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อ. เทียนไชย : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแหง่ชำติ (สพช.) ได้จดัท ำโครงกำรศกึษำประวตัิกำรพฒันำ

ทำงด้ำนนโยบำยพลงังำนของประเทศเพื่อ เป็นวิทยำทำน โดยมีจดุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมลูด้ำนพลงังำน 

โดยมำจำก 2 สว่น สว่นแรกมำจำกเอกสำรโดยรวบรวมจำกทำ่นผู้ รู้ หรือทำ่นท่ีเก่ียวข้องด้ำนพลงังำนท่ีได้

จดัเก็บไว้มำจดัให้เป็นหมวดหมู ่เช่น หมวดไฟฟำ้ หมวดน ำ้มนั ตำมกระบวนกำรของกำรจดัท ำนโยบำย สว่นท่ี

สองคือกำรสมัภำษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดนโยบำยพลงังำนของ ประเทศในอดีตจนถึงปัจจบุนั โดยมี

จดุประสงค์ทีจ่ะถำมควำมคิดเหน็ของทำ่นเหลำ่นัน้เก่ียวกบัควำมเป็นมำของ กำรก ำหนดนโยบำยหลกัๆ ของ

ประเทศที่ส ำคญั ซึง่สง่ผลถึงทกุวนันีว้ำ่ทำ่นมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร และมีเหตผุลอะไรในกำรก ำหนดนโยบำย

ช่วงนัน้ ซึง่เหตกุำรณ์ในตอนนัน้คนทัว่ไปไมท่รำบ นอกจำกผู้ที่มีควำมรับผิดชอบทำงด้ำนนัน้โดยตรง ก็เลยคดิ

วำ่จะท ำกำรจดัเก็บเก่ียวกบัประวตัิพลงังำน ให้ละเอียดและย้อนหลงัให้ไกลท่ีสดุเทำ่ทีจ่ะท ำได้ เร่ิมจำกทำ่นท่ี

รับผิดชอบช่วงเปลีย่นแปลงนโยบำยหลกัตัง้แตช่่วงกำรลอยตวั น ำ้มนัเป็นต้นมำ รวมถงึกรณีศกึษำตำ่งๆ จงึ

ขอรบกวนเวลำ ดร. ไพจิตร ในกำรให้รำยละเอยีดในฐำนะท่ีทำ่นเป็นรัฐมนตรีดแูลด้ำนพลงังำนชว่งนัน้ 

ดร. ไพจิตร : ถำมเก่ียวกบัพลงังำนทัง้หมดหรือเฉพำะกองทนุเพื่อสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน 

อ. เทียนไชย : เก่ียวกบัพลงังำนทัง้หมด 

ดร. ไพจิตร : ถ้ำอยำ่งนัน้ผมทรำบน้อยมำกเพรำะผมเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องในระยะสัน้เทำ่นัน้ 

อ. เทียนไชย : แตเ่ป็นชว่งที่ส ำคญัเพรำะทรำบวำ่ช่วงนัน้เป็นช่วงที่ออกกฎหมำยเก่ียวกบัพลงังำนหลำยฉบบั 

ดร. ไพจิตร : ตอนอำจำรย์พรำยพลติดตอ่มำก็คิดวำ่จะคยุเฉพำะเร่ืองกองทนุเพือ่สง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน 

อ. เทียนไชย : ก็เป็นสว่นหนึง่ 

ดร. ไพจิตร : เร่ืองทัว่ไปผมชว่ยไมไ่ด้มำก เพรำะเข้ำไปเก่ียวข้องระยะสัน้ ถ้ำหำกสนใจผมจะใช้เวลำสว่นใหญ่พดูเร่ือง

กองทนุเพื่อสง่เสริมกำรอนรัุกษ์ พลงังำน เพรำะผมคอ่นข้ำงจะไมส่บำยใจ ผมมีสว่นร่วมอยูม่ำกในกำรจดัตัง้

กองทนุฯ ขึน้มำ แตรู้่สกึกำรท ำงำนไมค่อ่ยเป็นไปตำมที่เรำตัง้ใจไว้ในตอนแรก เร่ิมด้วยเร่ืองพลงังำนโดยทัว่ไป

ก่อน ถ้ำผมรู้ผมก็จะตอบ 

อ. เทียนไชย : เร่ิมด้วยเร่ืองกำรปรับปรุงองค์กรด้ำนพลงังำน ในช่วงที่มีกำรจดัตัง้ สพช. เป็นครัง้แรกและได้มีกำรออก

พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแหง่ชำติ ขณะเดียวกนัก็ได้มีกำรออกพระรำชบญัญตัิกำร

พฒันำและสง่เสริมพลงังำน เพื่อจะเปลีย่นหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำตเิดิม มำจดั

ควำมรับผิดชอบใหมใ่ห้ชดัเจนแล้วจดัตัง้ สพช. เป็นส ำนกังำนถำวร จะขอเรียนถำมถึงหลกักำรหรือ



แนวควำมคิดวำ่ท ำไมถึงได้เปลีย่นหน้ำที่ของส ำนกั งำนพลงังำนแหง่ชำติให้ดแูลด้ำนปฏิบตัิ แตด้่ำนนโยบำย

ให้ สพช. เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 

ดร. ไพจิตร : ถ้ำจ ำไมผิ่ดกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วเกิดขึน้ ก่อนที่ผมจะเข้ำไปเก่ียวข้อง คือผมเข้ำไป มี สพช. แล้วแตว่ำ่ยงั

เป็นองค์กรภำยใน เทำ่ที่ทรำบเหตผุลก็คือ ต้องกำรให้หนว่ยงำนมคีวำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินงำนด้ำน

พลงังำน ถ้ำหำกอยูท่ี่กรมคงจะตดิอยูก่บัระเบยีบรำชกำร ตอนที่ผมเข้ำไป สพช. ก็ด ำเนินกำรด้ำนพลงังำนอยู่

แล้ว สิง่ที่ได้ช่วยกนัท ำในตอนนัน้ก็คือ ให้ สพช. เป็นส ำนกังำนถำวรเทียบเทำ่กรม เพรำะฉะนัน้ ในแง่ที่วำ่

ท ำไมถึงเปลีย่นต้องไปถำมคณุเปรม สมยัคณุเปรมเป็นรัฐบำลถ้ำจ ำไมผิ่ด สว่นกำรตัง้เป็นหนว่ยงำนถำวรนัน้

คอ่นข้ำงชดัเจนวำ่มคีวำมจ ำเป็น แรงผลกัดนัให้มีกำรเปลีย่นแปลงคงเป็นชว่งรำคำน ำ้มนัแพง แล้วรัฐบำลคง

จะมีปัญหำ จ ำได้วำ่รัฐบำลสมยัพลเอกเกรียงศกัดิ์ล้ม พอรัฐบำลพลเอกเปรมเข้ำไปเร่ืองนีไ้ด้รับควำมสนใจ ถ้ำ

ผมจ ำไมผิ่ด ผมคดิวำ่ สพช. ตัง้ขึน้มำสมยัรัฐบำลเปรม 1 แล้วผมเข้ำไปสมยัรัฐบำลเปรม 2 สิง่ที่ช่วยกนัท ำก็

คือ ท ำให้ สพช. เป็นส ำนกังำนถำวร และคิดวำ่ สพช. ท ำงำนได้ผลเพรำะวำ่ได้ผู้บริหำรงำนท่ีดี ซึง่ผมพดูได้

