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หัวข้ อ : ทุบ “กฟผ. – ปตท.” คสช. ขอเวลาอีกไม่ นาน ทุนพลังงานรอรับได้ เลย!
ผู้จดั การสุดสัปดาห์ - งานยากที่รัฐบาลพลเรื อนทาไม่ได้ ขอให้ อดใจรออีกนิดรัฐบาลทหารพร้ อมจัดให้ นัน่ ก็คือ
การแปรรูปแบบซ่อนรูปรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของชาติ ทัง้ “การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
และ บมจ.ปตท.” ที่ขอซอยย่อยแตกไปเป็ นเอกชนอีกครัง้ ภายใต้ นโยบายเปิ ดเสรี พลังงาน คราวนี ้รัฐบาล คสช.
เลือกจังหวะที่ กฟผ.ต้ นทุนทางสังคมต่าลงหลังออกศึกรบกับมวลชนค้ านโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยไม่ฟังเสียงเตือน
หากดันทุรังระวังจะพังเอาง่ายๆ
ส่วน “มือดี” ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ส่งเข้ ามาจัดการย่อยสลายแบบให้ เนียนกิ๊ก คือ ดร.ศิริ จิระ
พงษ์พนั ธ์ รมว.พลังงาน คนใหม่ลา่ สุด ผู้ซงึ่ สร้ างภาพพจน์ดีมีศีลธรรมสูงส่งขนาดออกโรงปรามห้ ามรับของขวัญ
ราคาเกิน 3 พันบาท เป็ นครัง้ แรกของกระทรวงพลังงานกันเลยทีเดียว แต่ถ้าหากขุดโปรไฟล์กนั แล้ ว ดร.ศิริ ก็หา
ใช่อื่นไกล คนกันเองในกลุม่ ก๊ วนขาใหญ่ด้านกิจการพลังงานของประเทศที่ชาเลืองแลไปทางไหนก็เพื่อนพ้ อง
น้ องพี่ลกู ศิษย์ลกู หากันทังนั
้ น้ โดยมีผลงานวางรากฐานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของประเทศเป็ นเครื่ องการันตีใน
ดีกรี และฝี มือระดับปรมาจารย์
ความจริง ถ้ าจะว่าไปแล้ ว เรื่ องการแปรรูปแบบซ่อนรูป กฟผ. กับ ปตท.ที่มีใครบางคนตังใจปล่
้
อยให้ รั่วออกมา
ในเวลานี ้ อันที่จริงเป็ นแผนที่มีการวางกันเอาไว้ แบบยาวๆ มาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ดังจะเห็นได้ ตงแต่
ั ้ ระดับนโยบาย
ภาครัฐที่รัฐบาล คสช. ชูธงนาต้ องการเปิ ดเสรี ธุรกิจด้ านพลังงานเต็มรูปแบบโดยรับไม้ ผลัดที่สง่ ต่อกันมาจาก
รัฐบาลก่อนๆ คราวนี ้มาพร้ อมกับการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายให้ สอดรับกับนโยบาย
โดยร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ซึง่ หมายรวมถึงรัฐวิสาหกิจด้ านพลังงานด้ วยนัน้ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) กาลังพิจารณาอยูใ่ นขณะนี ้ มีอยู่ 3 ร่าง คือ ร่าง พ.ร.บ.วินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ... ,
ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
.... หรื อเรี ยกกันว่า “ร่างกฎหมายซูเปอร์ โฮลดิ ้ง” ซึง่ ต่างต้ องการลดทอนความเป็ นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้น
ใหญ่ลงไป และให้ บริษัทลูกหลานที่แตกตัวออกไปกลายเป็ นเอกชนเต็มตัว
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กล่าวในส่วนของ บมจ.ปตท.นัน้ จะเห็นความพยายามในการแยกธุรกิจที่ทาเงิน ทากาไรออกไปตังแต่
้ ปีที่ผา่ น
มา โดยแผนการจะแตกออกไปตัง้ บริษัท ปตท.น ้ามันและการค้ าปลีก จากัด หรื อ PTTOR (PTT Oil And Retail
Business Company Limited) ตามที่บอร์ ด ปตท. อนุมตั ิ โดย ปตท.จะมีการเคลื่อนย้ ายถ่ายโอนสินทรัพย์
มากกว่า 120,000 ล้ านบาท ไปยังบริษัทใหม่ดงั กล่าว และที่สาคัญก็คือ บริษัท PTTOR จะมีสถานะเป็ น
บริษัทเอกชนเต็มตัวโดยวางแผนพร้ อมที่จะเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงต้ นปี 2561
แต่อย่างไรก็ตาม แผนของ บมจ.ปตท.ในเรื่ องดังกล่าวยังค้ างเติง่ เพราะสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ทักท้ วงและกังวลใน 3 ประเด็นสาคัญ คือ ความมัน่ คงทางพลังงาน สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่อาจถูก
โอนย้ ายไป และสัดส่วนการถือหุ้นที่ สตง.ต้ องการให้ ปตท.ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัท PTTOR แต่ ปตท.
