึกษา
วิเคราะหเพื่อลดผลกระทบ แตความชัดเจนในการที่จะติดตามตรวจสอบวัดมลพิษ
โดยการมีสวนรวมของประชากรอยางไร สามารถลดมลพิษไดตลอดเวลาหรือ
เปลา นโยบายที่จะเอาจริงกับมาตรการเหลานี้จึงเปนคําถามที่สําคัญ โดยเฉพาะ
หลักประกันหากจะเกิดปญหาขึ้นมีหรือไม

4. ขอเสนอแนะ
จํ าเป น ต อ งเร ง ให มีการปฏิ รูป ระบบการวางแผนใหม เพื่ อใหการพัฒ นาระบบไฟฟ า
สามารถบรรลุหลักการและวัตถุประสงคตามขอ 1 โดยพิจารณานําแนวการปฏิ บัติ ที่ดี จาก
ตางประเทศ (เชน Integrated Resource Planning และ Strategic Environmental Assessment)
มาประยุกตใชสําหรับประเทศไทย
อยางไรก็ตาม หากทุกฝายเห็นพองตองกันถึงความจําเปนในการจัดหาอยางเรงดวนภายใต
กรอบการวางแผนเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาไฟฟาตกไฟฟาดับ ในอนาคตอันใกล ก็ควรจะใหมีการ
จัดหา และลงทุนเฉพาะในสวนที่จําเปนเฉพาะหนา หลังจากนั้นควรใชกรอบการวางแผนใหมที่
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นในการวางแผน เพือ่ ใหเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุประสงค
ของการวางแผนระบบไฟฟา อันจะเปนประโยชนสูงสุดตอสวนรวม
นอกจากนี้ ควรใหมีแนวทางแกไขสําหรับแตละปญหา/จุดบกพรองในเชิงโครงสราง ดังนี้
4.1 แนวทางแกไขปญหาเชิงโครงสราง
ปญหา/จุดบกพรอง
• การพยากรณการใชไฟฟา
− ขาดการรับผิดตอสาธารณะ
(Accountability)

− การไฟฟามีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

แนวทางแกไข
ใหผูใชไฟฟารายใหญรับผิดชอบโดยตรงในการ
แจงความตองการใชไฟฟาในอนาคต และรวม
รับผิดชอบในการวางแผน และจัดหาไฟฟา
เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ
อาจทําไดภายใน 1 ป

ปรับโครงสรางคาไฟฟาใหรายไดของการไฟฟา อาจทําไดภายใน 1 ป
ไมขึ้นอยูกับปริมาณการใชไฟฟา และการลงทุน
(“Delink” รายได และปริมาณการใชไฟฟาและ
ลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงโครงสราง...) “ยิ่งลงทุน
มาก ยิ่งใชไฟฟามาก ยิ่งกําไร”
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ปญหา/จุดบกพรอง
− ขาดการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลการใช ไฟฟา
• การจัดหา
- ไมพิจารณาทางเลือกอยาง
รอบดานและเทาเทียม

แนวทางแกไข
ปรับการพยากรณความตองการใชไฟฟาใหม
ทั้งนี้ ควรใหคาพยากรณสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ และความเปนจริงในปจจุบันดวย

หมายเหตุ
นาจะทําไดภายใน 1 ป

นําระบบ Integrated Resource Planning มาใช
ในการวางแผน

อาจทําไดภายใน 1 ป

• โครงสรางราคา/ตนทุน
- หลักการราคาเชื้อเพลิงไม
เทาเทียมกัน

ศึกษาและประเมินปริมาณการประหยัดพลังงาน นาจะทําไดภายใน 1 ป
และกําลังการผลิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
นโยบายการสนับสนุนของรัฐ ทั้งในสวนที่ใช
เอง และขายเขาระบบของ VSPP และ SPP ซึ่ง
รวมถึงพลังงานหมุนเวียน และ Cogeneration
ทั้งนี้ ใหมีการศึกษาใหชัดเจนถึงผลการลดลง
ของทั้งความตองการพลังงานและพลังไฟฟา
ของระบบ (Energy และ Peak Demand) ดวย
ทําไดทันที
ใชหลักการตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal
Cost) สําหรับทุกเชื้อเพลิงในการวางแผน
โดยเฉพาะอยางยิ่งราคากาซธรรมชาติ

- ตนทุนที่ใชเปนตนทุนทาง
การเงินไมใชตนทุนทาง
เศรษฐศาสตร

ตองคํานวณรวมตนทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม (Externality) โดยจะตองศึกษาคาที่
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

- ภาระตนทุนทาง
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายมี
ความไมเทาเทียมกัน

ควรปรับมาตรฐานการระบายสารเจือปนใหเปน ทําไดทันที
มาตรฐานเดียวสําหรับทุกเชื้อเพลิง โดยคํานึงถึง
ผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอมเปน
ประเด็นสําคัญ นอกจากนี้ สําหรับแหลง
พลังงานนําเขา เชน เขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ําใน
ประเทศเพื่อนบานก็ควรนํามาตรฐานการดูแล
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมของไทยในประเทศ
เพื่อนบานดวย แมจะไมมีกฎหมายบังคับ ทั้งนี้
เพื่อใหการนําเขาพลังงานไมกอใหเกิดการผลัก
ภาระดานผลกระทบใหแกประชาชนในประเทศ
ดังกลาว

