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ในแวดวงพลังงานโดยเฉพาะเรือ
่ งไฟฟา ชื่อของผูหญิงคนนี้เปนที่รจ
ู ักมักคุนเปนอยางดี เพราะมี
นักวิชาการไมกค
ี่ นนักที่จับเรื่องนี้อยางจริงจัง และเหตุที่ ‘ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน’ ขายดีเปนพิเศษ เพราะ
คุณลักษณะเดนประการหนึ่ง คือ เธอเปนนักขุดตัวยง
ขอมูลจํานวนมากที่ชื่นชมนําเสนอเปนทั้งภาพกวางและภาพลึกของกิจการไฟฟาทีห
่ าไมไดงายๆ หากไม
มีตนทุนทีด
่ ีพอ เชนการที่เคยรับราชการในหนวยงานดานพลังงานมากอน หรือแมกระทั่งการมีคช
ู ีวิตที่
ศึกษาดานพลังงานทางเลือก
ที่นาสนใจกวานั้น คือ การอธิบายมันอยางเปนระบบ และทําใหเรื่องที่เคยเชื่อกันวายากเย็นเข็ญใจ ไกลตัว
กลายเปนเรื่องที่ใครๆ ก็ทําความเขาใจได รวมตรวจสอบ รวมตั้งคําถาม ตลอดจนถกเถียงแลกเปลี่ยนได
และเมื่อไลเรียงดูดีๆ จะเห็นความเกี่ยวของกันอยางแยกไมออก ระหวางแผนดานกิจการพลังงานและ
ไฟฟาระดับชาติ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชาวบานที่ประทวงเขื่อน-โรงไฟฟา-โรงงานอุตสาหกรรม มา
จนถึงบิลคาไฟในมือของเราทีข
่ ึ้นเอาๆ
นอกจากคําอธิบายถึงที่มาที่ไปของไฟฟาแลว มันยังนําไปสูข
 อ
 เสนอแนะเพื่อการจัดการความขัดแยง
ระหวาง ‘ผูเสียสละ’ อันไดแกชาวบานที่ประทวง คัดคานเขือ
่ น-โรงไฟฟาทัง้ ปจจุบันและอนาคตสําหรับ
โรงไฟฟา 30 กวาโรงทีจ
่ ะเกิดขึ้นใหมรวมถึงโรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งเปนขอเสนอแนะที่มากไปกวาแนว
ชุมชนนิยม แบบ ‘คําตอบอยูท
 ห
ี่ มูบาน’ สถานเดียว ขณะเดียวกันก็ไปไกลกวาการเลือกเอาแบบ (มัก) งาย
วา ใครควรได ใครตองเสียสละ
มันไมนาสนใจหรอกหรือที่นักวิชาการคนหนึ่งหาญกลาลุกขึ้นชําแหละใหเห็นวา มีหลายอยางบิดเบี้ยวอยู
ในโครงสรางปจจุบัน พรอมนําเสนอทางออกรูปธรรมบนขอเท็จจริงที่มีอยู บนโลกแหงความจริงที่เราทาน
หนีไมออก ทามกลางขอมูลสนับสนุนมากมาย อยางนอยๆ นี่ก็นาจะทําใหเรื่องนี้สนุก ชวนถกเถียงขึ้น
อักโข
‘ประชาไท’ ควาขอมือเธอมาพูดคุยทิ้งทาย กอนเธอและครอบครัวจะยายไปพํานักยังสหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้
ประชาไท - ขอเริ่มตนที่แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (พีดพ
ี ี) ซึ่งเปนตัวกําหนดการจัดการ
ไฟฟาทั้งระบบ มีการพูดกันมากวามันมีปญหา ปญหาที่วา
 คืออะไร ?
ชื่นชม - อยากใหเห็นทั้งระบบของไฟฟากอน จะไดรูวา แผนพีดีพีที่ออกมาปจจุบันมาจากแรงจูงใจอะไร
ภาพรวมของไฟฟานัน
้ แบงเปนภาคธุรกิจยอยหลายสวน คือ การจัดหาเชือ
้ เพลิง ซึ่งตอนนี้ใชกาซเปนสวน
ใหญ 70% จากนั้นเอาเชื้อเพลิงมาปนไฟเรียกวา ภาคการผลิต จากนั้นสงยัง ระบบสายสง และมายัง
ระบบสายจําหนาย ตามบาน แลวมาจนถึงบิลคาไฟของผูใ ชไฟ
ณ ป 2549 เงินที่เราจายคาไฟ 100 บาท จะไปตกตามรายทางตางๆ ดังนี้ คือ
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บาท เปนคาตนทุนสายสง
บาท เปนตนทุนระบบจําหนาย
บาท เปนของภาคการผลิตคือ โรงไฟฟาของ กฟผ. และบริษัทลูก
บาท เปนของโรงไฟฟาของเอกชนอื่น และการนําเขาจากตางประเทศ
บาท เปนตนทุนกาซในการผลิตไฟฟา คือ ปตท.เปนกอนใหญที่สด
ุ เพราะผูกขาดการซือ
้ ขาย
บาท เปนตนทุนลิกไนตและอื่นๆ

การผูกขาดโครงสรางตางๆ ดูเหมือนจะเปนปญหาใหญ
ใช และไมเฉพาะกาซที่ผูกขาดโดย ปตท. ซึง่ ผูกขาดทอกาซทําสงผานตนทุนโยนใหผูบริโภคแบกรับได
งาย ยังมีการผูกขาดในภาคการผลิตดวย เพราะไฟฟาทั้งหมดจะตองมาผานสายสงซึ่งเปนการผูกขาดโดย
ธรรมชาติอยูแลว กฟผ. (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) จึงเอาการผูกขาดสายสงมาผูกขาดการ
ผลิตดวย ดังนัน
้ ระบบปจจุบันใครจะขายไฟตองผาน กฟผ. เขาเปนผูซื้อรายเดียว (single buyer) สวนใน
เขต กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ก็แบงเคกให กฟน. (การไฟฟานครหลวง) สวนในเขตอื่นๆ ที่เหลือ
เปนของ กฟภ. (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ซึ่งก็เปนสัดสวนที่ไมมาก เพราะสัดสวนการใชไฟฟานั้นแตกตาง
กันสูง
สัดสวนการใชไฟเปนยังไงบาง ?
โครงสรางปจจุบันมีความกระจายตัวที่ไมเทาเทียมของการใชไฟ มี ภาคกลางรวม กทม.ใชไฟเปนสวน
ใหญ ขณะที่พน
ื้ ที่อื่นรวมกันทัง้ หมดใชไฟไมถึง 1 ใน 4
ถาเราคิดเปนจํานวนรายยอย คนใชไฟสวนใหญของประเทศ 73% ใชไฟแค 8% แตผท
ู ใี่ ชไฟมากคือ
อุตสาหกรรมและธุรกิจรายใหญ ดังนั้น ความตองการที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากพวกอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ

กราฟนี้จะเห็นไดชัดวา หางมาบุญครองใชไฟมากกวาแมฮองสอนทั้งจังหวัด สยามพารากอนหางเดียวใช
ไฟจากเขื่อนปากมูลทั้งเขื่อน
ดังนั้น ความรุนแรงของรัฐที่มต
ี อ
 ประชาชนเหลานั้น การทําลายฐานทรัพยากรของพวกเขา ก็เพื่อมาให
ธุรกิจเหลานี้เพียงหยิบมือ
แลวตนทุนทางสังคม สิ่งแวดลอม ชีวิตของชาวบานเหลานี้ ไดสะทอนเขามาคาไฟหรือเปลา ?
ที่ผา นมาเรามองกันแบบแยกสวน ไมมีความเอื้ออาทร ไมเคยมีการเชื่อมโยงกันเลย คนใชไฟแคเปดสวิทช
แลวจายสตางค
โครงสรางคาไฟตอนนี้ ผูใชไฟรายใหญใชไฟถูกกวา สวนหนึ่งเพราะตนทุนของการสงถูกกวา ทั้งที่จริงๆ
แลว ตนทุนสายสงจําหนายไปนั้นมันเปนแค 15% ของการจายไฟทั้งหมด ขณะที่ตนทุนการผลิตคือสวน
ใหญของระบบไฟฟา

