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อ. เทียนไชย : การท่ีมาพบทา่นวนันีเ้พื่อมาสมัภาษณ์เก่ียว กบัประวตัิพลงังานตัง้แตอ่ดีต ซึง่เป็นโครงการศกึษาของ สพช. 

เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่คนรุ่นหลงั เพราะวา่เร่ืองเหลา่นีน้บัวนัจะสญูหายไป ทา่นท่ีมีสว่นเก่ียวข้องก็มีอายุ

มากขึน้ จงึจดัท าเป็นเอกสารขึน้มาชดุหนึง่ เพื่อรวบรวมประวตัิความเป็นมาเก่ียวกบัพลงังานของประเทศใน

อดีตจนถงึปัจจบุนั แตเ่ร่ืองในอดตีจะต้องเอาบคุคลที่อยูใ่นเหตกุารณ์ช่วงนัน้มาให้ความเห็นและ เราก็เอามา

บนัทกึไว้ในสว่นท่ีทา่นร้บผิดชอบในแตล่ะเร่ือง เพราะฉะนัน้วนันีถื้อโอกาสเรียนพบทา่นเพื่อขอทราบความ

เป็นมายคุก่อตัง้ กฟผ. หรือก่อนหน้านัน้วา่ภาคการใช้ไฟฟา้ของประเทศไทยเป็นอยา่งไร มีปัญหาอยา่งไร 

ท าไมถึงรวมการ ไฟฟา้ยนัฮี และเหตผุลในการตัง้ กฟผ. การบริหารจดัการองค์กร การจดัการด้านพลงังาน 

และการจดัการด้านพนกังาน 

ดร. เกษม : เร่ิมต้นก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 การใช้พลงังานน้อยมาก มีการให้สมัปทานกบั เดนมารค์ หรือเบลเยี่ยมเป็น

คนไปท าโรงไฟฟา้วดัเลยีบขนาดเพียง 10 - 20 เมกะวตัต์ ก็พอใช้ทัว่กรุงเทพฯ ตอนนัน้ใช้เชือ้เพลงิตา่งๆ 

เช่น ฟืนเป็นหลกั ตอ่มาขายข้าว ไมอ่อกก็เอาข้าวเปลอืกมาเผา สมยัก่อนนีใ้ช้ไฟไมม่าก แล้วป่าไม้ก็ยงัมีมาก 

ตา่งจงัหวดัก็ใช้เคร่ืองดีเซลเลก็ๆ ขนาด 200 - 300 กิโลวตัต์ พอออกไปจากตวัเมืองก็ไมม่ีไฟใช้เพราะไม่

ตอ่กนัเป็น grid ใครที่อยูใ่กล้โรงสข้ีาวก็จะมีไฟใช้ เพราะใช้เปลอืกข้าวเผาไฟ ใช้เป็นพลงังานไปด้วย แล้ว

อาศยัขายไฟให้กบัประชาชน พอสงครามเสร็จสิน้ เร่ิมสร้างโรงไฟฟา้วดัเลยีบ และการไฟฟา้สามเสน แต่

สายไฟไมไ่ด้ตอ่กนั ตา่งคน ตา่งท ากนั สายไฟฟา้แรงสงูในขณะนัน้สงูสดุ 3.5 กิโลโวลท์ หรือ 3,500 โวลท์ 

ตา่งจงัหวดัเป็น 220 กิโลโวลท์ จึงมี 2 ระบบ ในกรุงเทพฯ เป็น 110 สว่นตา่งจงัหวดัเป็น 220 ก่อน

สงครามก็ไมม่ใีครเดือดร้อนเพราะไฟพอและก็จะใช้กบัรถราง พอเกิดสงคราม โรงไฟฟา้วดัเลยีบถกูระเบิด 

และโรงไฟฟา้สามเสนก็เกิดความเสยีหาย ประมาณปี พ.ศ. 2445 - 2446 หลงัสงครามเศรษฐกิจโต

ขึน้มาทนัทีเร่ิมมีอตุสาหกรรมเลก็ๆ เกิดขึน้ ร้านค้าต้องการใช้ไฟ มีการสร้างตกึสงูขึน้มาก็ต้องการใช้ลฟิท์ ใช้

แอร์ ตา่งคนตา่งมเีคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ของตวัเอง แม้แตใ่นบ้านก็ยงัมีเคร่ืองป่ันไฟเลก็ๆ ไฟฟา้ ถึงแม้มาจาก

โรงไฟฟา้ใหญ่วดัเลยีบ และสามเสน ไฟก็ยงัตก ท าให้มีการใช้หม้อแปลงไฟฟา้ของตวัเองเสยีบเข้าไป ไฟก็ยิ่ง

ตกไปใหญ่ ปัญหาตอนนัน้ยุง่มาก ท าให้ประเทศเราล้าหลงัประเทศอื่นๆ มายคุหลงัสงครามโลกประมาณ 2 

ปีกวา่ ประมาณปี พ.ศ. 2448-2449 นายชา่งกลบัจากสหรัฐอเมริกา โดยมากเป็นพวกวิศวกรที่ ไปเรียน

ตอ่ปริญญาโท ในขณะเดียวกนัประเทศต้องการพฒันาไฟฟา้มากขึน้ เศรษฐกิจก าลงัเติบโต ไฟไม่คอ่ยสวา่ง ก็

เร่งไมข่ึน้ ทกุคนก็เบื่อมากตา่งก็ไปซือ้เคร่ืองป่ัน ไฟฟา้มาช่วยตวัเอง ความจริงเร่ืองไฟฟา้มีคนอยากพฒันามา

ก่อนแล้ว คือ ตอนนัน้กระทรวงอตุสาหกรรม หมอ่มเจ้านิดคดิจะสร้างโรงไฟฟา้พลงัน า้ ตอนนัน้ไฟฟา้ อยูก่บั

กรมโรงงานไมม่ีใครเป็นเจ้าของเร่ือง แตเ่จ้าของเร่ืองจริงๆ คือ กรมพระก าแพง ทา่นพาฝร่ังมาคนหนึง่จาก

สวีเดนมาท าโครงการไว้เป็นกระดาษโรเนยีว และก็ออกไปส ารวจแหลง่น า้ตา่งๆ เพราะเขาเห็นแล้วเมืองไทยไม่



มีน า้มนั ถา่นหิน และก๊าซ ธรรมชาติ ตอนนัน้มีแตป่่าไม้ กรมพระก าแพงเป็นคล้ายๆ อธิบดีรถไฟ ทา่นเชิญฝร่ัง

คนนีม้าส ารวจและเขียนโครงการ ฝร่ังคนนัน้เห็นวา่ เมืองไทยยงัใช้ไฟน้อยจึงควรจะสร้างเขื่อนขนาด 80 เม

กะวตัต์ แตต่อนนัน้สร้างไมส่ าเร็จเพราะคนไมเ่ช่ือวา่จะมี การใช้ไฟถึง 80 เมกะวตัต์ ก็เลยเป็นปัญหากู้ เงิน

ไมไ่ด้ และภาวะเศรษฐกิจตอนนัน้ท าให้เรากู้ เงินไมไ่ด้ ตอ่มาหมอ่มหลวงชชูาติ ก าภ ูอธิบดกีรมชลประทาน 

ทา่นก็สร้างเขื่อนเจ้าพระยา ทา่นก็ไปกู้ เงิน ตอนนัน้เห็นวา่การสร้างเขื่อนผลติไฟฟา้ขนาดใหญ่ควรจะเป็นเขื่อน

