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แผนการปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน
ข้อมูลทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
กลุ่ มเป้ าหมายจาก ผู้ แทนภาคีการพัฒ นา ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาค
ประชาชน จำนวน ๒๐๔ คน
สรุปผลภาพรวมต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการที่ประชุมร่วมประธาน
กรรมการปฏิ รูป ประเทศ ได้จั ดรับ ฟั งความเห็ นต่อการปรับ ปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่ อประกอบการ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน และมีการแสดงความคิดเห็น ต่อกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
(Big Rock) ด้ า นพลั ง งาน ๕ กิ จ กรรม อาทิ เร่ ง One Stop Service ด้ า นกำกั บ กิ จ การพลั ง งาน ปฏิ รู ป
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ มุ่งพัฒ นาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ โดยจะผลักดันให้โครงการ
สำคัญ ด้านพลั งงานเป็ น รูป ธรรมเร่ งด่ว นภายในปี ๒๕๖๕ หวังเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและความแข็งแกร่งภาค
พลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เกิดการลงทุน สร้างงานสร้างรายได้
ประเด็นรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
๓.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service โรงไฟฟ้าที่แท้จริง
สรุปผลความคิดเห็น
เห็ น ด้ว ย เนื่ องจากเป็ น การลดขั้นตอนในการดำเนินการ และส่ งเสริมให้ ประชาชนสามารถใช้
พลังงานทดแทนได้ง่ายยิ่งขึ้น
๓.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
สรุปผลความคิดเห็น
เห็นด้วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือด้านข้อมูลพลังงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
สรุปผลความคิดเห็น
เห็นด้วย เพื่อประหยัดงบประมาณภาครัฐในด้านพลังงาน
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แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

๓.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ New S-Curve
สรุปผลความคิดเห็น
เห็นด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
(New S-Curve) ของประเทศไทย
๓.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
สรุปผลความคิดเห็น
๑. เห็ นด้วย และควรให้ มีระบบติดตาม/ประเมินผล อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการ
แข่งขัน มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๒. การเปิดให้มีการแข่งขัน ขอให้พิจารณาประเด็นเรื่องการสนับผู้ด้อยโอกาส และต้นทุนการดูแล
สังคมในภาพรวมด้วย
๒. อื่น ๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
๑. ควรส่งเสริมการใช้ ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยเน้นดำเนินการในภาคการ
ขนส่งมวลชน รวมทั้ง สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน และยานยนต์ไฟฟ้าภาคในประเทศ
แบบครบวงจร แทนการนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่ยังมีราคาแพง จึงทำให้ไม่เป็นที่
นิยมสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากต้องจ่ ายภาษี และค่าดูแลรักษาในราคาที่สูงกว่ารถยนต์น้ำมัน
ทั่วไป
๒. เสนอแนะให้ เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ง เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ (biofuel) เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น ประเทศ
เกษตรกรรมเป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม ที่ราคาขายหน้าโรงงานมี
ราคาสูงกว่าราคาขายปลีกเป็นเพราะว่ามีการนำเงินไปอุดหนุนจากกองทุนน้ ำมันมาช่วย จึงติด
ปัญ หาด้านต้นทุน ในการผลิต แต่เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคตามพระราชบัญ ญัติกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ การจ่ายเงินชดเชยให้ แก่น้ำมันเชื้อเพลิ งที่มีส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงชีวภาพให้ดำเนินการต่อไปได้เป็นเวลา ๓ ปี ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน ๒ ปี เพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้ ทั้งนี้ควรส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพในรูปแบบ
ของโรงไฟฟ้า Bio Gas ด้วย
๓. เสนอให้มีหน่วยงานที่จัดทำนโยบายด้านพลังงานของประเทศมีศักยภาพในการประมวลดุลภาพ
ทางพลั งงาน อัน รวมถึงการสร้างสมดุล ในการได้มาซึ่งเชื้อเพลิ ง จากหลายแหล่ งที่ มา ได้แก่
จากการสำรวจและขุดเจาะภายในประเทศ จากการนำเข้าในรูปก๊าซธรรมชาติ และ LNG โดย
คำนึงถึงองค์รวมของการพั ฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงานและการผลิตที่นำมาซึ่งความสามารถใน
การเสียภาษี ยุทธศาสตร์ในการสร้างพลังงานสำรองของประเทศ การลดการพึ่งพาการนำเข้า
ตลอดจน ราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการประหยัดพลังงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ

๔. ธุรกิจพลังงานถูกผูกขาดด้วยทุนใหญ่ การส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจก๊ าซธรรมชาติและอื่น ๆ
ไม่ว่าก๊าซ LPG น้ำมันสำเร็จรูปทุกชนิด อย่างเป็นธรรมนั้น ต้องทำอย่างจริงใจ มิใช่รูปหน้า ปาก
จมูก บริษัทใหญ่ผูกขาดทั้งระบบ รายเล็ก ๆ ไม่มีโอกาสเกิดได้เลย หากส่งเสริมจริง ต้องบังคับ
ใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดตลาด ตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า ฉบับปัจจุบัน
อย่างเคร่งขัด
๕. ควรเร่งแผนพัฒนาเรื่องพลังงานทดแทน, Smart Grid , Energy Storage ให้เป็นรูปธรรม
๖. ควรส่งเสริมพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อลดค่าใช้จ่าย
๗. ควรส่งเสริมให้มีการลงทุนโซล่าร์เสรี ลดความยุ่งยากในการขออนุญาตสำหรับการติดตั้ งขนาด
น้อยกว่า ๕ MW
๘. อยากให้ภาครัฐ ให้ความสนใจในเรื่องของนโยบายสนับสนุน ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