เราไมไดมองวาคนไดรับผลกระทบกําลังอุดหนุนผูใชไฟรายใหญที่ไมตองมากแบกรับตนทุนอะไรเลย แลว
ผูใชไฟรายยอยก็กําลังชวยอุดหนุนผูใชไฟรายใหญดวย
ผูใชไฟรายยอยไปอุดหนุนใหคนใชไฟรายใหญใหจา
 ยถูกๆ ไดยง
ั ไง ?
ขออธิบายกอนวา คาไฟประกอบดวย 3 สวน คือ คาไฟฐาน คาไฟเอฟที และภาษีมล
ู คาเพิ่ม คาไฟฐาน
พยายามคิดมาดี ใครใชมากใชนอยพยายามสะทอนตนทุนที่แทจริงแมจะมีปญหาอยูบา ง แตปญหาทีม
่ าก
คือ เอฟที ซึ่งทุกคนตองจายเทากันหมด และเอฟทีมันโปะเปนกอนใหญขน
ึ้ เรื่อยๆ
เอฟทีคอ
ื อะไร อะไรบางที่มน
ั ถูกสงผานอัตโนมัติมาในคาเอฟที ?
พูดงายๆ ก็คือ ทุกอยางสามารถโปะในคาเอฟทีใหทุกคนชวยกันจายได ทั้งที่ปกติมันควรจะเปนตนทุน
เชื้อเพลิงอยางเดียวที่อยูในคาเอฟที แตทาํ ไปทํามามันโปะมาเรื่อยๆ เชน คาสรางโรงไฟฟาของโรงไฟฟา
เอกชนรายใหญ (ไอพีพี) ทั้งหลาย คาเชื้อเพลิง คาประกันกําไร คาความเสี่ยงตางๆ ถาทํานายความ
ตองการใชไฟฟาไวสูงเกินไป เขาก็จะเอาสวนที่คํานวณเกินมารวมไวในนี้
โครงสรางทั้งหมดของการคิดคาไฟมีการประกันกําไรของโรงไฟฟา ผูลงทุนดานไฟฟามีความเสี่ยงนอย
มาก สวนใหญจะสามารถสงผานใหผูใชไฟรายยอยไดเกือบทั้งหมด
ที่สาํ คัญ โครงสรางของคาไฟเอากําไรเปนตัวตั้ง หารดวยเงินลงทุน แปลวา ยิ่งเงินลงทุนมาก ยิ่งกําไรมาก
นี่คือโครงสรางคาไฟปจจุบันซึง่ มันผิด
มันเปนระบบการกํากับที่ลาสมัยมาก จริงๆ เดิมทีเรายกเลิกระบบแบบนี้ไปแลวตั้ง 10 กวาปแลว แตกลับมา
ใชอีกตอนทีร่ ัฐบาลพยายามจะผลัก กฟผ.เขาสูตลาดหุน ก็เลยเปลี่ยนเปนระบบประกันกําไร คลายๆ จะ
แตงตัว กฟผ.ใหมีกําไรดี เปนที่ดึงดูดนักลงทุน และตอนนี้กย
็ ังไมมีการเปลีย
่ นระบบกลับ
ชวงกอนหนาที่จะเปลี่ยนมาเปนระบบประกันกําไร สภาพเปนยังไง ?
ชวงกอน กฟผ.เขาตลาดหุน ชวงนั้นจะใชความจําเปนในการลงทุนเปนตัวตัง้ แลวคอยเก็บคาไฟใหมาก
พอเพื่อเอาไปลงทุนขยายระบบ ไมไดเอากําไรเปนตัวตั้ง
แปลวาคาเอฟทีจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ?
ใช มีอยูช
 วงหนึ่งที่จะเอาเขาตลาดหุน จริงๆ บิลคาไฟตองขึ้น แตก็มีการตรึงไว 6 พันลานบาท มีการอั้นไว
ปรากฏวาอั้นไวแลวปูดทีหลังมันบวกดอกเบี้ยของการตรึงคาเอฟทีอีก ทําใหประชาชนตองแบกรับสองตอ
ระบบที่ใชอยูน
 ี้ประกันกําไรสูงแคไหน ?
ตามแผนที่วางไว มีการประกันกําไร กฟผ. 8.4% ของการลงทุน ขณะที่ กฟน.จะไดแค 4.8%
ตรงนี้คือปญหาตนตอวา กฟผ.ถึงไดพยากรณความตองการใชไฟสูงนัก นําไปสูการลงทุนสรางโรงไฟฟา
ขยายระบบมากมาย เพราะยิ่งลงทุนสูงก็หมายถึงกําไรทีส
่ ูงตามไปดวย เพราะมันผูกขาดและประกันกําไร
สมมติถาเปนบริษัทปูน หรือบริษัทอื่นๆ ที่ลงทุนเกิน ขณะที่ความตองการต่ํา คนทีต
่ องรับผิดชอบภาระการ
ลงทุนเกินก็คือผูประกอบการ เนื่องจากเขาตัดสินใจผิดพลาด แตสาํ หรับไฟฟาแลวไมใช มีอะไรก็โยนเขา
มาเปนคาเอฟทีไดเลย กลายเปน “ตะกรารับภาระ” ที่เราทุกคนนี่แหละที่ตองจาย
แลวทุกๆ ขั้นตอนมีการประกันกําไรหมด ตั้งแตภาคซื้อ ภาคผลิต ภาคจําหนาย ในกรณีของเชื้อเพลิงมีการ
ประกันกําไรให ปตท. เรียกวาคา take-or-pay คือ ไมใชก็ตอ
 งจาย เปนการประกันกําไร 18% ในสวน
ของการผลิตการสงก็ประกันกําไร 8.4% คาจําหนายประกันกําไร 4.8% ในสวนของความเสีย
่ งตางๆ ไมวา
อัตราการแลกเปลี่ยน ภาวะเงินเฟอ ความไมแนนอนของคาเชื้อเพลิงในการรับซื้อ อะไรตางๆ สงมายังคา
เอฟทีไดหมดเลย
ไหนๆ พูดเรือ
่ ง กฟผ.แลว ขอถามตอวา ถาแปรรูปแลวจะดีขึ้นไหม แทนที่จะเปนรัฐวิสาหกิจที่
ผูกขาดแบบนี้ เมื่อเขาตลาดหุนก็อาจจะมีความโปรงใสมากขึ้น มีการแขงขันมากขึน
้ ?
ไมเลย จริงๆ แลว การแกปญหาการผูกขาดคือการปฏิรูปโครงสรางใหไมผก
ู ขาด แตกรณีของ กฟผ.ที่จะ
แปรรูป การแปรรูปคือการเปลีย
่ นความเปนเจาของจากรัฐเปนเอกชนโดยทีย
่ ังผูกขาดอยู เหมือนแคเปลีย
่ น
สันดานขององคกรจากองคกรที่เปนรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่ใหบริการพื้นฐานแกประเทศมาเปนบริษัทที่มุงหวัง
กําไรเปนหลัก การแปรรูปจึงเปนสิ่งที่นา กลัว เพราะเปลี่ยนวัตถุประสงคของการดําเนินการแลวยังมีอํานาจ
ในการผูกขาดในมืออีก มันจะเปนแรงจูงใจที่จะทําใหกระทําตอผูบริโภคหนักกวาเดิม ถาเอาเขาตลาด
หลักทรัพยโดยยังไมมีการปฏิรป
ู

ระบบแบบนี้มน
ั เปนระบบทั่วไปเหมือนๆ ในตางประเทศหรือเปลา แลวถาเรือ
่ งพวกนี้ไมอยูในคา
เอฟที มันควรจะไปอยูตรงไหน ใหใครแบกรับ ?
มันไมควรจะสงผานตนทุนอัตโนมัติ ในตางประเทศจะมีการกํากับดูแลที่เลยจากระบบการสงผานตนทุน
อัตโนมัตินี้ไปไกลแลว เขาจะดูวาการใหบริการของการไฟฟาฯ ตองมีมาตรฐานการดําเนินการอยางไร แลว
มีตนทุนอะไรบาง ดูในภาพรวมแลวคํานวณออกมาวาตนทุนนาจะประมาณนี้ กําหนดเปนเพดานราคาไว ถา
คุณมีประสิทธิภาพในระดับหนึง่ ใหบริการไดดี จัดการตนทุนได ก็จะไดกําไรจากราคาที่กําหนดไว แลวถา
วางแผนผิดพลาด สรางโรงไฟฟาเยอะเกินไป ถือเปนการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพก็ตองแบกรับไปเอง
ดังนั้น กําไรขึ้นอยูกับความมีประสิทธิภาพในการวางแผนและการดําเนินการ มันจะมีแรงจูงใจใหเกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพดานตางๆ ไมใชประกันกําไรกันงายๆ แลวทุกอยางผลักใหประชาชนหมด
โมเดลที่วา
 นี้ใชในประเทศทีม
่ ีการไฟฟาเปนรัฐวิสาหกิจแบบบานเราหรือเปลา ?
มีทั้งเอกชน มีทั้งรัฐวิสาหกิจ ถารัฐวิสาหกิจก็เชนกรณีของออสเตรเลีย ในนิวเซาทเวลล เรือ
่ งนี้ก็ตอง
แยกแยะ ไมใชประเทศกําลังพัฒนาตองใชแตรูปแบบนี้ หรือวาถาเปนรัฐวิสาหกิจแลวจะใชการกํากับดูแล
แบบนี้ไมได มันขึ้นอยูกับวาเราจะเลือกใชแบบไหนเพื่อจะกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพ ทีผ
่ านมามันไมมี
การพูดถึง ไมมก
ี ารถกเลยวารูปแบบการกํากับที่ดท
ี ส
ี่ ุดมันควรเปนอยางไร
ตอนนี้ไมมีองคกรกํากับดูแลเรื่องไฟฟาแลว ?
ตอนนี้มีแลว มีการตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน แตยังไมชด
ั เจนวาจะมีการกํากับดูแลอยางไร
กรรมการฯ จะมีอํานาจหนาที่มากํากับโครงสรางอัตราคาไฟฟาดวยใชไหม ?
มี เขาจะมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดอัตราคาไฟฟาดวย แตก็อยูภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดโดยรัฐ ถา
สมมติวารัฐยังยืนยันจะเอา กฟผ.เขาตลาดหุน และกฟผ.ยังคงมีการประกันกําไร องคกรกํากับดูแลก็ตอง
กํากับภายใตกรอบนั้นคงไมสามารถทําอะไรไดมาก แตตอนนี้มีการเขียนใน พ.ร.บ.ประกอบกิจการ
พลังงานชัดเจนวา กฟผ.จะไมแปรรูป ดังนั้น จึงควรใหองคกรกํากับดูแลมีบทบาทหนาทีม
่ ากขึ้น เพื่อ
มุงหวังประสิทธิภาพ ไมใชมาประกันกําไรเพื่อให กฟผ.เนนการลงทุน เนนการสราง เนนตัวเลขสูงๆ

