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	 สวัสดีค่ะ	 ฉบับนี้	 ออกในช่วงที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยกำาลังประสบกับภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ	 ซ่ึงถือเป็นการเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรง 
ท่ีสุดในรอบ	 50	 ปี	 โดยจะเห็นได้ว่าในช่วง	 2	 –	 3	 ปีที่ผ่านมา	 หลายประเทศทั่วโลกต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติในรูปแบบที่แตกต่างกัน	 
ท้ังแผ่นดินไหว	นำา้ท่วม	 สึนามิ	 ลมพายุ	 ซ่ึงมีสาเหตุจากการท่ีมนุษย์รู้จักแต่การใช้ประโยชน์โดยไม่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ	 	ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน	 
ดังนั้น	 ทุกประเทศควรจะให้ความสำาคัญและช่วยกันลดภาวะโลกร้อน	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ป่าไม้	 ก็จะช่วย 
บรรเทาภัยธรรมชาติให้มีรุนแรงน้อยลง	แต่อย่างไรก็ตาม	ในช่วงภาวะวิกฤติของประเทศ	ก็ยังมีข้อดี	คือ	นำา้ใจของคนไทยท่ีมีต่อกัน	โดยจะเห็นได้จาก 
การท่ีมีอาสาสมัครจิตอาสาทั้งในด้านเงินบริจาค		สิ่งของ	และแรงกายเพื่อช่วยเหลือและให้กำาลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
	 จากสถานการณ์นำ้าท่วมในครั้งนี้	 จะเห็นว่า	 การวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศเป็นเรื่องจำาเป็นที่ภาครัฐต้องให ้
ความสำาคัญ	 ซึ่งหลังจากการแก้ไขปัญหานำ้าท่วมเฉพาะหน้า	 (อย่างทุลักทุเล)	 สิ้นสุดลง	 รัฐบาลจะต้องมีการกำาหนดนโยบายและมาตรการทั้ง 
ระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อบริหารจัดการนำ้าและป้องกันการเกิดนำ้าท่วมอย่างเป็นรูปธรรม	
	 ด้านพลังงานก็เช่นกัน	การกำาหนดนโยบายและการวางแผนด้านพลังงานในระยะส้ันและระยะยาว	 ท้ังในด้านการผลิต	การจัดหา	การใช้และ 
การกำาหนดราคาพลังงานเป็นเรื่องสำาคัญ	 เพราะมีผลต่อทิศทางของประเทศว่าจะสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกหรือไม่	 ฉบับนี้	 จึงขอนำาเสนอ 
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับทิศทางพลังงานและนโยบายภาครัฐที่	 ดร.	 ปิยสวัสดิ ์	 อัมระนันทน์	 ประธานกรรมการมพส.	 กล่าวปาฐกถาในงาน
สัมมนาประจำาปีของมพส.	ที่ผ่านมาค่ะ		

Dear EforE Newsletter Readers,
	 	 This	 Newsletter	 is	 issued	 amidst	 the	 flood	 crisis	many	 provinces	 in	 Thailand	 are	 being	 faced	with.	 It	 is	 an	 
unprecedented	scale	of	flooding	ever	witnessed	in	the	past	50	years.		It	can	be	noticed	that	during	the	past	few	years	 
many	 countries	 worldwide	 had	 to	 suffer	 from	 different	 natural	 disasters	 –	 earthquakes,	 floods,	 tsunamis,	 wind	 
storms	–	which	result	partly	from	the	fact	that	man	merely	knows	to	deploy	but	not	to	protect	natural	resources,	leading	to	global	warming	 
Therefore,	 all	 countries	 should	 give	 importance	 to	 and	 collaborate	 in	 alleviating	 the	problem	of	 global	warming,	 
reducing	greenhouse	gas	emissions,	and	conserving	natural	resources	and	forest.	All	of	these	will	help	lessen	the	severity	 
of	natural	disasters.	However,	during	this	critical	time	of	the	country,	there	is	still	the	other	side	of	the	coin,	that	is,	 
the	generosity	of	Thai	people	towards	each	other,	which	can	be	seen	from	a	considerable	number	of	volunteers	 
who	are	willing	to	donate	money	or	provide	in-kind	contributions	and	labor	to	help	and	cheer	up	flood	victims.
	 	 Given	the	present	flooding	situation,	it	is	obvious	that	the	national	preparedness	for	emergency	situations	is	essential	 
and	should	be	given	prime	consideration	by	the	government.		After	at-hand	solutions	to	the	flooding	problems	have	been	 
(chaotically)	made,	the	government	has	to	determine	both	short-term	and	long-term	policies	to	practically	manage	water	and	
prevent	flooding	in	the	future.
	 	 Similar	situation	can	be	applied	to	the	matter	of	energy.	Determination	of	energy	policy	and	planning	in	both	short	 
term	and	long	term	with	regard	to	energy	production,	supply	and	utilization,	including	energy	pricing	approaches,	is	crucial	 
as	this	will	have	impacts	on	the	development	path	of	the	country	–	whether	it	will	be	competitive	in	the	world	arena.		As	a	result,	
presented	in	this	issue	of	Newsletter	are	some	interesting	views	and	comments	on	the	trend	of	energy	and	related	government	 
policy,	by	Dr.	Piyasvasti	Amranand,	Chairman	of	the	E	for	E,	in	his	speaking	at	the	recent	EforE	Annual	Conference.	
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สัมมนาประจำาปีมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม “เดินหน้าพลังงานสู่ทิศทางที่ยั่งยืน”
E for E Annual Seminar 2011 “Embarking on the Path to Energy Sustainability”

