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ปฏริปูพลงังานไทยไมค่บืหนา้…แตโ่ลกเขาไปไกลแลว้ (ครบัทา่นนายกฯ)

โดย ประสาท มแีตม้

1 พฤศจกิายน 2558 19:45 น.

        ผมไดฟั้ง พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชานายกรัฐมนตรพีดูในท"ีประชมุ “แมน่揢ํ刼า 5 สาย” แลว้ผมรู้สกึวา่ทา่นมคีวามตั揢刼งใจท"ีจะ
ปฏริปูประเทศเป็นอยา่งมากจรงิ แตท่า่นยงัไมรู่้วา่จะปฏริปูอยา่งไรดี
       
        ในท"ีน揢ี刼 ผมจะกลา่วเฉพาะเร"ืองพลงังานซ"ึงเป็นเร"ืองใหญม่ากและเช"ือมโยงหรอืเก"ียวพันกนักบัมติอิ"ืนๆ เกอืบทกุมติ ิไมว่า่จะ
เป็นเร"ืองการคอรรั์ปชนั (ซ"ึงสภาปฏริปูแหง่ชาตไิดเ้ลอืกใหเ้ป็นปัญหาสาํคญัท"ีสดุ) ความเหล"ือมล揢ํ刼าในสงัคม การทอ่งเท"ียว โลก
รอ้น และการละเมดิสทิธมินษุยชน พบวา่กย็งัไมม่อีะไรคบืหนา้ใน 3 เร"ืองหลกั คอื 
       
        หน"ึง เร"ืองสมัปทานปโิตรเลยีมรอบท"ี 21 ทา่นนายกฯ ไดเ้สนอใหต้ั揢刼งกรรมการ 3 ฝ่ายม ีภาคราชการ ภาคนักวชิาการท"ี
สนับสนนุแนวคดิของราชการ และภาคประชาชนท"ีเหน็ตา่งเทา่ท"ีผมทราบ ทางกระทรวงพลงังานโดยรัฐมนตรพีลงังานคนใหมจ่ะ
ทาํเหมอืนเดมิ คอืจะเปดิสมัปทานในตน้ปีหนา้
       
        สอง เร"ืองโรงไฟฟา้ถา่นหนิจังหวดักระบ"ี กอ่นการเลกิอดอาหารประทว้ง ทา่นนายกฯ สั"งใหต้ั揢刼งกรรมการแบบเดมิ แตไ่มไ่ดม้ี
การประชมุกนัเลย ขณะเดยีวกนัทางการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยกเ็ดนิหนา้ในพ揢ื刼นท"ี พรอ้มกบัการโฆษณาเทจ็ทาง
โทรทศันต์อ่ไป
       
        สาม การปฏริปูเรว็ท"ีเสนอโดยสภาปฏริปูแหง่ชาตเิร"ือง “โซลารร์ฟูเสร”ี กไ็มม่อีะไรคบืหนา้แมแ้ตน่อ้ย
       
        ผมดใีจมากท"ีทา่นนายกฯ พดูตอนหน"ึงในรายการคนืความสขุใหค้นในชาต ิ(30 ตลุาคม 58) วา่ “พ�ืนฐานของสงัคม
ประชาธปิไตย ตอ้งไมไ่ปรบกวนคนอ"ืน ไมท่าํใหค้นอ"ืนเดอืดรอ้น เขาเรยีกวา่ประชาธปิไตยท"ีถกูตอ้ง ไมล่ะเมดิสทิธ"ิเขา
และกฎหมายจะทาํใหส้งัคมมคีวามเทา่เทยีมกนั กฎหมายอนัเดยีวกนั” 
       