ยืนยันไม่มีความจาเป็ น ขณะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ฟั งคาทักท้ วงของ สตง. ทาให้
การโอนทรัพย์สินธุรกิจน ้ามันและค้ าปลีกไปยัง PTTOR เลื่อนออกไปเป็ นปี 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะ
ดาเนินการได้ ภายในเดือน ธ.ค. 2560 และยังไม่ร้ ูด้วยว่าจะสาเร็จเมื่อไหร่ ขอให้ อดใจรอต่อไปคงอีกไม่นาน
ขณะที่เรื่ องท่อก๊ าซฯ ที่ยงั ถกเถียงกันเรื่ อง “คืนครบ” หรื อ “คืนไม่ครบ” นันก็
้ ยงั เป็ นประเด็นคาราคาซัง และพ่วง
ไปถึงกรณีการเปิ ดให้ บุคคลที่ 3 (Third Party Access) เข้ าใช้ ประโยชน์ทอ่ ก๊ าซฯ เนื่องจากเวลานี ้ มีเพียง ปตท.
ได้ รับสิทธิให้ ใช้ ประโยชน์เพียงรายเดียวจนถูกครหาว่าผูกขาดธุรกิจก๊ าซฯ ของประเทศเอาไว้ ในมือ
กระนันก็
้ ดี หากพิจารณาแนวนโยบายการเปิ ดเสรี ธุรกิจก๊ าซฯ ของรัฐบาล คสช. ซึง่ จะว่าไปก็รับไม้ ตอ่ มาจาก
รัฐบาลก่อนๆ นัน้ ขอให้ ย้อนกลับไปดูมติที่ประชุม กพช. ซึง่ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กพช.) นัง่ เป็ นประธาน เมื่อเดือน ก.ค. 2560 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการ
และแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊ าซธรรมชาติทงระบบ
ั้
โดยให้ ดาเนินโครงการนาร่อง ระยะที่ 1 เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนการเปิ ดแข่งขันเสรี เต็มรูปแบบในอนาคต โดยให้ กฟผ. เป็ นผู้จดั การก๊ าซแอลเอ็นจีรายใหม่
จากเดิมที่มีแต่ ปตท. เพียงรายเดียว ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้ านตันต่อปี เริ่มจัดหาภายในปี 2561 ใช้ หลักเกณฑ์
การนาเข้ าเช่นเดียวกับ ปตท. และให้ กฟผ. แยกธุรกิจการจัดหาและจาหน่ายก๊ าซออกจากกิจการผลิตไฟฟ้าให้
เกิดความชัดเจน
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ขณะเดียวกัน กพช. ยังกาหนดให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อส่งก๊ าซทางบัญชีออกจากระบบจัดหาและจาหน่ายก๊ าซ
ธรรมชาติ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้บริหารระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติ (Transmission System Operator หรื อ TSO)
ภายใต้ การกากับดูแลของ กกพ. ทังนี
้ ้ ให้ กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) บริหารนโยบายการจัดหาก๊ าซธรรมชาติ
รวมถึงติดตามอุปสงค์และอุปทานของก๊ าซ LNG ให้ มีความเหมาะสม
พร้ อมกับเห็นชอบแนวทางการเปิ ดเสรี ธุรกิจก๊ าซ LPG เต็มรูปแบบ ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.)ได้ มีมติวางแนวทางไว้ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2560 โดยให้ ยกเลิกการกาหนดราคาโรงแยกก๊ าซ
ธรรมชาติ โรงกลัน่ น ้ามัน และโรงอะโรเมติกส์ ยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง ณ คลังก๊ าซ เพื่อให้ ตลาดก๊ าซ
LPG มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยให้ สนพ. และกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ติดตามและรายงานเฉพาะราคา
อ้ างอิงเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการกากับดูแลราคาขายปลีกก๊ าซ LPG ในประเทศ พร้ อมมีกลไกการติดตาม
สถานการณ์ราคาอ้ างอิงการนาเข้ าก๊ าซ LPG และต้ นทุนโรงแยกก๊ าซอย่างใกล้ ชิดเป็ นรายเดือน โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 2 ส.ค. 2560 เป็ นต้ นไป พร้ อมเห็นชอบให้ ปตท. สามารถดาเนินธุรกิจคลังก๊ าซภายใต้ โครงการ LPG
Integrated Facility Enhancement (โครงการ LIFE) ในเชิงพาณิชย์ได้