Energy Update :

	 มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดล้อม	 (มพส.)	 จัดงานสัมมนาประจำาปี 

ในหัวข้อเรื่อง	 “เดินหน้าพลังงานสู่ทิศทางที่ยั ่งยืน”	 เมื่อวันที่	 

28	กันยายน	2554		ณ	โรงแรมโซฟิเทล	เซนทารา	แกรนด์	(ลาดพร้าว)	

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องพลังงาน	 ทั้งใน 

ด้านการกำาหนดนโยบายพลังงานภาครัฐ	 มาตรการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

	 ในฉบับน้ี	 มพส.	 ได้คัดย่อคำากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเร่ือง	 

“การวางรากฐานพลังงานไทยเพื่ออนาคต”	โดย	ดร.	ปิยสวัสดิ์	 

อัมระนันทน์		ประธานกรรมการ	มพส.		ซ่ึงได้กล่าวไว้ในการสัมมนาว่า	 

การกำาหนดนโยบายพลังงานท่ีถูกต้องควรมองในระยะยาว	 

โดยต้องคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	ส่ิงท่ีควรทำาคือ	วางกรอบ 

นโยบายพลังงานให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในระยะสั้นและระยาว	 

แล้วจงึหาวิธกีารจดัสรรใหเ้หมาะสม	เปน็ธรรม	และโปรง่ใสมากที่สดุ		 

โดยแบ่งเป็น	7	ประเด็น	ดังต่อไปนี้

 1.  ภาคเอกชน	ปัจจุบันภาคเอกชนมีศักยภาพมากข้ึนในกิจการ 

ด้านพลังงาน	 เช่น	 การขุดเจาะนำ้ามัน	 การพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้า	

การประหยัดและการอนุรักษ์พลังงาน	ซึ่งภาครัฐควรจะค่อย	ๆ	ลด 

บทบาทลง	 โดยทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	 วางแผนด้านพลังงาน	

และกำากับดูแลให้ผู้ประกอบการทุกรายได้รับความเป็นธรรม	 

ซ่ึงเป็นท่ีมาของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550	 

กฎหมายนี้มีประโยชน์หลายด้าน	 เพื่อให้เกิดการแข่งขันในกิจการ 

พลังงานและสร้างความเป็นธรรม	 แต่เสียดายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

เท่าที่ควร	 ประเทศไทยอยู่ในระบบผูกขาดมานานมาก	 ปัจจุบันม ี

กฎหมายที่ทำาให้เกิดการแข่งขันด้านพลังงานแล้ว	 และภาคเอกชน 

ก็มีความพร้อมที่จะแข่งขัน	ดังนั้น	จึงควรกลับมาทบทวนกันใหม่ว่า	

การแข่งขันและบทบาทของภาคเอกชนด้านพลังงานจะทำาอย่างไร

ต่อไป

 2.  ความโปร่งใสชัดเจนและความแน่นอนของนโยบายภาครัฐ  

การไม่ชัดเจนของการกำาหนดนโยบายของรัฐจะส่งผลกระทบ 

	 The	Energy	for	Environment	Foundation	(E	for	E)	had	
organized	the	Annual	Seminar	2011	on	the	topic	“Embarking	 
on	the	Path	to	Energy	Sustainability”.		The	Seminar	was	
held	on	28	September	2011,	at	the	Sofitel	Centara	Grand	 
Ladprao,	Bangkok.		This	Seminar		provide	a	forum	for	 
participants	to	discuss,	share	information	and	exchange	 
views	 on	 the	 current	 issues	 relating	 to	 Thai	 energy,	 
policy	advocacy	and	renewable	energy.	
	 In	this	issue,	E	for	E	would	like	to	present	some 
excerpts	 from	 a	 keynote	 speech	 on	 “Reinforcing	 
Thailand’s	Energy	Foundations	for	the	Future,”	delivered	 
by	Dr.	Piyasvasti	Amranand,	Chairman	of	E	for	E,	at	the	 
recent	E	for	E	Annual	Conference.		In	his	speech,	Dr.	Piyasvasti	 
Amranand	underlined	that,	in	order	to	properly	formulate	 
energy	policy,	long-term	planning	should	be	envisaged,	 
taking	into	account	all	stakeholders.		What	should	be	done	 
is	setting	forth	the	energy	policy	framework	encompassing	 
all	 aspects,	 in	 both	 short	 and	 long	 terms,	 and	 then	
determining	various	approaches	to	be	most	appropriate,	
fair	and	transparent.		Elaboration	on	this	can	be	divided	
roughly	into	seven	points	as	follows:
 1.  The Private Sector.	 Presently,	the	private	sector	 
has	greater	potential	in	the	energy	industry,	such	as	petroleum	 
exploration	and	drilling,	power	plant	development,	and	energy	 
efficiency	and	conservation.		As	a	result,	the	government	 
should	phase	out	its	role,	emphasizing	instead	its	function	of	
energy	policy	making	and	management	planning,	including	 
regulation,	so	that	all	energy	business	operators	would	 
be	treated	fairly,	which	originated	the	Energy	Industry	Act,	 
B.E.	2550	(2007).	This	Act	is	an	important	tool	providing	many	
advantages	so	as	to	encourage	competition	in	the	energy	 
industry	and	to	create	fairness.		Unfortunately,	its	benefit	
has	not	been	reaped	as	much	as	expected	as	Thailand	has	 
long	been	under	the	monopolistic	system.		Now	that	
legislation	encouraging	competition	in	the	energy	sector	 
has	 been	 in	 place	 and	 that	 the	 private	 sector	 has	
readily	increased	their	competitive	edge,	review	should	
be	made	on	how	to	encourage	greater	private	sector	
competition	and	role	in	the	energy	sector.
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อย่างมากต่อการลงทุนของผู้ประกอบการเอกชน	(SPP,	VSPP)	โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎ	ระเบียบของรัฐ		เช่น		การเปล่ียน 

