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คืนอ านาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ประชาชน 
ศึกษากรณีฐานทรพัยากรพลงังาน 

 
เรยีน กรรมการมลูนิธ ิ14 ตุลา และเพื่อนมติรทัง้หลาย 
 

วนัที ่14 ตุลาคมปีนี้ เป็นวนัครบรอบปีที ่38 ของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เป็นโอกาสอนัดทีีเ่รา
ไดม้ารวมกนัในทีน่ี้ เพื่อร าลกึถงึวรีชนทีไ่ด้เสยีสละชวีติในครัง้นัน้ดว้ยเจตนารมณ์ทีจ่ะไดเ้หน็บา้นเมอืงมี
ความเป็นประชาธปิไตย ไมต่กอยูภ่ายใตก้ารครอบง าของระบบอ านาจนิยมของผูบ้รหิารทีทุ่จรติ
คอรปัชัน่ ประชาชนมสีทิธ ิ เสรภีาพ และสงัคมมคีวามเป็นธรรม ขอขอบคุณกรรมการมลูนิธ ิ 14 ตุลา ที่
ใหโ้อกาสดฉินัมาแบ่งปนัประสบการณ์กบัเพื่อนมติรทัง้หลายในวนันี้ ซึง่อนัทีจ่รงิแลว้ตอ้งบอกว่าดฉินั
เป็นมวยแทนคุณกรณ์อุมา พงษ์น้อย ภรรยาคุณเจรญิ วดัอกัษร ผูต่้อสูท้วงคนืประชาธปิไตยเศรษฐกจิ 
และฐานทรพัยากรของชุมชนมาอยา่งยาวนานและเขม้แขง็ แต่เนื่องจากเธอก าลงัตดิพนัอยูก่บัภารกจิ
การต่อสูร้ว่มกบัพีน้่องภาคประชาชนทางภาคใต ้ จงึไมส่ามารถรบัมาเป็นปาฐกในวนันี้ได ้ ซึง่ดฉินักร็ูส้กึ
ภาคภมูใิจทีม่ารบัเป็นมวยแทนใหเ้ธอในวนัน้ี 
 

ดฉินัเองเป็นคนหนึ่งทีอ่ยู่รว่มสมยัในยคุประชาธปิไตยเบ่งบานหลงั 14 ตุลา 2516 แต่ไมไ่ด้
สมาทานลทัธคิวามเชื่อเรือ่งการปฏวิตัยิดึอ านาจรฐั ตามแบบเพื่อนฝา่ยซา้ยในสมยันัน้ ดฉินัเชื่อใน
กระบวนการเปลีย่นแปลงจากฐานราก เพื่อใหเ้กดิการพึง่ตนเองตัง้แต่ในระดบัชุมชนจนถงึระดบัชาติ 
 

ดฉินัท างานในองคก์รพฒันาภาคเอกชนสาธารณประโยชน์มากว่า 30 ปี หลงัเรยีนจบจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ไดท้ างานรว่มมอืกบัชาวบา้นเพื่อขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงสงัคมจากฐาน
ราก ใหเ้กดิการพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิของชุมชน โดยเริม่จากงานดา้นสุขภาพ สิง่แวดลอ้ม และ
ผูบ้รโิภคซึง่ปรากฏในรปูโครงการสมนุไพร ปา่ชุมชน กองทุนยาสมนุไพร โรงสขีา้วชุมชน เกษตร
ธรรมชาต ิจนถงึเงนิตราชุมชนทีเ่รยีกตามชื่อพื้นทีว่่า เบีย้กุดชุม ซึง่เป็นความพยายามของชาวบา้นทีจ่ะ
ทดลองใชเ้งนิตราชุมชนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นสนิคา้ทีผ่ลติจากทรพัยากร และแรงงานในชุมชน 
เป็นการส่งเสรมิแนวทางพึง่ตนเองและการมสี่วนรว่มของชุมชน 

 
แต่ปรากฏว่ารฐับาลตกอกตกใจ เกรงว่าชาวบา้นจะตัง้ตวัเป็นอสิระจากรฐั ดว้ยการมสีกุลเงนิ

ของตวัเอง ถงึขนาดส่งเจา้หน้าที่จากแบงคช์าตลิงไปสอบสวนชาวบา้น ในทีสุ่ดเบีย้กุดชุมกก็ลายเป็น
เพยีงต านานของชุมชนโดยไมม่โีอกาสไดท้ดลองใช ้ ทัง้ๆ ทีเ่งนิตราชุมชนในหลายประเทศกลายเป็น
ส่วนเสรมิใหก้บัระบบเงนิตราทีเ่ป็นทางการ ช่วยใหค้นจนทีม่แีรงงานที่ตลาดไมต่อ้งการจา้ง สามารถใช้
แรงงานของตนแลกเปลีย่นกนัเองในชุมชนเพื่อช่วยเหลอืกนัได ้ เบีย้กุดชุมถูกรเิริม่เพื่อใหเ้ป็นสื่อกลาง
ส าหรบัการแลกเปลีย่นภายในชุมชน ไมใ่ช่เงนิตราทีเ่ป็นทางการทีป่จัจบุนักลายเป็นสนิคา้ทีเ่อาไปสะสม
และเกง็ก าไรได ้ น่าเสยีดายทีก่จิกรรมทีชุ่มชนรเิริม่เพื่อส่งเสรมิการพึง่ตนเองและเกื้อกูลกนัเองในชุมชน
มกัไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐัไปจนถงึขดัขวางไมใ่หด้ าเนินการ 
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กระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ปลดปล่อยประชาชนพ้นระบบประชานิยมอปุถมัภ ์
 

ดฉินัเชื่อว่าการสนบัสนุนใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและพึง่ตนเองได้ เป็นวธิกีารลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม และจะเป็นพืน้ฐานส าหรบัการพฒันาประชาธปิไตย 

 
บุคคลทีม่แีนวคดิเรือ่งนี้อยา่งชดัเจน เป็นนกัคดิคนไทยของเราเอง คอื นายปรดี ี พนมยงค ์

รฐับุรษุอาวุโส ท่านไดก้ล่าวถงึ การกระจายอ านาจทางเศรษฐกจิใหป้ระชาชนว่า เป็นส่วนส าคญัของ
ประชาธปิไตยทางการเมอืง ท่านกล่าวว่า “การมปีระชาธปิไตยทางการเมอืงเท่านัน้ แมจ้ะเป็นประโยชน์
แก่ราษฎรส่วนมาก ดกีว่าไมม่รีะบบประชาธปิไตยทางการเมอืงเลยกจ็รงิอยู่ แต่ถา้ไมม่รีะบบ
ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิดว้ยแลว้ ราษฎรส่วนมากก็ไม่มโีอกาสในทางปฏบิตัทิีจ่ะใชส้ทิธิ
ประชาธปิไตยได ้ เพราะคนส่วนน้อยทีกุ่มอ านาจเศรษฐกจิอยูใ่นมอื ยอ่มมโีอกาสดกีว่าในการใชส้ทิธิ
ประชาธปิไตยทางการเมอืง ขอใหด้ตูวัอยา่งการเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรของหลายประเทศทีไ่ม่มี
ประชาธปิไตยทางเศรษฐกจินัน้ พวกของผูกุ้มอ านาจทางเศรษฐกจิสามารถทุ่มเทเงนิมาใชจ้า่ยไดร้บั
เลอืกตัง้เขา้มาอยู่ในรฐัสภายิง่กว่าผูม้คีวามสามารถแต่ไมม่ทีุนมาลงในการเลอืกตัง้ ในกรณเีช่นนี้ 
อ านาจทางการเมอืงดลบนัดาลใหเ้ศรษฐกจิเป็นไปตามความประสงคข์องตน และพวกของตนทีเ่ป็นคน
จ านวนส่วนขา้งน้อยของสงัคม 

 
ระบบประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิ หมายถงึ ราษฎรส่วนมากของสงัคมตอ้งไมต่กเป็นทาสของ

คนจ านวนส่วนขา้งน้อยทีอ่าศยัอ านาจผกูขาดเศรษฐกจิของสงัคม” (ปรดี ี พนมยงค ์ กบัสงัคมไทย : 
2517) 

 
ดงันัน้ สิง่ส าคญัทีน่ายปรดี ี พนมยงค ์ ด าเนินการต่อจากการวางรากฐานระบบประชาธปิไตย

ทางการเมอืงแบบเลอืกตัง้กค็อื การกระจายอ านาจประชาธปิไตยทางเศรษฐกิจ โดยพยายามเสนอเคา้
โครงการเศรษฐกจิผ่านสภาผูแ้ทนราษฎรมสีาระส าคญัในการใหป้ระชาชน 11 ลา้นคนในเวลานัน้เขา้มา
มสี่วนรว่มในการจดัตัง้ด าเนินการสหกรณ์ครบวงจรโดยรฐัเป็นผูส้นบัสนุนทุนในดา้นทีด่นิและเครือ่งจกัร
ทีป่ระชาชนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทีส่ าคญัคอืเรือ่งทีเ่ป็นฐานเศรษฐกจิส าคญัของประชาชนนัน้ตอ้งเป็น
ของประชาชน 100% โดยรฐับาลจากการเลอืกตัง้เป็นผูด้แูล จดัสรรผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมใหแ้ก่
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของหุน้ทุกคนในรปูของสวสัดกิารทีท่่านปรดี ี เรยีกว่า การประกนัความสุขสมบรูณ์
แก่ประชาชนตัง้แต่เกดิจนตาย ซึง่อาจารยป๋์วย อึง๊ภากรณ์ น ามาสานต่อเป็นแนวคดิเรือ่ง “คณุภาพชวีติ 
ปฏทินิแห่งความหวงั จากครรภม์ารดาถงึเชงิตะกอน” (วารสารสงัคมศาสตรป์รทิศัน์ : 2516) 