เต็มปำกวำ่ ดร. ปิยสวสัดิ ์บกุเบิกงำนนีไ้ด้ดีมำก งำนสว่นใหญ่เป็นผลงำนของ ดร. ปิยสวสัดิ์ เรำเพียงแตเ่ป็น 

ผู้สนบัสนนุเทำ่นัน้ แล้วคนท่ีบอกคณุได้ดีท่ีสดุก็คือ ดร. ปิยสวสัดิ ์และเข้ำใจวำ่ที่ย้ำยออกมำจำกสภำพฒัน์ฯ ก็

เพื่อมำดแูลงำนด้ำนนีโ้ดยเฉพำะ 

คุณวีระพล : ผมอยูใ่นเหตกุำรณ์ตอนนัน้ คณุศลุ ีเป็นรัฐมนตรี 

ดร. ไพจิตร : คณุศลุที ำงำนไว้มำกเป็นคนท่ีท ำงำนเข้มแขง็ ผมเคยร่วมงำนกบัทำ่นตัง้แตไ่มเ่ข้ำไปเป็นรัฐบำลสมยัเปรม 1 

ผมเข้ำไปเป็นท่ีปรึกษำท ำเร่ือง ปตท. และเร่ืองอื่นๆ สว่นเร่ืองพลงังำนคณุศลุที ำทัง้หมด เป็นคนหนึง่ที่นำ่จะ

สมัภำษณ์ คือ คณุศลุ ีและ ดร. ปิยสวสัดิ ์

อ. เทียนไชย : ขอเรียนถำมจดุประสงค์ทีจ่ดัตัง้ สพช. เพื่อแก้ไขควำมไมม่เีอกภำพในกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนของประเทศ 

ซึง่อำจเป็นเหตผุลหนึง่ในหลำยเหตผุล หลงัจำกด ำเนินกำรจดัตัง้ สพช. มำแล้วได้มกีำรรวบรวมแนวทำงด้ำน

นโยบำยดงัที่อำจำรย์ไพจิตรพดูมำแล้วก็คงมี ประสทิธิภำพพอสมควร แตใ่นระยะหลงัมคีนพดูวำ่ยงัไมด่ี 

เทำ่ที่ควร ได้มองไกลถงึขัน้จะตัง้กระทรวงพลงังำนขึน้มำ โดยเฉพำะทำ่นรัฐมนตรีกร ทำ่นเคยพดูไว้วำ่

อยำกจะเห็นกำรพฒันำไปในรูปกระทรวงพลงังำน เพื่อให้มเีอกภำพมำกยิง่ขึน้ ไมท่รำบทำ่นจะเหน็ด้วยกบั

แนวคิดนีอ้ยำ่งไร หรือคิดวำ่ไมจ่ ำเป็นท่ีจะ รวบรวมหนว่ยงำนกรม กอง มำเป็นกระทรวง ซึง่หนว่ยงำน

รับผิดชอบด้ำนพลงังำน ในปัจจบุนัก็กระจำยไปตำมหนว่ยงำนตำ่งๆ หลำยกระทรวง เช่น ส ำนกั

นำยกรัฐมนตรี กระทรวงมหำดไทย กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ เลยคิดวำ่จะรวมเป็นกระทรวงเดยีว ไมแ่นใ่จวำ่

ถ้ำท ำอยำ่งนัน้จะเป็นผลดีผลเสยีตอ่กำรบริหำรงำนด้ำนนโยบำย พลงังำนของประเทศในอนำคตหรือเปลำ่ 

ดร. ไพจิตร : ถ้ำจะตอบคงเป็นควำมรู้สกึสว่นตวั คือผมเองไมเ่คยเช่ือวำ่ถ้ำมีปัญหำของกำรประสำนงำนแล้วให้รวมเข้ำมำ

เป็นหนว่ย งำนเดยีวกนั เพื่อจะได้มีเอกภำพตำมที่มคีนพดูกนัมำตลอด เพรำะปัญหำจริงๆ ไมไ่ด้อยูท่ี่กำรเป็น

เอกภำพในกำรบงัคบับญัชำแตปั่ญหำอยูท่ี่กระบวนกำร มำตรกำร และวิธีปฏิบตัิงำนวำ่มีประสทิธิผลหรือไม่ 

ปัญหำอยูท่ี่เนือ้หำสำระในกำรท ำงำน ไมไ่ด้อยูท่ี่กำรจดัรูปองค์กร ถ้ำเนือ้หำสำระของงำนไมด่ี กำรมีเอกภำพ

อำจจะท ำให้เลวร้ำยกวำ่เดิมก็ได้ ผมอยำกให้มองย้อนหลงัไป สมยัจอมพลสฤษดิ์มกีำรตัง้กระทรวงพฒันำกำร 

สมยันัน้มีคณุประเสริฐสขุเป็นรองนำยกรัฐมนตรี อยำ่ลมืวำ่สมยันัน้อ ำนำจของรัฐบำลมีมำก สดุท้ำยต้องยบุ

กระทรวงพฒันำกำรแล้วคืนกรมไปอยำ่งเดิม เพรำะวำ่เมื่อเอำกรมตำ่งๆ มำรวมอยูใ่นกระทรวงเดียวกนัวิธี



ท ำงำนไมไ่ด้เปลีย่นแปลง แล้วที่ร้ำยไปกวำ่นัน้ก็คือเมื่อก่อนนีอ้ยูค่นละกระทรวงไมค่อ่ยได้มีโอกำส ทะเลำะกนั 

พอมำอยูก่ระทรวงเดยีวกนัเจอหน้ำกนัทกุวนั ก็ทะเลำะกนัทกุวนั เพรำะฉะนัน้กำรจดัรูปองค์กรใหมไ่มไ่ด้แก้ไข

ปัญหำเสมอไป ถ้ำจะแก้ปัญหำจริงๆ ต้องแก้ไขทีเ่นือ้หำสำระ เวลำนีก็้มีปัญหำกำรตัง้

กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อมขึน้มำ ผมไมเ่ห็นด้วยเพรำะคิดวำ่ไมช่ว่ยอะไรมำกนกั ถ้ำจะ

แก้ไขกนัจริงๆ ต้องไปชว่ยในเร่ืองของกำรสร้ำงเครือขำ่ยที่เป็นผลในทำงปฏิบตัิมำกกวำ่ ซึง่เวลำนีใ้น

คณะกรรมกำรสิง่แวดล้อมแหง่ชำติได้พยำยำมท ำเป็นจดุเร่ิมทดลอง โดยมีกรรมกำรท่ีช ำนำญจำกหนว่ยงำน

ตำ่งๆ ก ำลงัทดลองเอำทกุกระทรวงเข้ำมำเป็นกรรมกำรดวูำ่มชี่องทำงที่จะสร้ำงเครือ ขำ่ยได้มำกน้อยแคไ่หน 

ท ำมำร่วมปีแล้ว ในปัจจบุนัคิดวำ่พอมีช่องทำงแตย่ำกเพรำะเป็น ธรรมเนียมในทำงปฏิบตัิวำ่ แตล่ะกระทรวง

เวลำไปประชมุหน้ำที่หลกัของเขำก็คือ รักษำผลประโยชน์ของกระทรวง หน้ำที่หลกัของเขำไมใ่ช่มำช่วยท ำงำน 