        ผมขอเรยีนทา่นนายกฯ ในท"ีน揢ี刼เลยวา่ ความคดิดงักลา่วของทา่นนั揢刼นถกูตอ้งแลว้ครับ และในปัจจบุนัน揢ี刼สามารถนาํมาประยกุต์
ใชก้บักจิการพลงังานไดด้ว้ยครับ แตโ่รงไฟฟ้าถา่นหนิทาํใหค้นอ"ืนเดอืดรอ้นอยา่งแนน่อนครบั ในอดตีชาวโลกใหก้าร
ยอมรับโรงไฟฟา้ถา่นหนิ แตใ่นปัจจบุนัน揢ี刼เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนไดเ้กดิข揢ึ刼นแลว้ ตน้ทนุกถ็กูกวา่ถา่นหนิ ชาวโลกเขาจงึ
รว่มใจปฏเิสธถา่นหนิ ซ"ึงผมจะนาํเสนอในตอนทา้ยๆ ของบทความน揢ี刼
       
        ความจรงิแลว้ ส"ิงท"ีทา่นนายกฯ พดู เป็นเพยีงหน"ึงในสองของ “คณุคา่หลกั 2 ประการของมนษุย”์ อกีขอ้หน"ึงท"ีเหลอื
คอื “ความเป็นอสิระและพ"ึงตนเองของมนษุย”์ การสนับสนนุใหค้นสามารถผลติไฟฟา้เพ"ือใชเ้องบนหลงัคา ท"ีเหลอืแบง่ปัน
หรอืขายใหก้บัสายสง่ไฟฟา้ คอืหลกัการพ"ึงตนเอง ไมเ่ป็นทาสใคร โดยเฉพาะอยา่งย"ิงพอ่คา้ถา่นหนิ หรอืเป็นหลกัเศรษฐกจิพอ
เพยีงนั"นเองครับ การเปดิสมัปทานปโิตรเลยีมรอบท"ี 21 ซ"ึงสว่นใหญอ่ยู่บนพ揢ื刼นท"ีบก บนพ揢ื刼นท"ีทาํกนิของเกษตรกรนอกจากจะ
ทาํใหค้นอ"ืนเดอืดรอ้นแลว้ ยงัไมม่คีวามจาํเป็นในขณะน揢ี刼 เพราะสามารถใชแ้สงแดดแทนได้
       
        ผมเขา้ใจทา่นดวีา่ ทา่น พล.อ.ประยทุธไ์มไ่ดเ้ตรยีมตวัมาเพ"ือจะเป็นนายกรัฐมนตร ีจงึไมม่กีารตกผลกึทางความคดิในเร"ือง
ท"ีคอ่นขา้งจะเฉพาะทางอยา่งเร"ืองพลงังาน ประกอบกบัทา่นไมม่คีวามเขา้ใจในหลกัการมสีว่นรว่มของประชาชนซ"ึงเป็นหลกัการ
สาํคญัและคอ่นขา้งใหมส่าํหรับประเทศไทย ทา่นจงึไดเ้คยสารภาพออกมาครั揢刼งหน"ึงวา่ “ถา้ไมใ่หผ้มฟงัขา้ราชการแลว้จะให้
ผมฟงัใคร” 
       
        ผมขอเรยีนตามตรงวา่ ความคดิของทา่นนายกฯ ประยทุธไ์ดล้า้สมยั (แมท้า่นจะมเีจตนาดมีาก) และไมส่อดคลอ้งบรบิท
ของสงัคมโลกยคุใหมท่"ีมนษุยส์ามารถเรยีนรู้ไดอ้ยา่งรวดเรว็มาก
       
        ผู้ท"ีศกึษาเก"ียวกบัเร"ืองอนาคต (Futurist) ทา่นหน"ึงเคยกลา่วไวว้า่ “ในอกี 15 ปีขา้งหนา้ (นบัจาก 2015) เดก็ชนบท
ในทวปีแอฟรกิาจะมคีวามรู้มากกวา่ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาในวนัน�ี” ขอ้ความน揢ี刼คงจะทาํใหเ้ราเหน็ไดว้า่โลกในอนาคต
จะเปล"ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ขนาดไหน
       