อเนกประสงค์ ให้มีประโยชน์ตอ่เกษตรกร และปอ้งกนัน า้ทว่มด้วย ถ้าจะให้ดีที่สดุต้องไปสร้างเขื่อนข้างบน 

เพื่อท่ีจะไมต้่องผนัน า้ ก็เลยคิดจะไปสร้างที่ยนัฮี 

อ. เทียนไชย : ยนัฮีเป็นช่ือท้องถ่ินหรือเปลา่ 

ดร. เกษม : เป็นช่ือท้องถ่ิน จดุที่จะสร้างเป็นภเูขาเข้ามาหนีบ ก็เป็นท่ีๆ เหมาะสม เพราะถ้าจะสร้างเขื่อนสถานท่ีต้องเป็น

ช่องเขา จะได้ไมต้่องใช้คอนกรีตมาก ต้องมีหินแขง็แรง ข้างหลงัอา่งเก็บน า้ และต้องมีน า้มากพอ แมน่ า้ปิง

เป็นแมน่ า้ใหญ่ที่สดุของประเทศ มีแมน่ า้ปิง วงั ยม นา่น ก็คิดที่จะสร้างเขื่อนท่ีนี่ ซึง่มีความสมเหตสุมผล

พอท่ีจะ ท าให้ธนาคารโลกเห็นด้วย ปัญหามีอยูว่า่เขื่อนขนาดใหญ่ก่ีปีจะใช้ไฟหมด ถกเถียงกนัอยูน่าน 

ประเด็นคือ ต้องมีรายได้กลบัมาใช้เงินคืนธนาคารโลก และตอนนัน้ประเทศเรายงัไมเ่คยกู้มาแบบนี ้ซึง่ต้องใช้

เงินคืนโดยตวัเอง ไมใ่ห้เอาเงินงบประมาณไปคืน จึงเกิดปัญหาขึน้มาวา่หนว่ยงานใดจะเป็นคนท า กรม

ชลประทานท าไมไ่ด้ เพราะเป็นราชการ เงินต้องเข้าหลวงหมด ตอนนัน้ยงัไมม่ีหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ก็เลยคดิ

ตัง้การไฟฟา้ยนัฮีขึน้มา พ.ศ. 2500 ยคุจอมพล ป. กวา่จะรุดออกมาได้มีการตอ่ต้าน กนัมาก แตส่มยันัน้ก็

ตอ่ต้านกนัไมม่ากเทา่สมยันี ้

อ. เทียนไชย : แตก็่มกีารตอ่ต้านใช่ไหม 

ดร. เกษม : มี อธิบดีกรมป่าไม้ไมเ่ห็นด้วย เพราะป่าไม้สกัมคีา่หลายหมื่นล้าน กลวัวา่จะจมน า้ พวก NGO สมยันัน้ และ

ก็นกัการเมือง เนื่องจากเป็นโครงการของจอมพล ป. พรรคเสรีมนงัคศิลา พรรคอื่นก็ต้องการจะล้ม ตอ่มามี

ผู้ เช่ียวชาญคนหนึง่ที่ไมค่อ่ยมใีครเช่ือ บอกวา่เขื่อนท่ีจะสร้างไมใ่ชไ่มม่ีคนใช้ แตไ่มพ่อใช้ หมอ่มหลวงชชูาติไป

กู้ เงินท่ีธนาคารโลก ทิง้ให้ผมอยูค่นเดียว หวัหน้ากองพลงัน า้ ผมเป็นเด็กหนุม่ก็ต้องไปตอ่สู้ในสภา 

พระราชบญัญตัิผา่นออกมาได้ก็พอดีรัฐบาลจอมพล ป. ล้ม เป็นพระราชบญัญตัติัง้การไฟฟา้ยนัฮี ข้อที่จอม

พลสฤษดิ์ เป็นหว่งคือ เป็นการสร้างหนีส้นิให้ลกูหลาน เพราะกู้  59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเวลา 20 ปี 

อ. เทียนไชย : เพราะตอนนัน้ยงัไมม่ีโครงการอะไรท่ีใหญ่ 

ดร. เกษม : ทา่นกลวัเป็นหนีส้นิให้ลกูหลานตัง้ 20 ปี ผมก็ต้องไปออกทวีีด า-ขาว สู้กบัอาจารย์ สกิุจ นิมมานเหมินทร์ 

ทา่นเป็นอาจารย์ผม ทา่นก็มองวา่น า้จะทว่มเชียงใหม่ ผมก็ต้องไปเรียนชีแ้จงวา่เป็นไปไมไ่ด้ พระราชบญัญตัิ

ผา่น จอมพล ป. ก็ถกูเนรเทศ ไปอยูท่ี่ญ่ีปุ่ นด้วยหลายสาเหต ุจอมพลสฤษดิ์ก็เร่งใหญ่ให้ท าโครงการให้เสร็จ 

สรุปแล้วยคุใหมก็่มา คือต้องท าให้มีไฟใช้ให้ได้ก็เลยไปกู้ เงิน แตฝ่ร่ังบอกวา่กวา่จะสร้างเขื่อนเสร็จใช้เวลาอีก

นาน ก็เลยเร่งสร้างโรงจกัรพระนครเหนือที่นนทบรีุ ตอนสร้างเราเป็นนายชา่งเป็นผู้ควบคมุก่อสร้างและก็มี

วิศวกรออกจาก มหาวิทยาลยัมาร่วมกนัสร้างทัง้วนัทัง้คืน ตอนนัน้ยคุทองของการไฟฟา้ตกึสงูสดุก็ 9 ชัน้ แต ่

boiler สงูกวา่ตกึ 9 ชัน้ ทกุคนตื่นเต้นกนัมาก ทัง้โครงการมเีครนเดินได้ตวัเดยีว ทกุอยา่งต้องเสีย่งเอง ทกุ



คนสู้กบัเวลา เร่งวนัเพื่อที่จะให้เสร็จให้ได้ จอมพลสฤษดิ์ ทา่นถามผมวา่ผมเป็นนายช่าง เมื่อไหร่จะมีไฟให้

ใช้ได้ ก็เรียนทา่นวา่เร่งสร้างโรงไฟฟา้ที่พระนครเหนือ สว่นเขื่อนก็สร้างไป 

อ. เทียนไชย : โรงไฟฟา้พระนครเหนือตอนนัน้ใช้น า้มนัหรือลกิไนต์ 

ดร. เกษม : ตอนแรกจะใช้ลกิไนต์เร่ิมไปขดุได้บ้าง แตบุ่้งก๋ีขดุได้ทีละบุ้งก๋ี แตย่คุที่น า้มนัน าเข้าเราไมม่ีเองก็ใช้น า้มนัก่อน 

อ. เทียนไชย : ยคุแรกใช้น า้มนั 

ดร. เกษม : น า้มนัแตเ่สริมด้วยลกิไนต์แตผ่ลสดุท้ายไปไม่ ได้ เพราะลกิไนต์ต้องขนมาหลาย 100 กิโลเมตร เป็นฝุ่ นหมด

เพราะฉะนัน้ต้องใช้ท่ีนัน่ จอมพลสฤษดิ์ขอให้ทนัวนัเฉลมิ ช่วงนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จไป

ตา่งประเทศ ผมก็รับปากไปแตไ่มค่อ่ยแนใ่จ ก็ท าจนเสร็จเพราะมเีปา้หมายและบอกจอมพลสฤษดิไ์ปแล้ว 

ไมเ่ช่นนัน้จะถกูใสต่ารางยงิเปา้ ยคุใหมก่่อนโรงไฟฟา้พระนครเหนือก็ยกเลกิหมด ใช้ไมไ่ด้ เพราะ