อนันีเ้ป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ 

    ผมคิดวำ่คอ่ยๆ แก้ไขในลกัษณะช่วยกนัดงูำนของชำติดีกวำ่ มำสร้ำงผลประโยชน์ให้กระทรวง ผมคิดวำ่มีทำง

ที่จะท ำได้ แตว่ำ่กำรแก้ไขปัญหำเพียงแตเ่อำไปเปลีย่นกลอ่งจำกกลอ่งใหญ่ท ำให้เลก็ลง จำกกลอ่งเลก็ท ำให้

ใหญ่ขึน้แล้วคนท ำงำนก็ไมเ่ปลีย่น วิธีท ำงำนไมเ่ปลีย่น มำตรกำรก็ไมเ่ปลีย่น บรรยำกำศก็ไมเ่ปลีย่น ทกุอยำ่ง

ไมม่ีอะไรเปลีย่น ซึง่อำจท ำให้เลวร้ำยขึน้เมื่ออยูใ่กล้ชิดกนั โอกำสทะเลำะกนัก็มำกขึน้ เป็นเร่ืองจริงที่เคยเกิด

ขึน้กบักระทรวงพฒันำกำรมำแล้ว ผมคิดวำ่ก ำลงัหลงทำง คือ คิดวำ่ตัง้กระทรวงขึน้มำแล้วปัญหำจะหมดไป 

ที่จะต้องเปลีย่นก็คอืเนือ้หำสำระของกำรท ำงำน ทศันคติของกำรท ำงำน ฝีมือของกำรท ำงำนแล้วที่ส ำคญั

ทีส่ดุก็คือควำมซื่อสตัย์สจุริตในกำรท ำงำน ถ้ำเอำของดมีำรวมกนัมนัก็ดีอยำ่งเดมิ เอำของชัว่มำรวมกนัมนัก็

ชัว่อยำ่งเดิม ที่ร้ำยไปกวำ่นัน้ถ้ำของชัว่มำรวมกนัอำจจะชัว่มำกขึน้ ค ำตอบสัน้ๆ ของผมคอืไมเ่ห็นด้วย 

อ. เทียนไชย : แนวนโยบำยกำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจในกำรเพิม่บทบำทของเอกชนในสำขำพลงังำนท่ีทำ่นดแูลอยูน่ัน้ ควำมคิด

ด้ำนนโยบำยตอนนัน้เป็นอยำ่งไร 

ดร. ไพจิตร : ก่อนที่ผมเข้ำไปตอนนัน้ปัญหำนีเ้ร่ิมมีแล้ว ผมเพียงแตเ่ข้ำไปสำนตอ่อยำ่งเร่ือง IPP เหตผุลส ำคญัก็คือ 1) 

กำรผกูขำดไมใ่ช่ของดีในแง่ของกำรพฒันำอยำ่งเร่งดว่น และในแงผ่ลประโยชน์ของผู้บริโภค และ 2) กำรท่ี

เรำมีระบบกึง่รำชกำรมนัไมม่ีหลกัประกนัวำ่กำรท ำงำนนีจ้ะรับใช้ผล ประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั หรือวำ่

จะรับใช้ผลประโยชน์ของรำชกำร สิง่ที่ท ำให้กลำยเป็นเร่ืองดว่นแตท้่ำยที่สดุตกลงกนัได้ก็คือ ฐำนะกำรเงินของ 

กฟผ. แตจ่ริงๆ แล้วตอนเร่ิม เจ้ำหน้ำที่ กฟผ. เองตัง้แตผู่้บริหำรลงไปจนถึงแรงงำนชว่งนัน้เขำไมเ่ข้ำใจก็มกีำร

คยุกนับอ่ย มำก สิง่ที่ท ำให้สดุท้ำยตกลงกนัได้ ก็คือเมื่อวเิครำะห์ข้อมลูฐำนะทำงกำรเงินของ กฟผ. แล้วเห็น

เดน่ชดัวำ่ กฟผ. กำรเงินไมม่ัน่คง เพรำะมีภำระเงินกู้มำกขึน้ โดยเฉพำะถ้ำเรำคำดกำรณ์ไปข้ำงหน้ำอำจต้อง

เพิ่มก ำลงักำรผลติทกุๆ ปี มีควำมชดัเจนในเร่ืองภำระดอกเบีย้ โดยเหตนุีท้ำง กฟผ. จึงยอม เร่ืองที่เรำจะแปร

รูปทัว่ไป เทำ่ที่ผมเห็นอยูต่อนนีม้อียู ่2 อยำ่ง ประเด็นที่หนึง่ คือ กำรแปรรูปในทำงกว้ำงมีรูปแบบมำกมำย 

แตพ่อบอกวำ่แปรรูปมกัจะคดิถึงเร่ืองขำย ซึง่เป็นสว่นเดียวเทำ่นัน้ จริงๆ แล้วจะแปรรูปอยำ่งไร ขึน้อยูก่บั

หลกักำรงำ่ยๆ วำ่ ท ำแล้วผลประโยชน์สงูสดุของประเทศชำติและของประชำชนคืออะไร ถ้ำขำยแล้วดีที่สดุก็

ขำย ถ้ำขำยแล้วไมด่ีที่สดุก็ท ำวิธีอื่น คณุจะท ำอะไรก็ตำมควรจะยดึหลกัประโยชน์สงูสดุของประชำชน ถ้ำ

หำกวำ่ตกลงกนัได้แล้วผมเช่ือวำ่ท ำโดยบริสทุธ์ิใจมนัก็ตกลงกนัได้ทกุฝ่ำย มนันำ่จะดกีวำ่ แตท่ี่เป็นปัญหำอยู่

ตลอดเวลำก็เพรำะไมเ่คยมคีวำม ชดัเจนวำ่ที่รัฐบำลอยำกจะท ำๆ ไปเพื่ออะไร 



    ประเด็นที่สอง คือ กำรแปรรูปจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจกบัทกุฝ่ำย รัฐบำลจะอำศยัวำ่ฉนัเป็นรัฐบำลฉนัสัง่ได้ 

รับรองได้วำ่มีปัญหำ ก่อนที่จะไปสัง่ใครคณุต้องท ำควำมเข้ำใจกบัทกุฝ่ำยให้ถกูต้องเสยีก่อน เรำได้บทเรียน

มำแล้วจำกเร่ือง IPP ซึง่ตอนแรกมีปัญหำมำกแตต่อนหลงัตกลงกนัได้เพรำะชีใ้ห้เขำเห็นถึงผลประโยชน์ ที่จะ

ได้รับ ผมเช่ือวำ่ถ้ำยดึหลกั 1) ผลประโยชน์สงูสดุของบ้ำนเมือง และ 2) ให้ทกุฝ่ำยเข้ำมำเก่ียวข้องตัง้แตต้่น 

อยำ่งนีท้ ำได้แตถ้่ำท ำโดยอำศยักำรสัง่เพียงอยำ่งเดียวไมม่ีทำง 

อ. เทียนไชย : ฉะนัน้เทำ่ที่ด ำเนินงำนมำแล้วอำจำรย์คิดวำ่ยงัไมถ่กูต้อง 

ดร. ไพจิตร : ผมเห็นวำ่ 1) หลกักำรยงัไมช่ดัเจน และ 2) ผมไมแ่นใ่จวำ่จะใช้ฝีมือกนัมำกน้อย แคไ่หน ผมไมไ่ด้ต ำหนิใคร 