        นอกจากเร"ืองความกา้วหนา้ในการเรยีนรู้ของสงัคมแลว้ ทา่นนายกฯ ยงัพดูเองวา่ “ตอ้งตดัเส�ือใหเ้ขา้กบัคน” นั"นคอืการมี
สว่นรว่มของประชาชนซ"ึงตอ้งมขีั揢刼นมตีอนท"ีสาํคญัครบถว้น จะทาํแบบลวกๆ เหมอืนท"ีขา้ราชการไทยนยิมทาํกนัไมไ่ดแ้ลว้ครับ
       
        ผมเคยเขยีนบทความช揢ิ刼นหน"ึงในทาํนองวา่ใช ้“ยทุธศาสตรโ์ลกลอ้มประเทศไทย” คอืเอาเร"ืองดีๆ จากตา่งประเทศมาสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหก้บัคนไทยเรา (ซ"ึงไมม่คีวามคบืหนา้ อดืเหมอืนเรอืเกลอืสาํนวนคนปักษใ์ต)้ มาวนัน揢ี刼ผมขอนาํเสนอ 3 ช揢ิ刼น ช揢ิ刼น
แรกถอืเป็นขา่วดขีองโลก สว่นอกี 2 ช揢ิ刼นเป็นงานศกึษาและขอ้มลูลา่สดุท"ีนา่กลวัมาก
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แรกถอืเป็นขา่วดขีองโลก สว่นอกี 2 ช揢ิ刼นเป็นงานศกึษาและขอ้มลูลา่สดุท"ีนา่กลวัมาก
       
        เอาขา่วดกีอ่นนะครับ มาจากท"ีประชมุท"ีเกดิจากการรวมตวัอยา่งไมเ่คยปรากฏมากอ่นของผู้นาํทางดา้นการเงนิของโลก
เม"ือวนัท"ี 27 ตลุาคม น揢ี刼เองท"ี Guildhall in the City of London ในเร"ืองท"ีเก"ียวกบัความเส"ียงทางการเงนิ กอ่นการประชมุใหญ่
ของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปล"ียนแปลงภมูอิากาศ (COP21) ท"ีจะมขี揢ึ刼นท"ีกรงุปารสีในวนัท"ี30 พฤศจกิายนน揢ี刼
       
        ขา่วจาก http://blueandgreentomorrow.com/ ระบวุา่ในการประชมุน揢ี刼จะมกีารฉายวดิโีอของเจา้ฟา้ชายชาลส ์(HRH The
Prince of Wales) ซ"ึงพระองคต์รัสวา่ “การเปล"ียนแปลงภมูอิากาศกาํลงัเพ"ิมความเส"ียงใหก้บัภาคการเงนิ ซ"ึงม ี2 ปัจจัยท"ีจะตอ้ง
พจิารณา คอื หน"ึง จะถอนการลงทนุ โดยเฉพาะจากภาคการลงทนุท"ีเก"ียวขอ้งกบัเช揢ื刼อเพลงิฟอสซลิโดยตรง ซ"ึงจะไดรั้บผลกระ
ทบอยา่งรนุแรงมากจากพันธสญัญาท"ีจะจาํกดัอณุหภมูขิองโลกไมใ่หส้งูถงึ 2 องศาเซลเซยีส หรอืขอ้ท"ีสอง จะลงทนุในภาคท"ี
สนบัสนนุเศรษฐกจิคารบ์อนต"ํา ซ"ึงจะทาํใหม้สีถานะท"ีดกีวา่ในแงข่องความเส"ียงและโอกาส นักลงทนุบางคน เชน่กลุ่มกองทนุ
หรอืมลูนธิรัิกโลกหรอืเพ"ือนมนษุย ์คงจะตอ้งพจิารณาวา่จะยงัคงลงทนุในสนิทรัพยท์"ีมคีารบ์อนสงูซ"ึงมคีวามขดัแยง้ท"ีชดัเจนตอ่
ภารกจิและเปา้หมายโดยรวมของพวกเขา”
       
