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รัฐบาลตุกตา (ไขลาน) กับราคานํ้ามัน 
“เศรษฐสยาม” 

 
 ในยุคอุตสาหกรรม “นํ้ามัน” เปนพลังงาน หรือ พลังชีวิตของระบบเศรษฐกิจและสังคม จวบจนถึง
ขณะน้ี ยังไมมีพลังงานอ่ืนใด ที่จะทดแทนพลังงานจากนํ้ามันได แมจะมีความพยายามอยางย่ิง ที่จะใช
พลังงานทดแทน แตดูเหมือนวา ยังเปนไดนอยมาก ซ้ําราย เทคโนโลยีของพลังงานทดแทน ที่มีความ
เปนไปได ก็มักจะถูกขัดขวาง ถูกกักเก็บดวยอิทธิพลของทุนนํ้ามัน(สามานย) ไมกี่รายน้ี ซึ่งไดรับฉายานาม
มาต้ังแตตนศตวรรษที่ 19 วา เปนพวกทุนสามานย (robber baron) 
 พลังชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมไทยปจจุบัน ก็ถูกเกาะกุมดวยทุนนํ้ามัน(สามานย)  เพราะระบบ
เศรษฐกิจสังคมไทยไดกาวมาสูสถานะของประเทศอุตสาหกรรมระดับกลางมาได 2 ทศวรรษแลว ทุน
นํ้ามัน(สามานย) กําลังทําตัวเหมือนปลิงดูดเลือดที่กัดเกาะดูดกินเลือดเน้ือและชีวิตของคนไทย โดยที่
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไมไดใสใจคนควาแกไข เพราะทุกกลุมและทุกพรรคที่เขามาครอบครองอํานาจรัฐ ก็
จะถูกอิทธิพลและอํานาจผลประโยชนของกลุมทุนนํ้ามัน(สามานย)ครอบงํา จนกระทั่งไมกลาอาปากวา 
เปดตาดู ไมเปดหูฟงคําถามคําทักทวงจากผูคน โจทยคําถามตอไปน้ี คือ สิ่งที่ทั้งฝายรัฐบาล ฝายคาน 
ผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการผูรับใชทุนนํ้ามัน(สามานย) จะตองใหคําตอบ 
 1. ขณะน้ีราคานํ้ามันเบนซินในสหรัฐอเมริกาขายปลีกประมาณลิตรละ 30 – 31 บาทเทาน้ัน ทั้งๆ ที่
คาแรงทําการผลิตนํ้ามันในสหรัฐอเมริกาสูงกวาคาแรงในเมืองไทยถึง 8 – 9 เทาตัว  ในจีนราคาประมาณ
ลิตรละ 35 – 36 บาท ทั้งๆ ที่การขนสงมีระยะทางไกลกวา แพงกวานํ้ามันที่นําเขาของเมืองไทย ในไตหวัน
ก็ราคาประมาณน้ี ในมาเลเซียก็ราคาประมาณ 18 - 20 กวาบาท ในประเทศอินโดนีเซียราคาเบนซิน(95) 
ประมาณลิตรละ 33 – 34 บาท แตของคนจนประมาณสิตรละ 15 บาทเทาน้ัน ในประเทศไนจีเรียอาฟริกา มี
แตนํ้ามันดิบ ไมมีโรงกลั่น พวกทุนนํ้ามันขุดแลวก็สงออกทั้งหมด แตรัฐบาลไนจีเรียมีขอกําหนดวา ทุกๆ 
100 ดอลลารที่สงออกได จะตองแบงกลับใหรัฐบาลไนจีเรีย 50 ดอลลาร บริษัทนํ้ามันในไนจีเรียนํานํ้ามัน
สําเร็จรูปเขามาขายในประเทศ คนไนจีเรียบริโภคนํ้ามันสําเร็จรูปนําเขาทั้งหมด แตที่น่ันนํ้ามันเบนซินลิตร
ละ 20 – 22 บาทเทาน้ัน คําถามก็คือ เหตุใดราคานํ้ามันเบนซินในประเทศไทย จึงขายกันลิตรละ 42 – 49 
บาท แพงกวาทุกประเทศที่กลาวมา เพราะอะไร? ทั้งๆ ที่ราคานํ้ามันดิบที่เราซ้ือมาใชกลั่น ก็เปนราคา
เดียวกับที่จีน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา ซื้อไปใช น่ีคือโจทยที่รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) และทุนนํ้ามัน(สามานย) 