ผมดใูนฐำนะชำวบ้ำน ผมคิดวำ่ผู้ที่รับผิดชอบไมไ่ด้ใช้แรง ถ้ำมนังำ่ยอยำ่งนัน้เขำคงท ำกนัไปนำนแล้วไมร่อจน

มำถงึรัฐบำลชดุนี ้

อ. เทียนไชย : เร่ืองกองทนุเพื่อสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน 

ดร. ไพจิตร : ด้ำนกองทนุอนรัุกษ์ฯ ที่ตัง้ขึน้มำเพรำะเห็นวำ่ในอนำคตปัญหำด้ำนพลงังำนทวีควำมส ำคญัมำกขึน้ ที่เป็นหว่ง

กนัมำกก็คือในอดีตที่ผำ่นมำ ควำมสนใจของผู้บริหำรมกัจะมุง่ไปในทำงด้ำนกำรจดัหำพลงังำนเป็นสว่นใหญ่ 

แตไ่มค่อ่ยได้ดดู้ำนควำมต้องกำรใช้เทำ่ที่ควร อำจเป็นเพรำะ หนึง่คนไมค่อ่ยฉลำด สองฐำนะกำรเงินของ

ประเทศเร่ิม จะแย ่เพรำะฉะนัน้จงึคิดวำ่หลกัอยำ่งหนึง่ด้ำนนโยบำยคือกำรอนรัุกษ์ ถ้ำอนรัุกษ์ ได้มำกแคไ่หน

ก็จะลดควำมจ ำเป็นท่ีจะเพิ่มด้ำนกำรผลติได้มำกเทำ่นัน้ แตท่ี่นำ่ เป็นหว่งก็คือไมม่ีกลไกอะไรเลยในกำร

อนรัุกษ์ ที่ผำ่นมำเรำท ำกนัแบบไฟไหม้ฟำง พอน ำ้มนัแพง ก็ท ำโดยกำรห้ำมดทูวีี เป็นต้น ซึง่เป็นกำรแก้ไขที่

ปลำยเหตทุัง้นัน้ จึงคิดวำ่นำ่จะมวีิธีที่ดีกวำ่นีท้ีจ่ะท ำในเร่ืองของกำรจดักำรด้ำนควำมต้อง กำรเทำ่ทีท่ ำไว้ คือ 

1) ตดัเงินสว่นหนึง่ไปจำกกองทนุน ำ้มนั และ 2) ก ำหนดให้มีรำยได้เข้ำกองทนุอนรัุกษ์ฯ ตลอดเวลำ ทกุลติร

ที่ขำยน ำ้มนัเดิมก ำหนดไว้ที่ 7 สตำงค์ตอ่ลติร ซึง่ดวูำ่มำก ตอนหลงัพอน ำ้มนัแพงเข้ำใจวำ่ลดลงไปเหลอื 3 

สตำงค์ ซึง่ 3 สตำงค์ ก็ยงัมำกอยูท่กุทำ่นก็รู้อยูว่ำ่กองทนุฯ ยงัมเีงินเหลอือยู ่15,000 กวำ่ล้ำนบำท 

เพรำะฉะนัน้ปัญหำในเร่ืองกำรจดัตัง้กองทนุสว่นใหญ่แล้วจะมีปัญหำถึงเวลำเบิก เงินไมไ่ด้ ถึงเวลำส ำนกั

งบประมำณบอกไมเ่ห็นด้วย ปัญหำนีเ้กิดขึน้กบัทกุกองทนุ แตก่องทนุอนรัุกษ์ฯ ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัส ำนกั

งบประมำณจึงไมม่ีปัญหำนี ้ปัญหำของกองทนุฯ อยูท่ี่วำ่เมื่อ ตัง้มำแล้ว ได้ท ำหน้ำที่สมควรกบัทรัพยำกรทีใ่ห้

ไปมำกน้อยแคไ่หน อนันีอ้ำจำรย์พรำยพลคงรู้ดี ผมถำมอำจำรย์พรำยพลในฐำนะกรรมกำรวำ่ 8 ปีที่ผำ่นมำ

อะไรคือ ผลงำนชิน้โบว์แดงของกองทนุอนรัุกษ์ฯ 

อ. พรายพล : ถ้ำจะถำมวำ่อะไรท่ีเป็นผลงำนของกอง ทนุอนรัุกษ์ฯ ที่โดดเดน่ท่ีสดุคงเป็นเร่ืองของงำนประชำสมัพนัธ์เพื่อ

สร้ำงจิตส ำนึกโดยทัว่ ไป ภำพท่ีออกมำสูส่ำยตำประชำชนชดัเจนมำก นอกนัน้ไมค่อ่ยเดน่ชดัเทำ่ไหร่ 

โดยเฉพำะแผนงำนภำคบงัคบัซึง่เป็นเงินสว่นใหญ่ทีใ่ช้ไปแตย่งัไมค่อ่ยชดัเจน เทำ่ที่ควร 

ดร. ไพจิตร : งำนด้ำนประชำสมัพนัธ์ท ำได้คอ่นข้ำงดี ไมว่ำ่จะเป็นพลงังำนหำร 2 เร่ืองกำรกินปลำ หรือแม้แตม่นษุย์ตะกัว่ 

แตค่ ำถำมอยูท่ี่วำ่เรำลงทนุลงแรงตัง้กองทนุขึน้มำเพื่อท ำกำรประชำสมัพนัธ์ หรือ กำรประชำสมัพนัธ์ก็ดีแตม่นั

ฉำบฉวย ชำวบ้ำนเห็นแล้วบอกวำ่ ดีสนกุ แล้วก็หวัเรำะกนัเสร็จแล้วก็กลบัไปท ำอยำ่งเดิม อำจำรย์พรำยพล

พดูถึง แผนงำนภำคบงัคบัผมอยำกให้เป็นงำนแรกเร่ิม แตท่ี่ปรึกษำก็ไมค่อ่ยมีหรือมีแล้วก็ไมค่อ่ยรู้วำ่จะท ำ

อยำ่งไร หลงัจำก 8 ปีแล้วก็ยงัเหมือนเดิมคือทกุปีท ำได้ 20% ถำมวำ่เป็นควำมผดิของกรมพฒันำและ

สง่เสริมพลงังำน (พพ.) ใช่ หรือไม่ ผมคิดวำ่สว่นหนึง่ใช่ แตค่วำมผิดที่ร้ำยแรงที่สดุไมใ่ช่ของ พพ. แตเ่ป็นของ



กองทนุอนรัุกษ์ฯ เพรำะกฎหมำยเขียนไว้ให้กองทนุฯ ท ำอะไรก็ได้ ไปเปิดกฎหมำยดรัูบรองได้เลย แตก่องทนุ

ท ำตวัเสมือนทำสท่ีไมย่อมปลดปลอ่ย วิ่งกลบัเข้ำไปอำศยัระเบียบรำชกำร ที่ร้ำยแรงที่สดุก็คือแทนที่จะสร้ำง

ระเบียบวำ่ด้วยกำรเงินวำ่ด้วยกำรพสัด ุซึง่เป็นหวัใจของกำรท ำงำน กลบัไปอำศยัระเบียบรำชกำรโดยเฉพำะ