นัน่ เป็ นภาพใหญ่ที่รัฐบาล คสช. เปิ ดไฟเขียวให้ เดินหน้ าไปสูก่ ารเปิ ดเสรี เต็มรูปแบบในธุรกิจก๊ าซฯ ซึง่ จะมีระยะ
ที่ 2และระยะที่ 3 ตามมาอีก
ขณะที่ในส่วนของ กฟผ.นัน้ ต้ องบอกว่าหลังจากรัฐบาลทักษิณ อกหักจากการแปรรูป กฟผ. แบบทางตรง ก็ใช่
ว่า กฟผ. จะไม่ถกู เจาะให้ ลดทอนการผูกขาดการผลิตพลังงานไฟฟ้า และจะว่าไป การเปิ ดให้ เอกชนเข้ ามาร่วม
ผลิตไฟฟ้าในรูปของ โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ หรื อ ไอพีพี และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรื อ เอสพีพี ที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่จาแนกแยกแยะว่าโรงไฟฟ้าเอกชนจะใช้ เชื ้อเพลิงประเภทไหนเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างที่
กล่าวอ้ างว่าไม่อยากให้ โรงไฟฟ้าพึง่ พิงก๊ าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงซึง่ มีสดั ส่วนอยูม่ ากกว่า 70%
ดังนัน้ ที่ผา่ นมาจึงเห็นไอพีพี ใช้ ก๊าซฯ เป็ นเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้นจนล้ นเกินความต้ องการ ดูจากสารองไฟฟ้าที่เกิน
มาตรฐานอย่างล้ นเหลือ โดยรัฐบาลรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างงดงามอีกต่างหาก เรี ยกได้ วา่
เป็ นสัญญาการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ขอให้ ชว่ งชิงสัมปทานมาได้ รับรองไม่มีวนั เจ๊ ง
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ขณะที่โรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ ก๊าซฯ เป็ นเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้นอย่างไร้ ข้อจากัด รัฐบาลได้ โยนโจทย์หินที่เป็ นไปได้ ยาก
มากๆ ให้ กบั กฟผ. โดยผลักให้ กฟผ.รับผิดชอบในการสร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ เชื ้อเพลิงจากถ่านหิน หรื อไม่งนก็
ั้
ไปโน่นถึงนิวเคลียร์ กนั เลยทีเดียว โดยที่ร้ ูๆ กันว่า โอกาสที่จะเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินนันยากยิ
้
่ง ส่วนนิวเคลียร์ นนั่
ปิ ดประตูตายได้ เลย
เมื่อ กฟผ. สร้ างโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่ กฟผ.ถือครองได้ ลดต่าลงเรื่ อยๆ ไม่ต้องพูดถึงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้า เพราะเมืองไทยไม่สามารถสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ มาตังนานแล้
้
ว
ที่มีอยูก่ ็ซื ้อมาจากประเทศเพื่อนบ้ านที่บริษัทเอกชนไทยเข้ าไปลงทุน
นอกจากนัน้ พลังงานแห่งอนาคต เช่น โซลาเซลล์ ชีวมวล กาลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ไหนจะโรงไฟฟ้า
จากขยะที่มหาดไทยกาลังเป็ นตัวตังตั
้ วตีอีก ทังหมดนี
้
้ล้ วนแต่ลดทอนบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ของ กฟผ. ทังสิ
้ ้น
และยังไปไกลถึงขนาดที่วา่ มีการเตรี ยมส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ มาตรา 56 ที่ระบุวา่ โครงสร้ างหรื อโครงข่าย
ขันพื
้ ้นฐานของรัฐอันจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชนหรื อเพื่อความมัน่ คงของรัฐ รัฐจะกระทาด้ วยประการ
ใดให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรื อทาให้ รัฐเป็ นเจ้ าของน้ อยกว่า 50% มิได้ นนั ้ หากจะต้ องมีการลดสัดส่วน
ดังกล่าวลงเพื่อเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ ้นจะเป็ นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรื อไม่
กระแสข่าวร้ อนข้ างต้ น ทาให้ นายศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน เปิ ดเผยเมื่อวันที่ 8 ม.ค.