 
ดฉินัไมเ่คยเหน็ว่า จะมรีฐับาลใดทีม่นีโยบายในการกระจายอ านาจทางเศรษฐกจิใหก้บั

ประชาชนอย่างแทจ้รงิ นอกจากรฐับาลในสมยัของนายปรดี ี พนมยงค ์ ทีไ่ดก้ าหนดแนวทางไวใ้น
นโยบายของรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที ่ 24 มนีาคม 2489 ประการหนึ่งว่า จะวางวธิกีารให้
สหกรณ์ชาวนา เป็นผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ในบรษิทั ขา้วไทย จ ากดั (ดร.ปรดี ี พนมยงค ์ : 2526) เพราะ
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ชาวนาเป็นคน 90% ของประเทศ เป็นผูถ้อืครองขา้วเปลอืก ซึง่เป็นทรพัยส์นิในยุง้ฉางของชาวนาทุก
ครวัเรอืน การเปิดโอกาสใหช้าวนาเขา้มาถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทัคา้ขา้วไทย โดยใชท้รพัยส์นิทีเ่ป็น
ขา้วเปลอืกนัน้ ถอืว่าเป็นการเปิดโอกาสอยา่งส าคญัใหช้าวนาทีเ่ป็นกระดกูสนัหลงัของชาตเิขา้มามี
อ านาจประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิอย่างแทจ้รงิ 

 
แนวนโยบายของนายปรดี ี พนมยงค ์ ไมม่โีอกาสไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นจรงิเพราะรฐับาลของท่านถูก

รฐัประหารไปเสยีก่อน และหลงัจากนัน้ แนวทางเช่นนี้ไมป่รากฏว่ามรีฐับาลไหนในสมยัต่อมาน าไปสาน
ต่อเป็นนโยบายของรฐับาลอกี มแีต่นโยบายประชานิยมประเภทโครงการรบัจ าน าขา้ว หรอืมเิช่นนัน้ก็
เป็นโครงการประกนัราคาขา้ว ซึง่นโยบายเช่นนี้ชาวนาไดป้ระโยชน์น้อย ผู้ทีจ่ะไดป้ระโยชน์สงูสุดจาก
นโยบายประชานิยมเช่นน้ีกม็แีต่บรรดาโรงสขีา้วขนาดใหญ่ ทีส่ามารถกกัตุนขา้วเปลอืกของชาวนาและ
น ามาจ าน ากบัรฐับาลในราคาสงู 

 
นโยบายประชานิยมประเภทน้ี นอกจากไมส่่งเสรมิความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิในระดบัรากฐาน

แลว้ ยงัถอืว่าเป็นเล่หก์ลของนกัการเมอืงในการผ่องถ่ายงบประมาณของประเทศไปสู่มอืของกลุ่มทุน 
โดยมชีาวบา้นเป็นขอ้อา้งในการผ่านงบประมาณจ านวนมหาศาลเหล่านัน้ ดงัทีม่นีกัวชิาการชาวเยอรมนั
คนหนึ่งชื่อ เคลาส ์ ออฟ (Claus Offe : 1940-2011) ไดก้ล่าวถงึ “พนัธมติรรว่มความมัน่คงและความ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ” (growth-security alliance) ซึง่สถาปนาสถาบนัทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยแบบตวัแทนทีผ่กูขาดโดยพรรคการเมอืง และกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทีอ่าศยัระบบการเลอืกตัง้
จากประชาชนเป็นฐานความชอบธรรมในการเขา้มาผกูขาดอ านาจทางเศรษฐกจิ ในขณะทีไ่ม่ยอมเปิด
พืน้ทีท่างการเมอืงใหแ้ก่ภาคประชาชนอย่างแทจ้รงิ นอกจากการสรา้งระบบอุปถมัภใ์หมผ่่านนโยบาย
ประชานิยมเท่านัน้ (ประภาส ป่ินตบแต่ง : 2553) 

 
อาจกล่าวไดว้่าพรรคไทยรกัไทยในยคุคุณทกัษณิ เมือ่ปี 2544 เป็นผูส้่งเสรมิมติใิหมท่าง

การเมอืง ทีส่ามารถน าเอานโยบายมาเป็นจดุขายของพรรคการเมอืงทีโ่ดนใจประชาชนทุกกลุ่มจนชนะ
การเลอืกตัง้อยา่งถล่มทลายเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยทีม่พีรรคไดค้ะแนนเสยีงขา้งมาก
ชนิดทิง้ห่างพรรคคู่แขง่แบบไมเ่หน็ฝุน่ 

 
นโยบายขอ้หนึ่งทีห่าเสยีงไว้ทีค่นส่วนใหญ่อาจลมืไปแลว้กค็อื จะยกเลิกกฎหมายขายชาติ 11 

ฉบบั ถ้าพรรคไทยรกัไทยได้รบัเลือกเป็นรฐับาล ซึง่หนึ่งในกฎหมาย 11 ฉบบันัน้ คอื กฎหมายว่า
ดว้ยการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ (พ.ร.บ. ทุนรฐัวสิาหกจิ) เป็นกฎหมายทีอ่อกโดยรฐับาลประชาธปิตัย ์ และ
ถูกต่อตา้นทัง้จากกลุ่มสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิและประชาชนอกีหลากหลายกลุ่ม 

 
เมือ่พรรคไทยรกัไทยไดจ้ดัตัง้รฐับาลเสยีงขา้งมากแลว้ สญัญาตอนหาเสยีงว่าจะยกเลกิ

กฎหมายขายชาต ิ11 ฉบบั ถา้ไดเ้ป็นรฐับาล กไ็มไ่ดป้ฏบิตั ิแต่กลบัเป็นภารกจิแรก ๆ ของพรรคไทยรกั
ไทย ทีเ่รง่การแปรรปูรฐัวสิาหกจิปตท. โดยไมแ่ยกทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะผกูขาด เช่น ท่อส่งก๊าซออก
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เสยีก่อน ซึง่ในภายหลงัศาลปกครองสงูสุดตดัสนิใหม้กีารแยกทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยอ านาจมหาชนคนืให้
แผ่นดนิ 

 
หลงัแปรรปูปตท.แลว้ รฐับาลกน็ าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์นัท ีเมือ่ 1 ตุลาคม 2544 

โดยมกีารซือ้ขายหุน้ในวนัที ่6 ธนัวาคม ซึง่เป็นเวลาหลงัเกดิเหตุการณ์ 11 กนัยายน ทีเ่ครือ่งบนิชนตกึ
เวริด์เทรด เพยีง 3 เดอืน เป็นช่วงเวลาทีต่ลาดหุน้ทัว่โลกเกดิความซบเซา แต่หุน้ปตท.ทีม่กีารขายให้
ประชาชนทัว่ไป ขายหมดภายในเวลา 1 นาท ี17 วนิาท ีน่าจะเรว็กว่าเวลาทีป่ระชาชนใชใ้นการกาบตัร
เลอืกตัง้ ประชาชนทีม่าเขา้ควิรอซือ้หุน้ตัง้แต่เชา้มดืไม่มโีอกาสไดซ้ือ้ แต่นกัการเมอืงในสงักดัรฐับาลได้
หุน้ไปเป็นจ านวนมาก 

 
หลงัการแปรรปูรฐัวสิาหกจิปตท. และน าไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยท์ าใหต้ลาดหลกัทรพัย์

เกดิความคกึคกั มนีกัการเมอืงในพรรครฐับาลหลายรายทีร่ ่ารวยจากหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ รฐัมนตรี
สุรยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ ใหส้มัภาษณ์สื่อในขณะนัน้ว่ามทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 976 ลา้นบาท จากหุน้ 
(หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐัออนไลน์ : 2550) แต่ไมไ่ดร้ะบุว่ามาจากหุน้ของปตท.หรอืไม ่ หุน้ของปตท. 
กลายเป็นหุน้ทีม่สี่วนแบ่งตลาดใหญ่มากมมีลูค่าถงึหนึ่งในสีข่องตลาดหลกัทรพัย ์

 
ดฉินันึกถงึค าพูดของอาจารยป๋์วย อึง๊ภากรณ์ ทีใ่หส้มัภาษณ์นิตยสารประชาชาตใินช่วงทีเ่พิง่มี

การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยใ์หม ่ ๆ เมือ่ปี 2517 โดยท่านตัง้ค าถามว่า “ตลาด
หลกัทรพัยส์นิคา้ดมีขีายหรอื?” ท่านกล่าวว่า “ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นแหล่งทีจ่ดัให้มกีารซือ้ขายหุน้ของ
บรษิทัธุรกจิอยา่งมรีะบบ จดัใหม้กีารออมทรพัยใ์นดา้นน้ี มอีตัราเสีย่งน้อยทีสุ่ดและในขณะเดยีวกนั 
ช่วยใหก้ารหาทุนของบรษิทัธุรกจิงา่ยขึน้ตลอดจนมตีน้ทุนต ่า เงนิทีไ่ดจ้ากตลาดนี้จงึสามารถน าเอาไป
ลงทุนในกจิการใหญ่ ๆ ในระยะยาวได”้ แต่อาจารยป๋์วย กต็งิว่า “คนจะเอาสนิคา้มาขาย กต็อ้งชัง่ดู
ประโยชน์ทีจ่ะได ้เช่น ถา้บรษิทั ก. ท าการคา้ขายกะปิมา 20 ปี แลว้ไดก้ าไรดทีุกปี เจา้ของบรษิทัร ่ารวย 
แลว้เรือ่งอะไรเขาจะขายหุน้ของบรษิทัเพื่อเอาประโยชน์ไปแบ่งกบัชาวบา้น” (ประชาชาต ิ: 2517) 

 
ดฉินัเองกเ็คยคดิเช่นนี้ว่า กจิการด ี ๆ อยา่งรฐัวสิาหกจิปตท. ไดก้ าไรดทีุกปีจะกูเ้งนิมาลงทุน

เพิม่ สถาบนัการเงนิทุกแห่งยนิดใีหกู้อ้ยูแ่ลว้ เรือ่งอะไรทีร่ฐับาลจะแปรรปูเอามาขายในตลาดหลกัทรพัย ์
เพื่อเอาผลประโยชน์ไปแบ่งกบัชาวบา้นเขา และยิง่ไดศ้กึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการแปรรปูปตท. ของ
รฐับาลดว้ยแลว้กย็ิง่ประหลาดใจทีพ่บว่า หุน้จ านวน 48% ทีร่ฐับาลขายใหเ้อกชนตัง้แต่ปี 2544 – 2550 
เป็นเมด็เงนิเพยีง 28,083 ลา้นบาทเท่านัน้ (ด ู ธรรมาภบิาลในระบบพลงังานของประเทศ, วุฒสิภา : 
2553) แต่ก าไรของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2544 – 2553 มมีลูค่า 718,513 ลา้นบาท 
เอกชนทีถ่อืหุน้ 48% จะไดส้่วนแบ่งจากการปนัผลก าไรถงึ 344,886.24 ลา้นบาท โดยยงัมไิดร้วมถงึ
ก าไรจากการซือ้มาขายไปในตลาดหลกัทรพัย์ 
 