        อกีตอนหน"ึงพระองคต์รัสวา่ “นกัลงทนุท ั�งหลายตอ้งตดัสนิใจวา่จะเป็นผู้เอาประโยชนจ์ากอนาคตหรอืจะเป็นผู้สรา้ง
อนาคต” ดงัขอ้ความในภาพประกอบ 

        ตามความเขา้ใจของผมแลว้ ผมคดิวา่การประชมุเร"ืองโลกรอ้นของสหประชาชาตคิรั揢刼งท"ี 21 ครั揢刼งน揢ี刼นา่จะเป็นครั揢刼งแรกท"ีเกดิผล
ในทางปฏบิตัจิากผู้นาํประเทศเพราะมาตรการท"ีเรยีกวา่ “ถอนการลงทนุจากพลงังานฟอสซลิ” หรอื “เกบ็มนัไวใ้นดนิ” นั揢刼นมี
พลงัและเตบิโตอยา่งรวดเรว็มากกระจายไปทั"วโลก
       
        รายงานขา่วระบวุา่ ปัจจบุนัไดม้กีารถอนการลงทนุจากพลงังานฟอสซลิแลว้จาํนวน 2.6 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอื 6.8
เทา่ของจดีพีปีระเทศไทยปี 2557 จาก 400 สถาบนัการศกึษา 430 บรษัิท และ 2,040 ปัจเจกบคุคลจาก 43 ประเทศซ"ึงรวมถงึ
ดาราช"ือดงัอยา่ง Leonardo DiCaprio
       
        ผมไดน้าํภาพสรปุสั揢刼นๆ เก"ียวกบัอณุหภมูขิองอากาศโลกไวด้ว้ยครับซ"ึงสรปุไดเ้ป็น 2 กรณี
       
        ถา้ประชากรทั揢刼งโลกยงัคงปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกตามปกต ิ(โดยไมม่กีารเปล"ียนแปลงนโยบายเลย) ในปี 2100 อณุหภมูิ
เฉล"ียของโลกโดยเฉล"ียจะสงูข揢ึ刼น 4.5 องศาเซลเซยีส เม"ือเทยีบกบัยคุกอ่นอตุสาหกรรมซ"ึงขณะน揢ี刼ไดส้งูเกนิไปแลว้ประมาณ 0.84
องศาเซลเซยีส
       
        ถา้ทาํตามแผนท"ีไดย้"ืนไวแ้ลว้ ตราบถงึวนัท"ี 21 ตลุาคม 58 ประเทศตา่งๆ ไดเ้สนอแผนลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกไว้
แลว้ อณุหภมูจิะลดลงมาเหลอื 3.5 องศาเซลเซยีสแตเ่ปา้หมายท"ีปลอดภยั คอื 2 องศา ดงัภาพประกอบ
       
        โดยสรปุกค็อื ถา้ทกุประเทศทาํทกุอยา่งตามท"ีตนไดเ้สนอไวส้าํหรับการประชมุคราวหนา้ รวมกนัแลว้ ยงัคงทาํใหโ้ลกตก
อยู่ในอนัตราย ยงัไมถ่งึระดบัท"ีปลอดภยั จงึตอ้งลดใหม้ากกวา่ท"ีไดเ้สนอมาแลว้ 
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        ยงัเหลอืขา่วรา้ยๆ อกี 2 ขา่วตามสญัญาครับ
       
        ขา่วแรกเป็นผลงานวจัิยของอาจารยม์หาวทิยาลยั 3 คน จากมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ และ University of California,
Berkeley สหรัฐอเมรกิา ซ"ึงผลงานดงักลา่วเพ"ิงตพีมิพใ์นวารสาร Nature (วารสารวทิยาศาสตรแ์บบสหวทิยาการ ของประเทศสห
ราชอาณาจักร เร"ิมตั揢刼งแตป่ี 1869) เม"ือ 21 ตลุาคม 2558 ในช"ือเร"ือง “Global nonlinear effect of temperature on
economic production” โดย Marshall Burke (ภาควชิาวทิยาศาสตรร์ะบบโลก), Solomon M. Hsiang (เก"ียวกบันโยบาย
สาธารณะ)& Edward Miguel (ภาควชิาเศรษฐศาสตร)์
       