ประสทิธิภาพไมถ่ึง มีควนัออกมาเต็มบ้านเตม็เมือง ก็เลยเป็นยคุใหมท่ี่ใช้ไอน า้แรงดนัสงูซึง่วนันีก็้ยงัอยูท่ี่นัน่ 

เร่ิมพฒันาเร่ือยไปจากที่ต้องการใช้ไฟฟา้เพิ่ม พยายามเติม ที่เขื่อน เขื่อนภมูิพลท่ีวา่จะใช้ไมห่มด 2 ปีก็หมด 

สร้างหนว่ยผลติไปเร่ือยๆ 6-7 ปีหมด จากโรงไฟฟา้พระนครเหนือก็สร้างเพิม่ไปเร่ือยๆ ในทีต่า่งๆ เพื่อให้ทนั

กบัความต้องการ ตอนนัน้มีอยา่งเดียวคือขอให้มีไฟใช้ แพงเทา่ไหร่ไมค่อยมใีครคิดกนั เพราะพวกเราเรียนมา

วา่ไมม่ีไฟฟา้อะไรท่ีแพงกวา่ไมม่ีให้ใช้ ต้องมีใช้และต้องไม ่ขดัข้อง อนันีเ้ป็นแมบ่ทและก็สู้กนัมาเร่ือย 

จนกระทัง่เห็นวา่น า้มนัไปเร่ือยๆ ไหว เขื่อนก็สร้างไมท่นั สถานท่ีที่จะสร้างเขื่อนก็จะหมด น า้มนับางทีก็ขึน้ไป

ถึง 40 เหรียญสหรัฐฯ ก็คิดวา่จะเอาอะไร มีเหลอือยา่งเดยีวตอนนัน้คือปรมาณ ูทกุคนก็ต้องการหนีน า้มนั

แพง รวมทัง้ สหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อคิดวา่คา่ก่อสร้างไมแ่พงกวา่น า้มนัและไมแ่พงกวา่ถา่นหิน เราก็ไปชลบรีุ 

อา่วไผ ่กวา่จะได้ที่ก็เกือบตาย เพราะที่คร่ึงหนึง่เป็นของราชการอีกคร่ึงหนึง่ไมใ่ช่ สรุปแล้วก็ได้ที่ แตเ่ราไมม่ี

เงินจะสร้าง ทัง้ทีม่ี ที่แล้ว ตอ่มาก็ไปส ารวจเจอก๊าซธรรมชาติและลกิไนต์เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ก็สร้างโรงเผาลกิไนต์

เลก็ๆ 75 เมกะวตัต์ทีละโรง สว่นยโูนแคลเจาะเทา่ไหร่ก็ไมเ่จอน า้มนั เจอแตก๊่าซฯ ผมก็บอกวา่ก๊าซฯ ของคณุ

เอามาใช้กบัโรงจกัรที่มีอยูแ่ล้วได้ไหม แตจ่ะให้สร้างโรงจกัรใหมเ่พือ่ใช้ก๊าซฯ คงสู้ไมไ่หว นอกจากดดัแปลง

เคร่ืองที่มอียู ่ตอ่มาผมเป็นรัฐมนตรีอตุสาหกรรมและการไฟฟา้ด้วยในเวลาเดียวกนัก็เจรจากบัยโูน แคลวา่

ไฟฟา้จะรับซือ้แตต้่องราคานีม้ีเทา่ไรรับซือ้หมด ฝร่ังก็ตกลง แตถ้่าซือ้นิดหนอ่ยไมเ่อา ทอ่ก๊าซฯ เบ้อเร่ิมใสม่า

ใช้นิดเดียวไมคุ่้มทางไกล อนันัน้เป็นจดุเปลีย่นพลงังานของเมืองไทยเลย พอได้ก๊าซฯ มาทกุคนก็เก่ียวข้องใน

การเจรจา ทัง้กรมทรัพยากรธรณี หมอ่มเตา่จากกระทรวงการคลงั ในยคุนัน้ถ้าไมม่ีพวกนีเ้ราก็ไมม่คีวามมัน่ใจ

พอท่ีจะตกลงเร่ืองใหญ่ๆ อยา่งนีไ้ด้ พอได้มาก็มีปัญหาอยูท่ีต่อนเจาะลงไปก๊าซฯ มนัร้อนแล้วก็เผาไหม้ ท าให้

ก๊าซฯ ไมม่า ฝร่ังก็เซ้าซีใ้ห้เราใช้มากๆ เพื่อให้คุ้ม ก็เร่ิมยคุก๊าซ ธรรมชาติ แล้วตอ่มาก็ไปใช้ในโรงแยกก๊าซฯ 

และอื่นๆ ท าให้ใช้ก๊าซฯ ในการผลติ ไฟฟา้น้อยลง ในขณะเดียวก็ใช้ลกิไนต์ เพราะเรามีอยู ่2 อยา่ง เทา่นัน้ 

คือ ก๊าซฯ กบัลกิไนต์ ก็เป็นการพฒันาพลงังานแบบสมยัใหม ่สว่นปรมาณเูราก็ใช้ไมไ่ด้ 

อ. เทียนไชย : แล้วท าอยา่งไรครับ หรือเลกิไปเลย 

ดร. เกษม : ยงัไมเ่ลกิดี ยงัฝันกนัอยูบ้่าง วนัหนึง่เราต้องมี แตพ่อเราเจอก๊าซฯ มากขึน้ น า้มนัก็ถกูลง ปรมาณแูพงขึน้แล้ว

เร่ืองความปลอดภยัท าให้ราคาแพงกวา่เก่ามาก และมีความเสีย่งก็เลยเลกิไป ถ้าพดูจริงๆ ถ่านหินน าเข้า

ดีกวา่ใช้ปรมาณเูพราะถกูกวา่มาก เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนัน้ ก าลงัทะเลาะกนัอยูรู้่สกึวา่เราก็พฒันาไปได้

อยา่งนีเ้ร่ือยๆ ทีหลงัเขาเจาะก๊าซฯ เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ก็เจอก๊าซฯ เพิ่มขึน้ แตอ่ยา่ไปนอนใจเพราะ มนัมีวนัหมดไม่



เหมือนน า้ถึงปีมา ที่บอกวา่ถา่นหินเป็นทางเลอืกที่ดเีพราะวา่ในโลกยงัมถี่านหินมาก และคนใช้น้อยเพราะ

ถ่านหินไปใช้กบัรถยนต์และเคร่ืองบินไมไ่ด้ ตราบใดที่ถ่านหินน าเข้าใสเ่รือใหญ่ๆ มาได้มากก็ไมแ่พง แล้วเรา

ยงัมีที่ที่จะรับได้ก็เป็นทางเลอืกที่เราควรจะดวูา่จะใช้กนัเมื่อไร แตค่นมกัไปพดูถงึลกิไนต์ ซึง่คณุสมบตัิตา่งกนั

มาก ลกิไนต์มกี ามะถนัสงูมาก โรงไฟฟา้แมเ่มาะต้องติดตัง้ FGD ก าจดัก ามะถนั ผมยงัชมเด็กรุ่นหลงัวา่ 

FGD ที่ติดตัง้เป็นห้องมหมึาก็สามารถควบคมุมลพษิได้ เพราะมเีคร่ืองวดั มีตวัควบคมุตา่งๆ เดีย๋วนีไ้มม่ีขา่ว

