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‘พลังงาน’ เป็นประเด็นใหญ่และร้อนของสงัคมไทยมาตลอด และไมเ่คยมีค�าอธิบายที่ประชาชน
จะเข้าใจแจ่มแจ้งได้เลยว่าท�าไมราคาพลังงานบ้านเราจึงสูงเพียงนี้ แต่ที่ยิ่งชัดเจนก็คือ 

การก�าหนดราคาที่ข้ึนอยู่กบักลุม่ธุรกจิยกัษ์ใหญเ่พยีงรายเดยีว จากรฐัวิสาหกจิสูบ่รษัิทมหาชน 
บวกกบัอทิธพิลทางการเมอืงท่ีไมเ่คยหา่งหายจากธุรกจิพลังงาน เม่ือราคาน�้ามนัและกา๊ซถบีตวั
สูงขึ้นชนิดตอบค�าถามสังคมไม่ได้ การเคล่ือนไหวก็ปรากฏ จ�าเลยหลักย่อมหนีไม่พ้นบริษัท
พลังงานแห่งชาติ ปตท. พลังไทยเพื่อไทย

น�้ามัน: เครื่องมือทางการเมืองตลอดกาล

นับต้ังแต่ประชานิยมเป็นส่วนหน่ึงของวงจรการเมืองไทย ทุกรัฐบาลจึงลดแลกแจกแถมเพ่ือหวังผลทาง 

การเมือง น�้ามันและก๊าซ ต้นทุนส�าคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิตของประชาชนจึงถูกแทรกแซง

เสมอมา ดังเช่น ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยออกนโยบายตรึงราคาน�้ามันดีเซล ด้วยการลดการจัดเก็บ 

ภาษีสรรพสามิตน�้ามันจากลิตรละ 5.70 บาท เหลือเพียง 0.005 บาท นั่นหมายถึงการสูญเสียเงินกว่า 45,000 

ล้านบาท และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก1

‘พลังงาน’ 
ท�าไมคนไทยต้องจ่ายแพง?
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แม้เมือ่ ย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร ขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรี 

โดยประกาศวสิยัทัศน์อย่างห้าวหาญก่อนขึน้ด�ารงต�าแหน่ง

ว่าจะประกาศลอยตัวราคาน�้ามันดีเซลและก๊าซแบบ 

ค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือลดภาระเงินกองทุนน�้ามัน แต่ทันที 

ท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นในวันท่ี 24 สิงหาคม 

2554 นโยบายประชานิยมถูกกดดันให้ต้องท�าโดยเร็วคือ 

การลดเกบ็เงนิสมทบน�า้มนัดเีซล เบนซนิ 91 และเบนซนิ 

95 เข้ากองทุนน�้ามัน น�้ามันและก๊าซในเมืองไทยจึงยัง

คงขายต�า่กว่าราคาที่เป็นจริง

รายได้ 6,160 ล้านบาทต่อเดือน ท่ีจะเข้าสู ่

กองทุนน�้ามันจึงจ�าต้องหายไป ท�าให้ราคาน�้ามันเบนซิน

สูตรปกติมีราคาไม่ต่างมากนักจากก๊าซโซฮอล์ ซึ่งเป็น

พลังงานทดแทนท่ีมีส่วนผสมของพืชพลังงาน นโยบาย

ส่งเสริมการใช้ก๊าซโซฮอล์จึงกลับชะงักงัน ท�าให้รัฐบาล

ต้องกลับล�า ลดการเก็บเงินเข ้ากองทุนน�้ามันของ 

ก๊าซโซฮอล์ลง เพ่ือให้ส่วนต่างราคากับน�้ามันเบนซิน 

มากพอที่จะจูงใจให้คนหันกลับมาใช้ก๊าซโซฮอล2์

ปรับโครงสรา้งพลงังาน ทางไกลท่ียงัไปไม่ถงึ

แต ่ เมื่ อสถานะกองทุนน�้ า มันก�า ลังลงเหว  

ออกอาการ ‘เอาไม่อยู่’ ซ�า้ยังต้องน�าเงนิท่ีเกบ็เข้ากองทุน

จากน�้ามันเบนซินไปอุ้มก๊าซแอลพีจี ต้นปี 2555 คณะ 

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ท่ีมีนายกฯ 

ย่ิงลักษณ์เป็นประธาน ก็ประกาศลอยตัวราคาพลังงาน 

โดยเริม่ปรบัขึน้ราคาก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งเดอืนละ 0.75 