 



 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดฉินันึกถงึค าพูดของศาตราจารยโ์จเซฟ สติก๊ลทิซ ์ อดตีประธานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิของ
ประธานาธบิดคีลนิตนั อดตีหวัหน้านกัเศรษฐศาสตรธ์นาคารโลก และผูร้ว่มรบัรางวลัโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตร ์ ประจ าปี ค.ศ. 2001 ทีพ่ดูฟนัธงว่า การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ คอื การทุจรติคอรปัชัน่ 
(ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการแปรรปู อา้งจาก Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents / เกษยีร 
เตชะพรีะ : มตชิน 2547) ศาตราจารย ์สติก๊ลทิซ ์ ใหอ้รรถาธบิายกระบวนการโกงดว้ยวธิกีารแปรรปูว่า 
การแปรรปู ถูกออกแบบมาใหเ้มด็เงนิถูกกอบโกยเขา้กระเป๋าบรรดารฐัมนตรมีากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้
แทนทีจ่ะเขา้คลงัหลวง ซึง่วธิกีารกค็อื การบอกขายรฐัวสิาหกจิใหต้ ่ากว่าราคาตลาดเสยี แลว้พวกตนก็
จะสามารถฉวยเอามลูค่าสนิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิกอ้นโตเขา้ตวั 
 
 หลงัประสบความส าเรจ็จากการแปรรปูปตท. แลว้ รฐับาลพรรคไทยรกัไทย ในการเลอืกตัง้สมยั
ที ่ 2  กไ็ดร้บัเสยีงสนบัสนุนอยา่งท่วมทน้จากการเลอืกตัง้ และหนัมาแปรรปูการไฟฟ้าฝา่ยผลติเกอืบจะ
ทนัทหีลงัการเลอืกตัง้ในปี 2548 โดยละทิง้สญัญาไตรภาครีะหว่างกระทรวงพลงังาน การไฟฟ้าฝา่ยผลติ  
และสหภาพกฟผ. ทีจ่ะไมแ่ปรรปูกฟผ. ซึง่ท ากนัในปลายสมยัแรกของรฐับาลไทยรกัไทยเมือ่ปี 2547 
ทางกลุ่มสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ ไดร้วมตวักนัต่อตา้นการแปรรปูอยูห่ลายเดอืนกไ็มท่ าใหร้ฐับาล
ระงบัการแปรรปู ทางดฉิันและเครอืขา่ยผูบ้รโิภคทีไ่ดเ้หน็พษิภยัจากการแปรรปูปตท. ไปก่อนหน้านัน้
จงึไดเ้คลื่อนไหวต่อตา้นการแปรรปูกฟผ. ดว้ยการฟ้องศาลปกครองเพื่อใหเ้พกิถอนการแปรรปูกฟผ. 
และสามารถหยดุยัง้การน าหุน้กฟผ. ไปซือ้ขายในตลาดไดส้ าเรจ็ ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าสัง่ใหเ้พกิ
ถอนการแปรรปูกฟผ. ในเดอืนมนีาคม 2549  
 
 เครอืขา่ยองคก์รผูบ้รโิภคและดฉินัไดฟ้้องศาลปกครองสงูสุด เพื่อใหเ้พกิถอนการแปรรปูปตท. 
ในเดอืนสงิหาคม 2549 ในกรณขีองปตท. แมศ้าลปกครองสงูสุดไม่มคี าสัง่ใหเ้พกิถอน แต่มคี าสัง่ใหค้นื
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ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าโดยอ านาจมหาชนใหก้บัแผ่นดนิ ดว้ยเหตุผลทีว่่า ปตท.ไมใ่ช่องคาพยพของรฐัอกี
ต่อไป จงึไมอ่าจใชอ้ านาจมหาชนแทนรฐั (ดคู าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด : 2550) แมว้่ารฐัจะถอื
หุน้เกนิกว่า 50% และบมจ. ปตท. ยงัเป็นรฐัวสิาหกจิตามวธิงีบประมาณอยูก่ต็าม แต่จนบดันี้ท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตทิีเ่ป็นทรพัยส์นิทีม่ลีกัษณะผกูขาดโดยธรรมชาตยิงัไมไ่ดส้่งมอบคนืใหก้บัแผ่นดนิ ทัง้ที่ๆ
ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ทีไ่ดร้บัมอบหมายตามมตคิรม. ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งในการคนื
ทรพัยส์นิตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด ระบุว่า บมจ. ปตท. ยงัคนืทรพัยส์นิไมค่รบถว้น แต่
รฐับาลกไ็มด่ าเนินการจนถงึขณะน้ี 
 
พลงังาน : ฐานประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจใหญ่ของประชาชน 
 
 การทีด่ฉิันสนใจและตดิตามการแปรรปูองคก์รพลงังานแห่งนี้ และการด าเนินกจิการดา้น
พลงังานของประเทศ ตัง้แต่ดฉินัยงัท างานอยูใ่นองคก์รพฒันาเอกชนสาธารณประโยชน์จนมาท าหน้าที่
ในวุฒสิภาในฐานะสมาชกิวุฒสิภากรงุเทพมหานคร เพราะดฉินัเหน็ว่าพลงังานเป็นตน้ทุนของเศรษฐกจิ
ภาคการผลติ และเป็นตน้ทุนค่าครองชพีของประชาชนทุกคน หากการด าเนินกจิการดา้นพลงังานขาด
ความเป็นธรรม ขาดธรรมาภบิาล และความโปรง่ใสประชาชนจะถูกเอารดัเอาเปรยีบ ท าใหค้วามเหลื่อม
ล ้าทางเศรษฐกจิจะทวคีวามถ่างกวา้งมากขึ้น ซึง่จะท าใหป้ระชาธปิไตยทางเศรษฐกจิไมอ่าจเกดิขึน้ได้ 
 
 จากเอกสารการแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี คุณยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ต่อรฐัสภาเมือ่วนัที ่ 23 
สงิหาคม 2554 ขอ้หนึ่งระบุว่า ประเทศไทยยงัคงน าเข้าพลงังานจากต่างประเทศสงู สดัส่วนการ
น าเข้าพลงังานสทุธิต่อการใช้รวมยงัคงสงูถึงร้อยละ 55 จากการแถลงของรฐับาลหากมองอกีดา้น
หนึ่งหมายความว่า ประเทศไทยสามารถพึง่ตนเองดา้นพลงังานไดถ้งึ 45% หรอืมากกว่านัน้ เพราะการ
น าเขา้พลงังานเป็นการน าเขา้เพื่อมากลัน่เป็นน ้ามนัส าเรจ็รปูและส่งขาย ในปี 2551 ประเทศไทยส่งออก
พลงังานทัง้ส าเรจ็รปูและในรปูน ้ามนัดบิและก๊าซปิโตรเลยีมเหลวมมีลูค่าถงึ 9,673 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
เทยีบเป็นเงนิไทย 290,190 ลา้นบาท (1 ดอลล่าร ์= 30 บาท) สงูกว่ามลูค่าส่งออกขา้วและยางพารา 
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 มคีนไทยน้อยคนทีท่ราบว่าปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิจากแผ่นดินไทยเมือ่ปี 2552 อยูใ่นอนัดบั 
35 ของโลกจาก 224 ประเทศ และก๊าซธรรมชาตอิยูใ่นอนัดบั 23 จาก 224 ประเทศ องคก์รทีส่ ารวจเป็น
องคก์รของสหรฐัอเมรกิาชื่อว่า Energy Information Administration จากการส ารวจขององคก์รบรหิาร
ขอ้มลูดา้นพลงังานดงักล่าวจะพบว่า ประเทศไทยผลติน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตมิากกว่าประเทศ
บรไูน โบลเิวยี พม่า คเูวต เวเนซเูอล่า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศกึษาขอ้มลูของคณะกรรมาธกิารศกึษา ตรวจสอบเรือ่งการทุจรติ และเสรมิสรา้งธรร
มาภบิาล วุฒสิภา ทีด่ฉินัเป็นประธาน เราไดพ้บขอ้มลูว่าส่วนแบ่งรายไดท้ีร่ฐัไดจ้ากสมัปทานปิโตรเลยีม
ต ่ามากเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ทีม่กีารผลติปิโตรเลยีมทีน้่อยกว่าประเทศไทย และต ่ากว่าประเทศ
เพื่อนบา้นทีอ่ยูร่อบตวั เช่น ประเทศพม่า มาเลเซยี และกมัพชูา จากขอ้มลูของ World Bank เมือ่ปี 
2006 (2549) ระบุว่าหลงัวกิฤตกิารณ์น ้ามนัในปี 2517 และปี 2522 ทุกประเทศทีข่ดุปิโตรเลยีมมาขาย
จะปรบัขึน้ค่าสมัปทานใหม ่โดยใหร้ฐับาลมสี่วนแบ่งเพิม่ขึน้จากเดมิ 50% (ก่อนวกิฤตกิารณ์น ้ามนั) เป็น 
55-75% (หลงัวกิฤตกิารณ์น ้ามนั) มปีระเทศไทยเพยีงประเทศเดยีวทีไ่ดส้่วนแบ่งในรปูค่าภาคหลวง 5-
15% รายไดเ้ฉลีย่ทีไ่ดค้อื 12.5% โดยไม่มสี่วนแบ่งก าไรเหมอืนประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะทีข่อ้มลูของ 
World Bank ประเทศมาเลเซยีไดส้่วนแบ่งอยูท่ี ่68% กมัพชูาไดป้ระมาณ 65% ส่วนพม่าไดอ้ยูท่ี ่90% 
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ขอ้มลูของ World Bank สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีค่ณะกรรมาธกิารฯ ไดจ้ากเอกสารสรปุ
สาระส าคญัของระบบสมัปทานของแต่ละประเทศทีบ่รษิทั ปตท. สผ. จ ากดั (มหาชน) เขา้ไปลงทุน 
ปรากฏว่าทุกประเทศไดร้บัส่วนแบ่งสมัปทานมากกว่าประเทศไทย ทัง้ๆ ทีป่ระเทศไทยเป็นผูผ้ลติก๊าซ
ธรรมชาตใินอนัดบั 23 และเป็นผูผ้ลติน ้ามนัดบิในอนัดบั 35 จากทัง้หมด 224 ประเทศ 
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เจา้หน้าทีจ่ากกระทรวงพลงังานชีแ้จงต่อคณะกรรมาธกิารฯ ว่า ทีไ่ทยไดส้่วนแบ่งน้อยเพราะ
แหล่งพลงังานมขีนาดเลก็ มปีรมิาณปิโตรเลยีมน้อย ท าใหม้ตีน้ทุนในการขดุเจาะสูงกว่า และกล่าวอา้ง
ว่า ประเทศไทยมสีภาพทางธรณวีทิยาทีข่ดุเจาะยากแต่ไมม่หีลกัฐานมาแสดง เมือ่ดคู่าใชจ้า่ยจากงบ
การเงนิของบรษิทั ปตท. สผ. จะพบว่ามกี าไรขัน้ต้นสงูถงึ 74-81% แสดงว่ามคี่าใชจ้า่ยในส่วนของการ
ด าเนินการไมถ่งึ 25% โดยไดร้วมค่าภาคหลวงเอาไวแ้ลว้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสรปุสาระส าคญัของระบบสมัปทานของแต่ละประเทศที ่ ปตท. สผ. เขา้ไปลงทุน 
สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทีบ่่งชีไ้ดด้ว้ยว่า แหล่งพลงังานของประเทศกมัพชูา อยูใ่นบรเิวณทีม่ี
ลกัษณะธรณวีทิยาเช่นเดยีวกบัประเทศไทย แต่ประเทศกมัพชูากลบัไดร้บัส่วนแบ่งค่าสมัปทานจาก
ปตท. สผ. มากกว่าทีป่ระเทศไทยไดร้บั นอกจากค่าภาคหลวงและภาษแีลว้กมัพชูาจะไดส้่วนแบ่งก าไร
อกีรอ้ยละ 40-60 จากการขดุเจาะน ้ามนั และไดส้่วนแบ่งก าไรอกีรอ้ยละ 35 จากก๊าซธรรมชาต ิ ส่วน
ประเทศพมา่กเ็ช่นกนัจะไดส้่วนแบ่งก าไรอกีรอ้ยละ 50-80 จากการขดุเจาะน ้ามนั และไดส้่วนแบ่งก าไร
อกีรอ้ยละ 45-60 จากก๊าซธรรมชาต ิ
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 ส่วนแบ่งก าไรน้ีเป็นไปตามหลกัปฏบิตัสิากล เพื่อความเป็นธรรมในการแบ่งผลประโยชน์จาก
ทรพัยากรปิโตรเลยีมทีป่ฏบิตักินัทัว่โลก แต่ส าหรบัประเทศไทยนบัตัง้แต่เริม่มกีารใหส้มัปทานในการ
น าเอาทรพัยากรปิโตรเลยีมจากแผ่นดนิมาใชเ้ป็นเวลา 30 ปี (ปี 2524-2554) แต่ประชาชนไทยผูเ้ป็น
เจา้ของทรพัยากรกลบัไมเ่คยไดร้บัส่วนแบ่งนี้เลย 
 