        เป็นการศกึษาถงึผลกระทบตอ่ผลติภาพทางเศรษฐกจิ (Economic Productivity) อนัเน"ืองมาจากอณุหภมูขิองโลก ในปี
2100 หรอือกี 85 ปีขา้งหนา้ เป็นการศกึษาดว้ยแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์โดยใชข้อ้มลูดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละอณุหภมูิ
ประมาณ 190 ประเทศ
       
        ผมไดอ้า่นวธิกีารศกึษาของเขาแบบผา่นๆ แลว้ครับ จะถกูจะผดิประการใด ผลงานไดผ้า่นการตรวจสอบจากนักวชิาการแลว้
ครับ ในท"ีน揢ี刼ผมขอนาํผลการศกึษาเป็นรายประเทศซ"ึงปรากฏอยู่ในแผนท"ีแลว้ครับ
       
        โดยภาพรวม การศกึษาพบวา่ ในประเทศท"ีมอีากาศหนาว อณุหภมูทิ"ีสงูข揢ึ刼น จะทาํใหเ้ศรษฐกจิจะดขี揢ึ刼นโดยท"ีอณุหภมูทิ"ี
เหมาะท"ีสดุอยู่ท"ี 13 องศาเซลเซยีส ถา้อณุหภมูสิงูกวา่น揢ี刼ผลติภาพทางเศรษฐกจิจะลดลงทั揢刼งดา้นแรงงานและการเกษตร โดย
สรปุการเปล"ียนแปลงภมูอิากาศจะปรบัเปล"ียนระบบเศรษฐกจิของโลกใหม ่ประเทศในเขตหนาวจาํนวนไมก่"ีประเทศจะ
ดขี�ึน ในขณะท"ีประเทศท"ีอณุหภมูปิานกลางและรอ้นจะแยล่ง 
       
        เม"ือพยากรณไ์ปถงึปี 2100 พบวา่ รายไดข้องประชากรโลก (ในสถานการณท์"ีเกดิโลกรอ้น) จะลดลง 23% เม"ือเทยีบกบั
รายไดท้"ีไมม่สีถานการณโ์ลกรอ้นการศกึษาน揢ี刼ไมไ่ดค้าํนงึถงึเร"ืองภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเชน่ พาย ุเป็นตน้ซ"ึงผมไดก้ลา่วถงึใน
บทความเม"ือสปัดาหก์อ่น
       
        เม"ือพจิารณาเฉพาะประเทศไทย พบวา่ ผลติภาพทางเศรษฐกจิ(จดีพี)ีจะลดลงถงึ 90% จากกรณที"ีไมม่ปัีญหาโลกรอ้น
ไมใ่ชจ่ดีพีใีนปัจจบุนันะครับสาํหรับประเทศในเขตหนาว เชน่ รัสเซยี สวเีดน แคนาดา จะเพ"ิมข揢ึ刼น 200419%
       
        ท"ีนา่สนใจ คอื สหรัฐอเมรกิาซ"ึงไดป้ฏเิสธไมย่อมลงนามในพธิสีารเกยีวโตเพ"ือลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมาตลอด ผล
การศกึษาพบวา่จดีพีเีฉล"ียจะลดลง 36%ออสเตรเลยี และญ"ีปุ่นกล็ดครับ 