ระเบียบวำ่ด้วยส ำนกันำยกรัฐมนตรี เมื่อเป็นอยำ่งนัน้ทกุอยำ่งก็เหมือนกบัรำชกำร ถ้ำอยำ่งนัน้แล้วจะตัง้

กองทนุขึน้มำท ำไม เอำเงินไปเพิม่ให้ พพ. ก็ได้ผลเทำ่กนั เมื่ออำศยัระเบียบส ำนกันำยกฯ คนที่ปฏิบตัิจะต้อง

ท ำตำม ถ้ำไมท่ ำตำมก็จะผิดกฎหมำย ผมเคยบอกวำ่ท ำไมไมท่ ำงำนให้เร็วกวำ่นี ้เขำบอกวำ่ผมท ำไมไ่ด้ถ้ำท ำ

ไปก็ติดตำรำง มนัก็เป็นเร่ืองจริง ถำมวำ่ใครเป็นคนสร้ำงปัญหำขึน้มำ ก็คือ กองทนุอนรัุกษ์ฯ กฎหมำยเขียนไว้

ให้ท ำอะไรก็ได้ แตส่ิง่ทีก่องทนุฯ ท ำก็คือ ไมค่ิดอะไรทัง้นัน้ นอกจำกอำศยัระเบียบรำชกำรทัง้หมด เรำสร้ำง

กองทนุฯ ขึน้มำเพื่อให้มีโอกำสท ำงำนได้อยำ่งอิสระมีควำมคลอ่งตวั แตก่องทนุฯ ไมไ่ด้ท ำเลยแล้วยงัอ้ำงวำ่

ติดระเบียบกระทรวงกำรคลงัท ำไมไ่ด้ เพรำะฉะนัน้ตรำบใดที่ไมเ่ปลีย่นกลบัก็ขอให้เปลีย่น subcontract 

ออกไป และตัง้เปำ้หมำยขึน้มำวำ่ปีนีจ้ะท ำก่ีตำรำงเมตร แล้วออกประมลูนำนำชำติไปเลย ถ้ำเขำท ำแล้วก็ยงั

กลวัอีก ก็อยำ่ตรวจรับเองให้จ้ำงบริษัทหรือบริษัทฝร่ังระดบัโลกให้เขำมำเป็นคนตรวจ รับอยำ่งน้อยก็คงจะได้

งำน 80 - 90% ถ้ำบริษัทท ำไมไ่ด้ตำมเปำ้ก็เรียกคำ่ปรับให้แพงๆ ปรับทกุวนั อยำ่งนีง้ำนก็เดิน แตต่รำบใด

ที่ยงัไมต้่องกำรจะมีระเบียบเป็นของตวัเองยงัอำศยัระเบียบของสว่น รำชกำร และต้องกำรให้หนว่ยรำชกำรท ำ 

ฉะนัน้งำนจงึเป็นอยูอ่ยำ่งนี ้ไมม่อีะไรเปลีย่นแปลง ไมม่ีอะไรเกิดขึน้ อนันีเ้ป็นจดุเร่ิมที่แสดงให้เห็นวำ่กองทนุฯ 

ไมป่ฏิบตัิให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ผมพดูได้เพรำะผมเป็นคนร่ำงกฎหมำย 

    สิง่ที่เรำต้องกำรให้กองทนุฯ ท ำก็คือท ำงำนในเชิงรุก จะต้องออกไปสร้ำงกลไก สร้ำงแนวทำงทีจ่ะกอ่ให้เกิด

กำรอนรัุกษ์พลงังำนท่ีได้ผลทัว่รำชอำณำจกัร กองทนุฯ นัง่ทบัเงินแล้วรอคนมำขอ อนันีไ้มใ่ชเ่ชิงรุก จริงๆ แล้ว

เป็นหน้ำที่ของกรรมกำรท่ีจะต้องก ำหนดนโยบำยให้ชดัเจนวำ่ส ำนกังำนจะต้อง ท ำอะไรบ้ำง เร่ืองนีถ้ำมวำ่ดำ่

ใครขอตอบวำ่ดำ่กรรมกำรก็คือดำ่ตวัเองแตเ่รำก็พดูแล้วหลำย หนแตส่ ำนกังำนไมท่ ำจะให้ ท ำอยำ่งไร 

ตวัอยำ่งง่ำยๆ เร่ืองพลงังำนหมนุเวียน กำรท ำก๊ำซชีวภำพจำกมลูสตัว์ ท่ีท ำเพรำะมีกรมสง่เสริมฯ ขอมำ เร่ือง

เอทำนอลก็มชี่วยอยู ่80 ล้ำนบำท เร่ืองเซลล์แสงอำทิตย์ช่วย กฟผ. อยู่ 40 กวำ่ล้ำนบำท แตล่อง

เปรียบเทียบด้วยสำมญัส ำนกึระหวำ่งเอทำนอลใช้ไป 80 ล้ำนบำท แตโ่ฆษณำหำร 2 ใช้ไป 150 ล้ำนบำท 

สมเหตสุมผลหรือไม ่ท ำไมเร่ืองเอทำนอลถึงปลอ่ยให้หนว่ยงำนอืน่โดยเฉพำะกระทรวง อตุสำหกรรมไปตัง้

กรรมกำรและไปตดิตอ่กบับรำซิลให้มำช่วย บรำซิลผลติเอทำนอลจำกอ้อย แตข่องเรำควรจะท ำจำกมนั

ส ำปะหลงั ถำมวำ่มีใครท่ีเช่ียวชำญจริงๆ บ้ำง ในเร่ืองมนัส ำปะหลงั แล้วท ำไมกองทนุฯ จึงไมส่ง่เสริมให้มกีำร

วิเครำะห์วจิยัและก็ท ำโครงกำรน ำร่องทำงด้ำนนีโ้ดยใช้ มนัส ำปะหลงั เพรำะเรำมีปัญหำเร่ืองมนัส ำปะหลงัล้น

ตลำดท ำไมเรำไมค่ิดชว่ยตวัเอง แทนที่จะต้องน ำเข้ำน ำ้มนั ถ้ำจะบอกวำ่น ำ้มนัรำคำถกู ท ำแล้วไมคุ่้ม คณุรู้ได้

อยำ่งไรวำ่น ำ้มนัรำคำจะถกูอยูต่ลอดเวลำ ถ้ำผมจ ำ ไมผิ่ดถ้ำรำคำน ำ้มนัไมต่ ่ำกวำ่ 12 บำท/ลติร เอทำนอลก็

ท ำได้ ซึง่โอกำสรำคำที่จะต ำ่กวำ่ 12 บำท/ลติร ในระยะยำวคงจะไมม่ีแล้ว ตวัอยำ่งนีชี้ใ้ห้เห็นวำ่กองทนุฯ 

ควรจะตัง้นโยบำยให้ชดัเจน เห็นด้วยไมเ่ห็นด้วยคอ่ยไปวำ่กนั อยำ่งน้อยที่สดุควรจะต้องดวูำ่เร่ืองพลงังำน

หมนุเวยีนจะเป็นนโยบำยหลกัหรือ ไม ่ถ้ำไมเ่ป็นก็ทิง้ไป ส ำนกังำนต้องให้แผนงำนออกมำไมว่ำ่จะเป็นเซลล์