จะตองตอบ 
 2. ทําไมตองไปอางอิงราคาในตลาดสิงคโปร? น่ีก็เปนประเด็นที่นาสงสัยอยางย่ิง 

2.1) ทุนนํ้ามัน(สามานย) รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ(บนหอคอย) 
ผูสนับสนุนรัฐบาล และทุนนํ้ามันสามานย มักจะอาง “ราคาตลาดโลก” อางวา ราคาตลาดโลกแพงข้ึน 
นํ้ามันในประเทศตองแพงตาม และอางวา จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ราคาถูกกวาไทย เพราะทั้งสาม
ประเทศน้ีสามารถผลิตนํ้ามันไดเองดวย สวนราคาของไทยตองอิงราคามาตรฐานในตลาดสิงคโปร ทุน
(สามานย)นํ้ามันก็อางวา เพราะสิงคโปรเปนตลาดกลางของภูมิภาคน้ี 
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  2.2) การอางราคาสิงคโปรก็มีคําถามตามมาเพราะ ราคาหนาโรงกลั่นในสิงคโปรในเดือน
มีนาคม - เมษายน 2555 ตกประมาณลิตรละ 27-28 บาท พอๆ กับราคาหนาโรงกลั่นในประเทศไทย แต
โจทยก็คือ นํ้ามันที่กลั่นในสิงคโปร เปนนํ้ามันที่ตองนํ้าเขาทั้งหมด คาแรงการผลิตก็แพงกวาคาแรงไทยถึง  
6 – 7 เทาตัว  ขณะที่นํ้ามันที่กลั่นในเมืองไทย สวนหน่ึงคือนํ้ามันที่ผลิตไดเองในประเทศ คาขนสงของ
นํ้ามันสวนน้ีก็ถูกกวา คาแรงก็ถูกกวา สิ่งเหลาน้ีไมชวยลดตนทุนของโรงกลั่นบางหรือ? แลวเหตุใดกลั่น
ออกมาแลวไปกําหนดราคาเทากับราคาหนาโรงกลั่นสิงคโปร  รัฐบาลและทุกนํ้ามัน(สามานย) จะช้ีแจงวา
อยางไร? 
  2.3) ย่ิงกวาน้ัน ถาจะอางราคามาตรฐานในสิงคโปร ก็แปลวา โรงกลั่นไทยมีกําไรมากกวา
ใชไหม? เพราะตนทุนตํ่ากวา? และถาจะอางวา ถาขายถูกกวาสิงคโปร ก็จะมีการลักลอบสงออกมากเกินไป 
มีพอคาคนกลางมาซื้อไปขายตางประเทศหมด แลวเหตุใดมาเลเซียขายถูกกวาไทย อินโดนีเซียก็ขายถูกกวา
ไทย เขาไมกลัวการลักลอบสงออก ไมกลัวพอคาคนกลางมาซื้อไปขาย ทั้งๆ ที่ราคาขายปลีกในมาเลยถูก
กวาราคาหนาโรงกลั่นของไทยดวยซ้ํา และการที่ราคานํ้ามันในประเทศไทยแพงเกินไป ทําใหเรือประมงนํ้า
ลึกของไทย นําปลาไปขายที่แพปลามาเลเซีย เพื่อไดสิทธิเติมนํ้ามันราคาถูก มีผลใหปลาในตลาดหาดใหญ
ไมพอ และผูคาตองไปนําเขาจากมาเลเซียมาขาย มีผลใหราคาปลาสูงข้ึน ผูบริโภคไดรับผลกระทบ รัฐบาล
ตุกตา(ไขลาน)และทุนนํ้ามันสามานยจะช้ีแจงอยางไร? 
  2.4) ไหนๆ ก็จะอางราคาตลาดสิงคโปรกันแลว ลองพิจารณาดูตัวเลขของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงานกันสิ ราคาเฉลี่ยของเบนซินไรสารตะกั่ว 91 หนาโรงกลั่นสิงคโปร
ลิตรละประมาณ 17.28 บาท เบนซิน 95 ลิตรละ 17.65 บาท ดังน้ันราคาหนาโรงกลั่นของ ปตท. ก็คง
ประมาณน้ี แตเม่ือกลับไปดูราคาขายปลีกในกทม. ราคาเฉลี่ยป 2553 เบนซิน 91 ลิตรละ 36.62 บาท 
เบนซิน 95 ลิตรละ 41.26 บาท ราคาขายปลีกกับราคาหนาโรงกลั่นตางกันมากมายขนาดน้ีไดอยางไร? ทุน
นํ้ามัน(สามานย) รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) ตอบไดไหม? 