2561 ถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่แจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 เกี่ยวกับ
แนวทางบริหารจัดการด้ านพลังงานว่า ได้ สง่ เอกสารดังกล่าวไปให้ กฟผ. และ บมจ.ปตท. ไปศึกษาและ
พิจารณาแล้ วโดยย ้าเป้าหมายที่จะทาให้ ราคาพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าต่าลง จากแผนเดิมเฉลี่ยค่าไฟ
ปลายปี 2579 จะอยูท่ ี่ 5.55 บาทต่อหน่วย ขณะที่ปัจจุบนั ที่คา่ ไฟฟ้าเฉลี่ยอยูร่ ะดับ 3.60 บาทต่อหน่วย ซึง่ ควร
จะทบทวนให้ ลดลง โดยให้ สง่ แผนภายในไม่เกิน 31 มี.ค.2561 เพื่อนาไปประกอบกับแผนพัฒนากาลังการผลิต
ไฟฟ้า (พีดีพี) ใหม่
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สาหรับสายส่งไฟฟ้า นายศิริ ยืนยันว่า ยังคงเป็ นของ กฟผ. เช่นเดียวกับท่อก๊ าซฯ ก็ยงั คงเป็ นของ ปตท. ซึง่ เป็ น
ของรัฐเพื่อความมัน่ คง แต่จะมีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เข้ ามาดูแลกติกาที่จะเปิ ดให้ บคุ คล
ที่ 3 เข้ ามาใช้ บริการได้ เพื่อก่อให้ เกิดการแข่งขัน โดยในส่วนของการผลิตไฟฟ้านัน้ ที่ผา่ นมา ได้ มีการเปิ ดให้
เอกชนเข้ ามาแข่งขันเสนอขายไฟฟ้าอยูแ่ ล้ ว ทังรายเล็
้
กและผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) โดยแผนพีดีพี
ใหม่ จะศึกษาถึงการผลิตไฟฟ้าที่ไม่จาเป็ นต้ องกาหนดโควตาว่าใครจะผลิตไฟเท่าใด หากแต่จะมุง่ เน้ นการ
แข่งขันเพื่อให้ คา่ ไฟฟ้าต่าลงมากกว่า หมายถึง กฟผ. ก็ต้องแข่งขันราคาด้ วยบนกติกาที่เท่าเทียมกัน
“กรณีที่ กฟผ. เสนอทาพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ ความเห็นของผมไม่ควรกาหนดโควตาใดๆ แต่ใครทา
ได้ ราคาต่าก็ได้ ไปเลย โดยวิธีเปิ ดประมูล และไม่เห็นด้ วยว่าควรจะกาหนดสัดส่วนเชื ้อเพลิงพลังงานทดแทนในพี
ดีพีวา่ ควรจะเป็ นอย่างไร เพราะอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนไปและจะมีการเปิ ดเสรี โซลาร์ รูฟท็อปอยูแ่ ล้ ว ซึง่ การ
เปิ ดเสรี โซลาร์ รูฟท็อปนี ้ จะมีความชัดเจนในกลางปี นี ้ ส่วนโครงการรับซื ้อไฟจากVSPP Semi Firm ก็ต้องรอพีดี
พีใหม่ก่อน” นายศิริอธิบาย
ส่วนท่อก๊ าซฯ ก็ให้ ปตท. ไปดูในเรื่ องของราคาก๊ าซฯ และค่าผ่านท่อ เพื่อตอบให้ ได้ วา่ ในอีก 3-5 ปี ข้ างหน้ า จะ
ลงทุนอะไรบ้ าง และต้ องโปร่งใสว่าเพราะอะไร และต้ องส่งเสริมให้ เกิดการจัดหาก๊ าซ (Supply Gas) ที่มีผ้ เู ล่น
มากขึ ้น
ขณะเดียวกัน นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ านพลังงาน กล่าวว่า ร่างปฏิรูป