แสงอำทิตย์ พลงังำนลม ทกุอยำ่งเรำต้องสร้ำงขีดควำมสำมำรถเอำไว้ สิง่ที่เรำไมไ่ด้ท ำก็คือวำ่เรำไมไ่ด้ดเูลย

วำ่ควรเอำของพวกนีม้ำใช้ประโยชน์ ในเร่ืองของกำรประหยดัพลงังำนถำมวำ่มีคนใช้ หลอดผอมก่ีเปอร์เซ็นต์ 

อ. พรายพล : สว่นใหญ่นำ่จะเกินคร่ึงแล้วแตผ่มไมแ่นใ่จ กฟผ. คิดไว้ประมำณ 70 % ขึน้ไป 



ดร. ไพจิตร : ผมไมค่อ่ยแนใ่จ เพรำะต้องเปลีย่นขัว้บำลำสต์ ซึง่มีรำคำแพง หลอดตะเกียบดีแต ่ก็แพง ซึง่ต้นทนุทัง้หมดเรำ

ได้จงูใจอะไรในเชิงรุกบ้ำง ผมไมแ่นใ่จวำ่เป็นฝีมือของเรำหรือเปลำ่ที่ไปฝำกขำยที่ร้ำนเซเวน่อีเลฟเวน 

อ. พรายพล : กฟผ. เป็นคนด ำเนินกำร 

ดร. ไพจิตร : ของพวกนีก้องทนุฯ ท ำอะไร ถ้ำท ำอะไรฉำบฉวยเหมือนไฟไหม้ฟำงจะไมม่ีผล ในระยะยำว อยำ่งเชน่ วนั

ปลอดรถเมื่อวนัท่ี 22 กนัยำยน ซึง่ครัง้แรกอำจจะตื่นเต้นกนั เพรำะคณุชวนจอดรถไว้ที่บ้ำน พอหลงัจำกวนั

นัน้แล้วมีใครจอดรถไว้บ้ำนบ้ำง ที่ผมอยำกจะเห็นก็คือ แผนงำนระยะยำวท ำอยำ่งตอ่เนื่อง เงินมีตัง้ 

15,000 ล้ำนบำทเรำท ำอะไรบ้ำงในเร่ืองนโยบำยพลงังำน กำรควบคมุกำรใช้พลงังำนท่ีได้ผลทีส่ดุคือรำคำ 

เรำเคยมจีดุยืนบ้ำงไหมเร่ืองรำคำ เมื่อไหร่รำคำน ำ้มนัแพงก็ปลอ่ยให้รัฐท ำเร่ืองทีม่นับิดเบือนโครงสร้ำงรำคำ 

ทัง้หมด อยำ่งน้อยที่สดุต้องมีเจ้ำของเร่ืองบอกวำ่เรำไมเ่ห็นด้วยแนน่อนสดุท้ำยคณะ รัฐมนตรีจะเป็นผู้ตดัสนิ 

แตเ่ป็นหน้ำที่ของคณุทีจ่ะต้องชีแ้จงคณะรัฐมนตรี ตอนนีย้งัไปอดุหนนุให้กบักลุม่ประมง รถสบิล้อ ผมไมไ่ด้

บอกวำ่ กำรเมืองไมใ่ช่เร่ืองส ำคญั แตเ่รำไมใ่ช่นกักำรเมือง เรำเป็นนกัวิชำกำรต้องบอกรัฐบำลวำ่วธีิที่ถกูคือ

อะไร ถ้ำรัฐบำลไมฟั่งเรำก็ท ำหน้ำที่ของเรำไป แตท่กุวนันีค้ณุท ำหน้ำที่ตรงนีห้รือเปลำ่ เรำควรมจีดุยืน เวลำ

สร้ำงกองทนุฯ ขึน้มำ มเีจตนำรมณ์ที่ดี แต ่กองทนุฯ ไมไ่ด้ท ำอะไรตำมเจตนำรมณ์นัน้เลย รำยจำ่ยที่ใหญ่ที่สดุ

ของกองทนุฯ ใน 8 ปีที่ผำ่นมำคอือะไร อำจำรย์พรำยพลตอบได้ไหม 

อ. พรายพล : คงเป็นงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์  

ดร. ไพจิตร : ไมใ่ช่ คำ่ใช้จำ่ยรำยใหญ่ที่สดุของกองทนุฯ ก็คือเงินจ ำนวน 450 ล้ำนบำท ที่ใช้สร้ำงส ำนกังำน สพช. ค ำถำม

คือท ำไมต้องมีที่ท ำงำนท่ีใช้เงินถงึ 450 ล้ำนบำท ถ้ำ คณุเอำ 450 ล้ำนบำท ไปทุม่เทท ำพลงังำนหมนุเวยีน 

จะให้ประโยชน์แก่บ้ำนเมืองมำกกวำ่นีห้รือเปลำ่ ผมอยำกจะเห็นคณะกรรมกำรเอำจริงกบัเร่ืองนี ้กลบัไปดู

เจตนำรมณ์ของกำรตัง้กองทนุ เรำต้องมีนโยบำยทีช่ดัเจนวำ่ในแตล่ะเร่ืองจะท ำอยำ่งไรควรออกไปท ำงำนใน

เชิง รุก หำงำน หำคน ไปสร้ำงตลำดเทคโนโลยี อะไรก็ตำมที่จะเอำคนจำกสว่นตำ่งๆ มำร่วมกนัในกำรท ำงำน 

ผมคิดวำ่งำนท่ีท ำไปแล้วต้องมีผลงำนออกมำ ผมเรียนตำมตรงวำ่ใน 8 ปีที่ผำ่นมำไมเ่ห็นกองทนุฯ ได้ท ำอะไร

ให้มีผลประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

อ. เทียนไชย : อำจเพรำะขำดกระบวนกำรก ำหนดเปำ้หมำยและประเมิน ผล ซึง่ไมไ่ด้อยูใ่นขอบเขต ของงำนชิน้นี ้งำนทกุ

อยำ่งถ้ำไมม่ีเปำ้หมำยที่ชดัเจนและขำดกำรประเมินผลก็จะเป็นอยำ่งนีไ้ป เร่ือยๆ 

ดร. ไพจิตร : ผมคิดวำ่เป็นควำมผิดของกรรมกำรท่ีควรจะเข้ม งวดได้มำกกวำ่นี ้แตผ่มดแูล้วกรรมกำรไมค่อ่ยมำประชมุ สง่

แตห่น้ำห้องมำเพรำะเขำดแูล้ววำ่มำประชมุแล้วก็ไร้ประโยชน์ มีแตพ่วกกรรมกำรท่ีไมม่ีงำนท ำ ควำมจริงถ้ำไป

ได้ผมก็ไปทกุครัง้ แตส่ว่นมำกที ่ไมค่อ่ยได้ไปเพรำะประธำนเปลีย่นวนัประชมุกระทนัหนับอ่ยๆ ซึง่เรำไมม่ีทำง

ไปประชมุได้เพรำะมีนดัไว้หมดแล้ว ในสภำพอยำ่งนีม้ีกรรมกำรก็ไร้ประโยชน์ จริงๆ แล้ว ส ำนกังำนฯ หรือ 

เลขำฯ ต้องเป็นคนผลกัดนังำนให้เกิดขึน้ ประธำนมีควำมส ำคญั ในแง่ของกำรสนบัสนนุอนมุตัิให้เป็นไปได้ 