นโยบายส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	 (adder)	 การยกเลิกหรือลด 

อัตราเงินเข้ากองทุนนำ้ามันฯสำาหรับนำ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์	 

เป็นต้น	สิ่งที่น่าเป็นห่วงในระยะยาว	ก็คือ	ภาคเอกชนจะไม่เชื่อมั่น	 

เกิดความไม่มั่นใจ	 และจะไม่ให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ	 

ซ่ึงท่ีผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศท่ีการผลิตเช้ือเพลิงแก๊สชีวภาพ 

มากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก	 แต่ความไม่ชัดเจนของการกำาหนด 

นโยบายจะทำาลายความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในระยะยาว	 

เพราะฉะน้ัน	 หากจะยังคงให้ภาคเอกชนมีบทบาทด้านพลังงานมากข้ึน	 

ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	

รวมถึงเรื่องความโปร่งใส	

 3. นโยบายราคาพลังงาน	คือ	หัวใจของการที่จะทำาให้เกิด

การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 การบิดเบือน 

ราคา	 ทำาให้คนเลือกใช้เชื้อเพลิงผิดประเภท	 ในอดีตประเทศไทย

ทำาได้ค่อนข้างดี	 การยกเลิกการควบคุมราคานำ้ามัน	 โดยให้ราคา 

สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง	 ทำาให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 

การบิดเบือนราคานำ้ามัน	 การอุดหนุนหรือตรึงราคานำ้ามันด้วย 

เหตุผลทางการเมือง	จะทำาให้เกิดการใช้นำา้มันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	 

รวมถึงภาระหน้ีสินของกองทุนนำา้มัน	 จากข้อมูลรายงานประจำาปี 

ของ	 International	 Energy	 Agency	 (IEA)	 ปี	 2553	 ระบุว่า	 

หากจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	มาตรการที่จำาเป็น	คือ	ต้องยกเลิก

การชดเชยราคาพลังงาน	 ซึ่งที่ผ่านมาการชดเชยราคานำ้ามันที ่

บอกว่าเพียงชั่วคราวกลายเป็นไม่ชั่วคราว	 เพราะการยกเลิก

การอุดหนุนเป็นไปค่อนข้างยาก	 เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ขอฝาก 

ไว้ที่ผู้กำาหนดนโยบาย	 เพราะภาระการอุดหนุนราคานำ้ามันก็จะ

กลับมายังประชาชนในที่สุด	 	 ในปัจจุบันมีเครื่องมือ/กลไกในการ

บริหารราคานำ้ามันแทนการตรึงราคาหรือกำาหนดเพดานราคา

ขายปลีกราคานำ้ามันที่สามารถดำาเนินการได้	 แต่ยังไม่ได้มีการ

เริ่มทำา	 เช่น	 การทำาบริหารความเสี่ยงราคานำ้ามัน	 (Hedging)		 

ซึ่งหากต้องการให้ราคานำ้ามันดีเซลไม่เกินกว่าที่กำาหนดไว้	 ก็ทำา 

ประกันความเสี่ยงไว้ที่ระดับนั้น	 ซึ่งจะทำาให้สามารถกำาหนดเพดาน

ราคานำ้ามันได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล	 โดยใช้วิธี	 Hedging	

ร่วมกับกองทุนนำ้ามันฯ

 4.  การกระจายแหล่งพลังงานและการจัดหาแหล่งพลังงาน 

ในระยะยาว	 ตามแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 

(PDP)	เดิม	จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลาย	ๆ 	ประเทศหวังว่า	โรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์จะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน	 หากไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 