บาทต่อกโิลกรมั จนถึงสิน้ปี 2555 (จากราคากโิลกรมัละ  

18.13 ไปเป็น 27.13 บาท) แต่ยังตรึงราคาในส่วนของ

ภาคครัวเรือนไว้ ส่วนราคาก๊าซเอ็นจีวีปรับขึ้นเดือนละ 

0.50 บาทต่อกิโลกรัม (จากราคากิโลกรัมละ 8.50 ไป 

เป็น 14.50 บาท) คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 

(กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน�้ามัน จาก

น�า้มนัเบนซนิและก๊าซโซฮอล์ 1 บาทต่อลติร น�า้มนัดเีซล 

60 สตางค์ต่อลติร และกลบัไปเก็บภาษสีรรพสามติน�า้มนั

ดีเซลตามเดิม3

รฐับาลกล่าวว่าเพ่ือเป็นการปรบัโครงสร้างพลงังาน

ท้ังระบบให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง และปรับบทบาท

กองทุนน�้ามันให้เป็นกองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา

ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิม คือเหตุผลท่ีฟังขึ้นและยาก 

โต้แย้ง ทว่า ประชานิยมกค็ล้ายสิง่เสพตดิ ราคาพลงังาน

ท่ีเตรยีมขยับขึน้ต่อเน่ืองท�าให้เกิดมอ็บรถบรรทุก รถขนส่ง 

และรถแท็กซี่ ชุมนุมกดดันรัฐบาลด้วยการปิดถนน  

จนรฐับาลต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามบางระดบั ภายหลงั 

กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ต้องแก้เก้ียวว่าก่อนหน้าน้ี 

เกิดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด4 

ม็อบจบไป แต่ค�าถามว่าท�าไมคนไทยจึงต้องใช้

พลงังานราคาสงูยังไม่จบ เครอืข่ายภาคประชาชนรวมตัว

กันออกมาช�าแหละความบิดเบี้ยวในธุรกิจพลังงาน

ท�าไมคนไทยใช้น�้ามันแพง?

ถ้าแผ่โครงสร้างราคาน�า้มันท่ีคนไทยบรโิภคออก 

จะพบองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ต้นทุนเน้ือน�้ามัน ค่า 

การตลาด ภาษแีละกองทุน โชตชิยั สวุรรณาภรณ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลงังานของ  