“สถิติทผ
ี่ านมาคา เอฟที ชวงเดือนมีนาคม 2550 เปนชวงทีศ
่ าลตัดสินวาไมใหนํา กฟผ.เขาตลาด
หลักทรัพย จริงๆ แลวมันมีหลายอยางที่ถูกอั้นมา แลวก็มาโผล มันพอเห็นไดวาชวงทีจ
่ ะเอาเขาตลาด
หลักทรัพยมันพุงขึ้นหลังจากที่อั้นมา แลวหลังจากนั้นก็มีการปรับลดลง เพราะราคาเชื้อเพลิงมีการ
เปลี่ยนแปลง บางชวงที่ทอกาซสรางไมเสร็จ ตองใชน้ํามันเตามากขึ้น หรือการผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
ของพลังงานในตลาดโลกก็เกี่ยวของ” ชื่นชมกลาว

คนที่มส
ี ท
ิ ธิในการกําหนดคาเอฟที โดยหลักจะเปนหนวยงานของรัฐทั้งหมด ไมมีตัวแทนผูบริโภค
โครงสรางทั้งหมดนี้มันนําไปสูก
 ารวางแผน หรือการเอื้อตอการวางแผนทีผ
่ ด
ิ พลาดเยอะ เนนการลงทุน
เยอะๆ อยางหนาตาของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา หรือ พีดีพี 2007 ที่ออกมานี้
กฟผ.จะเปนคนเสนอพีดีพี ?
กฟผ.จะเปนคนชง ผานกระทรวงพลังงาน ผานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครม.เห็นชอบ
พีดพ
ี ีสําคัญยังไง ?
พีดีพีฉบับลาสุดไดรับการอนุมต
ั ิเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 เอกสารรอยกวาหนานี้จะกําหนดวา โรงไฟฟา
ประเภทใดจะถูกสราง สรางเมือ
่ ไร สรางโดยใคร มีจาํ นวนกี่โรง มันจึงเกี่ยวของกับคนในวงกวางมาก แตวา
คนไมคอยรูจัก ไมคอยมีสวนรวม กระบวนการมีปญหา แลวตามแผนที่อนุมต
ั ิ ความตองการใชไฟจะโดด
ขึ้น 132% ภายใน 15 ป ระบบจะขยาย 115% ในเวลา 15 ป งบประมาณลงทุนกวา 2 ลานลานบาท มัน
เปนเมกกะโปรเจ็คสจริงๆ เทียบกับจีดีพีทั้งปยังเพียง 2.1 ลานลานบาท
ผลที่ออกมาคือ จะมีนิวเคลียร 4 โรง ถานหิน 4 โรง กาซ 26 โรง รวมแลว 32 โรง ไมรวมการนําเขาจาก
ตางประเทศ ทัง้ หมดทั้งปวงมันมาจากการพยากรณความตองการใชไฟในพีดีพี ตามมาดวยแผนการลงทุน
แผนระบบผลิต ระบบสง ระบบจําหนาย ตามมาดวยแผนขยายทอกาซ การจัดหาถานหิน
นักวิชาการมีขอวิจารณตลอดเวลาวา ตัวเลขการพยากรณความตองการใชไฟฟาสูงเกินจริง
เรื่องนี้เท็จจริงยังไง และมันนําไปสูอะไร
มันมีปญหาเยอะมากในแผน เริม
่ ตั้งแตวาอนุกรรมการพยากรณความตองการใชไฟมาจากไหน คนทําตัว
หลักคือ กฟผ. แลวก็มีหนวยงานราชการนั่งพิจารณาดวยไมวา จะเปนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) สภาพัฒน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ทีดีอารไอ เพื่อดูวาเศรษฐกิจจะโตเทาไร ตัวแทนผูใ ชไฟ
ก็มีแตสภาอุตสาหกรรม หอการคา ดังนั้น ผลที่ผา นมาจะเห็นวาตัวเลขการพยากรณมันจะเกินจริง เผื่อไว
ตลอด
เผื่อไวเยอะๆ นาจะดี เพราะไฟเกินดีกวาขาด เผื่อไว 30 ปขา
 งหนาจะเปนอะไร ?
ปญหาคือทั้งหมดนั่นคือภาระสวนเกินที่เราตองจายทั้งนัน
้ ถาวางแผนไวพอดีแลวเราไมตองจายตรงนั้นจะ
ดีกวาไหม ตอนนี้มันไมเหมือนเดิม แตกอนอาจจะมีปญหาเรื่องความมั่นคง แตตอนนี้พลังงานคือเงิน ตราบ
ใดที่มีเงินคุณหาพลังงานไดอยูแลว ไมตองหวง มันเปนระบบตลาด แตการตุนตางหากที่เปนตนทุนที่ไม
กอใหเกิดประโยชน
การตุนไฟฟาเผื่อไวเยอะๆ คือตนทุน...แปลวา ?

ถาเราลงทุนสรางโรงไฟฟาไปเยอะๆ แลวเดินเครื่องครึ่งเดียว ที่เหลือไมไดใชหรือไมจาํ เปน ถามวาใคร
จายเงินลงทุน มันก็เงินภาษีทงั้ นั้นแลวทายสุดมันก็มาลงที่คา ไฟ ประชาชนตองแบกรับภาระทั้งที่ไม
จําเปนตองแบกขนาดนั้น

ในอนาคตถามวาจะเปนแบบไหน อาจลากเสนตรงเติบโตปกติก็ได(เสนลาง) หรือวาเสนที่เติบโตสูงมากก็
ได แนนอน รัฐเลือกเสนบน ตรงนี้ไมมีการถกกันเลยวาจะเอาเสนไหน ทั้งทีค
่ วามตางกันมันสูงเทากับ
โรงไฟฟา 24 แหง
หนวยงานเศรษฐกิจมีบทบาทสูง อาจเปนเพราะ 15 ปทแ
ี่ ลวกับตอนนีม
้ ีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
ตางกันมาก ทําใหไมสามารถพยากรณความตองการใชไฟในอัตราเฉลี่ยเดิมไดหรือเปลา
มีคนพูดวาคาเฉลี่ยมันไปรวมชวงทีฟ
่ องสบูแ
 ตกแลว ดังนั้นเราจะตัดตรงชวงที่มันผิดปกติแลวลองคํานวณดู
วาจะเปนเทาไร อยางไรก็ตาม ถามวาตอนนี้เราไมไดอยูบนฟองสบูหรือ และฟองสบูจะไมแตกอีกหรือ คุณ
การันตีไดไหม ฟองสบูอเมริกาก็เริ่มแตกแลว ของจีนก็มีแนวโนมเชนนั้น แลวของไทยที่เศรษฐกิจที่พึ่งพา
การสงออกละ อยางนอยมันคงไมใชการเติบโตของเศรษฐกิจที่เขาทํานายวาจะโต 5.5-5.6% ตลอด 15
ป คําถามคือ คุณ defend ไดไหมตัวเลขนี้
เขาอออกมา defend เรื่องนี้ไหม ?
ไม เขาบอกวานี่เปนตัวเลขของสภาพัฒนฯ แตที่ผานมาสภาพัฒนก็ไมไดทํานายตรง ซึ่งเขาก็บอกวา
ทํานายแคปส
 องปแตการไฟฟาเอาไปขยายเอง ประเด็นสําคัญคือ มันไมมค
ี วามรับผิด (accountability)
เปนการทํางานแบบแยกสวนและไมรับผิดชอบตอตัวเลขนั้น คนวางแผนก็วางแผนไปภายใตแรงจูงใจดาน
การลงทุนที่มุงขยายออกไป แตผใู ชไฟทีต
่ องรับภาระ ไมมส
ี ว นรับรูห
 รือกําหนดการตัดสินใจเลย และไมมี
ใครรับผิดชอบถาพยากรณผด
ิ พลาด
การคํานวณความตองการใชไฟฟา คํานวณยังไง ? คํานวณจาก peak demand คือความตองการ
สูงสุด แปลวาในหนึ่งปจะมีวันที่ใชไฟกันสูงทีส
่ ุด 1 วัน เขาเอาตรงนั้นมาเปนฐานแลวบวกขึ้นไปอีก 15%
ดังนั้นยิ่งพยากรณสูงมันก็จะทวีคูณขึ้นไป
แลวโรงไฟฟาที่เขาเอามาใหพิจารณาเปนทางเลือกมีอะไรบาง ทุกทางเลือกมีนิวเคลียร ถามวาพลังงาน
หมุนเวียนอยูไหน การประหยัดพลังงานอยูไหน ระบบโคเจนเนอเรชั่นอยูไหน
ขอแทรก :
ระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือเรียกสั้นๆ วา โคเจน ถือเปนรูปแบบหนึ่งของโรงไฟฟาขนาดเล็ก หรือ เอสพีพี
ขายไฟเขาระบบไมเกิน 90 เมกกะวัตต ซึ่งชื่นชมบอกวาระบบโคเจนเปนระบบผลิตไฟฟาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยปกติถาเราผลิตไฟฟาแบบรวมศูนย จะไดไฟมาใชประมาณ ½ หรือ 1/3 ของพลังงานที่
เอามาผลิต เพราะมันสูญเสียไปในรูปของความรอนทีท
่ ิ้งเปลา ตองใชน้ําในแมน้ํามาหลอเย็นใน
กระบวนการผลิตซึ่งสงผลกระทบมาก แตถาขนาดเล็กลงมันจะมีประโยชนตรงที่ความรอน หรือไอน้ํา
เหลานั้นสามารถเอาไปใชในเครื่องทําความเย็นของโรงแรม หรืออุตสาหกรรมทีต
่ องใชไอน้ําในการผลิต
ได เชน โรงกลัน
่ พอมีการผลิตไฟฟาก็สามารถใชพลังงานรวมได คือ ใชทงั้ ไฟฟาและความรอนไปใน
คราวเดียวกัน จะมีประสิทธิภาพถึง 80%
ขณะที่เอสพีพอ
ี ีกแบบหนึ่งคือ renewable หรือการใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา
สวนไอพีพี คือ ผูผลิตไฟฟาขนาดใหญ ดําเนินการโดยทุนเอกชนและ กฟผ. ผลิตไฟเขาระบบ 700 เมกกะ
วัตตขึ้นไป
และสุดทาย วีเอสพีพี คือ ผูผ
 ลิตไฟฟารายเล็กมากจะขายไฟเขาระบบไมเกิน 10 เมกกะวัตต ซึ่งเพิ่งขยาย
เพิ่มจากเดิมที่กาํ หนดไวที่ 1 เมกกะวัตต
อีกอันหนึ่งคือ DSM หมายถึง การจัดการดานการใชไฟฟา การสงเสริมการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีมากมายหลากหลายทาง หลากหลายการรณรงค