พลังงานที่จดั ทาแล้ วเสร็จ โดยนอกจากจะมองถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ซึง่ จะทาให้
เป็ นจุดเปลี่ยนพลังงานที่สาคัญ ทัง้ ปตท. และ กฟผ. ยังคงความเป็ นรัฐวิสาหกิจ แต่จาเป็ นต้ องปรับบทบาท
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ ้นในอนาคต เช่นเดียวกับการจัดทาพีดีพีต้องปรับใหม่ โดยคานึงถึงการกระจายแหล่ง
เชื ้อเพลิง
สาหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากภาครัฐ จะเป็ นหนึง่ ในประเด็นที่คณะกรรมการปฏิรูปชุดใหญ่ที่ต้องหารื อกัน
ว่าควรจะส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา 56 ว่าหมายความว่าอย่างไร และเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิรูป
ประเทศหรื อไม่ เนื่องจาก ม.56 ดังกล่าว ระบุวา่ โครงสร้ างหรื อโครงข่ายขันพื
้ ้นฐานของรัฐอันจาเป็ นต่อการ

Website: www.manager.co.th

January 14, 2018
ดารงชีวิตของประชาชนหรื อเพื่อความมัน่ คงของรัฐ รัฐจะกระทาด้ วยประการใดให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
หรื อทาให้ รัฐเป็ นเจ้ าของน้ อยกว่า 50% มิได้
หลังการปล่อยข่าวลดบทบาทของ กฟผ. และ ปตท. โดยอ้ างว่าเพื่อให้ ราคาพลังงานถูกลง มีข้อสังเกตและ
ทักท้ วงจาก นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล
อดีต ส.ว.กทม. ตามมา
นายธีระชัย ระบุวา่ การลดบทบาทของ กฟผ. และ ปตท. ถ้ าไม่ระวังจะเป็ นการเปิ ดช่องเอื ้อประโยชน์ให้ เอกชน
บางรายได้ รัฐวิสาหกิจของไทยได้ รับอนุมตั จิ ากรัฐบาลให้ ทาเรื่ องสาธารณูปโภค ดังนัน้ ถ้ าใครอยากหาก
ประโยชน์จากกิจการสาธารณูปโภควิธีการหนึง่ คือถ่ายโอนออกมาให้ เป็ นของเอกชน อย่างกรณีโรงไฟฟ้าที่เปิ ด
ให้ เอกชนสร้ างโดยใช้ เชื ้อเพลิงก๊ าซฯ แล้ วขายไฟให้ กฟผ. หลังดาเนินนโยบายนี ้มาพบปั ญหาว่าเกิดโรงไฟฟ้า
เอกชนที่ผลิตไฟโดยใช้ ก๊าซฯ มากมาย กาลังสารองไฟฟ้าเกินไปมากอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ าอาจขึ ้นไปถึง 40% จาก
มาตรฐานสากลอยูท่ ี่ 15% ทาให้ รัฐบาลต้ องรับภาระค่าใช้ จา่ ย เป็ นอาการที่แสดงว่าต้ องมีบางอย่างที่ผิดพลาด
เอกชนถึงรุมกันสร้ างโรงไฟฟ้า ต้ องมีอะไรจูงใจที่บดิ เบือน
นายธีระชัย กล่าวอีกว่า ในความเห็นตน ประเด็นที่ต้องทบทวน ประการแรก ให้ เอกชนเอาก๊ าซธรรมชาติผลิต
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่า กฟผ. สมมติฐานนี ้จริงหรื อเปล่า เพราะการค้ าขายก๊ าซในไทยไม่ได้ เสรี อย่าง
แท้ จริง เพราะกระบวนการในการขนส่งก๊ าซยังใช้ ระบบท่อ ซึง่ ยังไม่โอนมาเป็ นของรัฐ ใช้ แหล่งก๊ าซเดียวกัน