เลย 

อ. เทียนไชย : มีไมไ่ด้ เพราะมนัวดัได้ทกุจดุ ขนาดลกิไนต์เรายงัใช้ได้ ก็แสดงวา่เราสามารถ ควบคมุได้ แตถ่่านหินท่ีเรา

น าเข้ามามีก ามะถนัน้อยกวา่กนัมาก 

ดร. เกษม : วนัหนึง่ถา่นหินต้องมา มนัไมม่ีทางอื่น 

อ. เทียนไชย : พอก๊าซฯ หมด ลกิไนต์ไมไ่ด้ใช้เพิม่ นิวเคลยีร์จะมีโอกาสกลบัมาไหม 

ดร. เกษม : มีน้อยมาก นอกจากประเทศอื่นจะใช้ก่อน แตเ่วลานีใ้นอเมริกาไมไ่ด้สร้างเลย มีแตญ่ี่ปุ่ นยงัแอบสร้างนิดๆ 

หนอ่ย ก็ยงัไมม่าก 

อ. เทียนไชย : โอกาสที่จะเกิดในประเทศไทยยากใช่ไหม 

ดร. เกษม : ยาก ไมค่วรเสยีเวลา ใช้อยา่งอื่นก่อน ง่ายๆ คือถา่นหินให้จบก่อนดีกวา่ คือไมม่ใีครพดูความจริงกนัวา่เอาไม่

เอา 

อ. เทียนไชย : ก็เร่ิมให้ขา่วพดูให้คนเข้าใจ 

ดร. เกษม : ต้องให้คนที่มีบารมีไปพดู  

อ. เทียนไชย : ก็ต้องรัฐบาล 

ดร. เกษม : รัฐบาลก็ไมแ่น ่มนัการเมือง คณุอานนัท์ก็เข้าไปอยูใ่นธุรกิจถา่นหินก็ไมส่ าเร็จ สกัวนัหนึง่ก็ต้องถงึเวลา เหมือน

เขื่อนสู้กนัมาเมื่อมนัจ าเป็นก็ต้องสร้าง 

อ. เทียนไชย : ในสว่นของการผลติไฟฟา้ก็ลงทนุไปมาก แล้วเร่ืองระบบสายสง่ เงินกู้มาจากไหน 

ดร. เกษม : มาพร้อมกนัเพราะก าลงัผลติอยูก่รุงเทพฯ โรงไฟฟา้พลงัน า้อยูข้่างบน ตอ่มาเปลีย่นจาก 3.5 กิโลโวลท์ ระบบ

สง่ของเราก็พฒันาไปมาก เป็น 230 กิโลโวลท์ สงูสดุ แล้วเอาพลงัน า้จากเขื่อนภมูิพลลงมากรุงเทพฯ ซึง่มี

ก าลงัสง่ 230 กิโลโวลท์ มาตอ่เข้า ทกุคนก็กลวัผมก็ไปตอ่รองกบัฝร่ังเอาสกั 100 กวา่กิโลโวลท์ ได้ไหม ฝร่ัง

ก็บอกวา่ตายเหมือนกนัเอา 230 กิโลโวลท์ เลย บงัเอิญเช่ือเขาก็ดีมาก 

อ. เทียนไชย : มีสญูเสยีสงูไหม 

ดร. เกษม : ก็สญูเสยีสงูแตม่ีความมัน่คง และเดี๋ยวนีข้องเราเป็น 500 กิโลโวลท์ แล้ว 

อ. เทียนไชย : รู้สกึวา่ใช้ได้ใช่ไหมครับระบบสง่ 

ดร. เกษม : ระบบเราใช้ได้ไมแ่พ้ใคร ขนาดยโุรปก็สู้กนัอยูเ่หมือนกนั 



อ. เทียนไชย : เพราะฉะนัน้ถือวา่การวางแผนยคุนัน้เป็นการมองก้าวหน้าไว้ดี 

ดร. เกษม : บางขณะก็หลดุไปได้ เพราะพวกตอ่ต้านตัง้ตวัไมท่นั 

อ. เทียนไชย : ก็เลยได้ระบบดีมา 

ดร. เกษม : ได้ระบบดีมา ผมยงัเจ็บใจอยูท่อ่ก๊าซฯ เจดเีอทางใต้ที่ยงัทะเลาะกนัอยู ่ควรจะถามวา่กลวัอะไรให้ไปดรูะบบท่ี

สง่กนัอยูท่กุวนั 

อ. เทียนไชย : ตวัอยา่งก็มีให้เห็นอยูแ่ล้ว 

ดร. เกษม : เห็นอยูแ่ล้ว ผมเจ็บใจเหลอืเกิน เวลานีไ้มม่ใีครกล้าไปบอกขนไปเลย ถ้าจริงใจนะ ฝร่ังเคยขึน้ไปพบผมบน

เคร่ืองบินกบัคณุเกรียงศกัดิ์บอกวา่ขอสร้าง ตอนนัน้เราเห็นด้วย แตค่วามจ าเป็นยงัไมม่าก แหลง่จากยโูนแคล

ก็มากพอแล้ว 

อ. เทียนไชย : ตัง้แตย่คุนัน้เลยหรือ 

ดร. เกษม : ยคุนัน้นานมาแล้ว แตม่ีมาเลเซียเข้ามาเก่ียวข้องก็เลยทะเลาะกนัอยูห่ลายปีวา่ใครเป็นเจ้าของ แตไ่มท่นันกึถึง

วา่จะมีปัญหาเร่ืองทอ่ 

อ. เทียนไชย : ตอนนัน้ ยคุเดมิมกีารรวมการไฟฟา้ ก่อนที่จะตัง้เป็นการไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ ก็รวมการไฟฟา้ยนัฮี การไฟฟา้

ลกิไนต์ และการไฟฟา้ตะวนัออกเฉียงเหนืออกีแหง่ 

ดร. เกษม : ผมเป็นผู้วา่การการไฟฟา้ยนัฮี มี grid ใหญ่ที่สดุ เพราะวา่ก าลงัผลติมาจากกรุงเทพฯ สว่นการไฟฟา้อื่นก าลงั

ผลติน้อย ส าหรับการไฟฟา้ตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดขึน้ เพราะจอมพลสฤษดิ์อยากได้น า้พอง ทา่นเป็นคน

อีสาน ทกุคนก็ต้องรีบไปสร้างเขื่อนนัน้แตเ่ขื่อนเลก็นดิเดยีว ไฟพอใช้แถวนัน้ แตไ่ฟดบัง่าย เพราะมนัไมม่ี

ระบบสง่เช่ือมโยงจากหลายๆ แหลง่ เพราะฉะนัน้จึงไมป่ระสบผลส าเร็จมากนกั และไมส่ามารถที่จะใช้คืน

เงินกู้ ได้  

อ.เทียนไชย : แตต่อนนัน้เป็นองค์กรแยกจากกนัใช่ไหม 

ดร. เกษม : แยกจากกนั เพราะการไฟฟา้ยนัฮีอยูส่ว่นกลางและมเีงินมาก เทคโนโลยีก็อยูท่ี่น่ี สว่นการไฟฟา้ลกิไนต์เป็นอีก

โรงหนึง่ที่แมเ่มาะมีเคร่ืองขดุเลก็ๆ ส าหรับการไฟฟา้ ตะวนัออกเฉียงเหนือมาจากพวกชลประทานที่ท าเขื่อนก็

ไมชิ่นกบัการเดินเคร่ืองก็ มีคนบอกวา่นา่จะมารวมกนั 

อ. เทียนไชย : รวมกนัจดัตัง้เป็นการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ดร. เกษม : ผมเป็นผู้วา่การตอ่ 