 ขอใหท้่านลองดกูราฟ 3 ชิน้น้ี เป็นภาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลประโยชน์ทีป่ระเทศไทยไดร้บัจาก
ค่าภาคหลวงเทยีบกบัมลูค่าของปิโตรเลยีมทัง้ 3 ชนิด คอื ก๊าซธรรมชาต ิ น ้ามนั และปิโตรเลยีมเหลว 
แท่งทีเ่หน็ คอื ปรมิาณทีผ่ลติตัง้แต่ปี 2524-2552 ส่วนเสน้ทีพุ่่งสงูขึน้ คอื มลูค่าของปิโตรเลยีมแต่ละ
ชนิด ส่วนเสน้ทีอ่ยูต่ ่าทีสุ่ด คอื ส่วนแบ่งสมัปทานทีไ่ทยไดร้บั ตวัเลขทีก่ระทรวงพลงังานรายงานใน
รายงานประจ าปีของกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิปี 2552 ไดใ้หภ้าพรวมถงึมลูค่าปิโตรเลยีมรวมทีม่กีารผลติ
ในแผ่นดนิไทยมมีลูค่า 2,628,647.50 ลา้นบาท ค่าภาคหลวงทีไ่ดม้มีลูค่าเพยีง 329,729.26 ลา้นบาท 
เทยีบเป็นเปอรเ์ซน็ตไ์ด ้ 12.54% ส่วนภาษทีีไ่ดร้บัอกี 429,212.28 ลา้นบาท รวมแลว้ประเทศไทยได้
ส่วนแบ่งจากสมัปทานปิโตรเลยีมและภาษเีพยีง 28.8% น่าจะเป็นส่วนแบ่งทีต่ ่าทีสุ่ดในโลก 
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เมือ่ดฉินัมโีอกาสมาเป็นสมาชกิวุฒสิภา จงึมโีอกาสไดม้าศกึษาเกีย่วกบัโครงสร้างงบประมาณ
รายรบัรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดนิ และไดเ้หน็ว่าทรพัยากรของประเทศ 3 ประเภท คอื แรทุ่กชนิด 
ปิโตรเลยีม และทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ มมีลูค่าเป็นรายไดข้องประเทศต ่ามาก ทัง้ๆ ทีเ่ป็นฐาน
ทรพัยากรส าหรบัคนทัง้ประเทศ ลองค านวณตวัเลขของปี 2554 จะพบว่า มลูค่าของปิโตรเลยีม 
36,997.2 ลา้นบาท เท่ากบั 1.78% ของงบประมาณรายจ่าย 2,070,000 ลา้นบาท และเท่ากบั 2.44% 
รายไดจ้ากภาษทีุกประเภท 1,510,387.7 ลา้นบาท และกไ็มแ่ตกต่างกนัมากนกัถา้จะค านวณรายไดจ้าก
ทรพัยากรทุกประเภทในปี 2554 ซึง่เท่ากบัมลูค่า 37,805.4 ลา้นบาท เท่ากบั 1.82% ของงบประมาณ
แผ่นดนิ และเท่ากบั 2.5% ของรายไดจ้ากภาษทีุกประเภท 
 
 ดฉินัไมแ่ปลกใจว่า เหตุใดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิของประเทศระหว่างคนรวยและคนจน
ของประเทศไทยจงึมชี่องว่างห่างมาก 12-15 เท่า ตลอดช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ในขณะทีป่ระเทศกลุ่ม
สแกนดเินเวยีและญี่ปุน่มอีตัราส่วน 3-4 เท่า ในยโุรปและอเมรกิามอีตัราส่วนในระดบั 5-8 เท่าประเทศ
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตม้อีตัราส่วนประมาณ 9-11 เท่า (ดร. สมเกยีรต ิ ตัง้กจิวานิชย ์ : 
ปาฐกถา 14 ตุลา 2553) เพราะทรพัยากรทีค่วรเป็นประโยชน์กบัประชาชนทัง้ประเทศถูกผ่องถ่าย
ออกไปเป็นของคนส่วนน้อยในมลูค่าต ่ามาก  
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 นโยบายประชานิยมแบบ Dual Tracts ของคุณทกัษณิในอดตีกค็อื การท าประชานิยมในหมูค่น
จนผ่านโครงการพกัหนี้เกษตรกร กองทุนหมูบ่า้นละลา้น โครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรค เป็นตน้ 
ในขณะทีป่ระชานิยมเนื้อ ๆ ส าหรบักลุ่มทุน เช่น การแปรรปูรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังานโยงไปถงึการท า
ถนนยุทธศาสตรพ์ลงังานทีป่รบัปรงุจากแผนพฒันาเซาเทริน์ซบีอรด์ เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นพลงังาน
ของอาเซยีน (Regional Energy Hub) แผนสรา้งเขตนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี สรา้งคลงัก๊าซ คลงั
น ้ามนั และแลนดบ์รจิดท์ีเ่ป็นเสน้ทางขนส่งน ้ามนัจากฝ ัง่อนัดามนัมาอ่าวไทย โครงการเหลก็ตน้น ้า
เหล่านี้ลว้นเป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหภ้าคธุรกจิ ภาคอุตสาหกรรม สามารถเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาติ
ในราคาถูก ซึง่กระทบต่อฐานการด ารงชวีติของคนในเขตภาคใตท้ัง้หมด 
 
 คุณกรณ์อุมา แกนน ากลุ่มอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มบา้นกรดู กอ็ยูใ่นกลุ่มเคลื่อนไหวที่
ชื่อว่า กลุ่มเพชรเกษม 41 ซึง่เป็นเครอืข่ายภาคประชาชนภาคใต ้ ทีต่่อตา้นโครงการพฒันาขนาดใหญ่
ของรฐัทีด่ าเนินไปโดยไมฟ่งัเสยีงชาวบา้น ทัง้ๆ ทีร่ฐัธรรมนูญปี 2540 ในมาตรา 76 และรฐัธรรมนูญปี 
2550 ในมาตรา 87 (1) (2) (3) ไดบ้ญัญตัอิยา่งชดัเจนว่า รฐัต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรฐัทุกระดบั แต่ในความจรงิ
แลว้ ชาวบา้นทีลุ่กขึน้มาตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั คดัคา้นการด าเนินนโยบายทีก่ระทบต่อ
ฐานเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มของชาวบา้นอยา่งคุณเจรญิ วดัอกัษร กถ็ูกลอบสงัหารอยา่งโหดเหีย้ม ยงั
มชีาวบา้นในหลายทอ้งถิน่ทีลุ่กขึน้มาต่อสู้กบัความไมเ่ป็นธรรมจากนโยบายของรฐั และถูกสงัหารไป
เป็นจ านวนหลายสบิคน 
 