ระบบท่อเดียวกัน จะทาให้ เอกชนซื ้อก๊ าซได้ ถกู กว่าจริงหรื อ รัฐบาลควรศึกษาและตีแผ่ตอ่ สาธารณะ
อีกประเด็น หากเรามีรัฐวิสาหกิจไม่ควรให้ แข่งกับเอกชนมากเกินไป ควรทาแค่พอตัว รัฐวิสาหกิจของเรา
รัฐธรรมนูญกาหนดชัดเจนด้ วยว่าไม่ควรแข่งขันกับเอกชน แต่ถ้าเปิ ดให้ มีการแข่งขันเสรี หลักมันต้ องเป็ นแบบนี ้
คือเอกชนที่เข้ ามาผลิตไฟฟ้าแล้ วขาย ต้ องทาในเชิงธุรกิจจริงๆ ราคารับซื ้อต้ องเป็ นไปตามสภาวะธุรกิจ สมมติ
การสารองสากลอยูท่ ี่ 15 ของเรามี 10 เป็ นรัฐอาจยอมซื ้อแพงหน่อย แต่พอมันเพิ่มไป 20 ต้ องกดราคาลง
เพื่อให้ สภาวะตลาดทางานได้ เอง จะค้ างราคาเดิมไว้ เพื่ออะไร
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ประเด็นต่อมา ขบวนการของปริมาณ การประกันผลตอบแทนให้ เอกชนจนไม่มีความเสี่ยงเชิงธุรกิจ ทาให้
เอกชนใช้ วิธีจดั สรรปั นส่วนโดยได้ โควตา จนไม่มีใครเข้ ามาแข่งในโควตานี ้ได้ แต่บอกว่าเปิ ดเสรี คิดว่าสิ่งนี ้ทาให้
เอกชนเฮกันเข้ ามา ไม่ร้ ูมีการวิ่งใต้ โต๊ ะหรื อเปล่า สิ่งที่ควรทาคือยกเลิกโควตาเดิม และเปิ ดใหม่ให้ เป็ นเชิงธุรกิจ
จริงๆ ไม่เช่นนันจะเป็
้
นการเอาเอกชนเข้ ามาแบบจอมปลอม เข้ ามาแบ่งเค้ กกันสบาย
นายธีระชัย ยังเขียนจดหมายเปิ ดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ ทบทวนการให้ เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
พลังงานของรัฐ โดยขอให้ ทบทวนการให้ เอกชนเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ , ทบทวนการหยุด
รับซื ้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่, ทบทวนข้ อเสนอให้ กฟผ. แยกระบบสายส่งไฟฟ้า และขอให้ เผยแพร่
เงื่อนไขการประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณให้ ประชาชนอย่างเต็มที่อีกด้ วย
นอกจากนัน้ ยังโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thirachai Phuvanatnaranubala ในหัวข้ อ “หลักการที่
เลือนลาง” แสดงความเห็นต่อกรณีที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 มีการเสนอนโยบายเรื่ องพลังงาน ลด
บทบาทของ กฟผ. และ ปตท. เพื่อให้ เอกชนดาเนินงานบางอย่างแทนว่าเรื่ องนี ้ใหญ่มาก เป็ นเรื่ องของ
ผลประโยชน์เงินทองเต็มๆ เพราะหลายกิจกรรมของทัง้ กฟผ. และ ปตท. ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานสิทธิผกู ขาดซึง่ เกิด
จากอานาจมหาชนของรัฐ ถ้ าหากทาโครงการเหล่านี ้ได้ ถกู ต้ อง ประเทศชาติจะได้ ประโยชน์อย่างมาก เพราะจะ