อ. เทียนไชย : นัน้คือ หลกัการท่ีน ามารวมกนั 

ดร. เกษม : แล้วก็ได้ผล ถ้าปลอ่ยไว้อยา่งนัน้ไปไมร่อด เพราะ load ก็น้อย ก าลงัการผลติก็น้อย ตอนหลงัระบบเช่ือมตอ่

หมด ไฟไมด่บัแล้ว 



อ. เทียนไชย : ถ้าฟังจากทา่นแล้วแสดงวา่ยคุนัน้เร่ิมมอง เชือ้เพลงิที่เหมาะสมกบัประเทศอยูแ่ล้ว ดคูวามเหมาะสม ต้นทนุ

การผลติที่ต ่า เพราะเข้าใจวา่นีค้อืหลกัการของการไฟฟา้ ฝ่ายผลติฯ มาตลอด หลกัการคือ การหาเชือ้เพลงิที่

มัน่คง  

ดร. เกษม : เชือ้เพลงิที่มัน่คง ตอนนัน้ก็คือพลงัน า้ 

อ. เทียนไชย : ถ้าเปลีย่นไปตามอยา่งที่ทา่นวา่พอเจอก๊าซฯ ก็เปลีย่นมาใช้ก๊าซฯ ซึง่เดมิก็จะใช้นิวเคลยีร์ 

ดร. เกษม : นิวเคลยีร์มีปัญหาของมนัเอง ไมเ่หมือนกบัตอนท่ีเราคิด 

อ.เทียนไชย : สมมติวา่ถ้าตอนนัน้ไมเ่จอก๊าซฯ บ้านเราจะมีนวิเคลยีร์ไหม 

ดร. เกษม : ไมเ่จอก๊าซฯ สมมตุิเจอลกิไนต์ โอกาสนิวเคลยีร์อาจจะไมม่ีแตอ่าจจะเป็นไปได้ ถ้าน า้มนัขึน้ทกุวนัอยา่งตอน

นัน้ จาก 3 เหรียญสหรัฐฯ ไปเป็น 10 จาก 10 ไปเป็น 30 เหรียญสหรัฐฯ เห็นแล้วนา่กลวัมาก ถ้าเราไมเ่จอ

ก๊าซฯ ก็คงจะเลอืกถ่านหินกบั น า้มนั 

อ.เทียนไชย : ยคุนัน้ถ่านหินน าเข้ายงัไมไ่ด้มีการพิจารณา 

ดร. เกษม : ยงัไมไ่ด้คดิกนั 

อ. เทียนไชย : เพราะตอนนัน้คิดไปถึงนวิเคลยีร์ อยา่งที่ทา่นพดูวา่ตอนนัน้โลกก าลงัสนใจนิวเคลยีร์เราก็จะตามเขา 

ดร. เกษม : ฝร่ังมีถ่านหิน แตย่งัใช้นวิเคลยีร์เพราะเป็นเชือ้เพลงิที่สะอาดในแงข่องเขา แตก็่มีปัญหามากเหมือนกนั 

อ. เทียนไชย : ในสว่นของฝ่ายจ าหนา่ยตอนนีต้ัง้เป็นการไฟฟา้ นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค การซือ้ขายไฟฟา้ก็เร่ิม

กนัตัง้แตย่คุนัน้เลยใช่ไหมครับ โดยการไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคซือ้ราคาสง่มาแล้วก็ขายตอ่

ให้ประชาชน วิธีการเร่ิมแตย่คุนัน้เหมือนกนั 

ดร. เกษม : เร่ิมยคุนัน้เลย ซึง่อาจจะเป็นของดีได้ทัง้ 2 ระบบ คือรวมหรือแยก อยา่งไต้หวนั รวมหมด อยา่งญ่ีปุ่ นมีทัง้การ

ผลติและการจ าหนา่ย แตม่ี 9 บริษัท แยกตามภมูศิาสตร์ ก็แล้วแตป่ระวตัศิาสตร์ สว่นของเรามหาดไทยเป็น

ผู้ดแูลการจ าหนา่ย มาแตเ่ดมิ สมยันัน้ทางกระทรวงมหาดไทยคณุประภาสไมใ่ห้เข้าไปยุง่ 

อ. เทียนไชย : ไมม่ีความขดัแย้งอะไร 

ดร. เกษม : ก็เคยคิดทีจ่ะรวมกนั แตเ่ห็นวา่เป็นอยูอ่ยา่งนีก็้ใช้ได้ 

อ. เทียนไชย : โครงสร้างก็เหมือนเดิมอยูจ่นทกุวนันี ้

ดร. เกษม : ตอนนัน้การไฟฟา้สว่นภมูิภาคออ่นแอมากไมม่ีเงิน ก็คิดเหมือนกนัวา่จะรวมกบั การไฟฟา้นครหลวง แตต่อนนี ้

ภมูิภาครวยแล้ว 

อ. เทียนไชย : ในอนาคตจะมีการเปลีย่นครัง้ใหญ่อีกครัง้หนึง่ เราจะแปรรูปทัง้หมดเลยคือ ยคุที่ทา่นก่อตัง้อยูใ่นรูป

รัฐวิสาหกิจ ไมว่า่จะเป็นนครหลวง ภมูิภาค การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ ซึง่จดัตัง้ตามเหตผุลที่ทา่นเลา่ให้ฟัง แต่

ตอนนีก้ าลงัจะเปลีย่นไป แนวนโยบายจะให้เป็นเร่ืองของเอกชนเพื่อให้มีการแขง่ขนักนั ทา่นมีความเห็น

อยา่งไร 



ดร. เกษม : ขึน้อยูก่บัแตล่ะยคุสมยัซึง่ไมเ่หมอืนกนั เมื่อก่อนนีท้ัง้หมดเอามาจากเบลเยี่ยมมาเป็นของหลวง แตเ่ป็นกรมไม่

ได้ผล เพราะวา่เงินรายได้ต้องสง่กลบัคลงัท าให้ขยายไมไ่ด้เพราะกวา่จะได้เงินงบ ประมาณมายุง่ยาก ซึง่

เดี๋ยวนีใ้นโลกไมม่ีแล้ว การตัง้เป็นรัฐวิสาหกิจตอนนัน้มคีวามจ าเป็นเพราะไมม่เีอกชนท่ีพอจะมีก าลงัท า 

กิจการไฟฟา้ได้ สมมตวิา่เราไมเ่ปลีย่นเป็นการไฟฟา้ จะไมส่ามารถไปกู้ เงินได้ เขาไมใ่ห้กู้แตเ่มื่อเป็นการไฟฟา้ 

กฎหมายก าหนดไว้วา่ต้องมีเงินพอที่จะใช้คืนเงินกู้ ยคุนัน้เป็นยคุทีรุ่่งเรืองพอสมควร แล้วในโลกก็ยงัมีอีกมาก

ที่เป็นแบบเรา มีอเมริกาที่แปรรูปเพราะอเมริกามีหวัแปรรูปตัง้แตส่มยัจอร์ช วอชิงตนั ทางเราก็มีแนวโน้มที่จะ

แปรรูป แตว่า่ความ จ าเป็นยงัไมร่วดเร็วเทา่ประเทศอื่น เพราะเราไมพ่ร้อม เดี๋ยวนีก็้ยงัไมแ่นว่า่เอกชนจะมเีงิน

เข้าไปซือ้หมด แตถ้่ากิจการไฟฟา้ไมม่ีอิสระพอ มีนกัการเมอืงเข้ามาก้าวก่ายไปหมดก็จะผิดวตัถปุระสงค์เลย 

