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หัวข้ อ : ศิริ จิระพงษ์ พันธ์ ตอบโจทย์ ประเด็นร้ อน “พลังงาน”
การเข้ ามาดารงตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานใน “ครม.ประยุทธ์ 5” ของ “ดร.ศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ ”
นอกจากจะถูกจับตามองจากคนในแวดวงพลังงานแล้ ว ภาพลักษณ์ความเป็ นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้ าน
พลังงานดูจะเป็ นความหวังที่วา่ งานคัง่ ค้ างและส่อจะกระทบต่อความมัน่ คงทางพลังงานจะถูกสะสางเพื่อให้
ประเทศเดินหน้ าต่อ แต่ในสัปดาห์ที่ผา่ นมากลับมีประเด็นที่ถกู วิพากษ์วิจารณ์กนั มากว่า นโยบายด้ านพลังงาน
ของประเทศจะถูก “รื อ้ ใหม่”
ไม่วา่ จะเป็ นการลดบทบาทการ “ผูกขาด” ของรัฐวิสาหกิจด้ านพลังงาน อย่างบริษัท ปตท. หรื อการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การเปิ ดเสรี ธุรกิจก๊ าซธรรมชาติ, แผนการบริหารจัดการก๊ าซธรรมชาติเหลว
(LNG) ไปจนถึงการเปิ ดประมูลแหล่งปิ โตรเลียมในแหล่งที่จะหมดอายุ คือ แหล่งบงกช-เอราวัณ โดยพูดกันถึง
ขันว่
้ า อาจจะต้ องเริ่มต้ นนับหนึง่ ใหม่ ส่งผลให้ เกิดแรงกระเพื่อมไปทัว่ ในแวดวงพลังงาน ทังข้
้ าราชการ
ผู้ปฏิบตั งิ านในกระทรวงพลังงานเอง ไปจนกระทัง่ ถึงภาคเอกชน “ประชาชาติธุรกิจ” ได้ รับโอกาสพูดคุยกับ ดร.
ศิริ จิระพงษ์พนั ธ์ ในข้ อกังวลเหล่านี ้
Q : การสัง่ ระงับแผนนาเข้ า LNG
ก็อย่างที่ร้ ูกนั ว่า ในอนาคตก๊ าซธรรมชาติเหลว หรื อ LNG จะมีความสาคัญมากขึ ้น เพราะทัว่ โลกมีการขุดพบ
แหล่งก๊ าซใหม่ ๆ เพิ่มขึ ้นอย่างมหาศาล ที่ผา่ นมาหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาเข้ ารวมทังการลงทุ
้
นโครงสร้ าง
พื ้นฐาน ทังท่
้ าเรื อ และคลังก๊ าซ คือ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ มีการรายงานข้ อมูลความคืบหน้ าโครงการ
มาโดยตลอดว่า จะมีการนาเข้ าก๊ าซ LNG โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเข้ าแบบสัญญาระยะยาว (long term)
อย่างเช่น การนาเข้ าจากบริษัท Qatar Lique-fied Gas Company Limited จากประเทศกาตาร์ ที่ปริมาณ 2
ล้ านตัน/ปี รวมถึงสัญญาซื ้อขายก๊ าซ LNG ระยะยาวจากบริษัท Shell Eastern Trading (PTE) LTD และบริษัท
BP Singapore PTE Limited รายละ 1 ล้ านตัน/ปี นอกจากนี ้ยังมีการนาเข้ าจากบริษัทเปโตรนาส ประเทศ
มาเลเซีย ที่ปริมาณ 1.5 ล้ านตัน/ปี ซึง่ ข้ อมูลทังหมดนี
้
้ได้ นาเสนอต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ มีการ
ปกปิ ดอะไร
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ส่วนการนาเข้ าจากรายอื่น ๆ ยังอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาความเหมาะสมหรื ออยูใ่ น
ระหว่างการเจรจา ก็ไม่ได้ มีการระงับ แต่อาจจะต้ องรอความชัดเจนจากการปรับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ หรื อ PDP (power development plan) ฉบับใหม่ ที่กาลังอยูใ่ นระหว่างปรับปรุง เพราะฉบับ
ปั จจุบนั ที่ใช้ อยูค่ ือแผน PDP 2558 ล้ าสมัย และไม่สะท้ อนกับสถานการณ์การใช้ ไฟฟ้าที่เกิดขึ ้นจริง รวมถึงยังมี
หลายปั จจัยที่เข้ ามากระทบ ที่สาคัญก็คือ พฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้าของประชาชนเองก็เปลี่ยนไป มีการพัฒนา
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทาให้ จากเดิมที่ประชาชนเป็ นเพียงผู้ซื ้อไฟฟ้าก็เปลี่ยนมาเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้ เองได้ ด้วย
ฉะนันเมื
้ ่อแผน PDP ชัดเจนว่าจะมีกาลังผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงแต่ละประเภทเป็ นอย่างไร จากนันจึ
้ งจะมา
กาหนดแผนนาเข้ าก๊ าซ LNG ในส่วนที่เหลืออีกครัง้ ซึง่ ผมได้ ให้ กรอบเวลากับสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ไปแล้ ว ว่าจะต้ องปรับปรุงแผน PDP ให้ เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี ้
หลังจากนันเราถึ
้
งจะบอกได้ วา่ การนาเข้ าก๊ าซ LNG ของประเทศในอนาคตจะเป็ นอย่างไร ตัวผมเองมองว่าแผน
PDP คือแผนใหญ่ด้านพลังงาน ส่วนการนาเข้ าก๊ าซ LNG ถือเป็ น “ผลลัพธ์” จากแผน PDP ว่าเราควรจะนาเข้ า