ยังคิดไม่ออกว่าจะทำาอย่างไรกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 2.  Transparency,		Clarity	and	Certainty	of	the	 
Government	Policy.	Ambiguities	in	determining	policy	of	the	 
government	will	have	great	impact	on	the	private	sector	 
investment	–	small	power	producers	(SPPs)	and	very	 
small	 power	 producers	 (VSPPs)	 –	 especially	 on	 the	 
operators	who	have	complied	with	the	rules	and	regulations	 
stipulated	by	the	government,	for	instance,	the	change	in	
the	policy	on	“Adder”	provision,	cancellation	or	reduction	 
of	contributions	to	the	Oil	Fund	imposed	on	gasoline	 
and	gasohol.	 	What	 is	of	great	concern	 in	 the	 long	
term	is	that	the	private	sector	will	lose	their	confidence,	 
become	doubtful	and	eventually	decline	to	abide	by	the	 
government	policy.		So	far,	Thailand	has	been	one	of	the	 
world	 largest	 producers	 of	 biogas	 fuel;	 however,	 the	
uncertainty	 of	 the	 government	 policy	 will	 destroy	 
entrepreneurs’	confidence	in	the	long	run.		Consequently,	 
if	a	greater	private	sector	role	in	the	energy	sector	is	 
expected,	clarity	and	certainty	of	the	government	policy,	 
including	transparency,	will	be	of	the	utmost	importance.
 3. Energy Pricing Policy.		This	 is	the	heart	of	 
fostering	economical	and	efficient	use	of	energy.		Price	 
distortion	will	induce	people	to	make	a	wrong	choice	of	fuel	
type.		In	the	past,	Thailand	made	quite	good	achievements.		 
The	 abolishment	 of	 oil	 price	 control,	 by	 allowing	 
the	price	to	reflect	actual	costs,	has	led	to	efficient	use	of	
energy.		Oil	price	distortion,	oil	price	subsidies	or	stabilization,	 
initiated	by	political	reasons,	will	result	in	inefficient	use	
of	oil	as	well	as	an	increasing	debt	burden	of	the	Oil	Fund.		 
According	to	the	2010	annual	report	of	the	International	 
Energy	Agency	(IEA),	it	is	stipulated	that	in	order	to	address	
the	global	warming,	one	necessary	measure	is	to	terminate	
energy	price	subsidies.		In	the	past,	oil	price	subsidization	 
was	said	to	be	only	a	temporary	measure,	but	it	has	
turned	out	to	be	on	the	contrary	because	it	 is	quite	
difficult	to	terminate	such	subsidization.		This	is	a	major	
problem	that	policy	makers	should	seriously	consider.		
As	a	matter	of	fact,	the	burden	of	oil	price	subsidization	 
will	 eventually	 be	 placed	 on	 the	 general	 public.	 	 At	
present,	other	tools/mechanisms	to	manage	oil	prices	
instead	of	fixing	the	price	or	capping	retail	oil	prices	
are	available,	but	they	have	not	been	applied,	such	as	
oil	price	hedging.		If	it	is	required	that	the	diesel	price	
be	within	the	stipulated	ceiling,	a	hedge	can	be	made	
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ลง	50%	ในปี	2050	แต่ปัจจุบันการผลักดันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจ

เป็นไปได้ยากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย	 เนื่องจากปัญหาโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ของญี่ปุ่นรั่วไหลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ		จึง

ต้องหันไปจัดหาพลังงานอ่ืน	 เช่น	 ก๊าซ	LNG	หรือพลังงานหมุนเวียน	

ซ่ึงต้นทุนยังคงสูงกว่าราคาเช้ือเพลิงฟอสซิล	 จึงจำาเป็นต้องได้รับการ

อุดหนุนจากภาครัฐ	

 5. การประหยัดพลังงาน	 เป็นเรื่องสำาคัญที่ช่วยลดการ 

จัดหาพลังงานเพิ่มเติม	 แต่ภาครัฐยังให้ความสนใจไม่มากเท่าที่ควร	 

การจูงใจให้ผู้ใช้พลังงานจำานวนหลายล้านคนทำาตามสิ่งที่รัฐแนะนำา 

เป็นเร่ืองยากเม่ือเทียบกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	1,000	–	2,000	เมกกะวัตต์	 

ดังน้ันจึงต้องมีมาตรการสนับสนุนต่าง	ๆ	เช่น	โครงการเงินทุนหมุนเวียน 

ดอกเบี้ยตำ่า		โครงการ	ESCO	FUND	เป็นต้น	ซึ่งที่ผ่านมาดำาเนินการ 

ได้ค่อนข้างดี	 สร้างความเชื่อมั่น	แต่ยังมีอีกหลาย	ๆ	 เรื่อง	ที่ผู้ใช้

พลังงานยังไม่ทราบข้อมูล	โดยท่ีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถลดการใช้ 

พลังงานประเภทต่าง	ๆ	ลงได้อีก

 6. การพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   

ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่	 มพส.	 ดำาเนินการอยู่	 โดยที่ผ่านมาภาครัฐ 

และเอกชนมักมุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น 

และอยู่ใกล้สายส่ง	 แต่ในท้องถ่ินห่างไกลท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้	 ยังมีหลายพ้ืนท่ี 

มีแหล่งพลังงานสามารถนำามาใช้ได้	นี่คือ	จุดสำาคัญที่สามารถทำา

อะไรได้อีกมาก	การพัฒนาโครงการขนาดเล็ก	3-20	กิโลวัตต์	ทำาให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์	 ลดการตัดไม้ทำาลายป่า	 

และลดการใช้นำ้ามัน	 และหากยังดำาเนินการต่อเนื่อง	 หากคิดในแง่

กำาลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้อาจจะไม่มาก	 แต่หาก	 มพส.	 ดำาเนินการ

ต่อเนื่องไป	 5	 ปีข้างหน้า	 	 โดยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า

ขนาดจิ๋ว	10	กิโลวัตต์	รวม	100	โครงการ	รวมได้	1	เมกะวัตต์		ซึ่งก็

ถือว่า	มีความสำาคัญที่ไม่สามารถละเลยได้	 เพราะเป็นประโยชน์ต่อ

พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือต้องใช้พลังงานอื่นในการผลิตไฟฟ้า