ตอนยคุผมอิสระมาก คณุสญัญา ธรรมศกัดิ์ คณุทวี บญุเกต ุไมเ่ข้ามายุง่เลย รัฐวิสาหกิจที่ดถ้ีาจะแปรรูปไป

เอกชนก็ดีเหมือนกนัจะได้มี อิสรภาพและบริหารงานเป็นของตวัเอง แตท่ี่ท าอยูผ่มวา่ดีที่สดุแล้วคอื คอ่ยเป็น 

คอ่ยไปเพราะเอกชนไทยไมม่ีเงินพอท่ีจะซือ้กิจการมาทัง้หมด ไมเ่ช่นนัน้จะต้องอาศยัเงินตา่งประเทศและเขาก็

จะอาศยัเงินมาบีบ เพราะฉะนัน้เราจะต้องดใูห้ดี 

อ. เทียนไชย : เห็นด้วยใช่ไหม 

ดร. เกษม : เห็นด้วยอยา่งที่ท าไปดีอยูแ่ล้ว ที่ไมเ่ห็นด้วยคือ แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่ออะไร เพื่อประสทิธิภาพและเพื่อความ

คลอ่งตวัทีด่ีขึน้เห็นด้วย แตพ่อบอกวา่จะขายของเกา่ เอาเงินเขารัฐ ไมเ่ห็นด้วย 

อ. เทียนไชย : เพื่อช่วยเศรษฐกิจไมเ่ห็นด้วย 

ดร. เกษม : ขายของเกา่กินไมค่อ่ยดีนกั แตถ้่าท าได้ก็ไมว่า่อะไร อยา่งโรงไฟฟา้ราชบรีุท าให้ หุ้นขึน้ แตผ่มไมเ่หน็ด้วยทีจ่ะ

เอาฝร่ังเข้ามาเป็นหุ้นสว่น เร่ืองไฟฟา้ฝร่ังไมเ่กง่กวา่เราแล้ว อาจจะเอาผู้ เช่ียวชาญมาช่วยบ้างแตไ่มค่วรให้มา

เป็นเจ้าของ 

อ. เทียนไชย : แตเ่ผอิญยคุนีเ้ราไมม่ีเงิน เศรษฐกิจไมด่ี จงึต้องพึง่ทนุตา่งชาติ 

ดร. เกษม : แตว่า่ถ้าเราคอ่ยท า ก็ไมต้่องพึง่ตา่งชาติ ไมอ่ยา่งนัน้ก็จะเป็นของตา่งชาติไปหมด อยา่ง ป.ล.ส. ฝร่ังเอาไป

หมด คนไทยที่ไหนจะมีเงินซือ้หนีเ้สยี ก็เราท ากนัเอง 

อ. เทียนไชย : ทา่นเห็นด้วยกบันโยบายเหลา่นี ้รวมทัง้การจดัตัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟา้ (Power pool) ด้วยใช่ไหม 

ดร. เกษม : Power pool เคยได้ยินแตไ่มค่อ่ยรู้เร่ืองมากนกั รู้แตว่า่ท าแถวประเทศเลก็ๆ สวีเดน ฮอลแลนด์ แต่

ประเทศใหญ่ๆ ไมรู้่วา่เขาไปถงึไหนแล้ว ก็อยากรู้เหมือนกนัวา่ Power pool ในแง่ประเทศใหญ่ๆ เป็น

อยา่งไร ถ้าเป็นลกัษณะการแบง่ตามภมูศิาสตร์อาจจะดีกวา่ ผมก็ไมรู้่วา่ Power pool ใครแขง่กบัใคร 

อ. เทียนไชย : ขัน้แรกก็จะแบง่การไฟฟา้ฝ่ายผลติออกเป็นสว่นๆ ตัง้เป็นบริษัทยอ่ยๆ น าเข้า ตลาดหุ้น เสร็จแล้วก็ยงัมี

โรงไฟฟา้ราชบรีุ ตอนนีก็้มี EGCO ขณะเดียวกนัก็มี IPP อยา่งน้อย 7 โรง ทัง้หมดก็รวมเป็น 10 โรง แล้ว

ในท่ีสดุทกุโรงก็จะประมลูเข้ามา ทกุวนัวา่วนันีใ้ครประมลูได้ถกูก็ได้ผลติ และขายให้ผู้บริโภคปลายทางบวก

คา่สง่ คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ซึง่จะมีกรรมการก ากบัดแูล 

ดร. เกษม : แล้วคนที่สู้ไมไ่ด้ก็ต้องเลกิไป 



อ. เทียนไชย : ก็ต้องเลกิไป แนวคิดคือทกุคนต้องแขง่ขนักนัใครดีใครอยู ่เพราะฉะนัน้ถ้าโรงไฟฟา้ที่ไมม่ีประสทิธิภาพก็

จะต้องออกไปจากระบบ หรือจะเก็บไว้เป็นส ารอง 

ดร. เกษม : ถ้าพดูอยา่งนีเ้ข้าใจ แตรู้่หรือเปลา่วา่คนไทยประมลูแล้วล้มไปก่ีหลายแล้ว ไมไ่ด้งานก็อยูไ่มไ่ด้อกี 

อ. เทียนไชย : ทกุคนสร้างมาแล้วมีต้นทนุลม ทกุคนจะได้ผลติก็ต้องประมลูเข้ามา 

ดร. เกษม : คงชว่งแรกที่ต้องปรับตวัเทา่ที่ทราบก็คงต้องฟาดฟันกนั แตใ่นสดุก็เป็นไปตามกลไกตลาด 

อ. เทียนไชย : จะถ่วงดลุกนัไป ก็คงต้องคอยดปูระเทศที่ท า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคลฟิอร์เนีย ซึง่เป็นตวัอยา่งที่ไมด่ีมีปัญหา

มาก แตป่ระเทศในยโุรปท าหลายประเทศ เช่น องักฤษ ฟินแลนด์ แตส่หรัฐอเมริกาก็ไมท่กุรัฐ บราซิลก็ท า แต่

เราอยูใ่นยคุต้นๆ แนวคิดนี ้ยงัเร่ิมไมไ่ด้นาน ถ้าเราท าตอนนีก็้เป็นกลุม่ประเทศต้นๆ ท่ีใช้วิธีนี ้

ดร. เกษม : พอประมลูแล้วเห็นอีกรายต า่กวา่จะขอเปลีย่นได้ไหม เพราะกลวัขายไมอ่อก 

อ. เทียนไชย : ต้องเป็นวิธีแขง่ขนั เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ 

ดร. เกษม : จะมีโรงไฟฟา้ทีใ่ช้เชือ้เพลงิตา่งกนั เช่น ก๊าซฯ น า้มนั พลงัน า้ จะแขง่กนัอยา่งไร 

อ. เทียนไชย : คงจะต้องมาพจิารณากนั เพราะวา่แตล่ะโรงไฟฟา้ที่สร้างไว้ไมไ่ด้ออกแบบมาเพื่อแขง่ขนักนั เพราะโรงไฟฟา้

บางประเภทเดินเคร่ืองช้า พวกทีเ่ข้าประมลูแต่ละวนั จะต้องเป็นโรงไฟฟา้พืน้ฐาน การท่ีจะ start up บางที

ก็ช้า การท่ีจะประมลูเข้ามา แตล่ะวนั พวกที่เป็นโรงไฟฟา้พืน้ฐานก็อาจจะมคีวามได้เปรียบเสยีเปรียบอยูบ้่าง 