- ไมมีการประเมินศักยภาพ
ของทางเลือก

คาดวาใชเวลามากกวา
1 ป
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ปญหา/จุดบกพรอง

แนวทางแกไข

หมายเหตุ

− ขาดการแยกแยะตนทุน
ระบบสง/จําหนายที่ชัดเจน
จึงไมสามารถเปรียบเทียบ
Distributed Generation ,
Centralized Generation
และ DSM บนฐานเดียวกัน
• การกระจายความเสี่ยง
เชื้อเพลิง
− การประเมินความเสี่ยง
ทางราคา

พิจารณานําวิธีวิเคราะหความเสี่ยง ดานความผัน นาจะทําไดภายใน 1 ป
ผวนของราคา เชน Portfolio Risk Analysis มา
ใช ประกอบการตัดสินใจในการกระจายความ
เสี่ยงดานราคาเชื้อเพลิง

− กําหนดสัดสวนที่
เหมาะสมของเชื้อเพลิงตาง
ๆ ยังขาดหลักการรองรับที่
ชัดเจน

สําหรับความเสี่ยงดานการจัดหา ควรแกไข
สัญญาซื้อขายเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ ใหมีความรัดกุม
และเปนธรรมตอผูบริโภคมากขึ้น

4.2

ควรแยกแยะบัญชีและตนทุนสวนตาง ๆ ของ
ระบบไฟฟาอยางชัดเจนและโปรงใส

นาจะทําไดภายใน 1 ป

นาจะทําไดภายใน 1 ป

แนวทางแกไขปญหาเชิงกระบวนการ ใหพจิ ารณาจากแนวทางขอเสนอใน รายงาน
“ปญหาความขัดแยง แนวทางการปองกัน และแกปญหาความขัดแยงทีเ่ กิดจากการ
ดําเนินโครงการขนาดใหญ” โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
4.2.1 กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน
• ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาแผนพลังงานและแผนพัฒนาภูมิภาค
ตั้งแตตน
• การเปดโอกาสใหกับชาวชุมชน หรือ ผูที่อาจรับผลกระทบมีเวลาที่จะคิด มีสวน
รวมในการศึกษาและตัดสินใจไดเองกอน ประชาชนจะไมรูสึกถูกบังคับใหตอง
เชื่อใหตองตัดสินใจ ประชาชนจะเต็มใจมากกวาทีจ่ ะรวมกระบวนการมีสวนรวม
และหาทางออกไดดกี วา
• ควรปรับปรุงกระบวนการรับฟงความคิดเห็นใหเริ่มฟงตัง้ แตเริ่มตระหนักถึง
ปญหาและคิดโครงการ โดยเฉพาะควรที่จะฟงผูไดรับผลกระทบโดยไมตองรอให
ประชาชนตองรวมตัว ซึ่งเปนประชามติของผูมีอํานาจนอย
• ควรใชกระบวนการใหประชาชนมีสวนรวมในการศึกษา หรือ รวมเรียนรู และควร
ใหมีทางเลือกหลาย ๆ พื้นที่ แทนการกําหนดพื้นที่ขางเคียง ใหโอกาสประชาชน
ทําความเขาใจและตัดสินใจเองกอน
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• การทําประชาพิจารณควรทําอยางไมเปนทางการโดยตลอดกระบวนการ
4.2.2 กระบวนการมีสวนรวมในการเลือกที่ตั้งโครงการ
กระบวนการมีสวนรวมเพือ่ จัดหาสถานที่ตั้งโครงการอาจสรุปไดดังนี้ คือ
หลักการที่ 1 : ชุมชนควรเปนผูอาสาและมีสิทธิ์ที่จะออกไปจากกระบวนการเมื่อไรก็ได
หลักการที่ 2 : ชุมชนควรมีสวนในการแกปญ
 หาและการตัดสินใจโดยตลอดกระบวนการ
หลักการที่ 3 : ชุมชนควรไดรับคาชดเชยตอผลเสียหากไมอาจจะลดผลกระทบนั้น ๆ ได และชวย
ใหชุมชนไดประโยชน
หลักการที่ 4 : ชุมชนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกเทคนิควิธีการตลอดจนกระบวนการวัดผลกระทบใน
เทคนิควิธีการที่ชุมชนเห็นเหมาะสมและรับได
หลักการที่ 5 : ตําแหนงทีต่ ั้งของสถานบําบัดหรือโรงงาน โครงการตองไดมาตรฐานสิ่งแวดลอม
และมีความปลอดภัยตอสุขภาพของคนโดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
วิธีการดําเนินการมีสวนรวมในการหาสถานที่ตั้งโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 : เชิญชวนเพื่อมารับรูปญหาและโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 : การรวมกันศึกษาปญหาและหาทางออกรวมกัน
ขั้นตอนที่ 3 : การรางขอเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
ขั้นตอนที่ 4 : การอนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 : การศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 6 : การกอสรางโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 : การดําเนินโครงการภายหลังการกอสรางเสร็จแลว
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