ในราคาสูงมาก	

at	the	desired	level.		By	using	price	hedging	together	
with	the	Oil	Fund	mechanism,	the	oil	price	ceiling	can	
be	determined	 and	 the	government	burden	 can	 also	
be	alleviated.
 4.  Diversification of Energy Sources and Energy  
Procurement in the Long Term.	Pursuant	to	Thailand	 
Power	Development	Plan	(PDP),	nuclear	power	plants	 
were	 initially	 slated	 to	 play	 a	 role	 in	 the	 country’s	 
power	supply.	 	Many	countries	have	anticipated	 that	
nuclear	power	plants	will	help	reduce	the	problem	of	
global	warming.		If	there	were	no	nuclear	power	plants,	
one	would	not	be	able	 to	figure	out	how	to	 reduce	
greenhouse	gas	emissions	by	50%	by	the	year	2050.		
However,	 forging	 ahead	 with	 the	 establishment	 of	 a	
nuclear	power	station	at	the	present	time	may	become	 
difficult	 worldwide,	 including	 in	 Thailand,	 given	 the	
recent	 incident	 of	 radiation	 leakage	 from	 nuclear	 
power	stations	in	Japan,	caused	by	an	earthquake	and	a	
tsunami.		As	a	consequence	of	this,	Thailand	has	to	turn	
to	other	sources	of	energy	supply,	e.g.	liquefied	natural	 
gas	(LNG)	or	renewable	energy	of	which	the	costs	are	
still	 higher	 than	 fossil	 fuel	 prices,	 thus	 necessitating	 
subsidization	by	the	government.
 5.  Energy Efficiency.	 This	is	an	important	and	
effective	means	contributing	to	reduction	of	additional	energy	 
supply	procurement.		However,	this	approach	has	not	received	
much	attention	by	the	government.		Encouraging	millions	 
of	 energy	consumers	 to	 follow	what	 the	government	 
suggests	 is	 more	 difficult	 when	 compared	 with	 the	 
construction	of	1,000	–	2,000-MW	power	plants.		Therefore,	 
various	supportive	measures	are	needed,	such	as	the	
revolving	 fund	 or	 soft	 loan	 project,	 the	 ESCO	 Fund	 
project,	etc.		The	implementation	has	been	quite	successful	 
so	far,	being	able	to	create	entrepreneurs’	confidence.		
Yet,	there	are	still	many	methods	which	energy	consumers	 
have	not	been	aware	of.	Therefore,	it	remains	feasible	
to	further	reduce	consumption	of	various	energy	types.
 6.  Energy Development in Remote Areas with No 
Access to Electricity.	This	is	one	of	the	activities	being	 
implemented	by	E	for	E.	Normally,	the	government	and	private	 
sectors	will	emphasize	the	development	of	large-scale	 
projects	in	areas	where	the	population	density	is	high	
and	which	are	near	the	grid	system.		Nevertheless,	in	

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าบ้านเปียน	
ขนาด	3	kW	จ.เชียงใหม่
Bann	 Pean	 Pico-Hydro	 Project,	 
3	kW	at	Chiang	Mai	Province.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าวัดจำาปาทอง	
ขนาด	5	kW	จ.พะเยา
Champathong	Temple	Pico-Hydro	
Project,	5kW	at	Payao	Province.
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 7. ภาวะโลกร้อน	 	 	 เป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่า 

ไกลตัว	 ไม่เหมือนการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้า	 

แต่อย่างไรก็ตาม	มาตรการหลายอย่างท่ีประเทศต่างๆ	กำาหนดข้ึนมา	 

มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 ดังน้ัน	 การกำาหนด 

นโยบายของไทย	 หนีไม่พ้นที่จะต้องคำานึงถึงภาวะโลกร้อน	 	 เป็นที ่

ทราบกันดี	 นโยบายแรกที่มีผลออกมาแล้ว	 ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจของประเทศไทย	คือ	EU	Emission	Trading	System		ซึ่ง

กำาหนดให้เครื่องบินที่บินเข้า	 –	 ออกสหภาพยุโรปต้องปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินอัตราที่กำาหนดตั้งแต่ปี	2555	 เป็นต้นไป	

ถ้าเกินต้องไปซื้อ	Certified	Emission	Reductions	(CERs)	ซึ่งโดย

หลักการแล้วเป็นเรื่องดี	 แต่กติกาที่ออกมามีความไม่เป็นธรรม	 จึง

เป็นบทเรียนของผู้กำาหนดนโยบายของประเทศไทยจะต้องให้ความ

สำาคัญและติดตามการออกนโยบายของประเทศต่างๆ	 ในเรื่องการ 

กำาหนดมาตรการเรื่องภาวะโลกร้อน	 และมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยาก 

จะฝากไว้	 คือ	 ที่ผ่านมามีโครงการที่ผ่านการพิจารณาขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 (TGO)	 ไปแล้ว 

จำานวน	 60	 โครงการ	 เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซ	 CO2	 8.8	 