ดร. เกษม : ข้อส าคญัคือโรงไฟฟา้สร้างไปก่อนท่ีกฎเหลา่นีจ้ะออก 

อ. เทียนไชย : คาดวา่จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงจะเร่ิม 

ดร. เกษม : ขอเป็นความรู้วา่ถ้าต้องการไฟถกู โทรศพัท์ไปถามทกุรายได้ไหม สว่นกลางจะจดัให้หรือไม่ 

อ. เทียนไชย : จะมีบริษัทค้าปลกีเกิดขึน้มา ซึง่จะซือ้ไฟฟา้มาขายแขง่กบัการไฟฟา้นครหลวง ขณะเดียวกนัก็มีเอกชนมาตัง้

บริษัทค้าสง่ เหมือนธุรกิจน า้มนัคอื ซือ้จากคลงัน า้มนั แล้วไปขายตอ่ คือสง่จากคลงัน า้มนัแล้วไปขายปลกี ตัง้

สถานีบริการของตวัเอง เพราะฉะนัน้อยา่งตกึนีก็้จะมีบริษัทค้าปลกีมาหา วา่ทา่นสนใจจะซือ้บริการไฟฟา้จาก

เราไหม ในราคาและบริการอยา่งนีแ้ล้วเขาก็ไปจดัหามาให้ โดยไปซือ้สง่มาพอสง่ผา่นสาย ไฟฟา้ซึง่จะต้อง

จ่ายคา่ผา่นสายก็จะมคีนคิดต้นทนุท่ีเป็นธรรม แล้วสิน้เดือนเขาก็มาเก็บเงิน คือจะมีบริษัทค้าปลกีหลายราย

มาเสนอให้ทา่นเลอืกวา่ใครจะให้ข้อเสนอดี ที่สดุ ทา่นก็เลอืกซือ้จากรายที่ให้ข้อเสนอดีที่สดุ แตถ้่าไมด่ีก็

เปลีย่นตอนนีม้ีทางเลอืกให้ผู้บริโภคได้เลอืกมากขึน้ ก็จะมีอตัราคา่ไฟฟา้ตา่งๆ มาให้เลอืก เช่น ถ้าใช้เวลาช่วง

นีจ้ะราคาถกู แตถ้่าใช้ช่วงเวลานัน้ราคาแพง เขาจะพยายามหาอตัราคา่ไฟฟา้ใหม่ๆ  ที่นา่สนใจที่เข้ากบัธุรกิจ

มาให้เลอืก 

    ขอถามถึงภาพรวมทิศทางการพฒันาพลงังานของประเทศในอนาคต ทา่นคิดวา่ตอนนีไ้ปถกูทางหรือเปลา่ 

ดร. เกษม : ถกูทาง คือมีผู้ผลติไฟฟา้อิสระ ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ และ กฟผ. ก็แตกเป็นโรงไฟฟา้ราชบรีุแล้ว ก็ไปในทิศทาง

ที่ถกู คงยากทีจ่ะหวงัอะไรเร็วกวา่นี ้



อ. เทียนไชย : แนวทางที่ภาครัฐท ามาจนถงึจดุนี ้ความจริงก็อยูใ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-2 และ 3 ซึง่เป็นแผนพฒันา

ไฟฟา้อยา่งเดยีว พอแผนฉบบัท่ี 4 และ 5 เร่ิมจะมองทางเลอืกจนถึงแผนฉบบัท่ี 6-7-8 และ 9 เราก็

สนบัสนนุทางเลอืกตา่งๆ  

ดร. เกษม : ก็ดีใจวา่เป็นไปตามแนวทางทีว่างไว้ โดยไมม่ีปัญหามากนกั ถงึแม้จะมีพวกแรงงานเรียกร้องบ้าง เผอิญเรามี 

สพช. แตใ่นขณะท่ียากล าบาก เราก็ต้องเห็นใจคนท่ีท างานให้ กฟผ. ซึง่ก็มีประวตัิตอ่สู้กนัมาจนถึงจดุนีไ้ด้  

อ. เทียนไชย : ตอนที่ทา่นดแูลเร่ืองพลงังานและเป็นรัฐมนตรี วา่การกระทรวงอตุสาหกรรมด้วย มใีครพดูถงึการตัง้กระทรวง

พลงังานไหม ตอนนัน้ก็ยงัมีส านกังานพลงังานแหง่ชาติ ซึง่ตอนนีเ้ปลีย่นเป็นกรมพฒันาและสง่เสริมพลงังาน 

อ านาจหน้าที่ก็กระจดักระจายกนัไปดจูะไมส่มดลุกนัเทา่ไร 

ดร. เกษม : มีคนพดู แตท่ี่นีต้ัง้หนว่ยงานมาเลก็กวา่หนว่ยงานท่ีจะถกูคมุ ส านกังานพลงังาน แหง่ชาติคนนิดเดียว บงัเอิญ

คนสมองไมท่นัโลก การไฟฟา้ฯ ก็เลยมีอ านาจเหนือกวา่ นอกจากตัง้มาแล้วทกุคนพร้อมใจกนัท่ีจะท าเพื่อสิง่ที่

ดี 

อ. เทียนไชย : ก็มีการพดูถงึกนั 

ดร. เกษม : มีพดูถงึ แตก็่ท ากนัไมไ่ด้ 

อ. เทียนไชย : ปัจจบุนัก็ยงัมกีารพดูกนัอยู ่ก็คงยงัไมเ่กิดขึน้ถ้าดอูยา่งนี ้

ดร. เกษม : ถ้าใครบอกท าอยา่งนัน้แล้ว อยา่งน้อยในชัน้ต้นไมม่ใีครเสยีสทิธ์ิก็ท าได้ กระทรวงมหาดไทยใครอยา่มาแตะไม่

เอาด้วย  

อ. เทียนไชย : ขอประเด็นสดุท้าย ทา่นมองการซือ้ไฟฟา้จากตา่งประเทศอยา่งไร ปัจจบุนัเรามี แนวโน้มจะซือ้ไฟจากลาว  

ดร. เกษม : ตวัต้นคิดอยูน่ี่ ถ้าไมใ่ช่นายเกษมไมม่ีน า้งมึ 

อ. เทียนไชย : ทา่นไปเจรจาในสมยันัน้ 

ดร. เกษม : เป็นคนท่ีท าให้เกิดขึน้ได้ 

อ. เทียนไชย : ท าไมถึงไปท่ีลาว 

ดร. เกษม : ตอนนัน้เราเห็นวา่เพื่อนบ้านเราเลก็ ไมม่ีรายได้ และมีแหลง่ทรัพยากร แตไ่มม่คีวามต้องการใช้ไฟฟา้มาก มี

น า้ก็ไหลไปหมด ด้วยสมัพนัธไมตรีก็อยากจะช่วย และก็ดีส าหรับเมืองไทย ลาวก็ยงัดา่ผมอยูเ่พราะไปซือ้เขา

ถกู แตท่ าไมซือ้ถกูกวา่เราผลติเอง เพราะเขาได้เขื่อนมาโดยไมต้่องลงทนุ เพราะอเมริกาให้ความชว่ยเหลอื เรา

ต้องการท่ีจะช่วยเพื่อนบ้านก็ซือ้ เขาอยากได้ราคาสงูเกินไป เราให้ไมไ่ด้เพราะไมย่ตุิธรรม ส าหรับคนไทย 

ระบบเช่ือมโยงเป็นของไทย ท าไมไทยจะต้องไปจ่ายไฟราคาแพง เดี๋ยวนีเ้ขามีทรัพยากรตา่งๆ ที่เขาอยากจะ