ปตท. อธิบายว่า ต้นทุนเนื้อน�า้มันมักใกล้เคียงกนัเพราะ

อิงราคาตลาดโลก ส่วนค่าการตลาดแตกต่างตามสภาพ

การแข่งขนัของแต่ละประเทศ แต่ส่วนส�าคญัท่ีสดุคอื ภาษี

และกองทุนท่ีท�าให้ราคาน�้ามันของไทยต่างจากประเทศ

อื่น5

ในส่วนของต้นทุนเน้ือน�้ามัน ปตท. อธิบายว่า 

ต้องอิงกับราคาหน้าโรงกล่ันในสงิคโปร์ เน่ืองจากสงิคโปร์

เป็นตลาดกลางของภูมิภาค แต่ถึงที่สุดแล้ว ปตท. ก็ไม่

สามารถให้เหตุผลท่ีกระจ่างกว่าน้ีแก่สาธารณะได้ เมื่อ

นักวิชาการและภาคประชาชนตั้งค�าถามว่า แล้วเหตุใด

ประเทศในภูมภิาคน้ีอย่างมาเลเซยี อินโดนีเซยี จึงไม่ต้อง

อิงราคาหน้าโรงกลัน่ในสงิคโปร์ ซ�า้ต้นทุนการกลัน่น�า้มนั 

ของสิงคโปร์ยังสูงกว่าของไทย 6 - 7 เท่า หมายความว่า

ก�าไรท่ี ปตท. ได้รับย่อมสูงกว่าท่ีควรได้ ประเด็นน้ี 

ถูกโต้แย้งว่า หากตั้งราคาต�่ากว่าสิงคโปร์ น�้ามันไทยจะ 

ถูกลักลอบส่งออก แต่ก็อีกเช่นกัน ข้อโต้แย้งนี้ถูกตีกลับ

ด้วยค�าถามเดิมว่า แล้วเหตุใดมาเลเซีย อินโดนีเซีย  

ซึ่งราคาน�า้มันต�่ากว่าสิงคโปร์จึงไม่วิตกเรื่องนี้

56-02-089_001-196_Thai_new5-04_J.indd   123 4/5/13   10:05 PM



124 สุขภาพคนไทย 2556

*รมต.พลังงาน กลาวใน
ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 

(สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ 
วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555

สัดสวนการใช LPG และราคาป 2554 

ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน

จากแหลงกาซธรรมชาติ

ในประเทศ

นำเขา LPG แค 22%

แตจะขายราคานอก 100%

เปนธรรมหรือเปลา

สัดสวนการใช LPG และราคาป 2554 

ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน

ปโตรเคมี

ใชถูกที่สุด

ครัวเรือน

2.7 ลานตัน

18.13 บ./กก.
40%

โรงงาน

7 แสนตัน

24.86 บ./กก.
11% 

รถยนต

9 แสนตัน

21.13 บ./กก.
13% 

ปโตรเคมี

2.4 ลานตัน

16.20 บ./กก.*
21.13% 

ราคา

ตลาดโลก

ราคา

ตลาดโลก

LPG 55%

จากการกลั่น

น้ำมันดิบ

23%

จาก LPG นำเขา

จากตางประเทศ

22%

1

2

3

100%

ยังไม่นับช่วงหลังๆ ท่ีมีการออกมาให้ข้อมูล 

ของ ม.ล.กรกสวิฒัน์ เกษมศร ีอนุกรรมาธิการเสรมิสร้าง 

ธรรมาภิบาลด้านพลังงาน วุฒิสภา ในลักษณะท่ีว่า 

ประเทศไทยมีแหล่งน�้ามันปริมาณมาก แต่ภาครัฐจับมือ

กับบริษัทเอกชนพยายามปิดบังและเบียดบังทรัพยากร

สาธารณะนี้เอาไว9้

เมือ่ประมวลข้อมลูเหล่านีเ้ข้าด้วยกนั จึงไม่แปลก

ท่ีนักวิชาการจ�านวนหน่ึงและเครือข่ายภาคประชาชน 

เริม่ตัง้ค�าถามดงัๆ ว่า เหตใุดคนไทยจึงต้องใช้น�า้มนัแพง

ถึงเพียงนี้

หนนุแอลพจีี กระทบกองทนุน�้ามนั เพื่อใคร?

ทว่า สถานการณ์ท่ีโดดเด่นไม่แพ้น�้ามันในปีท่ี

ผ่านมาต้องยกให้ก๊าซธรรมชาติคือ แอลพีจีและเอ็นจีวี 

โดยเฉพาะก๊าซแอลพีจี เชื้อเพลิงท่ีใช้กันท้ังในภาค 

ครัวเรือน ภาคยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เดิมทีประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซแอลพีจี 

ได้เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ กระท่ังปี 2551  

ก๊าซแอลพีจีเริม่ขาดแคลนจนต้องน�าเข้าถงึ 452,000 ตัน 

หน่วยงานรัฐและ ปตท. ชี้แจงว่า เป็นเพราะการบริโภค

ก๊าซแอลพีจีของภาคยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น แต่รายงานของ