ล้านตัน/ปี	 ซึ่งเมื่อนับจากการตั้ง	 TGO	 มาแล้ว	 5	 ปี	 มีโครงการที่

ผ่านการรับรองจาก	EB	เพียง	6	โครงการ	ทำาให้การบินไทยต้องไป

ซื้อ	 CERs	 จากประเทศจีนและอินเดีย	 บทเรียน	 คือ	 จะมีนโยบาย

ต่างๆ	ในเรื่องนี้ออกมาอีก	ซึ่งจะกระทบธุรกิจอื่นๆ	ต่อไป	ตัวอย่าง

ที่เห็นได้อย่างชัดเจน	 คือ	 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 ถ้าปล่อยให้นัก

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำาหนดเอง	ก็จะมีนโยบายแปลกๆ	ออกมา	และ

เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำาคัญ	 เพราะหากมีการกำาหนดนโยบายออก

มาแล้ว	การจะแก้ไขทำาได้ยากมาก

	 จากน้ันได้มีการเสวนาในหัวข้อเร่ือง	 “ความจริงเร่ืองพลังงาน	 

ปัญหาและทางออกของประเทศไทย”	 โดยมีตัวแทนหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ผู้ประกอบการ	 นักวิชาการ	 และองค์กร

อิสระ	ให้เกียรติร่วมเสวนา	ได้แก่	ดร.	ทวารัฐ	สูตะบุตร	รองอธิบดี 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	 

ศ.ดร.พรายพล	 	 คุ้มทรัพย์	 	 	 อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร	์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	คุณพิศวรรณ		อัชนะพรกุล		ประธาน 

กรรมการบริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จำากัด	คุณพัชรี	คงตระกูลเทียน		 

many	remote	areas	where	there	is	still	no	access	to	
electricity,	 there	 exist	 energy	 resources	 that	 can	 be	
deployed.		This	provides	a	significant	opportunity	to	do	
many	other	things.		For	instance,	the	development	of	
small-scale	power	projects,	involving	a	capacity	of	3-20	
kilowatts	(kW),	can	be	beneficial	to	the	local	people	and	
also	helps	scale	down	deforestation	and	oil	consumption.		 
If	viewed	in	terms	of	the	amount	of	derived	capacity,	it	
may	not	be	significant.		However,	if	such	implementation	 
can	be	undertaken	on	a	continuous	basis	and	if	E	for	E	
continuously	pursues	such	development	throughout	the	
next	5	years,	by	developing	a	total	of	100	micro-hydro	 
power	projects,	with	a	generating	capacity	of	10	kW	each,	
the	total	generating	capacity	will	 reach	1	MW,	which	 
is	considered	significant	and	which	cannot	be	overlooked	 
as	this	will	be	beneficial	to	remote	areas	where	there	is	
no	access	to	electricity	or	where	some	other	expensive	
types	of	energy	are	used	for	electricity	generation.
 7. Global Warming.		This	is	thought	by	most	people	 
to	be	a	matter	that	is	still	distant	–	no	impact	on	them	–	unlike	 
the	problem	of	sulphur	dioxide	emissions	from	power	plants.		
However,	many	measures	introduced	by	other	countries	 
have	inevitably	made	quite	an	impact	on	Thailand.		Therefore,	 
in	formulating	a	policy	of	the	country,	it	is	essential	to	 
take	into	consideration	the	global	warming	issue.		It	is	widely	
acknowledged	that	the	first	policy	now	bearing	fruit	and	 
affecting	 business	 handling	 of	 Thailand	 is	 the	 EU	
Emission	 Trading	 System,	 which	 stipulates	 that	 as	
from	2012	both	 inbound	and	outbound	flights	 in	 the	 
EU	 must	 emit	 carbon	 dioxide	 within	 the	 specified	 
amount.		If	the	emission	is	over	the	limit,	purchase	of	 
Certified	Emission	Reductions	(CERs)	will	be	required.		 
In	principle,	this	should	be	a	good	practice;	however,	 
the	stipulated	regulations	or	rules	of	the	game	are	unfair.		 
This	can	be	a	lesson	for	policy	makers	in	Thailand	–	 
Importance	 should	 be	 attached	 to	 the	 issuance	 of	
policies	and	measures	in	foreign	countries	with	regard	
to	 global	warming	 and	 close	 follow-ups	 are	 needed.		
Another	 point	 to	 raise	 here	 is	 about	 CDM	 projects.		
Up	 to	 the	 present,	 60	 projects	 have	 been	 approved	
by	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	 
(Public	 Organization),	 or	 TGO,	 with	 a	 total	 expected	 
reduction	of	8.8	million	tons	of	CO2	equivalent	per	year	

5
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	 สำาหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ

มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาโครงการด้านพลังงาน

หมุนเวียนจากบริษัทจัดการพลังงานผู้พัฒนาโครงการ	และ	สถาบัน

การเงินที่ปล่อยสินเชื่อด้านพลังงานหมุนเวียน	 ได้แก่	 คุณอาทิตย์ 

เวชกิจ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอ็กเซลเลนท์	เอ็นเนอร์ยี่อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำากัด		คุณวันดี กุญชรยาคง		กรรมการผู้จัดการบริษัท	

โซล่า	เพาเวอร์	จำากัด	และ	คุณนพเดช กรรณสูต	ผู้อำานวยการฝ่าย

อาวุโส		ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ		ธนาคารกสิกรไทย

(โดยท่านที่สนใจ สามารถ Download เอกสารการสัมมนาได้ที่ 

www.efe.or.th)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์	 คุณชาญชัย	 ลิมปิยากร		 

อุปนายกสมาคมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	 ผู้อำานวยการอาศรมพลังงาน	 

โดยมองว่า	ปัจจุบันการทำาแผนพลังงานยังคงขาดความเป็นธรรมาภิบาล 

ของระบบ	 โดยพลังงานนิวเคลียร์แม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มีความ

เสี่ยงสูง	และปัจจุบันประเทศทั่วโลกเริ่มให้การปฏิเสธ	หากประเทศ 

ไทยมีการจัดระบบไม่ดีจะไม่สามารถรับมือได้	 พร้อมกันนี้ยังเห็นว่า 

ประเทศไทยมีศักยภาพด้านพืชพลังงานอ่ืน	ๆ 	อาทิ	ปาล์ม	สาหร่าย	ฯลฯ	 

ซึ่งสามารถนำามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน	 เป็น

ทางออกที่ดีสำาหรับประเทศไทยในการต่อสู้การขาดแคลนพลังงาน	

ดังน้ันเราต้องเตรียมระบบการบริหารการจัดการต้ังรับให้ดีเป็นระบบ	

เพ่ือประเทศไทยได้มีพลังงานใช้อย่างย่ังยืน

(MtCO2e/year).		Since	the	TGO	has	been	established,	i.e.	 
5	 years	 ago,	 only	 6	projects	 have	been	 certified	by	 
the	CDM	Executive	Board	(EB).		As	a	result,	Thai	Airways	 
International	has	 to	buy	CERs	from	China	and	 India.		 
Just	a	word	of	caution	–	more	policies	and	measures	on	 
this	matter	will	be	introduced,	which	will	create	impact	 
on	other	businesses.		One	obvious	example	is	the	 
environmental	policy.		If	environmentalists	are	allowed	to	set	 
the	policy,	unusual	policy	aspects	can	be	expected.		Importance	 
should	be	given	to	this	issue;	otherwise,	once	a	policy	
is	set,	any	amendment	to	it	will	be	very	difficult.
	 Afterwards,	there	was	a	panel	discussion	on	“Truth	
Today	about	Energy	–	Problems	and	Solutions	for	Thailand”	 
by	representatives	from	government	agencies,	the	private	 
sector,	 entrepreneurs,	 academia	 and	 NGOs,	 such	 as	 
Dr.	 Twarath	 Sutabutr,	 Deputy	Director-General	 of	 the	 
Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency	 
(DEDE),	Ministry	of	Energy;	Prof.	Dr.	Praipol	Koomsup,	 
Lecturer	at	the	Faculty	of	Economics,	Thammasat	University;	 
Ms.	 Pissawan	 Achanapornkul,	 Country	 Chairperson,	 
Shell	Thailand;		Mrs.	Patsharee	Congtrakultien,	Senior	 
Vice	 President	 of	 Charoen	 Pokphand	 Group;	 and	 
Mr.	Charnchai	Limpiyakorn,	Vice	President	of	the	Appropriate	 
Technology	 Association/Director	 of	 “Energy	 Ashram.”		 
It	 is	 viewed	 by	 the	 panel	 that	 the	 development	 of	 
energy	 plan,	 as	 it	 is	 nowadays,	 still	 lacks	 ‘good	 
governance’	 of	 the	 system.	 	Although	nuclear	 power	 
is	 considered	 effective	 and	 efficient,	 its	 associated	 
risks	are	high;	moreover,	many	countries	worldwide	now	
become	reluctant	or	decline	this	energy	source.		If	the	
management	system	in	Thailand	is	not	good	enough,	
the	country	will	not	be	able	to	handle	its	application.		 
Concurrently,	it	is	viewed	that	Thailand	still	has	a	high	
potential	to	develop	energy	plants,	e.g.	palm,	algae,	etc,	
for	 production	 of	 renewable	 energy	 in	 a	 sustainable	
manner.		This	will	be	a	suitable	solution	for	Thailand	to	 
cope	with	the	threat	of	energy	shortage.		Therefore,	we	have	 
to	set	a	systematic	and	effective	management	system	
so	that	Thailand	would	achieve	energy	sustainability.
	 The	afternoon	session	covers	four	presentations	on	
“Lessons	Learned	from	Energy	Efficiency	and	Renewable	
Energy	Project	Development”	by	E	for	E	representative	as	 
a		ESCO	Fund	Manager,		Mr.	Arthit		Vechakij,	Managing	 



www.efe.or.th 7

	 อัพเดตสถานะความคืบหน้าการขายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการ	(COD)		ของโครงการที่	มพส.	ได้ร่วมลงทุนโดยเงินส่งเสริมจาก

โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	(ESCO	Fund)	กันค่ะ	โดยในปี	2554	มี	3 โครงการ	ที่ขายไฟฟ้าเข้า

ระบบอย่างเป็นทางการแล้วนั้น	ดังนี้

	 We	would	like	to	updates	status	of	electricity	sells	to	the	grids	or	called	“Commercial	Operation	Date:	COD”	
which	has	EforE	co-investment	under	the	ESCO	Fund	support.		In	year	2011,	EforE	have	3 projects	that	already	
commercial	operation	date	as	below:

Director	 of	 Excellent	 Energy	 International	 Co.,	 Ltd.	 as	 a	 representative	 from	 ESCO	 companies,	 Ms.	 Wandee		 
Khunchornyakong,	 President	 of	 Solar	 Power	 Co.,Ltd.	 as	 a	 RE	 developer,	 and	Mr.	 Nopadej	 Karnasuta,	 Senior	 
Vice	President	and	Team	Leader	Multi-Corporate	Business	Department	of	Kasikorn	Bank	as	a	representative	 
from	financial	institutions.