 นโยบายประชานิยมส าหรบัคนรากหญ้า โดยเนื้อแทแ้ลว้ คอื การระดมกลุ่มกอ้นทางการเมอืง
ในเครอืขา่ยอุปถมัภข์องนกัการเมอืง เพื่อเป็นฐานเสยีงส าหรบักระบวนการเลอืกตัง้ทีส่รา้งความชอบ
ธรรมใหก้บันกัการเมอืงในการเขา้สู่อ านาจบรหิาร และใชอ้ านาจรฐัในการบรหิารเศรษฐกจิเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มทุนและกลุ่มการเมอืงเป็นหลกั 
 
 พระรกัเกยีรต ิรกัขติะธมัโม (สุขธนะ) อดตีรฐัมนตรสีาธารณสุข ทีต่อ้งโทษจ าคุก 15 ปี จากคดี
ทุจรติยาทีเ่กดิขึน้ในกระทรวงสาธารณสุข เมือ่ปี 2541 เขยีนเล่าว่า พรรคการเมอืงทีเ่ขา้สู่การเลอืกตัง้
ตอ้งจา่ยเงนิเท่าไหรใ่นการหาเสยีง ปี 2529 ส.ส.เกรดเอ พรรคจะจ่ายเงนิสนบัสนุน 2.5 ลา้นบาท ปี 
2531 พรรคจา่ย 3 ลา้นบา้ง 5 ลา้นบา้ง 7 ลา้นบา้งตามพืน้ที ่ปี 2535 ค่าใชจ้่ายเริม่ขยบัเป็น 10 ลา้น 15 
ลา้น 20 ลา้น และปี 2544 เขาให ้ 20-40 ลา้น ซือ้ตวัส.ส.เขา้พรรคมกีารตัง้พรรคใหม ่ คนทีใ่หก้าร
สนบัสนุนทางการเมอืงเขา้มาเล่นเอง ซือ้ส.ส. ซือ้พรรค ซือ้ประเทศกนัเลย ถา้ม ี 400 เขตตอ้งใชเ้งนิถงึ 
8,000-16,000 ลา้นบาท และมคี่าใชจ้า่ยส่วนกลางอกี 2-4 พนัลา้น รวมแลว้ตกประมาณหนึ่งถงึสอง
หมืน่ลา้นบาท (ถา้รูธ้รรมะพระพุทธเจา้ อาตมาคงไมต่ดิคุก : 2554) 
 
 ถา้การเมอืงเป็นเรือ่งคณติศาสตรเ์ช่นนี้ เพยีงใชเ้งนิ 20,000 ลา้นบาทกซ็ือ้ประเทศไทยได ้
หลงัจากนัน้กจ็ะมงีบประมาณแผ่นดนิใหบ้รหิารมากกว่า 2 ลา้นลา้นบาท ไม่นบัรวมอ านาจในการก่อหนี้
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ใหก้บัรฐัและการใชอ้ านาจรฐัในการเอือ้ประโยชน์ใหพ้วกพอ้งได ้ นบัว่าการเมอืงในประเทศไทยเป็น
ธุรกจิทีน่่าลงทุนส าหรบันายทุนยิง่นกั 
 
 หลงัเหตุการณ์รฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 รฐับาลของคุณทกัษณิมอีนัตอ้งหยดุพกัครึง่เวลา 
แผนพฒันาดา้นพลงังานของคุณทกัษณิกห็ยดุไปชัว่คราวดว้ย เพราะหลากหลายเหตุการณ์ตัง้แต่เกดิ
เหตุสนึามภิาคใตใ้นปี 2547 การแปรรปูกฟผ. ไมส่ าเรจ็ท าใหต้อ้งชะลอโครงการเมกกะโปรเจคท์
ทัง้หลายออกไป การถูกรฐัประหารในปี 2549 แต่มาบดันี้รฐับาลเพื่อไทยโดยคุณยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ทีม่ ี
สโลแกนหาเสยีงว่า “ทกัษณิคดิ เพื่อไทยท า” ก าลงัจะเป็นภาคสองต่อจากหนงัมว้นแรกทีพ่กัครึง่เวลา
เพราะอุบตัเิหตุทางการเมอืง 
 
 หากพจิารณาจากค าแถลงนโยบายของรฐับาลคุณยิง่ลกัษณ์จะพบว่า นโยบายพฒันาพลงังาน
เป็นหวัใจส าคญัของนโยบายรฐับาล และน่าจะเป็นดงัค าหาเสยีงว่า “ทกัษณิคดิ เพื่อไทยท า” แนวคดิ
เรือ่งการสรา้งฮบัพลงังาน นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี แลนดบ์รจิดภ์าคใต ้ การเจรจาเรือ่งปิโตรเลยีมใน
อ่าวไทยกบักมัพชูา ซึง่เป็นแผนเดมิของคุณทกัษณิก าลงัถูกปดัฝุน่มาท าใหม ่ สิง่ใหมท่ีป่รากฎในค า
แถลงนโยบาย คอื การจดัตัง้กองทุนคลงัส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิแห่งชาต ิกองทุนความมัง่คัง่แห่งชาต ิทีม่ ี
แผนดงึเงนิทุนส ารองมาใชเ้พื่อลงทุนในโครงการทัง้หลาย เพื่อลงทุนในฮบัพลงังานในภูมภิาคแถบนี้ 
และเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัด าเนินการอภมิหาโครงการเหล่านี้กค็อื ปตท. รฐัมนตรพีลงังานไดพ้ดูแพลม
หลายครัง้ว่า กองทุนความมัง่คัง่จะใหป้ตท.บรหิาร โครงการประชานิยมดา้นพลงังานส าหรบัคนจน เช่น 
บตัรเครดติพลงังานใหก้บับรรดาสามลอ้ แทก็ซี ่ รถตูส้าธารณะกม็อบใหป้ตท.ท า โครงการคปูอง
พลงังานเพื่ออุม้ครวัเรอืน ถา้รฐับาลปล่อยก๊าซหุงต้ม (ก๊าซแอลพจี)ี ลอยตวั กต็อ้งใหป้ตท. ท า 
 
 การแปรรปูปตท. กลายเป็นกลไกส าคญัส าหรบัการผกูขาดและดดูซบัก าไรส่วนเกนิโดยเอกชน
ภายใตเ้สือ้คลุมของรฐั 
 
พลงังานไทย พลงังานของใคร 
 
 การแปรรปูของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยไปสู่การเป็นบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ปี 2544 โดยทีก่ระทรวงการคลงัยงัถอืหุน้เกนิกว่า 50% ท าใหป้ตท.เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ ี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขณะเดยีวกนัยงัเป็น “รฐัวสิาหกจิ” ตาม
กฎหมายท าให ้ บมจ. ปตท. ไดร้บัสทิธพิเิศษจากความเป็นหน่วยงานของรฐัหลายประการ และ
ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเหนือบรษิทัเอกชนอื่น ๆ เช่น ไดร้บัสทิธผิกูขาดการขายน ้ามนัและก๊าซใหก้บั
รฐั ผกูขาดในธุรกจิการแยกก๊าซ ผกูขาดในธุรกจิการขนส่งก๊าซธรรมชาต ิ เพราะเป็นผูป้ระกอบการราย
เดยีวในธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ สามารถควบคุมรวมตัง้แต่ธุรกจิท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย ตลอดจน
ธุรกจิจดัจ าหน่ายก๊าซแอลพจีแีละก๊าซเอน็จวี ี เรยีกว่าผูกขาดธุรกจิทัง้ระบบตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า จนถงึ
ปลายน ้า ปตท.จงึสามารถก าหนดราคาก๊าซธรรมชาตไิดอ้ยา่งเบด็เสรจ็ ทัง้ทีก่ารกระท าดงักล่าวขดัต่อ
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญปี 2550 มาตรา 84 (5) กล่าวคอื รฐัตอ้งด าเนินการในการก ากบัใหก้าร
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ประกอบกจิการมกีารแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไมว่่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 
 การทีบ่มจ. ปตท. ยงัเป็นรฐัวสิาหกจิท าใหไ้มต่อ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการแขง่ขนัทาง
การคา้ จงึสามารถถอืหุน้ใหญ่ในบรษิทัโรงกลัน่น ้ามนัถงึ 5 โรง จาก 6 โรง ท าใหป้ตท. สามารถควบคุม
นโยบายดา้นราคาของโรงกลัน่น ้ามนัได้ 
 
 การก าหนดราคาน ้ามนัส าเรจ็รปูหน้าโรงกลัน่องิราคาน าเขา้จากตลาดสงิคโปร ์ ท าใหค้นไทย
ตอ้งซือ้น ้ามนัส าเรจ็รปูในราคาแพงกว่าและไมเ่ป็นธรรม เพราะเป็นราคาทีบ่วกค่าโสหุย้ในการขนส่ง
น ้ามนัส าเรจ็รปู ค่าสญูเสยีระหว่างการขนส่ง ค่าประกนัภยั และค่าปรบัปรงุคุณภาพจากมาตรฐาน
สงิคโปรเ์ป็นมาตรฐานไทย ซึง่เป็นต้นทุนเทยีมทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ เพราะโรงกลัน่น ้ามนัตัง้อยูใ่นประเทศ
ไทย และการผลติกเ็ป็นไปตามมาตรฐานไทยอยูแ่ลว้ 
 
 ตน้ทุนเทยีมทีว่่านี้ประมาณ 2 บาท ต่อ 1 ลติร ในทางกลบักนัโรงกลัน่น ้ามนัเมือ่จะส่งออก
น ้ามนัส าเรจ็รปูจะตอ้งส่งในราคาทีต่ ่ากว่าราคาทีข่ายใหค้นไทย เพราะโรงกลัน่ตอ้งส่งออกตามราคา
น ้ามนัส าเรจ็รปูตลาดสงิคโ์ปร ์ลบ ดว้ยค่าโสหุย้ในการขนส่ง ค่าสญูเสยีในการขนส่ง ค่าประกนัภยั และ
ค่าปรบัปรงุคุณภาพ ซึง่จะท าใหร้าคาน ้ามนัส าเรจ็รปูทีส่่งออกมรีาคาต ่ากว่าทีค่นไทยซือ้ 2 บาทต่อลติร 
ราคาทีค่นไทยทีจ่า่ยแพงกว่านี้เป็นเพราะเกดิกลไกตลาดเทยีม 
 