แผนทางเลือก 9 ทางเลือกในการพิจาณาวาพีดีพีจะใชทางเลือกใด
ทั้งโคเจน เอสพีพี วีเอสพีพี ก็มีอยูแลวในแผนพีดพ
ี ี?
มี แตวาเขาไมไดพิจารณาเปนทางเลือก แตจบ
ั ยัดใสไปในแผนเลยวาควรจะมีเทาไร ซึ่งเปนสัดสวนนอย
มาก และไมมีหลักวิชาการขอมูลรองรับวาควรจะเปนเทาไร ไมมีการคํานวณตนทุนดูวาควรจะเอาตรงนี้มาก
นอยแคไหน โดยพิจารณาดานตนทุนหรือความเสี่ยงดวย

ตอนมิถุนายน 2550 เราเลือกแผนทางเลือกคือ B2 คือกาซเปนสวนใหญ มีนิวเคลียรและนําเขา บอกตาม
ตรงโมเดลแบบนี้ไมจําเปนตองเปนเทคโนแครตมาทํา ใครก็ทาํ ได หลอกเด็กมากเลย
ที่สาํ คัญ เขาอางวานิวเคลียรถก
ู กาซถูก ถานหินถูก อยางอื่นแพง แตเอาเขาจริงตนทุนที่เขาบอกไมไดถูก
แบบนั้น เพราะมันมีทั้งระบบผลิต ระบบสง ระบบจําหนาย ถามองใหครบยังมีตนทุน CO2 ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและสังคมอีก แตเขามองตนทุนแบบแคบมากดูแตตนทุนการผลิตอยางเดียว ไมไดมองทั้ง
ระบบ นี่ยังไมนบ
ั วาเราก็มีคําถามกับตัวเลขของเขาแมวาจะดูแคตนทุนการผลิตก็ตาม ถามวาทําไมไมใส
เรื่อง DSM หรือทางเลือกอื่นๆ ไหเยอะกวานี้ในแผนเพื่อใหประหยัดตนทุนโดยรวม
การวางแผนมันมีคําถามเยอะมาก ความจริงก็คือ ตองรื้อ
ถาผลิตแบบกระจายศูนยหรือโคเจน มันจะลดตนทุนการสงซึง่ ก็เปนสัดสวนที่สูงเหมือนกัน ไมตองผลิต
แลวสงขามจังหวัด แตถาผลิตแบบแมเมาะ ราชบุรี มันตองลงทุนสายสงมหาศาลทีจ
่ ะดึงไฟขามจังหวัด
ขามภูมิภาค ตรงนี้เขาไมไดบอกและไมคํานวณเปรียบเทียบ
แตที่มก
ี ารผลิตแบบรวมศูนยเปนหลัก ก็เพราะโครงสรางพื้นฐานของระบบสงมันมีอยูแลว
มีอยูแลว แตมส
ี วนที่ตองลงทุนเพิ่มอีกเยอะตามแผน เพราะตองรับเพิ่มอีก ดังนั้นแผนพีดพ
ี ีชัดเจนเลยวา
ระบบสงมันเพิ่มตนทุนการผลิตถึง 40%
ตัวเลขของไอรแลนด เปรียบเทียบใหเห็นเลยวา ถาผลิตแบบกระจายศูนยอยางเดียวตนทุนจะตางกันแค
ไหน จะเห็นวาสวนผลิตสูงกวา แตที่ลดลงไปเยอะมากคือตนทุนการสง ทีผ
่ านมาไมเคยเอามาคิด
เปรียบเทียบ ทีเ่ ขาไมทําเพราะเขายิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งกําไรเยอะ
นี่เปนตัวเลขที่จะบอกวาทําไมถึงควรเปนระบบการผลิตแบบกระจายศูนย ประเทศอื่นเขาเลิกเนนการผลิต
แบบรวมศูนยมานานแลว แตเรายังคงยึดติด เพราะระบบการรวมศูนยมันลงทุนสูง แตคุณคามันต่ํา ไฟฟาที่
สงถึงผูบริโภคแค 34% ของการใชพลังงานทั้งหมด สวนใหญมันสูญเสียไปกับกระบวนการแปรรูป ไม
สามารถดึงเอาความรอนมาใชประโยชนได
การปรับตัวเลขเดือนมกราคม 2550 เขากําหนดขั้นต่ําพยายามไมใหไฟฟาสํารองเกิน 15% แต
กําลังไฟฟาสํารองของเรามันก็ยังเกินตลอดเวลา ตอนนี้ประมาณ 20%
ทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชนของการไฟฟา....เริม
่ จากการประกันกําไร -> การพยากรณที่เกินจริง ->
วางแผนขยายการลงทุนอยางบิดเบี้ยว ->อัตราคาไฟของผูบ
 ริโภคทีส
่ ูงขึ้น....วนกันอยูอยางนี้ จนเปนวงจร
ของการวางแผนเกินตลอดเวลา
ดูจากของเดิมก็ได สมมติฐานมันผิดไปหลายอยางแลว แผนปจจุบันที่อนุมต
ั ิไปบอกวา ราคาน้ํามันอยูที่ 55
ดอลลารรตอบาเรลถึงป 2564 ตอนนี้จะแตะ 100 ดอลลารอยูแ
 ลว เศรษฐกิจไทยขยายตัว 85% ภายใน
15 ปขางหนา ถามวามันเปนไปไดมากนอยแคไหน DSM จะมีแค 0.2% และเอสพีพีจะเขาสูระบบ 1,100
เมกกะวัตต ซึ่งนอยมาก ไมตรงกับความเปนจริง
ตอนนี้ออกมาแลวทั้งป ปที่แลวเขาทํานายไววาทั้งปไฟจะเพิม
่ 6.1% แตเอาเขาจริงมันเพิม
่ แค 3.3% เอง
ตางกันเกือบครึง่ ๆ แคปเดียวยังผิดขนาดนี้ แตอนาคตจะผิดขนาดไหน
แผนพีดพ
ี ีกา
ํ หนดเรือ
่ งเอสพีพี เรื่องพลังงานหมุนเวียนไวไมตรงกับความจริงยังไง ?
พลังงานหมุนเวียนมันมีมากกวาที่คด
ิ ณ เดือนพฤศจิกายน 2550 เขากําหนดไวที่ 1,700 เมกกะวัตตใน
เวลา 15 ป (2550-2564) แตเอาเขาจริงแคปเ ดียวมันก็ขอเขาสูระบบเยอะมากแคปเดียว 2,400 เมกกะ
วัตต ทั้งที่เอสพีพีมันหยุดไปนานมากตั้งแตป 2540 รัฐไมรบ
ั เขาระบบเลยมาประกาศรับอีกทีป 2550 ที่
ผานมาไมรับโดยอางวาเศรษฐกิจฟองสบู มีไฟฟาเกินในระบบมากเลยไมรับ แตขณะเดียวกันตัวเองก็สราง
โรงไฟฟาใหมเรื่อยๆ
Renewable ไมมีทท
ี่ างในแผนเลย สวนวีเอสพีพี ยื่นขอเยอะกวาที่เขาใหไว ตอนนี้ไดขาววา 800 เมกกะ
วัตตแลว เปนพลังงานแสงอาทิตยตั้ง 100 เมกกะวัตต
หลายๆ อยางทีเ่ ขาพูดมา ที่เปนสมมติฐานในการวางแผนมันก็ผิดแลว
กําลังบอกวาที่เขาใจกันวา พลังงานทางเลือกแพง เปนไปไดยาก เปนเรื่องไมถูกตอง?