(Seminar Materials can be downloaded from www.efe.or.th)

ESCO Fund Conner: อัพเดทสถานะโครงการ ESCO Fund... Current Status of ESCO Fund Project 

 โครงการ   สถานที่ ประเภท ขนาด  เริ่มขายไฟฟ้าเข้าระบบ

1.	บจก.	โซล่า	เพาเวอร์	(สกลนคร	1)	 จ.สกลนคร	 โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์		 6.1	MW		 วันที่	9	กุมภาพันธ์	2554

Solar	Power	(Sakon	Nakorn	1)	Co.,Ltd.		 (Sakon	Nakorn	 (Solar	farm	project)	 	 (February	9,	2011)

				 	 	 province)

2.	บจก.	โซล่า	เพาเวอร์	(นครพนม1)		 จ.นครพนม	 โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์		 6.1	MW	 วันที่	22	เมษายน	2554

Solar	Power	(Nakorn	Phanom	1)	Co.,Ltd.	 (Nakorn	Phanom	 (Solar	farm	project)	 	 (April	22,2011)

			 	 	 Province)				 	

3.	บจก.	ทรูเอ็นเนอร์จี	เพาเวอร์	ลพบุรี		 จ.ลพบุรี	 	 โรงไฟฟ้าชีวมวลไม้สับ	 7.5	MW	 วันที่	3	พฤศจิกายน	2554

True	Energy	Power	Lopburi	Co.,Ltd.	 (Lopburi		Province)	 (Biomass	Power	Plant)	 	 (November	3,2011)
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E for E’ s Activity : ข่าวกิจกรรม 

มพส. ร่วมงาน “Save Energy Save The World” ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี 
EforE participated in “Save Energy Save The World” at Ratchaburi Power Plant

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำากัด	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน

ในงาน	 “Save Energy Save The World”	 และการเสวนา	

เรื่อง	 “10 ปีข้างหน้าไฟฟ้ามาจากไหน”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้บุคลาการจากหน่วยงานราชการ	 เอกชน	 กลุ่มผู้ประกอบการ	

รวมทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ได้รับฟัง	เพื่อ

สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิด

เห็นในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	โดยในงานนี้	มูลนิธิ

พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติร่วมเสวนาในเรื่อง	 “10	 ปีข้าง

หน้าไฟฟ้ามาจากไหน”

	 คุณกวี	จงคงคาวุฒิ	กรรมการมพส.	ร่วมเสวนากับ	ดร.คุรุจิต	 

นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 คุณสุวัฒน์	 เชี่ยวชาญชัย	 

ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 

คุณวันดี	กุญชรยาคง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

บริษัท	 เอสพีซีจี	 จำากัด	 (มหาชน)	 และ	 ดร.รุ่งโรจน์	 สงค์ประกอบ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	พระจอมเกล้าธนบุรี	โดยในการร่วมเสวนา

ในคร้ังนี้ได้พูดคุยกันถึงการผลิตไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย	 

และความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมข้ึน	 การส่งเสริมการพัฒนา 

โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน	 รวมทั้งโอกาสการเกิดโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์

										นอกจากนี้	มพส.	ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้าน

พลังงานหมุนเวียน	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างของมูลนิธิฯ	 

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี

	 Ratchaburi	Electricity	Generating	Holding	Plc.	has	
held	 the	 event	 to	 raise	 public	 awareness	 on	 energy	 
conservation,	 “Save Energy Save The World”.	 The	
event	 covered	 exhibition	 and	 panel	 discussion	 on	
“Where will electricity come from in the next 10 
years?”.	The	panel	aims	to	provide	participants	better	
understanding	 as	 well	 as	 opportunities	 to	 exchange	
ideas	on	good	practices	on	energy	and	environment	
management.	The	participants	included	representatives	
from	 government	 agencies,	 academic	 institutions,	 as	
well	as	private	sectors.	
	 In	this	event,	EforE	by	Mr.	Kawee	Jongkongkawutthi,	 
E	for	E	Board,	has	participated	in	the	panel	discussion	 
together	with	other	honorable	panelists	including	Dr.Kurujit	
Nakornthap,	 Deputy	 Permanent	 Secretary,	 Ministry	 of	
Energy,	Mr.	Suwat	Cheawchanchai	,	PEA	,	Ms.	Wandee	
Khunchornyakong	,	CEO	of	SPCG,	and	Mr.	Rungroj	
Songprakob	 ,KMUTT.	 The	 panelists	 discussed	 about	
future	 options	 of	 electricity	 generation,	 opportunities	 
for	constructing	new	power	plants,	promotion	of	renewable	 
energy,	as	well	as	nuclear	power	plant.	
	 Moreover,	E	for	E	also	exhibited	to	share	the	data	 
on	renewable	energy	as	well	as	to	publicize	E	for	E’s	
current	works,	which	can	draw	a	number	of	visitors.	