 การทีร่าคาพลงังานถูกผกูขาดโดยผูค้า้รายใหญ่ ท าใหร้าคาพลงังานไมไ่ดเ้คลื่อนไหวตามกลไก
ตลาดเสร ี ดงันัน้ราคาปลกีของน ้ามนัส าเรจ็รปูจะปรบัราคาลงชา้กว่าราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก แต่เมือ่
ราคาน ้ามนัดบิตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ราคาหน้าป ัม๊ของน ้ามนัส าเรจ็รปูจะปรบัขึน้ทนัท ี การขึน้ลงราคา
น ้ามนัไมม่หีน่วยงานรฐัควบคุมราคากลาง แต่ปล่อยใหบ้รษิทัพลงังานเป็นผูป้ระกาศแจง้ราคาขึน้ลงของ
น ้ามนัขายปลกีกนัเอง 
 
 ราคาน ้ามนัในปจัจบุนั จงึไม่ใช่ราคาทีเ่กดิจากกลไกตลาดเสร ี แต่เกดิจากกลไกตลาดเทยีมทีผู่ม้ ี
อ านาจผกูขาดเป็นผูก้ าหนด เหน็ไดจ้ากกรณทีีร่ฐับาลชุดใหมเ่มือ่เขา้บรหิารงานเพยีงอาทติยเ์ดยีว กม็ี
นโยบายชะลอการเกบ็เงนิเขา้กองทุนน ้ามนั เมือ่ 27 สงิหาคม 2554 ท าใหร้าคาน ้ามนัเบนซนิ 91 มี
ราคาใกลเ้คยีงกบัน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ ผูบ้รโิภคจงึหนัไปเตมิเบนซนิ 91 แทน ปรมิาณผูใ้ชน้ ้ามนัเบนซนิ
เพิม่ขึน้ทนัทจีากวนัละ 2 ลา้นลติรเป็น 4 ลา้นลติร เมือ่ผูค้า้น ้ามนัแก๊สโซฮอลร์อ้งเรยีนขึน้มา ปตท. ก็
สามารถปรบัราคาดว้ยการถ่างส่วนต่างระหว่างน ้ามนัเบนซนิและแก๊สโซฮอลลใ์หม้ากขึน้ไดท้นัท ี สิง่นี้
เกดิขึน้ไดไ้มใ่ช่ดว้ยกลไกการแขง่ขนั แต่เกดิไดจ้ากกลไกการบรหิารจดัการราคาของผูค้า้น ้ามนั 
 
 ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะมกีฎหมายก ากบัดแูลใหม้กีารแขง่ขนัทางการคา้ และป้องกนั
การผกูขาดเพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยส่วนรวม การผกูขาดหรอืการมอี านาจตลาด (Market Power) ที่
เหนือกว่าผูอ้ื่นจะท าใหเ้กดิก าไรส่วนเกนิ และการจดัสรรทรพัยากรทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ (ปราณ ีทนิกร : 
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2554) อ านาจเหนือตลาดของปตท. เกดิขึน้จากความเป็นองคก์รกึง่รฐักึง่เอกชน หุน้ 52% ที่
กระทรวงการคลงัถอือยู่ในนามประชาชนกว่า 63 ลา้นคน เป็นอาญาสทิธใิหป้ตท.สามารถใชค้วาม
ไดเ้ปรยีบของอ านาจเหนือตลาดผกูขาด และสรา้งก าไรทีเ่ป็นประโยชน์กบัเอกชนเพยีงแค่สองหมืน่ราย
ทีถ่อืหุน้ถงึ 48% อยา่งชาญฉลาด 
 
 ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ กลไกตลาดจะท าใหพ้ลงังานทุกชนิดทีส่ามารถใชท้ดแทนกนัไดต้อ้ง
แขง่ขนักนัเพื่อใหส้งัคมไดป้ระโยชน์จากราคาทีเ่ป็นธรรม แต่กรณขีองประเทศไทยรฐับาลปล่อยใหน้ ้ามนั 
ก๊าซแอลพจี ี ก๊าซเอน็จวี ี เอทานอลทีม่าจากอนิทรยีวตัถุ เช่น กากน ้าตาล มนัส าปะหลงั ลว้นแต่อยู่
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบมจ. ปตท. กลไกตลาดเทยีมเช่นนี้จะไมส่ามารถท าใหเ้ชือ้เพลงิทุก
ประเภทเกดิการแข่งขนัจนเกดิประสทิธภิาพทัง้ในดา้นคุณภาพและราคาทีเ่ป็นธรรม 
 
 ยิง่กว่านัน้ พลงังานทดแทน เช่น เอทานอลจะไมม่ทีางไดเ้กดิบนแผ่นดนิไทย ทัง้ทีข่ณะนี้
สามารถผลติไดล้น้เกนิและสามารถทดแทนการน าเขา้น ้ามนัได้มากหากปล่อยใหม้กีลไกการแขง่ขนั แต่
ทีไ่มส่ามารถแขง่ขนักบัพลงังานจากปิโตรเลยีมได ้ เพราะตามพ.ร.บ. ปิโตรเลยีม พลงังานทดแทนตอ้ง
ขายใหก้บัผูค้า้ตามมาตรา 7 เท่านัน้ ซึง่คอืโรงกลัน่น ้ามนั การก าหนดใหป้รมิาณของพลงังานทดแทนว่า
จะใหม้สีดัส่วนการใชส้กักีเ่ปอรเ์ซน็ต์ จงึขึน้อยูท่ีก่ารก าหนดช่วงห่างของราคาระหว่างแก๊สโซฮอลก์บั
น ้ามนัเบนซนิ กระบวนการจดัการดา้นราคาทีไ่มใ่ช่เกดิจากกลไกการแขง่ขนั แต่เกดิจากการใชอ้ านาจ
ผกูขาดเหนือตลาดยอ่มสามารถก าหนดส่วนแบ่งในตลาดได ้ ซึง่ท าก าไรใหก้บัคนกลุ่มน้อยบนภาระของ
ประชาชนทัง้ประเทศ ยิง่กว่านัน้ยงัเป็นการบดิเบอืนและท าลายกระบวนการพฒันาของพลงังานทดแทน
อกีดว้ย 
 
 นโยบายลอยตวัก๊าซหุงตม้หรอืก๊าซแอลพจีภีาคครวัเรอืนและภาคยานยนต์ ทีร่ฐับาลคุณยิง่
ลกัษณ์ ชนิวตัร ประกาศจะท าภายในตน้ปี 2555 และจะช่วยคนมรีายไดน้้อยดว้ยการแจกบตัรเครดติ
พลงังาน และคูปองส าหรบัครวัเรอืนนัน้ ไมส่ามารถช่วยลดภาระค่าครองชพีทีจ่ะปรบัสงูขึ้นอย่างแน่นอน 
เหมอืนกบัการทีร่ฐับาลท านโยบายไมเ่กบ็เงนิเขา้กองทุนน ้ามนัชัว่คราว ท าใหร้าคาน ้ามนัเบนซนิ ดเีซล
ถูกลงแต่ไมท่ าใหค้่าครองชพีลดลง เพราะนโยบายกระชากค่าครองชพีใหค้นจนทีร่ฐับาลหาเสยีงไวน่้าจะ
เป็นนโยบายเทยีมโดยดูจากผลทีเ่กดิขึน้ว่า การลดค่าครองชพีไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิแต่สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ คอื 
ธุรกจิพลงังานไดก้ าไรมากขึน้ นโยบายเช่นน้ีผูไ้ดป้ระโยชน์คอื ปตท. การลอยตวัก๊าซแอลพจีที าให้ปตท.
ไดก้ าไรจากการซือ้ถูกขายแพง แต่การแจกคูปองเป็นภาระงบประมาณของรฐั ดไูปแลว้นโยบายช่วยคน
มรีายไดน้้อยเป็นการยงิกระสุนนดัเดยีวไดน้ก 2 ตวั การแจกคปูองคนรายไดน้้อยเป็นการน าเงนิ
งบประมาณมาหาเสยีงล่วงหน้าโดยไมผ่ดิกฎหมายเพราะเรยีกว่านโยบาย การลอยตวัราคาก๊าซแอลพจีี
และเอน็จวี ีปตท.ไดก้ าไรเพิม่ขึน้ เจา้ของหุน้เอกชน 48% กไ็ดป้ระโยชน์อยา่งมหาศาลดว้ย 
 
 รฐัผ่องถ่ายทรพัยากรของประเทศในราคาต ่าแต่ใหเ้อกชนไดก้ าไรสงู ลองดรูาคาก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยเทยีบกบัราคาตลาดโลกจะเหน็ว่า ปตท. ซือ้ก๊าซในประเทศราคาถูกกว่าตลาดโลก 40-67% 
แต่รฐับาลจะอนุมตัใิหม้กีารขายก๊าซหุงต้มหรอืก๊าซแอลพจีใีนราคาตลาดโลก 
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 รฐับาลก่อนหน้านี้ไมก่ลา้ใหล้อยตวัราคาก๊าซแอลพจีเีพราะกลวัเสยีฐานคะแนน จงึใชว้ธิดีงึเงนิ
จากผูใ้ชน้ ้ามนัมาไวใ้นกองทุนน ้ามนัแลว้มาชดเชยก๊าซแอลพจี ี ซึง่ ปตท. “บรหิารใหเ้กดิการขาดแคลน
อยา่งตัง้ใจ” เพื่อบบีใหร้ฐับาลลอยตวัราคาแอลพจีเีพราะก๊าซธรรมชาตทิีไ่ดจ้ากอ่าวไทยขดุไดว้นัละ 
3,800 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต (สถติเิดอืนกุมภาพนัธ ์ 2554) แต่โรงแยกก๊าซ 5 โรงรบัไดเ้พยีง 1,770 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ต (ผูว้่าปตท. เคยใหส้มัภาษณ์สื่อมวลชนว่าไม่มแีรงจงูใจทีจ่ะเรง่สรา้งโรงแยกก๊าซโรงที ่ 6 
เพราะรฐับาลไม่ยอมลอยตวัราคาก๊าซแอลพจี)ี จงึมก๊ีาซดบิเหลอืจ านวนมากตอ้งถูกผลกัมาเผาผลาญใน
โรงไฟฟ้าและมาบงัคบัขายเป็นก๊าซเอน็จวี ี โดยทีไ่มม่กีารแยกสิง่ปนเป้ือน คอื ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เสยีก่อน ทัง้ทีค่วรจะน าก๊าซดบิไปแยกใหเ้กดิมลูค่ามากกว่านี้ 
 