มันไมเลวรายอยางทีค
่ ิด ประเด็นก็คือ แผนพีดีพีมันมีอคติ คอนขางกีดกันพลังงานทางเลือก แลวคําถาม
คือ เขาขอเขามาเยอะๆ อยางนี้ ยอมใหเขาเขามาไหม รัฐสงเสริมเขาจริงไหม ปรากฏวา มีการออกมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อ 27 ส.ค.2550 วา เนื่องจากเห็นวามีเอสพีพียื่นขอสง
ไฟเขาระบบมาก จึงขอให กฟผ.ยุติการรับซื้อ ใหรับซื้อแค 760 เมกกะวัตต ทั้งทีม
่ ีคนขอยืน
่ ตั้ง 2,400
เมกกะวัตต ในขณะที่พวกโรงไฟฟาเอกชนรายใหญ หรือไอพีพี ที่ตองสรางโรงไฟฟาใหมทั้งโรง ตอนแรก
ประกาศรับซื้อ 3,200 เมกกะวัตต แตรับซื้อจริง 4,400 เมกกะวัตต
คําถามคือทําไมเปนเชนนี้? ทัง้ ที่เอสพีพีนาจะใหการสนับสนุนกวาดวยซ้ํา เพราะประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีกวาเยอะมาก และตนทุนโดยรวมถูกกวา แตรฐ
ั กลับไมใหความสําคัญ แสดงใหเห็นวาไมไดมี
ความจริงใจสนับสนุน แตไปใหน้ําหนักกับถานหิน นิวเคลียร
ที่นากลัวยิ่งกวานั้น คือ มีการปรับปรุงทิ้งทวนแผนพีดีพี เมื่อเดือนมกราคม เดิมทีวางกําลังไฟฟาสํารองไว
ราวๆ 15% พอมาดูแผนที่ปรับไฟฟาสํารองสูงขึ้นไปอีก นั่นเปนเพราะรับซื้อไฟเกินจากไอพีพี และขยาย
การซื้อไฟจากตางประเทศ ทําใหตองเอาไฟที่เกินไปยัดไวในสวนของไฟฟาสํารอง ตัวเลขไฟฟาสํารองใน
แผนจึงเพิ่มขึ้นมา ถามวาใครจาย ตรงนี้เปนเงินทั้งนั้น
การวางแผนมันไรหลักการ และเปนแบบนี้มาตลอด แตทผ
ี่ านมาไมคอยมีคนพูดถึง ไมมีคนสนใจ
แลวที่วพ
ิ ากษมานี้ มีทางออกทีด
่ ีกวาไหม ?

ชําแหละโครงสรางไฟฟาไทย จากแผนประเทศถึงบิลคาไฟ (จบ)
ประชาไท วันที่ : 29/2/2551
ค ว า ม เ ดิ ม ต อ น ที่ แ ล ว . . . .
‘ชื่นชม สงาราศรี กรีเซน’ นักวิชาการดานพลังงาน ไดอธิบายถึงโครงสรางไฟฟา โดยเอาเราๆ ทานๆ เขา
ไปเกี่ยวของดวยอยางนาสนใจ ในฐานะผูท
 ี่ตองแบกรับทุกสิ่งทุกอยาง (ตนทุน + กําไรที่แนนอน) ของ
กิจการนี้ผา นคาเอฟทีอยางทั่วถึงและยังเปนแบบคนตัวเล็กแบกคนตัวใหญ โดยที่กิจการผูกขาดไวให
กฟผ.บริหารจัดการเปนหลัก ขณะที่เชื้อเพลิงอยางกาซก็ผูกขาดให ปตท.เปนหลัก (คําถามเรื่องการแปร

รูปอานตอนที่แลว-ดานลาง)

อาจกลาวไดวาจุดเริ่มตนของปญหาทั้งหมดอยูทแ
ี่ ผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา หรือเรียกยอๆ วา พีดีพี
(Power Development Plan) ทําหนาที่กําหนดวาความตองการใชไฟในอีก 15 ปของไทยจะเปนเทาไร
ตองจัดหาไฟจากไหน สรางโรงไฟฟากี่โรง ใชเชื้อเพลิงอะไร โดยเธอฟนธงวาเปนแผนที่ ‘เวอร’ มาโดย
ตลอด และความเวอรนั้นทําใหหนวยงานที่ชงแผนอยาง กฟผ. ยิ่งลงทุนเพิ่ม ยิ่งไดกําไรเพิ่มเพราะทั้ง
ผูกขาดและมีระบบประกันกําไร โดยที่ผูบริโภคเปนคนแบกรับโดยไมจําเปน เนื่องจากไฟฟาไมเหมือนเงิน
ที่สะสมไวยิ่งมากยิ่งดี ทีส
่ ําคัญ มันไปกอความขัดแยงกับชาวบานในหลายพืน
้ ที่ ทั้งที่มันมีทางออกอื่นที่
ดีกวา
ขอเสนอและขอทาทายหลักๆ ของชื่นชมก็คอ
ื การผลิตแบบกระจายศูนย ซึง่ มีประสิทธิภาพมากกวา รวม
ไปถึงการปรับโครงสรางทีผ
่ ูกขาด การมีสวนรวมในการตรวจสอบ ฯลฯ
ไหนๆ ก็ใชไฟเลนอินเตอรเน็ตกันทั้งวันแลว ลองทําความเขาใจ ถกเถียง หรือวางแผนไฟฟารวมกันซักยก
จะเปนไร ...
แลวที่วพ
ิ ากษมานี้ มีทางออกทีด
่ ีกวาไหม ?
เราอาจลองเริ่มจากการปรับสมมติฐานที่เวอรแบบนั้นใหเปนจริงมากขึ้น ความตองการไมใชจะไมเพิ่มเลย
แตกําหนดดังนี้
ใหความตองการใชไฟฟาเพิ่มอยางตอเนื่อง 1,000 เมกกะวัตตตอป
เพิ่มสัดสวนโคเจนจาก 1,700 เปน 2,000 เมกกะวัตต
DSM ศักยภาพเยอะมาก แตเรากําหนดไวที่ 1,500 MW
พลังงานหมุนเวียนก็ศก
ั ยภาพเยอะแตเราใหเพิม
่ อีกแค 500 MW

จะเห็นวา เราไมจําเปนตองมีถา นหิน นิวเคลียร และไอพีพีใหม เราก็มีไฟฟาเพียงพอ และมีกําลังสํารองอีก
ตั้ง 17% นี่คือตัวเลขแบบ conservative สุดๆ แลว ทีจ
่ ริงตัวเลขความตองการใชไฟฟาสามารถจัดการให
ต่ํากวานั้นไดมาก และศักยภาพของโคเจนและ DSM ก็สูงกวาที่กําหนดไวไดอีกมาก ฉะนัน
้ ที่บอกวาเรา
ตองเพิ่มถานหิน นิวเคลียร และเขื่อนจากประเทศเพื่อนบานมันไมเปนความจริงเลย เราสามารถจัดการได
ดีกวานั้น แลวยังมีความมั่นคงไดโดยไมกระทบเลย ขอใหรฐ
ั บาลอยากีดกันพวกนี้แลวกัน
ถาใหมองภาพรวมแลวไมคิดถึงขอจํากัดเลย เรือ
่ งโครงสรางทั้งหมดในการวางแผนพลังงาน
ของประเทศมันควรปรับปรุงอะไรบาง ?
ตองปฏิรูป 2 อยางคือ โครงสรางและกลไกการวางแผน
การปฏิรูปในเชิงโครงสราง กฟผ.ตองไมผก
ู ขาด โอเค ทําระบบสงไป แตตองไมผูกขาดการรับซื้อ
ตอนนี้ใครจะมาขาย กฟผ.ตองเห็นชอบ กลายเปน กฟผ.มีอํานาจในการผูกขาดการรับซื้อ ถาจะใหดีใคร
ใครผลิตตองผลิตได เอสพีพีเขาอยากผลิตเอง และผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพดวย สวนเกินก็ควรขาย
เขาระบบได
พูดในเชิงเทคนิคตอนนี้เรามีระบบ Base Load เยอะเกินไป ระบบนี้หมายถึง ระบบขนาดใหญที่ผลิตเปน
พื้นฐาน จริงๆ มันตองมีความหลากหลายของระบบเยอะกวานี้ ในตางประเทศสวนใหญจะเนนการกระจาย
ศูนยทั้งนั้น
อยางนั้น ถามีอุตสาหกรรมใหญๆ ตรงไหนแลวสรางโรงไฟฟาใกลๆ ก็ถก
ู ตองแลว ?
ตามหลักการแลวควรจะเปนแบบนั้น อุตสาหกรรมควรรับผิดชอบตอความตองการของเขาเอง แลวรับความ
เสี่ยงเอง และดังนั้น จึงควรมีสท
ิ ธิขายไฟเขาระบบดวย ระบบควรจะเปนของทุกคน แตตอนนี้เหมือนกับ
กฟผ.จะกีดกันดวยการไมรับซือ
้ กลายเปนวาสายสงเปนของ กฟผ. รับใช กฟผ.ซึ่งไมถูกตอง ทุกอยางไป
รวมศูนยทุกอยางก็ไปขึ้นกับ กฟผ.
ไมวาความตองการใชไฟจะเพิม
่ ขึ้นตรงไหน กฟผ.ก็เอามาเปนขออางความชอบธรรมในการวางแผน
กลายเปนวาความเสี่ยงในการลงทุนเกินถูกเกลี่ยใหกับผูบริโภคทั้งหมด ดังนั้น ถาจะใหระบบมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น คนทีส
่ ามารถจัดการได ควรรับความเสีย
่ งตรงนั้นไป