 3. ทุนนํ้ามัน(สามานย) รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) นักวิชาการผูรับใช มักจะอางราคาตลาดโลก แตไม
บอกวาตลาดโลกที่ไหน เพื่อสรางความชอบธรรมในทุกคร้ังที่ข้ึนราคานํ้ามัน คําถามของผูเขียนก็คือ เม่ือจะ
อางราคาตลาดโลกเหมือนของศักด์ิสิทธิ แลวไฉนอัตราคาภาคหลวงของไทยจึงตํ่ากวาตลาดโลก โดยอัตรา
เฉลี่ยของตลาดโลกก็ไมตํ่ากวารอยละ 30 ของราคานํ้ามันดิบขณะน้ัน แตสําหรับในประเทศไทย อัตรา
คาภาคหลวงที่เก็บๆ กันอยูก็ประมาณรอยละ 10 – 12 ของราคานํ้ามันดิบที่ขุดได แลวพวกทานที่ชอบอาง
ราคาตลาดโลกจะช้ีแจงวาอยางไร? 
 4. ที่กลาวมาเร่ืองที่ไทยผลิตนํ้ามันเองได และเก็บคาภาคหลวงต่ําๆ น้ัน สามารถอางอิงไดจาก
ตัวเลขของหนวยงานราชการน่ันแหละ คือ 
  4.1) จากตัวเลขของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา ในป 
2552 ประเทศไทยสามารถผลิตนํ้ามันดิบได 154,041 บาเรลตอวัน ผลิตกาซเหลวเขมขน(condensate) ได 
76,361 บาเรลตอวัน รวมแลวผลิตได 230,402 บาเรลตอวัน  ขณะที่ความตองการใชมี 642,701 บาเรลตอวัน 
สรุปแลวป 2552 เราผลิตนํ้ามันดิบและกาซเหลวเขมขนรวมกันแลวไดถึงประมาณ 36 % ของท่ีเราตองการ
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ใช นับวาไมนอยเลยทีเดียว และผลิตภัณฑปโตรเลียมสองอยางน้ี คือ ผลิตภัณฑหลักของพลังงานนํ้ามัน  
36% ที่เราผลิตไดไมไดชวยแบงเบาการนําเขา ไมไดชวยแบงเบาตนทุนการผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป
บางหรือ ทานรัฐบาตุกตา(ไขลาน) และทุนนํ้ามัน(สามานย) จะช้ีแจงวาอยางไร? 
  4.2) จากแหลงขอมูลแหลงเดียวกันพบวา ในป 2552 ประเทศไทยผลิตกาซธรรมชาติ
(natural gas) ไดวันละ 537,370 บาเรล แตความตองการใชวันละ 681,717 บาเรล ผลิตไดเปนประมาณ 
79% ของท่ีตองการใช แลวเหตุไฉนราคากาซธรรมชาติในบานเราจึงแพงกวาในสหรัฐอเมริกาหลายเทาตัว 
เพราะในสหรัฐอเมริกาขายกันกิโลละ 3 – 4 บาทเทาน้ัน แลวก็อางราคานําเขาตลาดโลกตะพึดตะพือ ทั้งๆ 
ที่ตนทุนการผลิตและอางราคาตนทุนการขนสง รวมกันแลวมันควรจะถูกกวาราคานําเขา แลวเหตุไฉนยัง
ชอบอางราคานําเขา ราคาตลาดโลก ถือโอกาสข้ึนราคาเอาเปรียบผูบริโภคตลอดเวลา แตคร้ันคาภาคหลวง
ที่ควรจะเก็บจากทุนนํ้ามัน ตามอัตราเฉล่ียของตลาดโลก รัฐบาลตุกตากลับไมทําตามราคาตลาดโลก สอง
มาตรฐานหรือเปลา? เห็นแกทุน(สามานย)หรือเปลา? ทั่วโลกเขาถือกันวา “ปโตเลียม” เปนทรัพยากรของ
ชาติ เปนของประชาชนเจาของประเทศ แตรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเคยใสใจที่จะแบงปนผลประโยชนจากทุน
นํ้ามัน(สามานย) มาเปนสวัสดิการของประชาชน เหมือนประเทศเจาของบอนํ้ามันอ่ืนๆ เขาทํากันหรือ