 ก๊าซเอน็จวี ี เป็นก๊าซทีค่วรใชก้บัรถขนส่งหรอืรถประจ าทางทีว่ ิง่อยูใ่นเสน้ทางประจ าเท่านัน้จงึ
จะเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและประหยดั เพราะป ัม๊ทีส่รา้งตามแนวท่อส่งก๊าซจะเป็นการขนส่งทีถู่กทีสุ่ด 
แต่การสนบัสนุนใหร้ถแทก็ซี ่ รถยนตบ์า้นเปลีย่นมาใชก๊้าซเอน็จวี ี กระทรวงพลงังานถงึกบัอนุมตัใิหใ้ช้
เงนิจากกองทุนน ้ามนั 12,000 ลา้นบาท เพื่อใหแ้ทก็ซีเ่ปลีย่นถงัก๊าซจากแอลพจีเีป็นเอน็จวีนีัน้ เป็น
นโยบายพลงังานทีข่าดเหตุผล เป็นนโยบายสะเปะสะปะทีมุ่ง่แกป้ญัหาเฉพาะหน้าใหก้บัธุรกจิ ไมใ่ช่
แกป้ญัหาของประชาชน เพราะการสนบัสนุนรถทีไ่มไ่ดว้ิง่ในเสน้ทางประจ าท าใหต้อ้งสรา้งป ัม๊ก๊าซเพื่อ
ตอบสนองรถทีว่ ิง่ทัว่กรงุเทพฯ และวิง่ทัว่ประเทศซึง่ตอ้งใชง้บประมาณมหาศาล โดยผลกัภาระให้
ผูป้ระกอบการป ัม๊เอน็จวีเีป็นผูล้งทุน แต่ก๊าซเอน็จวีมีบีา้งไม่มบีา้งการประกอบการขาดทุนกเ็ป็นเรือ่ง
ของเจา้ของป ัม๊ ปตท.ไมไ่ดร้บัผดิชอบดว้ย ปญัหาทีเ่กดิขึน้เพราะป ัม๊ก๊าซเอน็จวีทีีไ่มไ่ดอ้ยูต่ามแนวท่อ
ตอ้งใชร้ถขนส่งขนาดใหญ่ทีใ่ชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิเพื่อขนส่งก๊าซเอน็จวีไีปส่งตามป ัม๊ต่าง ๆ ทีอ่ยูก่ระจดั
กระจายตามพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ การขนส่งก๊าซเอน็จวีไีปเตมิใหป้ ัม๊ต่าง ๆ ท าไดจ้ ากดัเพราะจ านวนรถ
ขนส่งมไีมเ่พยีงพอกบัจ านวนป ัม๊ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ การขนส่งก๊าซในแต่ละเทีย่วกม็ปีรมิาณก๊าซเอน็จวีี
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการใช ้
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 สหพนัธก์ารขนส่งแห่งประเทศไทย เคยมารอ้งเรยีนกบัคณะกรรมาธกิารฯ ทีด่ฉิันเป็นประธาน
ว่า รถขนส่งสนิคา้ขนาดใหญ่ตอ้งหยดุรอเตมิก๊าซเอน็จวีถีงึ 18 ชัว่โมง                           
              เกดิความเสยีหาย ความเสยีหายเหล่านี้ปตท. ไมไ่ดร้ว่มรบัผดิชอบดว้ย การแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าของรถขนส่งเหล่าน้ี คอื การจา่ยเงนิพเิศษใหป้ ัม๊เพื่อไดค้วิเตมิก๊าซเอน็จวีก่ีอนคนอื่น กลุ่มรถ
ขนส่งสาธารณะกล่าวในทีส่มัมนาของคณะกรรมาธกิารฯ ว่า ยนิดใีหข้ึน้ราคาก๊าซเอน็จวีขีอแต่เพยีงใหม้ี
ปรมิาณเพยีงพออยา่ใหข้าด อยา่ใหต้อ้งรอนานจนสนิคา้เสยีหาย เพราะถา้ก๊าซขึน้ราคาเขากส็ามารถ
ผลกัภาระไปทีร่าคาสนิคา้และบรกิารได ้แต่ผูท้ีผ่ลกัภาระใหใ้ครไมไ่ดม้แีต่ประชาชนทีเ่ป็นผูบ้รโิภค 
 
 นอกจากนี้ กระบวนการผลติก๊าซเอน็จวีกีใ็ชก๊้าซดบิโดยไม่มกีารแยกคารบ์อนไดออกไซด ์ (Co2) 
ออกเสยีก่อน กรมธุรกจิพลงังานยงัประกาศใหก๊้าซเอน็จวีสีามารถม ี Co2 ไดถ้งึ 18% ในขณะที่
มาตรฐานสากลมไีด ้3% การทีก่รมธุรกจิพลงังานก าหนดมาตรฐานใหม้ ีCo2 มากกว่ามาตรฐานสากลถงึ 
6 เท่า เป็นการตัง้โจทยใ์หต้รงกบัค าตอบ คอื ก๊าซดบิในอ่าวไทยม ีCo2 12.7 -14.7% เมือ่ไมม่กีารแยก 
Co2 ออกจากก๊าซดบิ จงึตอ้งก าหนดมาตรฐานใหม้ ีCo2 เผื่อไว ้18% และยงัไปเอาก๊าซดบิจากแหล่งบน
บกทีน่ ้าพอง สริกิติิท์ ีม่ ีCo2 ต ่ำมากพยีง 1-2% มาเตมิ Co2 ใหไ้ด ้18% และเรยีกว่า “เป็นการปรบัปรงุ
คณุภาพกา๊ซ” Co2 เป็นก๊าซขยะทีไ่ม่มผีลทางพลงังาน แต่เพิม่ก๊าซเรอืนกระจกทีท่ าใหเ้กดิโรครอ้น 
ปจัจบุนัมกีารใชก๊้าซเอน็จวีมีากกว่า 2 ลา้นตนัต่อปี รถยนตท์ีใ่ชเ้อน็จวีจีะปล่อย Co2 ถงึ 700,000 ตนัต่อ
ปี ในขณะทีโ่ครงการลดโลกรอ้นถวายพ่อของกระทรวงพลงังาน ทีด่ าเนินอยูส่ามารถลด Co2 ไดเ้พยีง 
200,000 ตนัต่อปีเท่านัน้ 
 
 ยงัมขีอ้กงัวลว่า การปล่อยใหม้ก๊ีาซคารบ์อนไดออกไซดใ์นสดัส่วนทีสู่งมากอยูใ่นถงัเกบ็ก๊าซ 
เอน็จวีทีีต่ดิตัง้ทัง้กบัรถบรรทุกหรอืรถยนตส์่วนบุคคล เมือ่ใดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ าปฏกิริยิากบัน ้า
หรอืความชืน้ทีอ่ยูใ่นถงัทีเ่กดิจากกระบวนการสนัดาปตามปกตกิจ็ะท าใหเ้กดิเป็น Feco 3 หรอืเหลก็
คารบ์อเนต ซึง่ท าใหถ้งัเอน็จวีมีโีอกาสกดักรอ่นไดเ้รว็ขึน้และมโีอกาสระเบดิไดทุ้กเมือ่ เพราะก๊าซเอน็จวีี
เป็นก๊าซมคีุณสมบตัเิบากว่าอากาศมากจงึตอ้งใช้แรงดนัอดัมหาศาล และตอ้งอยูใ่นถงัทีม่สีภาพความ
ทนทานสงูมากเท่านัน้ ไมส่ามารถใชถ้งัเหลก็ธรรมดาอย่างก๊าซหุงตม้หรอืแอลพจีไีด้ 
 
 อกีประการหนึ่ง ถงัก๊าซเอน็จวีทีีส่ ัง่มาใชใ้นประเทศเป็นถงัก๊าซธรรมชาตติามมาตรฐานสากลที่
ก าหนดไวเ้พื่อเกบ็ก๊าซเอน็จวีทีีม่ ีCo2 แค่ 3% แต่ตอ้งบรรจกุ๊าซเอน็จวีทีีม่ ีCo2 ถงึ 18% อาจน ามาซึง่
ความเสื่ยงต่ออนัตรายหากถงึก๊าซช ารดุก่อนก าหนด 
 
 ผูบ้รโิภคเสยีเปรยีบดา้นราคา ปจัจบุนัราคาก๊าซเอน็จวีลีติรละ 8.50 บาท ดเูหมอืนราคาถูกแต่
ผูบ้รโิภคจะไดก๊้าซจรงิเพยีง 82%          18% นอกจากนี้การดแูลซ่อมบ ารุงรถทีใ่ชก๊้าซเอน็จวีมีี
ค่าใชจ้่ายสงูกว่ารถทีใ่ชก๊้าซแอลพจีหีลายเท่าตวั 
 