เชน กรณีของโรงงานอุตสาหกรรมของสหวิรย
ิ า เขาบอก กฟผ.ตลอดเวลาวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้น
เทานั้นเทานี้ เปนตัวเลขสูงมากระดับพันเมกกะวัตตเพราะเปนอุตสาหกรรมหนัก กฟผ.ก็จะรวมเขามาใน
การพยากรณความตองการใชไฟ ถาหากสหวิริยาเลื่อนการลงทุน ซึ่งก็เลื่อนมาตลอด กําลังไฟฟาสํารอง
ในแผนพีดีพีก็เกิน ใครรับผิดชอบ มันก็เกลี่ยมาแบกรับทั่วประเทศแตไมมีใครมองเห็น
แปลวาอุตสาหกรรมใหญตอ
 งสรางโรงไฟฟาเองดวย ?
สรางเองหรือไมก็ได แตตองจัดหาเอง อาจจะทําสัญญากับ กฟผ. หรือเอสพีพี หรือไอพีพี เพื่อใหความ
เสี่ยงไมถูกโยนเขากองกลางอีกตอไป ถาใชจริงก็ไปทําสัญญาแบบนั้น ถาเลือ
่ นการลงทุนก็ตองรีบไป
เลื่อนการจัดหาไฟฟา เปนการปฏิรูปการรับผิดชอบ มีเจาภาพ จะไดไมมีการเผื่อแลวเผื่ออีก
ประการตอมา การการปฏิรป
ู การวางแผน ตองตอบคําถามใหไดมากกวานี้ เพราะลวนแตเปนคําถาม
พื้นฐานมาก เชน ทําไม DSM ไมถูกพิจารณาเปนทางเลือกดวยบนฐานตนทุน เปนตน ตอนนี้ไมมีการ
ตรวจสอบเลย และผูมีอํานาจตัดสินใจอยูในวงแคบมาก ควรปฏิรูปการวางแผนบนการพิจารณาทางเลือกที่
รอบดานจริงๆ รวมทั้งมีการกําหนดเปาการวางแผนวาตองการนําไปสูอะไร ความยั่งยืนจะเปนเปาหมาย
อันหนึ่งในการพิจารณาไหม ตนทุนต่ําสุดของระบบโดยรวมจะถูกพิจารณาจริงๆ หรือเปลา แลวมันจะ
ออกมาเปนแผนอีกแบบหนึ่ง ตนทุนโดยรวมจะต่ําลง การสรางโรงไฟฟาที่มผ
ี ลกระทบมากๆ เชื่อไดเลยวา
มันจะไมเยอะขนาดนี้ เพราะตนทุนดานสิ่งแวดลอมดานสังคมก็จะถูกนํามารวมในการพิจารณาดวย และจะ
ไดเห็นตนทุนตางๆ ที่ถูกกวาอยางรอบดาน มีการมองแบบเชือ
่ มโยงมากขึ้น
ที่สาํ คัญ ตรงนีจ
้ ะตองถูกมองเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโดยรวมดวย ไมสามารถมองแบบแยกสวนอีกตอไป
เดิมทีอุตสาหกรรมจะขยายก็ขยายไป รัฐบาลก็หลับหูหลับตาใหบีโอไอหมด ขณะที่กระทรวงพลังงานก็
จัดหามาประเคนให ไมมีการมองเชื่อมโยงวา บางอุตสาหกรรมมีตนทุนการใชพลังงานสูงมากขณะที่มูลคา
ทางเศรษฐกิจต่าํ จึงไมควรตองอุดหนุนอุตสาหกรรมแบบนั้น
ยกตัวอยางใหเห็นชัดๆ ไดไหม ?
เชน ตนทุนพวกเหล็กและเหล็กกลา รายงานการศึกษาจากทีดีอารไอบอกวา มันเปนกลุมอุตสาหกรรมทีไ
่ ม
ควรไดบีโอไอเทาไหร เพราะใชพลังงานสูงมาก และมีมูลคาเพิ่มตอเศรษฐกิจต่ํา ความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศก็ต่ํา มันทําใหจีดีพีเพิม
่ จริง แตเปนจีดีพีที่ไรคุณภาพ มีตนทุนพลังงานสูง ตนทุน
สิ่งแวดลอมสูง ถาเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีมล
ู คาเพิ่มตอเศรษฐกิจสูงก็เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทอผาออก
มาแลว ก็นําไปสูอุตสาหกรรมการทําเสื้อผาสําเร็จรูป ไปสูอุตสาหกรรมแฟชัน
่ หรืออะไรก็แลวแต มีการจาง
งานมาก มีวงจรของเศรษฐกิจยาว แตละขั้นก็สรางมูลคาเพิ่มสูงดวย แตเหล็กนี้ใชทรัพยากรลวนๆ แลวไม
สรางมูลคาเพิ่มอะไร ควรหรือไมที่เราจะตองอุดหนุนในดานพลังงาน การวางแผนเศรษฐกิจจึงควร
เชื่อมโยงกับประเด็นพลังงานดวย

พูดแบบนั้นแปลวาอุตสาหกรรมเหล็กทําได แตรัฐไมควรไปแบกรับตนทุนดานพลังงาน ?
ทําได แตรฐ
ั ไมควรไปอุดหนุนเขา ถาจะทําจริงก็ตองรับตนทุนความเสีย
่ งดานพลังงานเองไดไหม อยามา
เกลี่ยใหสังคมโดยรวม
ในฐานะที่อยูในแวดวงราชการมากอน อาจจะเห็นขอจํากัดในการปฏิรูปเยอะ ดังนัน
้ แลวในทาง
รูปธรรมมันมีชองทางไหนบางทีพ
่ อทําไดเพื่อนําไปสูก
 ารปฏิรูปที่ควรจะเปน ?
ที่ผา นมา ตัวเองทํางานระดับนโยบายเยอะ รวมประชุมกับภาครัฐบาง ล็อบบีบ
้ าง เขียนจดหมายถึง
ผูเกี่ยวของบาง ไอเดียตางๆ เหลานี้เคยนําเสนอหลายครั้ง แตพอไมมีฐานสนับสนุนจากภาคสังคมมันก็ไม
มีแรงที่จะไปกดดันใหนําไปสูก
 ารเปลี่ยนแปลง เพราะระบบปจจุบันมันชัดเจนวามีใครไดประโยชน เขาก็
ยอมไมอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร
ดังนั้น การเปลีย
่ นแปลงมันไมใชแคขอมูล ขอเท็จจริง แตมน
ั ตองมีแรงกดดันจากสังคมจริงๆ ผูใชไฟนั่น
แหละจะเปนผูมส
ี วนไดสวนเสียหลักจากการวางแผน ถาผูใ ชไฟหรือผูบริโภคไมเรียกรอง ยากที่จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้จะมีแคผไ
ู ดรับผลกระทบที่หลังพิงฝาที่ตองออกมาตอสูเพื่อปกปองทรัพยากรหรือวิถีชีวต
ิ ของตนเอง
เรื่องการสื่อสารขอมูลเหลานี้สผ
ู ูใชไฟใหเห็นความเชื่อมโยงของระบบโดยรวมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ตราบ
ใดที่ผใู ชไฟไมคิดอะไร นอกจากแคกดสวิตชแลวจายสตางค มันก็จะเปนอยูอ
 ยางนี้ ในตางประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได เพราะระบบขอมูลขาวสารมันถึงผูใ ชไฟ เขาไดขอมูลขาวสารทีร่ อบดานเลยมีการถกเถียง
ของสังคม นําไปสูการตัดสินใจรวมของสังคม
เราตองเริ่มตนมีสวนรวมโดยเริม
่ ที่การเปดเผยนําเสนอขอมูลทั้ง 2 ดาน เพราะทีผ
่ านมาขอมูลมันนอยมาก
การผูกขาดเกิดขึ้นกับเรื่องขอมูลดวย ทีส
่ ําคัญ เรื่องพลังงานตางจากเรื่องสาธารณสุข เรื่องทรัพยากร ฯลฯ
ซึ่งมีฐานของภูมิปญญา แตเรือ
่ งไฟฟามันเปนเรื่องใหมของสังคมไทย ของโลกดวยซ้ํา เพิ่ง 100 กวาปเอง
มันเปนเรื่องเทคนิคมาก
จริงๆ มันไมใชเทคนิคนัก ไมมอ
ี ะไรยากหรอก ลองดูโมเดลของเขา (กฟผ.) สิ มันหลอกเด็กมากเลย
พูดเรือ
่ งขอมูลขาวสาร ปจจุบันที่เปนอยู เอาเฉพาะในแวดวงคนทํางานตรงนี้ หาขอมูลยากไหม ?
ยากมาก (ลากเสียงยาว) ถาไมมีคอนเน็กชั่นกอนหนานี้คงลําบากกวานี้มาก
แลวเรื่องโรงไฟฟานิวเคลียร มองยังไง ?