        มนิา่ละ สหรัฐอเมรกิาดทูา่ทางเอาจรงิเอาจังกบัการประชมุสหประชาชาตทิ"ีจะเร"ิมข揢ึ刼นในส揢ิ刼นเดอืนน揢ี刼เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
อยา่งย"ิงในแผนพลงังานสะอาดของประธานาธบิดโีอบามา
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        ผลงานวจัิยน揢ี刼ยงัมรีายละเอยีดท"ีนา่สนใจอกีมากครับ สมควรอยา่งย"ิงท"ีนักวชิาการในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งย"ิง
อาจารยม์หาวทิยาลยัจะไดศ้กึษาใหล้กึซ揢ึ刼งและวพิากษว์จิารณแ์ลว้นาํไปสอนลกูศษิยล์กูหา สาํหรับผมเองเกษยีณมาหลายปีแลว้
ครับ
       
        ตอ่ไปเป็นขา่วรา้ยช揢ิ刼นท"ีสองครับเรากาํลงัพดูถงึปัญหาโลกรอ้นซ"ึงเกดิจากการใชพ้ลงังานฟอสซลิ ผมจงึจะขอนาํเสนอ
อณุหภมูทิ"ีรอ้นท"ีสดุในโลกประจาํเดอืนตลุาคมปีน揢ี刼 แตก่ลบัพบวา่เป็นปีท"ีรอ้นท"ีสดุตั揢刼งแตม่กีารจดบนัทกึในประวตัศิาสตร ์คอืรอ้นถงึ
48.4 องศาเซลเซยีส เกดิข揢ึ刼นท"ีประเทศแอฟรกิาใตค้รับ ผมนาํกราฟมาใหด้เูป็นหลกัฐาน เพ"ือตอกย揢ํ刼าวา่น"ีเป็นเร"ืองจรงิ ไมใ่ชเ่พอ้
เจอ้ (ผมไมอ่ยากใชค้าํวา่ “มโน” เพราะจรงิๆ แลว้เป็นคาํท"ีมคีวามหมายในทางท"ีด ีแตถ่กูทาํใหม้คีวามหมายไปในดา้นลบ เชน่
เดยีวกบัช"ือ “ประสาท”) 

        มาถงึบทสรปุครับ ผมไดเ้ร"ิมตน้ดว้ยความไมค่บืหนา้ในการปฏริปูพลงังานของรัฐบาลพล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา ทั揢刼งๆ ท"ี
ประชาชนไทยไดเ้รยีกรอ้งอยา่งแขง็ขนั ยาวนาน ไดเ้หน็ความกา้วหนา้ของชาวโลกโดยการประสานของสหประชาชาต ิและการ
กดดนัขององคก์รภาคประชาชนทั"วโลก เราไดเ้หน็ความกา้วหนา้เชงินโยบาย ไดเ้หน็ผลงานวจัิยท"ีออกไปทางนา่กลวัมากๆ ได้
เหน็หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์
       
        ผมขอเพ"ิมผลสรปุท"ีเป็นขา่วดอีกี 2 ช揢ิ刼นสั揢刼นๆ คอื รัฐบาลจนีกาํลงัจะยกเลกิการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิใหมใ่นชว่ง 2016
2020 และงานวจัิยของธนาคารเพ"ือการลงทนุ, Goldman Sachs ของสหรัฐอเมรกิาวา่ความตอ้งการถา่นหนิจะลดลงและไมม่ทีาง
กลบัมาฟ揢ื刼นใหมไ่ดอ้กี 

        แตป่ระเทศไทยเรากาํลงัจะสรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิขนาดใหญอ่กี 9 โรง 8,000 เมกะวตัต ์ทา่นนายกฯ ชว่ยคดิ
หนอ่ยครบั 
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ประเดน็พลงังานในรัฐธรรมนญู : ไทย โบลเิวยี และเอกวาดอร์
6 เพลงท"ีเปล"ียนแปลงโลก?

จาํนวนคนอา่น 1206 คน จาํนวนคนโหวต 18 คน
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24 hrs and may not be available to be booked.

คณุสามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นบญัชขีองเฟซบกุไดแ้ลว้วนัน�ี กดท"ีปุ่มดา้นลา่งน�ีเลย!
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