ก๊ าซปริมาณเท่าไหร่และเมื่อไหร่ ขณะเดียวกันแผนด้ านพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องก็จะต้ องปรับให้ สอดคล้ องกับ
แผน PDP ไม่วา่ จะเป็ นแผนน ้ามัน แผนก๊ าซ แผนพลังงานทดแทน และแผนอนุรักษ์พลังงานด้ วย
Q : LNG ลอตใหม่ต้องรอไปก่อน
ผมไม่อยากให้ ใช้ คาว่า รอ หรื อ ระงับ หรื อ เบรก ทังแผนด
้
าเนินการนาเข้ าก๊ าซ LNG รวมไปถึงเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติ เช่น การดาเนินการแผนบริหารจัดการก๊ าซ LNG ในระยะยาว เพราะผมมองว่าการ
นาเข้ าก๊ าซ LNG จะมีสว่ นที่เรี ยกว่า แผนระยะยาว หรื อที่เรี ยกว่า long term ซึง่ ก๊ าซส่วนที่ “เกินกว่าที่ได้ มีการ
อนุมตั ไิ ปแล้ ว” ก็จะต้ องนามาพิจารณาอีกครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ผม
เห็นว่าการนาเข้ าก๊ าซ LNG ส่วนนี ้ เราจะมาเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เรื่ องนี ้เป็ นเพียงส่วนย่อยเท่านัน้ อย่างเช่น
โครงการผลิตก๊ าซธรรมชาติในประเทศโมซัมบิก ที่มีการลงนามข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ วระหว่าง
บริษัท ปตท.และบริษัทผู้ผลิต ก็สามารถนามาศึกษาความเหมาะสมหรื อดาเนินการในขันตอนอื
้
่น ๆ ที่คขู่ นาน
กันไปได้
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Q : จะกระทบการประมูลบงกช-เอราวัณ
ทุกเรื่ องด้ านพลังงานล้ วนเป็ นองค์ประกอบสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งปิ โตรเลียมทัง้ 2 แหล่ง คือ บงกชเอราวัณ ดังนันผมจึ
้
งต้ องกาหนดเงื่อนไขกากับไว้ ชดั เจนว่า ผู้ชนะการประมูลจะต้ องรักษาระดับการผลิตก๊ าซ
ธรรมชาติไว้ อย่างน้ อยไม่ต่ากว่าที่ 1,500 ล้ านลูกบาศก์ฟตุ /วัน โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อที่แหล่งปิ โตรเลียม
ดังกล่าวจะหมดอายุสมั ปทานลงในปี 2564 เพราะหากเราไม่กาหนดปริมาณการผลิตก๊ าซขันต
้ ่าให้ ชดั เจนไว้
แล้ ว ผู้ชนะประมูลอาจจะไม่เร่งดาเนินการผลิต สุดท้ ายก็จะกระทบกับการนาเข้ าก๊ าซ LNG ที่ต้องปรับเพิ่มมาก
ขึ ้น ตอนนี ้เงื่อนไขการเปิ ดประมูล หรื อ TOR ของทัง้ 2 แหล่งลงตัวมาตังแต่
้ ชว่ งเดือนมกราคมแล้ ว และผมยัง
ยืนยันชัดเจนไปแล้ วว่าจะต้ องเปิ ดประมูลให้ ได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี ้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะ
นี ้ ทุกเรื่ องของพลังงานผมและข้ าราชการในกระทรวงพลังงานจะเดินหน้ าทาให้ สาเร็จทุกเรื่ อง
Q : กม.PSC ยังค้ างเติง่ ที่กฤษฎีกา
ผมขอให้ ทกุ คนมีความเชื่อมัน่ ในการทางานของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพราะขณะนี ้กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับแหล่ง
ปิ โตรเลียมในประเทศ อาทิ ระบบแบ่งปั นผลผลิต หรื อ PSC (production sharing contract) อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว คาดว่ากฤษฎีกาจะพิจารณาแล้ วเสร็จเร็ว ๆ นี ้ และหลังจากนันก็
้
จะต้ องรายงานต่อคณะรัฐมนตรี อีกครัง้ เพื่อนาไปสูข่ นตอนสุ
ั้
ดท้ าย ก็คือการประกาศบังคับใช้ เป็ นกฎหมาย
ต่อไป
ที่สาคัญ ผมให้ กรอบสาหรับดาเนินการเปิ ดประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณไปแล้ วว่า จะต้ องมีกฎหมายออกมา
บังคับใช้ สาหรับการเปิ ดประมูลภายใต้ ระบบแบ่งปั นผลผลิตหรื อ PSC ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มีใครอยากให้ งานสาคัญ
ออกมาล่าช้ า ผมอยากถามย้ อนกลับไปว่า ในฐานะที่เป็ นคนไทยก็ขอให้ เชื่อมัน่ ในประเทศไทยได้ หรื อไม่ ถ้ าเรา
ไม่เชื่อมัน่ กันเองแล้ วใครที่ไหนจะมาเชื่อมัน่
ผมขอยืนยันอีกครัง้ ว่า การเข้ ามาดารงตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานของผมก็เพื่อดาเนินการทุก
เรื่ องในด้ านพลังงานให้ แล้ วเสร็จ ผมไม่ได้ ต้องการมารื อ้ ใหม่หรื อยื ้อจนประเทศต้ องเผชิญความเสี่ยงด้ าน
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พลังงาน และทุกอย่างที่ผมทาจะต้ องถูกต้ อง เป็ นธรรม ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้ จา่ ยที่สงู จนเกินไป
ที่สาคัญยิ่งไปกว่านันก็
้ คือ ทุกฝ่ ายสามารถเข้ ามาตรวจสอบได้

อ้ างอิง : https://www.prachachat.net/economy/news-101003