ขอมูลของรัฐบาลอางวาเปนการเตรียมการศึกษา 1,350 ลานบาท แตอยากใหดูวามันเปนมายาคติที่เรา
ตองตรวจสอบวาเราตองการนิวเคลียรจริงหรือเปลา
กอนจะไปถึงตรงนั้นขอถามแทนบางเสียงกอนวา เราจะอธิบายอยางไรในการปฏิเสธนิวเคลียร
เพราะมีการพูดเสมอวาญีป
่ น
ุ และอเมริกาก็คงไมโงขนาดที่จะสรางอะไรที่เสี่ยงและจัดการไมได
นอกจากนี้ยง
ั มีการทักทวงอีกวาอยางนอยที่สุดเราควรจะเริ่มตนศึกษาจะไดมีองคความรูรองรับ
เวลาจําเปนตองใช
ถึงบอกวานี่เปนขออางที่ตองตรวจสอบ ถกเถียง แตทผ
ี่ านมามันไมมีการถกเถียงเลย นีม
่ ันเงินประชาชน
จุดประสงคของการตั้งงบศึกษาคือตองใหความรูกับประชาชนอยางรอบดานเพื่อใหเกิดการถกเถียง ไมใช
ตั้งเปนงบไวประชาสัมพันธขอมูลดานเดียว
อันที่จริงมันควรศึกษาจริงๆ กอนจะมายัดไวในแผนพีดีพี แตกลับยัดไวในแผนกอนแลวคอยมาศึกษา เรา
ไมไดบอกวาตรงนี้ถูกหรือผิด เพียงแตอยากจะขอนําเสนอขอมูลอีกดานหนึ่งเพื่อใหเกิดการถกเถียงใน
สังคม ทุกประเทศพัฒนาที่ผา นการตัดสินใจมา มันมีการถกเถียงของสังคมโดยกวาง
ประเด็นแรก เรือ
่ งความมั่นคงทางพลังงาน พูดไปเยอะแลววา 15 ปเราไมตอ
 งการสรางโรงไฟฟาใหม
ขอมูลความตองการก็วางแผนเวอร เทาที่มีการขอเขามา SPP 2,400 + VSPP 800 ก็ 3,600 เมกกะวัตต
แลว เกือบเทานิวเคลียร 1 โรง
เรื่องการกระจายความเสี่ยงและราคา อันที่จริงความเสีย
่ งมันไมตางจากกาซเลย ปริมาณก็มจ
ี ํากัด ราคาก็
จะยิ่งขึ้นสูงขึ้นในอนาคต มันตองมาชั่งดูจริงๆ วากระจายจริงหรือเปลา และมีทางอื่นที่ดีกวานี้ไหม
เรื่องการลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน นิวเคลียรนี่เราไมมท
ี รัพยากร เทคโนโลยี ไมมีเลย ตองนําเขาทัง้
กะบิ ถาเปนพลังงานชีวมวล เราสามารถทําเองไดบางสวน เทคโนโลยีเราก็คุนเคย ไมตองนําเขา
ผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นนิวเคลียรจึงไมลดการพึ่งพิง
ในเชิงการพึ่งพา ถาดูตนทุนของฟนแลนดซึ่งเปนประเทศทีส
่ รางโรงไฟฟานิวเคลียรรายลาสุด จะพบวา
ตนทุนเขาสูงมาก 4,300 ดอลารตอกิโลวัตต ถารวมทั้งหมดมันอาจไปถึงระดับ 5,000-6,000 ดอลารตอกิ
โลกวัตต ขณะที่ถานหินอยูท
 ี่ 1,000 ดอลารตอกิโลวัตต กาซถูกกวานั้น ถาของไทยทีว่ างแผนไว 4,000
เมกกะวัตต มันก็คือการลงทุน 568,000 ลานบาท 27% ของจีดีพี ดังนั้น นิวเคลียรไมไดนาํ ไปสูการลด
การพึ่งพา เพิ่มการพึ่งพิงการนําเขาดวยซ้าํ
เรื่องพลังงานราคาถูก ก็ไมไดถูกอยางทีค
่ ิด ของตางประเทศนิวเคลียรก็แพงกวาอยางอื่น ที่อางวาถูกไม
ถูกจริงแลวยังมีตนทุนอื่นๆ อีกมากมาย
เรื่องการลดคารบอน IAEA บอกเลยวา นิวเคลียรมันลดคารบอนไดแค 10% ที่เหลือมาจากการประหยัด
พลังงาน การใชพลังงานหมุนเวียน แตเราก็ทม
ุ เยอะเหลือเกินกับนิวเคลียร