คนชงเร่ืองจะต้องเป็น เลขำฯ ของส ำนกังำน ถ้ำชงเร่ืองขึน้มำผมเช่ือวำ่กรรมกำรก็พร้อมทีจ่ะรับฟังควำมเห็น 

และจะมีกรรมกำรมำประชมุมำกขึน้ ทกุวนันีเ้ร่ืองอนมุตัิโครงกำร อนกุรรมกำรท ำหมดแล้ว วำระกำรประชมุก็

ไมม่ีสำระ ถ้ำอยำ่งนีก้รรมกำรจะไปประชมุกนัท ำไม ถ้ำทำงคณะที่ท ำเร่ืองนีจ้ะเขยีนเอกสำรเร่ืองนีข้ึน้มำ 



ขอให้ทำงส ำนกังำนฯ ท ำงำนให้เหมำะสมกบักำรเป็นเจ้ำของเร่ืองนี ้ถ้ำไมอ่ยำ่งนัน้งำนก็จะเป็นอยูอ่ยำ่งนีไ้มม่ี

อะไรดีขึน้ 

อ. พรายพล : หลำยอยำ่งผมเห็นด้วยเร่ืองกฎระเบียบ แตม่ีปัจจยัมำกกวำ่นัน้คอื ประกำรแรก เงินมีมำก วตัถปุระสงค์และ

แผนงำนหลำกหลำย ทัง้ สพช. และ พพ. มีงำนอยำ่งอื่นๆ ที่ต้องท ำด้วย โดยเฉพำะ พพ. อยำ่งเช่นกำรสร้ำง

เขื่อน สร้ำงฝำยสบูน ำ้ด้วยไฟฟำ้ ที่ต้องใช้งบประมำณมำก ฉะนัน้ในแง่ของวตัถปุระสงค์ และภำระงำน ท ำให้

ไมค่อ่ยมเีวลำทุม่เทในงำนเก่ียวกบักองทนุอนรัุกษ์ฯ มำกเทำ่ทีค่วร เร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ที่ผมสงัเกตเห็น 

ดร. ไพจิตร : พพ. เป็นปัญหำมำนำนแล้วกบังำนท่ีสบูน ำ้ด้วยไฟฟำ้ตัง้แตผ่มเป็นรัฐมนตรี ผมถำมเขำวำ่ท ำไมไมท่ ำงำน

ทำงด้ำนนโยบำย ผมวำ่ส ำนกังำนฯ จะต้องปฏิรูปตวัเองถ้ำบอกวำ่ก ำลงัไมพ่อ กองทนุฯ มเีงินตัง้ 15,000 

ล้ำนบำท ท ำไมไมจ้่ำงคนอื่นท ำ กฎหมำยทีเ่รำเขียนไปให้ท ำได้ โดยให้กรรมกำรอนมุตัิเทำ่นัน้ เจตนำรมณ์ที่

สร้ำง กองทนุฯ ขึน้มำก็เพื่อให้เป็นหนว่ยงำนหลกัที่จะท ำงำนเชิงรุกในเร่ืองของกำรอนรัุกษ์ พลงังำน กองทนุ

อื่นๆ ยงัติดปัญหำเร่ืองไมม่เีงิน แตก่องทนุอนรัุกษ์ฯ ก ำลงัจมเงินตำย แตไ่มท่ ำงำน 

อ. พรายพล : สกว. ได้เงินบำงสว่นจำกกองทนุเพื่อสง่เสริมกำรอนรัุกษ์พลงังำน 

ดร. ไพจิตร : ฉะนัน้กองทนุอนรัุกษ์ฯต้องท ำงำนแบบเชิงรุก แล้วต้องท ำอยำ่งจริงจงั ต้องทบทวน วำ่งำนอะไรส ำคญั แล้ว

สร้ำงมนัขึน้มำ ถ้ำรำยจ่ำยก้อนใหญ่ที่สดุใน 8 ปี จ ำนวน 450 ล้ำนบำท ใช้ในกำรสร้ำงตกึส ำนกังำนมนัไม่

เหมำะสม 

อ. พรายพล : ตกึก่อสร้ำงไว้จะเสร็จแล้ว เหลอืเฉพำะตกแตง่โดยซือ้ทัง้ที่ทัง้ตกึ 

ดร. ไพจิตร : ใช้ 450 ล้ำนบำทแล้ว 80 ล้ำนท ำเร่ืองเอทำนอล 

อ. พรายพล : ในเร่ืองกองทนุฯอำจำรย์ไพจิตรก็เป็นกรรมกำร แล้วได้พดูมำตลอดเก่ียวกบัเร่ืองนี ้มีวิธีกำรหรือกลยทุธ์

อะไรบ้ำงไหมที่จะปรับเปลีย่นให้ สพช. หรือ พพ. ท ำในลกัษณะ ที่จะเปลีย่นตำมที่อำจำรย์อยำกเห็น 

ดร. ไพจิตร : ควำมหวงัของเรำก็คือ คณุไปเขียนเอกสำรเร่ืองอนรัุกษ์ให้ดี แล้วเรำก็ไปจดัสมัมนำกลุม่เลก็เอำคนท่ีมี

ควำมสำมำรถมำดวูำ่จะท ำอะไรได้ ถ้ำดแูล้วเห็นวำ่อะไรควรท ำก็มอบให้ส ำนกังำนเอำไปท ำ ให้ระยะเวลำ 

60 วนัในกำรปฏิบตัิ ถ้ำยงัท ำมำไมด่ีก็เพิ่มเวลำให้อกี 30 วนั ถ้ำยงัท ำไมด่ีอีกก็ปลดออก ต้องท ำอยำ่งนีง้ำน

ถึงจะเดิน ฉะนัน้ต้องอำศยักำรเขยีนเอกสำรให้ดีๆ แล้วมำจดัประชมุหำคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำ

พิจำรณำร่วมกนั 

อ. เทียนไชย : เป็นแนวทำงที่ด ี

ดร. ไพจิตร : ได้กำรบ้ำนไปแล้วนะ 

อ. พรายพล : อยำ่งน้อยก็เป็นข้อเสนอแนะท่ีดี 

อ. เทียนไชย : ขอเรียนถำมในเร่ืองกว้ำงๆ ด้ำนกำรก ำหนดนโยบำยพลงังำนของประเทศทัง้ปัจจบุนัและอนำคตวำ่มีแนวทำง

ที่ถกูต้องเหมำะสมอยำ่งไร 

ดร. ไพจิตร : ผมไมใ่ช่ผู้ รู้ทำงด้ำนนี ้



อ. พรายพล : จำกประสบกำรณ์ในอดีตที่เคยเก่ียวข้อง 

ดร. ไพจิตร : ผมวำ่ 1) เร่ืองอนรัุกษ์พลงังำนเป็นเร่ืองส ำคญัมำก เพรำะงำนของเรำยงัไมม่ีประสทิธิภำพ 2) เร่ืองกำรใช้

ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 3) เร่ืองของโครงสร้ำงรำคำที่ถกูต้อง เรำเป็นประเทศที่ผลติน ำ้มนัเองไมไ่ด้ 

แตเ่รำเป็นประเทศหนึง่ในโลกทีใ่ช้น ำ้มนัรำคำถกูที่สดุในโลก องักฤษมีแหลง่น ำ้มนัเองก็ยงัใช้น ำ้มนัแพงกวำ่