วุฒิสภาเปิดเผยว่า ในปี 2551 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ใช้ก๊าซแอลพีจีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 (1,230,000 ตนั) 

ตวัเลขจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบุว่า ราคาขายปลกีเฉลีย่

น�้ามันของไทยปี 2553 เบนซิน 91 ลิตรละ 36.62 บาท 

เบนซิน 95 ลิตรละ 41.26 บาท ขณะท่ีสิงคโปร์ราคา

หน้าโรงกลั่นเพียงลิตรละ 17.28 บาท และ 17.65 บาท 

ตามล�าดับ ค�าถามท่ียังคงตอบไม่ได้คือเหตุใดส่วนต่าง

จึงห่างกันมากเพียงนี6้

ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลเรื่องน�้ามันยังถูกขุด

คุย้ตีแผ่ออกมาเป็นระยะ มีการตัง้ข้อสงัเกตถงึผลตอบแทน

ท่ีรฐัได้รบัจากค่าภาคหลวงเพียงร้อยละ 12.54 (เรยีกเก็บ

ในอัตราร้อยละ 5 - 15) ซึ่งถือว่าต�่ามากเมื่อเทียบกับอีก

หลายประเทศในโลกท่ีมีปริมาณทรัพยากรใกล้เคียงกัน 

ขณะท่ีรายได้ของผู้รบัสมัปทานสงูถงึร้อยละ 87.46 ขณะท่ี

รายละเอียดสญัญากเ็ป็นท่ีคลางแคลงในเรือ่งความโปร่งใส 

ความเป็นธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสาระส�าคัญแก่

ประชาชน7

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถผลิตวัตถุดิบ

เพ่ือใช้กลัน่น�า้มนัได้เองถงึร้อยละ 40 ของการใช้ในประเทศ 

ปริมาณการผลิตของไทยติดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรก

จาก 224 ประเทศท่ัวโลก และมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง 

ขณะท่ีกระบวนการกลัน่ของไทยสามารถพ่ึงตนเองได้100% 

เตม็ของการใช้ในประเทศ แตไ่ม่ได้รับสว่นแบ่งก�าไรจาก

สัมปทานแม้แต่น้อย8 

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. 2556. ตีแผ่ความจริงก๊าซหุงต้ม ใครปล้นประเทศไทย?. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.
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และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ในปี 2552 (1,700,000 ตัน) 

ขณะท่ีภาคยานยนต์บริโภคก๊าซแอลพีจีร้อยละ 16 ในปี 

2551 และลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 255210 โดยท่ี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจ่ายค่าก๊าซแอลพีจีในราคาถกูกว่า

ภาคอื่นๆ (ดังรูป)

การท่ีภาครัฐและ ปตท. ชี้แจงว่าก๊าซแอลพีจี

ขาดแคลน ท�าให้เกดิการสนับสนุนการใช้ก๊าซเอ็นจีวแีทน 

โดยออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ หน่ึงในน้ันคอื การดงึ 

เงนิจากกองทุนน�า้มนัท่ีเกบ็จากประชาชนผู้ใช้น�า้มนัเบนซนิ

ไปชดเชยให้แก่ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวเีป็นเงนิหลายหมืน่

ล้านบาท11 เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้กองทุนน�้ามันติดลบ 

เพราะเมือ่ดฐูานะกองทุนน�า้มนั วนัท่ี 10 มถินุายน 2555  

พบว่า หน้ีสินส่วนใหญ่มาจากการตรึงราคาก๊าซแอลพีจี

และเอ็นจีวกีว่า 15,210 ล้านบาท แต่เป็นหน้ีจากการตรงึ

ราคาน�้ามันเพียง 1,400 ล้านบาท เท่านั้น12

สถานการณ์การขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีมาแรงขึ้น

อีกครั้งในช่วงปลายปี 2555 เม่ือกระทรวงพลังงานม ี

นโยบายปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีทุกภาคส่วนในกลาง

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ด้วยเหตุผลด้านหน้ีสิน กองทุน