สง่ออกก็ควรจะพดูกนัได้ แตถ้่าซือ้แล้วแพงกวา่เราผลติเองจะไปซือ้ก็ไมม่ีเหตผุล 

อ. เทียนไชย : เรามี load ซึง่ต้องการพลงังานอยูแ่ล้ว ถ้ามีใครผลติได้ถกูกวา่ก็ซือ้ 

ดร. เกษม : คิดวา่เห็นด้วยกนัทัง้สองฝ่าย 

อ. เทียนไชย : ด้วยราคายตุิธรรมทัง้ 2 ฝ่าย คยุกบัลาวผมเหน่ือย ถ้าเขาพดูกบัผู้วา่การไมส่ าเร็จ ก็จะไปหานายกฯ ให้ช่วย 



ดร. เกษม : ใช้การเมืองมาบีบการเมือง ทกุวนันีก็้ยงัมกีารเมือง 

อ. เทียนไชย : แตต่อนนีเ้ราขยายไปอีกจะไปซือ้ที่จีนด้วย 

ดร. เกษม : ถ้าจีนผลติไฟให้เราถกูกวา่ทีเ่ราผลติเองก็ซือ้ 

อ. เทียนไชย : หมายถึงถ้าถกูกวา่ เราก็ได้ประโยชน์ เพราะฉะนัน้ นโยบายนีก็้เร่ิมจากยคุทา่น 

ดร. เกษม : คนที่ไมรู้่ก็วา่ให้ลาวถกู แตเ่ขาไมต้่องลงทนุ และเรามี load ช่วย พอตอนหลงัจะเพิ่มราคาให้แตล่าวจะคิด

ราคาเทา่กบัน า้มนั ซึง่ไมย่ตุิธรรมกบัคนไทย เพราะไมไ่ด้ใช้ น า้มนัอยา่งเดยีว มเีขื่อนด้วย แตท่ี่นีค้นก็กลวั

เพราะตอนนัน้ลาวรบกนั ถ้าเกิดลาวไมส่ง่ไฟมาลาวตายไมใ่ช่ไทยตาย เพราะปริมาณไมม่าก เขาไมท่ าหรอก 

ตอนนัน้มีเร่ืองมาก คนตา่งจงัหวดัใช้ไฟแพงแตค่นกรุงเทพฯ ใช้ไฟถกู คณุบญุชู โรจนเสถียร เรียกผมไปให้ช่วย

เร่ืองราคาคา่ไฟฟา้ ผมก็บอกให้เกลีย่ราคา เพราะกรุงเทพฯ load ใหญ่ก็ขายราคาพืน้ฐานให้แพงกวา่

ภมูิภาค ตอนยคุนัน้ราคาไมเ่ทา่กนั เป็นต้นทนุจริง ภมูิภาคต้นทนุแพงกวา่ก็ขายแพง ที่นีเ้ราช่วยให้ขายเทา่กนั 

ต้นทนุท่ีขายภมูิภาคแพงกวา่กรุงเทพฯ แตก่ารไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ ขายให้เทา่กนัทัง้ๆ ท่ีขาดทนุภมูิภาค ก็เฉลีย่

จากนครหลวงไปชว่ย ตอนนัน้ไมม่ีใครรู้ คณุคกึฤทธ์ิเป็นต้นคดิ อยากได้ อยา่งนัน้แตไ่มรู้่จะท าอยา่งไร เราบอก

วา่ใช้การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ เป็นตวัผนัเงิน 

อ. เทียนไชย : ตอนนัน้หาวิธีวา่จะท าอยา่งไรให้ราคาเทา่กนั ในท่ีสดุก็ใช้วิธีขายสง่ตกลงให้ กฟผ. เกลีย่ให้ เพื่อให้สดัสว่น

เทา่กนั 

ดร. เกษม : และ กฟผ. ก็รายได้ลดลงบ้าง 

อ. เทียนไชย : ก็เลยได้อตัราเดยีวกนัทัว่ประเทศเหมือนประชาชน 

ดร. เกษม : ซึง่ต้นทนุแพงกวา่ภมูิภาคมาก แตเ่ดี๋ยวนีไ้มแ่พงกวา่มาก เพราะ load ใหญ่ขึน้ 

อ. เทียนไชย : ตอนนีก้ลบัได้ก าไร มีเร่ืองนา่สนใจมาก 

ดร. เกษม : ตอนนัน้มีเร่ืองนา่สนใจมาก น า้งมึผมเป็นต้นคดิ และช่วยเจรจาเร่ืองก๊าซฯ กบัยโูนแคลและแหลง่ก๊าซฯ ที่

สโุขทยัของเชลล์ ผมก็เจรจาให้เชลล์ขายให้ถกูกวา่ยโูนแคล แล้ว ก็ย้ายกงัหนัก๊าซมาใช้ยงัอยูจ่นทกุวนันี ้ถ้าใช้

ก๊าซฯ เป็นเชือ้เพลงิ เคร่ืองจะเดินดีกวา่ใช้น า้มนั แตถ้่าใช้น า้มนัจะมีปัญหามาก สมยันัน้มีอ านาจทีจ่ะคิดและ

ตอ่รองได้ รัฐบาลให้การสนบัสนนุมาก แตโ่ดยมากไมต้่องถงึระดบัรัฐบาลแคค่ณะกรรมการไฟฟา้ ซึง่มคีนดี

มาก อาจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ์ คณุพจน์ สารสนิ คณุทวี บญุเกต ุตอนนัน้เป็นยคุทอง เพราะกรรมการทา่น

เป็นผู้ ร่วมให้ 

อ. เทียนไชย : ท าให้การพฒันามาได้ไกล เพราะวา่ปทูางมาตัง้แตย่คุนัน้ รัฐบาลไมไ่ด้เข้ามายุง่เลย 

ดร. เกษม : ไมม่ีเพราะมีพระราชบญัญตัิการไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ กรรมการเปลีย่นไมไ่ด้ นอกจากตายหรือท าผิด จะมีอยู ่2 

อยา่งเทา่นัน้ท่ีจะเปลีย่นได้ หรือลาออก เดีย๋วนีไ้มไ่ด้ เปลีย่นกนัทัง้ชดุเลย 

อ. เทียนไชย : แตก่่อน รัฐบาลก็ไมก่ล้ายุง่ด้วย 

ดร. เกษม : รัฐบาลไว้ใจ ประธานแตล่ะทา่นมบีารมีเป็นนายกฯ เก่าทัง้นัน้ เดี๋ยวนีน้กัการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการก็เลย

เสยีหมด พวกบริหารถ้าไมแ่ข็งจริงก็ไมไ่หว แตเ่ห็นที่ กฟผ. ท าไว้ดขีึน้มาก ยกตวัอยา่งเช่น โรงไฟฟา้แมเ่มาะที่



สามารถแก้ปัญหาเร่ืองก๊าซซลัเฟอร์ ไดออกไซด์ เร่ืองสิง่แวดล้อมสมยันัน้คิดเพยีงสร้างปลอ่งให้สงูเพื่อให้ลม

พดักระจายไป และก็ติดเคร่ืองดกัฝุ่ น ไมไ่ด้คิดถึงปัญหาเร่ืองก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ถ้าสร้างโรงไฟฟา้ไมม่าก

ก็ไมเ่ป็นไร ผมช่ืนชมมากทกุสิง่ทกุอยา่งที่ท าไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ต้องมอีปุสรรคทัง้นัน้ แตท่กุอยา่งแก้ไขได้ 

 

  

  

  

 

 