ลงทุนสูงแบบนี้จะเอาเงินจากไหน มันอาจไมไดสรางจริงก็ได
ไมยาก ก็ผลักภาระใหผูใชไฟไป
แปลวาสรางโรงไฟฟานิวเคลียรแลวคาไฟจะขึ้นอีกเยอะ ?
ใช เขาจะคอยๆ ผลัก แตหวังวามันจะไมงายอยางทีค
่ ิด คงมีแรงเสียดทาน แตทางรัฐเขาไดขาราชการที่
ชีวิตทั้งชีวิตเพือ
่ นิวเคลียรมาชวยผลักดัน
พีดพ
ี ีทบทวนกันทุกปไหม แลวมีความเปนไปไดจะดึงเรื่องนิวเคลียรออกมาเพื่อตัง
้ ตนถกเถียงกัน
ใหมไหม ?
ไมจําเปน บางทีสองป หรือสามปจึงทบทวน บางปก็ทบทวนถึง 2 ครั้ง แลวก็มีการปรับแผนกันได แต
ตอนนี้แคดึงเรื่องนิวเคลียรออกคงไมพอ ตองยุบหนวยงาน กลไกตางๆ ดวย ซึ่งเขาคงไมยอมงายๆ
ขอกลับไปเรื่อง ‘ภาระ’ ของผูบริโภค พอจะใหเห็นภาพรวมไดไหมวาทั้งหมดแลวมันเปนเทาไหร
ถาเอาแผนพีดีพีฉบับลาสุดนี้เปนฐาน
คํานวณคราวๆ จากแผนพีดีพีลา สุดที่เขาทํามา ปริมาณไฟฟาสํารองมันอยูที่ 20-25% เราเลยลองดูวา ถา
คิดแค 15% มันจะมีกําลังการผลิตเกินเปนภาระเทากับเทาไหร คิดแคระบบผลิตกับระบบสงเทานั้น ไมรวม
ระบบจําหนาย พบวาปริมาณไฟฟาสํารองที่เกินมาจาก 15% คิดเปนเงินกวา 130,000 ลานบาท ภาระแค
ตรงนี้เฉยๆ นะ แตจริงๆ มันไมไดเกินแคนี้ เพราะความตองการมันเวอรมาก จากที่เขากําหนดไววาจะเพิ่มป
ละ 1,900 MW ปรับใหเหลือเพิ่มแคปละ 1,000 MW เราก็จะพบวามันเกินมากถึง 400,000 ลาน นี่คือภาระ
จากการลงทุนแบบฟองสบู นี่เฉพาะภาระจากการลงทุนดานการสราง ยังไมรวมภาระเรื่อง take-or-pay
ภาระ take-or-pay มีหลายอยาง ทั้งจากกาซ จากการจัดหาเชื้อเพลิงอื่น สัญญาซื้อขายไฟฟาจากเอกชน
เหลานี้จะมีการประกันความเสีย
่ ง เปนภาระ take-or-pay
ถาดูเฉพาะกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ตอนนี้ ปตท.วางแผนตามพีดีพท
ี ี่ไดรับการอนุมต
ั ิเดือนมิถุนายน
2550 พบวาการใชกาซจะเพิ่มมาก เลยนํามาสูเรื่องการจัดหา ปจจุบันที่มีไมพอ ตองนําเขา LNG เขามาอีก
โดยขนสงทางเรือมาจากตางประเทศ ขนมาแลวตองสรางทาเรือรองรับและโรงแยกกาซ มูลคาลงทุนตรงนี้
เปนแสนลาน แตปรากฏวาพอปรับปรุงแผนอีกทีเดือนมกราคม 2551 ปรับเปลี่ยนใหมหมดเลย กลายเปน
วากาซจะใชเทาเดิม แตเพิ่มในสวนถานหินและไฟฟานําเขาแทน (ไฟฟานําเขาจากเดิม 5,090 เมกกะวัตต
เพิ่มเปน 14,000 กวาเมกกะวัตต) ดังนั้น ตอนนี้ไมมีความจําเปนแลวที่จะตองนําเขา LNG ถาทําไปตรงนี้
เปนภาระ take-or-pay
ที่ตลกคือ พอปรับแผนพีดีพีเดือนมกราคมลดการใชกาซเหลือใชคงที่แลว กลับไมมีการปรับแผนการ
ลงทุนจัดหากาซ แผนนําเขา LNG ยังอยูเหมือนเดิม
ดังนั้น ถาไมมีการทบทวนแผนการลงทุน ลองคํานวณภาระคราวๆ ที่จะเกิดขึน
้ เฉพาะในสวนของเนื้อกาซที่
ปตท.ไปเซ็นกับการตานั้นจะเกิดเปนภาระอีก 900,000 ลานบาท ยังไมรวมโครงสรางพื้นฐานที่ตองสราง
เหลานี้คือภาระสวนเกินตอระบบเศรษฐกิจ รวมแลวเกือบ 2 ลานลานบาท เปนการลงทุนทีไ
่ มกอใหเกิด
ประโยชนตามเปาหมาย
นอกจากนี้ยังมีเรื่องกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟา ตอนนี้มีการเก็บจากคาใชไฟไปแลวโดยไมมี
กฎหมายรองรับ นับจนถึงปลายปที่แลว ราว 900 ลานบาท ผูบ
 ริโภคจายไปแลวโดยไมรูตัวเขากองทุนนี้
กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาที่วา
 ผูบริโภคจายไปแลวนั้น มันเฉลี่ยอยูในคาเอฟทีของเรา ?
ใช มันอาจจะสะทอนออกมาไมมากนัก แตพอรวมกันแลวมันเยอะมาก ถามวาเก็บไปเพื่ออะไร มันไมใช
เพื่อชดเชยหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ อยางกรณีแมเมาะทีผ
่ านมาก็ไมได แตเขาเอาเงินไป “พัฒนา”
จึงเรียกวากองทุนพัฒนาชุมชน จึงเอาเงินไปดูงาน ทํา renewable project ทําเรื่องการศึกษาวัฒนธรรม
อะไรอยางนี้
เคยเถียงเขาในที่ประชุมวาทําไมไมชดเชยความเสียหายผูไดรบ
ั ผลกระทบกอน การเยียวยาตองเปนอันดับ
แรก แตกลุมคนที่มีอํานาจตัดสินใจไมเห็นดวย เพราะไมอยากจะสนับสนุนผูเ สียหายเหลานัน
้ เพราะคน
พวกนั้นเปนพวกตอตาน พวกที่ลุกมาเรียกรอง สรุปแลวมันเลยกลายเปนกองทุนทําลายความเขมแข็งของ
ชุมชนเสียมากกวา
ถาเปนระบบเยียวยาที่ชด
ั เจน การเรียกรองก็อาจทําไดอยางเปนระบบ เปนมาตรฐาน

ใช เขากลัว แตวัตถุประสงคทแ
ี่ ทจริงคือตรงนั้น คุณเก็บจากผูใชไฟไป ผูใ ชไฟคาดหวังวาคุณจะจัดการ
ปญหาความขัดแยงใหดีขึ้น อยากใชไฟอยางสบายใจขึ้น
อีกประเด็นคือ ที่ผา นมาไมมีกฎหมายรองรับ เก็บไปเลยแลวเงินไปกองไวที่ กฟผ. จริงๆ ควรจะออก
กฎหมายใหชัดเจน
คิดวากองทุนนี้จะชวยแกปญ
 หาความขัดแยงไหม ?
ไมแก มีแตจะทําใหความขัดแยงรุนแรงขึ้น เดิมทีการตอสูของคนในพื้นที่ที่มค
ี วามขัดแยง เอกชนจะตอง
เปนคนมาจัดการกับความขัดแยงนั้นเอง แตตอนนี้รัฐมาเก็บเงินกับผูบริโภคมาใหเอกชนเอาไปจัดการ
ขาวออกมาวาเขาจะเก็บจากผูประกอบการโรงไฟฟาทัง
้ กาซ ถานหิน
ไมเลย นี่คือเปนปญหาอีกอยาง ที่มาเก็บกับผูบ
 ริโภคผานคาเอฟที
ยังมีเรื่องผลประโยชนทับซอนของกิจการไฟฟาอีก
และตอนนีย
้ ังมีแนวการแปรรูปแบบใหม เชน กฟผ.ไปตั้งบริษัทลูก ผองถายทุนจากรัฐไปอยูในบริษท
ั ลูก
แลวบริษท
ั ลูกหากิน เอาอดีตผูบ
 ริหาร กฟผ.มานั่งเปนกรรมการ ตั้งโบนัสกันสูงมาก
กฟผ.ตั้งบริษท
ั ลูกแลวเสียหายยังไง
เนื่องจาก กฟผ.เปนผูผ
 ูกขาดรายเดียว แลวบริษัทลูกก็ไปลงทุนสรางโรงไฟฟามาขายใหแม เวลาเจรจา
ราคาก็เอื้ออาทรกัน เหมือนเจรจากันเอง ฉะนัน
้ เอ็กโกบริษัทลูกของ กฟผ.เมื่อเทียบกับไอพีพีอยางอื่น
ราคาขายไฟของเอ็กโกราชบุรแ
ี พงกวาคนอื่นเยอะมากถึง 10-20% ก็ยังได
กรณีของ ปตท.สผ. รัฐถือหุนใน ปตท.52% ปตท.ถือหุนใน ปตท.สผ.บริษท
ั ลูก 66% แลวปตท.ก็มักจะ
ผองถายสิทธิประโยชนตางๆ ใหบริษท
ั ลูกคือ ปตท.สผ. เชน เอากระทรวงพลังงานไปเจรจากับรัฐบาลพมา
พอไดแลวก็เอามาให ปตท.สผ. ซึ่งประโยชนจริงๆ ทีจ
่ ะกลับสูรัฐเหลือแค 33% มันจึงเปนการผองถาย
ผลประโยชนของรัฐ โดยใชโครงสรางแบบนี้

รัฐก็ไดรายไดในรูปของภาษี
นั่นสวนหนึ่ง แตตรงนั้นใครๆ ก็ตองเสียมันจึงไมมีนัยยะวาจะเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม แตสวนของกําไรที่ได
จากการเอื้อกันแบบนี้เขามีสท
ิ ธิพิเศษและรายไดหายไปในรายทางเยอะกวาจะถึงรัฐ ทั้งที่เอาของรัฐไปตั้ง
เยอะ
แลวผลประโยชนทับซอนตอนนี้รุนแรงขึ้นเยอะในชวงรัฐมนตรีปยะสวัสดิ์ อัมระนันท ในรูปของการเอา
ขาราชการมานัง่ ในบริษท
ั ทีต
่ ัวเองตองกํากับ ตรรกะของเขาก็คือ ตองเอาคนของรัฐไปดูแลผลประโยชน
ของรัฐ แตมันกลับตรงกันขามเพราะผลประโยชนตรงนัน
้ มันเยอะกวาเงินเดือนรัฐมากๆ มันเลยกลายเปนไป
ชวยกําหนดนโยบายเอื้อใหเอกชน

ชวยสรุปหนอยวาควรจะเริ่มจัดการเรื่องเหลานี้จากตรงไหน ?
โครงสรางทั้งหมดที่บด
ิ เบี้ยว เกิดจากสวนหนึง่ ผูบริโภคและชนชั้นกลางไมไดติดตาม มันก็เลยไปไกลจาก
ลูทางที่มันควรจะเปนคอนขางมาก แลวก็เกิดจากการที่เราถูกจับใหมองแยกเปนเรื่องๆ ไมเชื่อมโยงกัน คน
ปากมูลมา มาเรื่องอะไรคนกรุงเทพฯ ยังไมรูเลย หรือมองวานารําคาญ
จริงๆ ไมอยากใหใครคนใดคนหนึ่งเปนจําเลย ทุกคนมีสวนทัง้ นั้น การที่เราหลับหูหลับตาใช การที่เราใช
โดยไมรท
ู ี่มา การที่เราไมเรียกรอง ตรวจสอบ มันเปนการซ้ําเติม ทําใหระบบที่บิดเบี้ยวมันคงอยูอยางนี้ไป
เรื่อยๆ แลวเราก็จะไมเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ ทั้งที่เรามีทางเลือกที่ออนโยนและสันติ แตภายใตโครงสราง
ผูกขาดผลประโยชนมันไมมีเนื้อที่
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