น�า้มนัและ ปตท. ต้องแบกรบัภาระขาดทุน แต่เครอืข่าย

ภาคประชาชนก็เปิดเผยข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่า ใครได้ 

ประโยชน์จากการชดเชย เมื่อราคาก๊าซแอลพีจีในภาค

ครัวเรือนอยู่ท่ี 18.13 บาท ภาคยานยนต์ 21.38 บาท 

ภาคอุตสาหกรรม ไม่รวมกลุม่ปิโตรเคม ี30.13 บาท แต่ 

เฉพาะภาคปิโตรเคมีซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงเป็นอันดับ 2 

กลบัใช้ก๊าซในราคาเพียง 16.20 บาท ซึง่เท่ากับเป็นการ

ผลกัภาระให้แก่ประชาชนเพ่ืออุ้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี13

จุดท่ีน่าสนใจอีกประการคอื ประเทศไทยสามารถ

ผลิตก๊าซแอลพีจีได้เอง 5.5 ล้านตันต่อปี น�าเข้า 1.4 

ล้านตัน แต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

ท่ีมา: ความต้องการใช้ LPG รายสาขา. 27 กุมภาพันธ์ 2556. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2556, จาก มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เว็บไซต์: http://www.con 

sumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2757:-lpg-&catid=286:2013-02-27-04-47-32&Itemid=350
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ที่มา: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน). 2555. รายงานประจ�าปี 2554. กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จ�ำกัด 

(มหำชน), หน้ำ 13.

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบรษิทัลกูของ ปตท. 

ใช้ก๊าซแอลพีจีถึง 2.1 ล้านตันต่อปี 

อันเป็นต้นเหตุท�ำให้ไทยต้องน�ำเข้ำ

ดังท่ีกล่าวไปแล้ว แม้ว่าไทยจะมี 

โรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 จังหวดัระยอง 

เป็นโรงแยกก๊าซท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ แต่ก๊าซแอลพีจีท่ีผลิตได้

จากท่ีน่ีขายให้เฉพาะอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่เป็นบรษิทัลกูของ ปตท. 

เท่าน้ัน ภาคครวัเรอืน ยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ กลับต้องใช้ก๊าซ

น�าเข้า ท�าให้ต้องแบกรับภาระแทน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีประมาณ 

23,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2551 -  

255414

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่า

ครองชพีท่ีสงูขึน้ในปี 2556 แผนการ

ปรบัโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีของ

กระทรวงพลังงาน กลางเดือน

กุมภาพันธ์ 2556 จึงต้องชะลอ 

ออกไปอีกอย่างน้อย 2 - 3 เดือน  

โดยกระทรวงพลังงานให้เหตุผลว่า

ต้องการจัดระเบียบกลุ่มท่ีจะได้รับ

การช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจ

กับภาคประชาชนในประเด็นท่ีกลุ่ม

เอ็นจีโอออกมาต่อต้าน

ผูกขาดโดยเสรี วิถี ปตท.

อะไรทีน่�ำพำสงัคมไทยและ

ธุรกิจพลังงำนไทยมำถึงจุดนี้

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 คือ

เครื่องมือในการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ให้กลายเป็น ปตท. เช่น ทุกวันน้ี การขายหุ้น ปตท. 

เมื่อปี 2544 ยังถูกเล่าขานถึง 77 วินาที ท่ีหุ้น ปตท.  