เรำหลำยเทำ่ สมยัก่อนขึน้รำคำน ำ้มนัเบนซินพิเศษได้อยำ่งเดียว น ำ้มนัชนดิอื่นขึน้ไมไ่ด้ รำคำก็เลยถ่ำง

ออกไปอีก ผมคิดวำ่สมยันีง้่ำยกวำ่ ประชำชนพร้อมที่จะยอมรับมำกขึน้ เร่ืองแปรรูปรัฐวิสำหกิจผมคดิวำ่

สมควรท่ีจะท ำ แตต้่องยดึหลกั 2 ประกำรคือ ผลประโยชน์สงูสดุของบ้ำนเมืองแล้วเอำทกุฝ่ำยที่เก่ียวข้องเข้ำ

มำมีสว่นร่วม กนั  

อ. เทียนไชย : นโยบำยพลงังำนท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมคิดวำ่ด ำเนินกำรมำถกูทำงหรือดีพอหรือยงั 

ดร. ไพจิตร : งำนท่ีเรำท ำได้ส ำเร็จแตไ่มใ่ช่ฝีมอืผม แตเ่ป็นฝีมือของ ดร. ปิยสวสัดิ์ เร่ืองน ำ้มนั ไร้สำรตะกัว่ อีกเร่ืองที่คนไม่

คอ่ยรู้เร่ืองแตส่ ำคญัมำกคือ เร่ืองของคณุภำพน ำ้มนั เชือ้เพลงิ เทำ่ที่ผมทรำบท ำได้ส ำเร็จมำก ผมยกให้เป็น

ฝีมือของ สพช. ถึงแม้จะเปลีย่นรัฐบำลมำหลำยสมยั เร่ืองนีต้้องท ำตอ่ไปหยดุไมไ่ด้ มีแผน 7 ปีส ำเร็จแล้ว ก็

จะต้องมีแผน 7 ปีตอ่ไป เพรำะเหตวุำ่เป็นควำมต้องกำรพืน้ฐำน กำรมีอำกำศสะอำดหำยใจ เป็นสทิธิขัน้มลู

ฐำนของมนษุย์ทกุคน ที่ผมเป็นหว่งก็คือ เดีย๋วนี ้ดร. ปิยสวสัดิ์ไปอยูก่รมประชำสมัพนัธ์ แล้วจะมใีครท ำหน้ำท่ี

นีต้อ่ แต ่สพช. ก็ เข้มแขง็พอท่ีจะสำนงำนตอ่ไปได้ 

อ. เทียนไชย : ตอนที่อำจำรย์ไพจิตร เข้ำมำดแูล ตอนนัน้อนมุตัิโครงกำรอำ่วไผ ่ซึง่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชือ้เพลงิ คณะรัฐมนตรี

อนมุตัิก็แสดงวำ่ถำ่นหินนำ่จะเป็นทำงเลอืกเชือ้เพลงิหนึง่ แตต่อนนีใ้ห้ชะลอไว้ 

ดร. ไพจิตร : ผมคิดวำ่ถำ่นหินเป็นทำงออกทำงหนึง่ เพรำะวำ่เทคโนโลยีปัจจบุนัสำมำรถท ำได้ โดยมมีลภำวะในระดบัหนึง่

ที่ยอมรับได้ เร่ืองอำ่วไผเ่ป็นท่ีเดมิที่จะสร้ำงโรงไฟฟำ้นิวเคลยีร์ แตม่ีปัญหำ 2 ประกำร คือ โรงไฟฟำ้นิวเคลยีร์

ไมม่ีคนด ูพอมำถึงสมยัที่จะท ำโรงไฟฟำ้ถำ่นหินมีคนดมูำกพอแล้ว จะต้องระเบิดหินจ ำนวน 12 ล้ำนตนั หรือ 

12 ล้ำนคิว ถ้ำจ ำไมผิ่ดผมวำ่คณะรัฐมนตรีไมไ่ด้อนมุตั ิ

คุณวีรพล : ตอนนัน้มีเอกสำรวำ่รัฐบำลอนมุตัิให้ กฟผ. ด ำเนินกำร 

อ. เทียนไชย : วนัท่ี 4 ก.พ. 2535 คณะรัฐมนตรีอนมุตัิเห็นชอบในหลกักำรให้ กฟผ. สร้ำงโรงไฟฟำ้อำ่วไผโ่รงที่ 2 ขนำด 

700 เมกะวตัต์ สมยัรัฐบำลอำนนัท์ 1  

ดร. ไพจิตร : ผมจ ำไมไ่ด้ แตผ่มจ ำได้วำ่เรำมข้ีอคดัค้ำนมำกเพรำะวำ่ตอนนัน้เพิง่จะเกิดปัญหำเร่ือง ระเบิดภเูขำที่เกำะสชีงั 

3 ล้ำนควิ โรงไฟฟำ้นีต้้องระเบิดหิน 12 ล้ำนคิว หรือ 12 ล้ำนตนั ผมจ ำได้วำ่เป็นคนเสนอปัญหำนีข้ึน้

มำแล้วอนมุตัิไปได้อยำ่งไร 

อ. เทียนไชย : ในระยะหลงัโครงกำรโรงไฟฟำ้ถ่ำนหินถกูตอ่ต้ำนมำก จำกที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ใกล้ตวั

ที่สดุ 

ดร. ไพจิตร : ตอนนัน้ไมไ่ด้มีกำรพิจำรณำถงึกำรใช้ถ่ำนหิน กฟผ. ยืนยนัวำ่เทคโนโลยีปัจจบุนัสำมำรถท ำได้ แตท่ี่ผมจ ำได้มี

ข้อคดัค้ำน 2 เร่ือง คือ เร่ืองของประชำชนที่อยูใ่น พืน้ท่ี และเร่ืองกำรระเบิดหิน 12 ล้ำนตนัมำถม ผมขอฝำก

เร่ืองอนรัุกษ์พลงังำน ให้ไปจดัท ำเอกสำรให้ดีๆ จะได้เป็นจดุเร่ิม 



อ. เทียนไชย : เร่ืองก๊ำซเรือนกระจกกบักำรใช้พลงังำนอำจำรย์มคีวำมคดิเห็นอยำ่งไร 

ดร. ไพจิตร : ผมคิดวำ่เป็นปัญหำที่ต้องแก้กนัทัว่โลก 

อ. เทียนไชย : อำจำรย์คิดวำ่ประเทศไทยควรจะวำงบทบำทอยำ่งไร 

ดร. ไพจิตร : ประเทศไทยวำงบทบำทดีมำตลอด แตป่ระเด็นคือ เรำในฐำนะประเทศเลก็จะไปบงัคบัประเทศใหญ่อยำ่งไร 

แตถ้่ำประเทศสหรัฐฯ ได้จอร์จ บชุ เป็นผู้น ำ ผมวำ่ ไมส่ ำเร็จ เพรำะจอร์จ บชุ ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองเหลำ่นี ้แตถ้่ำ

เป็น อลั กอร์ ยงัพอ มีโอกำส ในฐำนะประเทศเลก็ๆ อยำ่งประเทศไทยไมส่ำมำรถที่จะท ำอะไรได้ ต้อง มำจำก

สหรัฐอเมริกำ ยโุรป ญ่ีปุ่ น  

 

  

  

  

 