ขีดเส้ นจากัดขอบเขตรัฐวิสาหกิจอย่างเหมาะสม และเปิ ดให้ เอกชนเป็ นผู้ดาเนินการในกิจกรรมบางอย่างที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า แต่ถ้าหากทาไม่ถกู ต้ อง จะเปิ ดช่องให้ เอกชนบางรายสามารถเข้ ามาหาประโยชน์ได้
อย่างง่ายดาย ซึง่ ผู้ที่จะต้ องรับเคราะห์ก็หนีไม่พ้นที่จะเป็ นประชาชน
“เนื่องจากโครงการเหล่านี ้ ถ้ าแม้ นเอียงไปเอียงมาแต่เพียงไม่กี่องศา ก็สามารถจะนาเงินสูก่ ระเป๋ าบุคคลต่างๆ
ได้ อย่างมหาศาล ประกอบกับยุครัฐบาล คสช.เป็ นห้ วงเวลาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีนายทุนระดับชาติ
นายแบงก์ โบรกเกอร์ มาชุมนุมกัน ช่วยกาหนดนโยบายต่างๆ ที่จะกลายเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ชาติผกู มัดรุ่นลูก
รุ่นหลานไปถึง 20 ปี ดังนัน้ ถ้ าไม่ตงหลั
ั ้ กการที่เป็ นธรรมแก่ประเทศชาติ ก็อาจจะเกิดกรณีที่มีเอกชนบางคนบาง
กลุม่ ฉกฉวยเอาสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน หรื อเอกสิทธิของประชาชน ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนของคน
เฉพาะกลุม่ เกิดขึ ้นได้ ซึง่ เราเคยเห็นมาแล้ วในอดีต ซึง่ แม้ นว่าภาคประชาชนจะต่อสู้ผา่ นศาลปกครองมา
ยาวนาน ก็ยงั ไม่สามารถแก้ ไขในสิ่งที่ผิดได้ เลย"
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ด้ าน น.ส.รสนา ตังค
้ าถามว่ารัฐบาลจะแปรรูป กฟผ. ด้ วยวิธีล้วงไส้ เอกชนที่เข้ ามาอ้ างว่าประมูล พอได้ สญ
ั ญา
ขายไฟให้ กฟผ. ก็กลายเป็ นเสือนอนกินเลย 25 ปี ประเด็นคือ ถ้ าช่วงนันความต้
้
องการไฟฟ้าลดลง ก็เจอปั ญหา
ที่วา่ ใช้ หลัก Take or Pay คือ เอกชนผลิต กฟผ. ใช้ หรื อไม่ใช้ ไม่ร้ ูแต่ต้องจ่ายเงินให้ เอกชน อย่างสัญญา 1,000
เมกะวัตต์ ผลิตได้ 800 เมะวัตต์ กฟผ. ก็ต้องซื ้อ 800 เมกะวัตต์ ทังๆ
้ ที่ต้องการใช้ แค่ 500 เมกะวัตต์ กฟผ. ก็
ต้ องลดการผลิตตัวเองลงเพื่อซื ้อเอกชน
“... จึงมีคาล่าลือว่าเมกะวัตต์ละล้ าน จะมีใบอนุญาตขายไฟให้ กฟผ. ต้ องจ่ายเงินให้ ผ้ มู ีอานาจ พอได้ สญ
ั ญาก็
เอาเข้ าตลาดหุ้น หุ้นขึ ้นแน่นอน เพราะไม่มีความเสี่ยงเลย การผลิตไฟและขายซึง่ ใครๆ ก็ต้องใช้ ไม่มีความเสี่ยง
เลย แต่ถ้าให้ ผลิตแล้ วเสนอขายขายในราคาต่าสุด มีประสิทธิภาพสุดแล้ วรัฐจะซื ้อ แต่เปล่าเลย นี่ผลักภาระมา
ให้ ประชาชนทังหมด...”
้
รัฐบาล คสช.กาลังจารึกประวัตศิ าสตร์ แปรรูปแบบซ่อนรูป ปตท. ภาคสอง และย่อยสลาย กฟผ. ขอเวลาอีกไม่
นาน ขอคืนความสุขให้ ทนุ พลังงาน ส่วนประชาชนก็รับเคราะห์กนั ไป....ใช่หรื อไม่
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