ถูกขายหมด พร้อมกับข้อครหาหนาหูเก่ียวกับนอมินี 

นักการเมืองท่ีเข้าไปช้อนซื้อหุ้น โดยมีกระทรวงการคลัง

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ น�าไปสู่การอ้างสถานะอันคลุมเครือ 

กลบัไปมาระหว่างความเป็นรฐัวสิาหกิจกับบรษิทัมหาชน 

เหตุน้ี สังคมไทยจึงได้เห็นบทบาทของรัฐท่ี 

มักเอื้อประโยชน์แก่ ปตท. เสมอๆ ไมว่า่จะเป็นการโอน

โครงข่ายท่อก๊าซท่ีผูกขาดให้แก่ ปตท. ในช่วงท่ีเข้าตลาด 

หลกัทรพัย์ แม้ว่าภายหลงัศาลปกครองสูงสดุจะตัดสนิให้  
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ปตท. คืนให้แก่สาธารณะ แต่กลับไม่เกิดการบังคับคดี

แต่อย่างใด และยังเปิดทางให้ ปตท. ควบรวมโรงกลั่น 

น�า้มันต่างๆ กระทั่ง ปตท. กลายเป็นผู้ผูกขาดการกลั่น

น�า้มันท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสงูถึงร้อยละ 85 ท่ีเป็นเช่นน้ี 

เพราะก�าไรอันมหาศาลของ ปตท. คอืแหล่งดงึดดูท่ีใครๆ 

หมายปอง หากส�ารวจโครงสร้างกรรมการ ปตท. ทุกยุค

สมยัจะพบรายชือ่ข้าราชการระดบัสงูในกระทรวงการคลงั  

กระทรวงพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านักงานอัยการสงูสดุ และ 

นักธุรกิจท่ีมีเส้นสายแน่นเหนียวกับฝ่ายการเมือง ท�าให้ 

ปตท. กลายเป็นธุรกจิท่ี เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ ผู้อ�านวย

การวจัิย ด้านการบรหิารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวจัิย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอีาร์ไอ) เรยีกว่า ‘ผูกขาด

โดยเสรี’15

ข้อกล่าวหาเหล่าน้ี ปตท. ยังไม่มคี�าตอบท่ีกระจ่าง

พอให้สังคมหายคลางแคลง แม้ว่าจะเคยมีการตั้งกระทู้

ถามในสภา แต่ ปตท. ก็เลือกตอบเพียงบางข้อ ขณะที่

บางข้อก็ตอบไม่ค่อยตรงประเด็นนัก16 ส่วนค�าถามท่ี 

อื้ออึงอื่นๆ ปตท. เลือกที่จะเงียบเป็นส่วนใหญ่

นอกจากการเพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และลดการผูกขาดในธุรกจิพลงังานแล้ว นโยบายพลงังาน 

แห่งชาติเป็นอีกสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไป มนูญ ศิริวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ท่ีแม้จะไม่เห็นด้วยกับข้อมูล 

ท่ีว่าประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานได้มากมายดังท่ี

ภาคประชาชนบางกลุ่มพยายามน�าเสนอ แต่ก็เห็นว่า 

ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

ไม่เคยจัดท�านโยบายท่ีครอบคลมุสถานการณ์จ�าลองระยะ

ยาว 20 ปี ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งแผนพลังงาน 

แห่งชาตจิ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

และควรออกเป็นกฎหมายให้กระทรวงพลงังานเป็นผู้ก�ากบั

ดูแล โดยปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง17

เมื่อธุรกิจจับมือแนบแน่นกับกำรเมืองเพ่ือผล

ประโยชน์ร่วม กำรแก้ปัญหำโครงสร้ำงพลงังำนไทยจึงไม่ 

อำจหวังเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองได้เพียง

ฝ่ำยเดียว กำรปลดล็อกกำรผูกขำดและสร้ำงนโยบำย

พลงังำนแห่งชำตใิห้เป็นจรงิคงต้องอำศยัท้ังควำมแขง็แกร่ง

และอึดทนนำนของหลำยฝ่ำย แต่วันน้ีมีเพียงภำค 

ประชำชนเป็นควำมหวังเดียวในกำรตีแผ่ข้อมูล กดดัน 

และผลักดันให้สังคมไทยหันมำสนใจอย่ำงจริงจัง ไม่ให้

เป็นเพียงเสียงบ่นแล้วลอยผ่ำนเมื่อพลังงำนท้ังหลำย 

พำกันขึ้นรำคำ
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