 กระทรวงพลงังานด าเนินนโยบายพลงังานแบบไรเ้หตุผลส าหรบัประชาชน แต่เป็นการรกัษา
ก าไรของภาคธุรกจิไว ้ โดยการออกระเบยีบในการเอือ้ธุรกจิยิง่กว่าคุม้ครองผูบ้รโิภค ความเสยีหายจาก
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การด าเนินนโยบายส่งเสรมิก๊าซเอน็จวีผีูแ้บกรบัภาระคอืผูบ้รโิภคและสงัคมโดยรวม ส่วนก าไรเป็นของ
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
 กระทรวงพลงังาน ปตท. และนกัวชิาการพลงังานทีไ่ม่อสิระจรงิอาศยัสื่อโฆษณาท าใหส้งัคมเกดิ
ความเขา้ใจผดิเสมอืนว่า การใชก๊้าซแอลพจีกีบัรถยนต์เป็นการก่ออาชญากรรม และมอีนัตรายมากกว่า
การใชก๊้าซเอน็จวี ี ทัง้ทีท่ ัว่โลกรบัรูก้นัว่าก๊าซแอลพจีเีป็นก๊าซทีเ่หมาะส าหรบัรถยนต ์ แมแ้ต่ควนีอลิ
ซาเบทแห่งองักฤษ รถยนตพ์ระทีน่ัง่ของพระองคก์็ใชก๊้าซแอลพจี ีในฮ่องกงรถแท๊กซีไ่ดร้บัการสนบัสนุน
ใหใ้ชก๊้าซแอลพจี ี เหมอืนสมยัหนึ่งทีร่ฐับาลเคยสนบัสนุนใหแ้ทก็ซีเ่ปลีย่นมาใชก๊้าซแอลพจี ี จนเมือ่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมตีอ้งการใชก๊้าซแอลพจีมีากขึน้ และรฐับาลไมย่อมลอยตวัก๊าซแอลพจีตีามราคา
ตลาดโลก จงึไดม้กีารสรา้งความเขา้ใจผดิ ๆ ใหค้นส่วนใหญ่เหน็ว่า การใชก๊้าซแอลพจีใีนรถยนตไ์ม่
คุม้ค่ากบัคุณค่าของแอลพจี ี ความไมคุ่ม้ค่าทีว่่านัน้ คอื แอลพจีสีามารถท าก าไรมากกว่าถา้ใชก้บัปิโตร
เคม ี ดงัทีผู่บ้รหิารคนหนึ่งของปตท. มาชีแ้จงทีค่ณะกรรมาธกิารฯ ว่า “การใชแ้อลพจีกีบัปิโตรเคมไีด้
มลูค่าเพิม่ 9-20                                 านยนตเ์กดิมลูค่าเพิม่เพยีงเลก็น้อยประมาณ 2-3 
            ” 
 
 การผลกัดนัใหป้ระชาชนหนัมาใชก๊้าซเอน็จวี ี โดยในระยะแรกตัง้ราคาก๊าซเอน็จวี ี 8.50 
                     เพราะราคาถูกกว่าเชือ้เพลงิชนิดอื่นมาก ในขณะทีร่ฐับาลมกัอา้งว่าราคาก๊าซแอล
พจีถีูกเกนิไปท าใหป้ระชาชนไม่ประหยดั เป็นเหตุผลทีส่วนทางกนัมาก การก าหนดใหก๊้าซเอน็จวีมีรีาคา
ถูกเพื่อจงูใจใหค้นเปลีย่นมาใชก๊้าซเอน็จวีใีหม้ากขึน้ เพราะเมือ่คนเปลีย่นมาใชม้ากขึน้หากตอ้งขึน้ราคา
กเ็ป็นสิง่ทีป่ระชาชนตอ้งยอมเพราะก๊าซเอน็จวีผีกูขาดขายโดยเจา้เดยีว คอื ปตท. 
 

การบรหิารก๊าซแอลพจีใีหข้าดแคลนจงึเป็นวธิบีบีใหร้ฐับาลขึน้ราคา เมือ่ขึน้ราคาไมไ่ดก้ใ็ช้เงนิ
จากกองทุนน ้ามนัมาชดเชยก๊าซแอลพจี ีทัง้ที่ปรมิาณก๊าซทีผ่ลติไดใ้นประเทศ ปี 2553 ได ้4.4 ลา้นตนั 
ครวัเรอืนและยานยนตท์ัง้ปีใชไ้ป 3.1 ลา้นตนั ส่วนปิโตรเคมใีช ้ 2 ลา้นตนั การน าเขา้ก๊าซแอลพจีแีละ
ขอรบัเงนิชดเชยจากกองทุนน ้ามนัจงึเป็นการชดเชยใหปิ้โตรเคมเีป็นหลกั กองทุนน ้ามนัจงึเป็นกองทุน
ประกนัก าไรใหก้บัปตท. ในระหว่างทีร่ฐับาลยงัไมก่ลา้ลอยตวัราคาแอลพจี ี ปี 2553 กองทุนน ้ามนั
ชดเชยก๊าซแอลพจีมีากกว่า 20,000 ลา้นบาท 

 
รฐัมนตรพีลงังานเพิง่ไปท าพธิเีปิดโรงแยกก๊าซโรงที ่ 6 เมือ่ 7 กนัยายน 2554 ซึง่โรงแยกก๊าซ

โรงที ่6 จะแยกก๊าซแอลพจีเีพิม่ขึน้อกีกว่าลา้นตนัต่อปี ท าใหไ้ม่มขีอ้อา้งเรือ่งก๊าซแอลพจีขีาดแคลนทีจ่ะ
เอากองทุนน ้ามนัมาชดเชยอกี การลอยตวัแอลพจีจีงึเป็นมาตรการทีจ่ะคงก าไรใหป้ตท.และเจา้ของหุน้ 
48% ไวต่้อไป 

 
เมือ่เรว็ ๆ นี้มขี่าวเรือ่งการควบรวมกจิการระหว่างโรงแยกก๊าซและธุรกจิปิโตรเคมขีองปตท. ซึง่

จะท าใหใ้นระยะยาวเกดิการผกูขาดวตัถุดบิแอลพจี ี โดยวตัถุดบิเหล่านี้จะตอ้งแบ่งใชก้บัภาคอื่น ๆ ของ
สงัคม เช่น ครวัเรอืน รถยนต ์และอุตสาหกรรมอื่น การควบรวมกจิการจะท าให้การผกูขาดดา้นราคาใน
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ระยะยาวยิง่เขม้ขน้ขึน้ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของปตท. เคยมาชีแ้จงกบัคณะกรรมาธกิารฯ โดยกล่าวว่า 
ก๊าซแอลพจีทีีผ่ลติจากโรงแยกก๊าซโรงที ่6 จะใหเ้ฉพาะปิโตรเคมใีช ้ เพราะสรา้งมลูค่าเพิม่ได ้9-20      
                    มนัน้เป็นผลประโยชน์ของใคร จงึมสีทิธผิกูขาดการใชท้รพัยากรของประชาชนไว้
เพยีงภาคส่วนเดยีว 

 
สิง่ทีต่อ้งตัง้ค าถามกค็อื การแปรรปูรฐัวสิาหกจิปตท. ดว้ยขอ้อา้งว่าเพื่อการแขง่ขนั แต่กลบั

กลายเป็นแปรรปูเพื่อใหเ้อกชนกนิรวบทุกอย่าง ท าลายการแขง่ขนัและตอ้นประชาชนเขา้มุมเช่นน้ี เหตุ
ใดยงัด ารงอยูไ่ดท้ัง้ๆ ทีข่ดัแยง้ต่อหลกัการเศรษฐกจิเสร ี และขดัต่อรฐัธรรมนูญและกฎหมายอกีหลาย
ฉบบั 
 
คืนเศรษฐกิจพลงังาน  คืนอ านาจประชาธิปไตยให้ประชาชน 
 

ท่านปรดี ีพนมยงค ์เคยกล่าวว่า เศรษฐกจิเสรตีอ้งไมใ่ช่เสรภีาพของหมาจิง้จอกในเลา้ไก่ 
 

ดฉินัเหน็ว่าสงัคมตอ้งตัง้ค าถามอย่างจรงิจงักบัรฐับาลว่า เหตุใดจงึปล่อยใหอ้งคก์รอยา่งปตท.ที่
เคยเป็นสมบตัขิองประชาชนถูกแปรรปูเพื่อผกูขาดใหก้บัเอกชน และท าลายการแขง่ขนัดา้นพลงังานใน
ประเทศ ซึง่กระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของคนเลก็คนน้อยทีต่อ้งอาศยัพลงังานเป็นฐานในการ
ท ามาหากนิตัง้แต่แมค่า้ขายกลว้ยแขก คนขบัสามลอ้ แทก็ซี ่มอเตอรไ์ซค์ รถตูส้าธารณะ ชาวไร ่ชาวนา 
ไปจนกระทัง่ถงึธุรกจิการผลติและการขนส่งขนาดใหญ่ ซึง่ขณะนี้มตีน้ทุนโลจสิตกิสส์งูถงึ 18.9% ต่อจดีี
พ ีในขณะทีเ่พื่อนบา้นอยา่งสงิคโปร ์มตีน้ทุนเพยีง 7% ต่อจดีพี ีมาเลเซยี 14% อนิเดยี 13% ศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัของธุรกจิระดบัเลก็ระดบักลางไมส่ามารถแขง่ขนักบัเพื่อนบา้นได ้ ถา้มแีต่ธุรกจิพลงังาน
แบบผกูขาดเท่านัน้ทีอ่ยูไ่ดโ้ดยภาคส่วนอื่นถูกมดัมอืชกจนไมม่ศีกัยภาพในการแขง่ขนั สิง่นี้ไม่อาจ
เรยีกว่า เป็นเศรษฐกจิทีเ่สรแีละเป็นธรรม การเมอืงประชาธปิไตยแบบเสรจีะตอ้งน ามาซึง่ประชาธปิไตย
ทางเศรษฐกจิทีว่างอยู่บนพืน้ฐานการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ซึ่งตอ้งไมใ่ช่เศรษฐกจิแบบมอืใครยาวสาวได้
สาวเอา 
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ถงึเวลาแลว้หรอืยงั ทีเ่ราตอ้งปฏริปูบา้นเมอืงเพื่อคนืประชาธปิไตยทางเศรษฐกจิใหก้บั
ประชาชน 

ถา้เปรยีบว่าประชาชนเป็นปลา พลงังานเป็นน ้า ปลาอาจมองไมเ่หน็น ้า เหมอืนเราอาจมองไม่
เหน็ความซบัซอ้นของระบบธุรกจิพลงังานทีห่ล่อเลีย้งเราอยู่ 

 
ทรพัยากรพลงังานทีอ่ยูภ่ายใตพ้ืน้แผ่นดนิของประเทศไทย ทีอ่ยูภ่ายใตท้อ้งทะเลของอ่าวไทย 

เป็นทรพัยส์มบตัขิองประชาชนคนไทยทุกคน ทีพ่วกเราภาคประชาชนจะตอ้งทวงคนืใหม้าเป็นภาค
เศรษฐกจิของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน และเมือ่นัน้ระบอบประชาธปิไตยทางการเมอืงอนั
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จงึจะปรากฎขึน้อย่างแทจ้รงิในประเทศนี้ 
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