เปลา? ถาใสใจแลวเหตุใดเก็บคาภาคหลวงตํ่าๆ สวนแบงกําไรตํ่าๆ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
   ลองศึกษากรณีของลิเบีย อิรัก เวเนซูเอลา โบลิเวีย ไนจีเรีย ฯลฯ หรือแมแตพมา 
ประเทศใกลเคียงกับเรา ประเทศเหลาน้ีไดสวนแบงกลับมาเปนของรัฐอยางนอยที่สุดก็ประมาณ 50 - 60% 
แตกรณีของไทยคาภาคหลวงกลับตํ่ามาก ซึ่งเห็นไดจากตัวเลขของทางการตามขอ 4.3 
  4.3) จากตัวเลขของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พบวา ต้ังแตป 2524 ถึงส้ิน
ป 2553 มูลคาผลิตภัณฑปโตรเลียมมีทั้งส้ิน 2.99 ลานลานบาท เก็บคาภาคหลวงไดทั้งหมด 374,266.19 
ลานบาท เปนประมาณ 12.7% ของมูลคาปโตรเลียมที่ผลิตได เฉพาะป 2553 มูลคานํ้ามันดิบที่ผลิตได 
134,667.62 ลานบาท เก็บคาภาคหลวงได 15,614.54 ลานบาท ก็ประมาณ 11.6% เทาน้ัน เปนสวนแบงของ
รัฐที่ตํ่าที่สุดในโลกใชไหม? รัฐบาลตุกตา(ไขลาน)และทุนนํ้ามัน(สามานย) บอกไดไหม? ทําไมจึงตํ่าอยาง
น้ี และมีประเทศใดบางในโลกน้ี ที่ไดสวนแบงเขารัฐตํ่าอยางน้ี? หรือคาภาคหลวงที่ควรจะเก็บไดมัน
หายไปอยูในตูเส้ือผาของใคร? และตัวเลขป 2553 ก็คงไมถึงกับเปนตัวเลขเกาๆ นานมาแลว เหมือนที่บาง
คนพยายามอางใหคนสับสน 
  4.4) ศักยภาพในการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงธรรมชาติของไทย แทจริงแลวก็มีไมนอย จาก
ตัวเลขของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานก็แสดงใหเห็นวาในป 2552 ปริมาณการผลิต
นํ้ามันดิบ กาซเหลวเขมขน กาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังนํ้า ผลิตไดรวมกันวันละ 894,765 บาเรล 
ขณะที่ความตองการใชมีทั้งหมดรวมกันวันละ 1,662,586 บาเรล หรือผลิตไดเปน 54% ของความตองการ
ใช ในเม่ือตัวเลขของทางการเอง ก็ยืนยันวา สามารถผลิตวัตถุดิบพลังงานไดเกินคร่ึงของความตองการ แลว
เหตุไฉน ทางรัฐบาลและทุนนํ้ามัน(สามานย) จึงชอบอางราคาตลาดโลก เพื่อข้ึนราคาพลังงาน อางราคา
นําเขามาเปนตัวกําหนดราคาพลังงานในประเทศ ทั้งๆ ที่ 54% ของท่ีเราใชเปนการผลิตของเราเอง ตนทุน
การผลิตที่ตํ่ากวาการนําเขา เพราะคาแรงงานถูกกวา คาขนสงนอยกวา คาภาคหลวงก็ตํ่ากวามาก แถม



  4

อุปกรณการผลิตก็ยังไดรับการยกเวนภาษีอีก เชนน้ีแลว เหตุใดราคาพลังงานในประเทศไทย จึงแพงกวา
ราคาในสหรัฐอเมริกา แพงกวาในจีน แพงกวาในไตหวัน และอีกหลายๆ ประเทศ รัฐบาลตุกตา(ไขลาน)
และทุนนํ้ามัน(สามานย) ช้ีแจงเหตุผลไดไหม? 54% ที่เราผลิตไดไมไดชวยทําใหตนทุนลดลงบางเทาน้ัน
หรือ? 
 5. จากตัวเลขของทางการที่นํามาแสดง ก็เห็นไดวา เราผลิตนํ้ามันดิบไมพอกับความตองการใช แต
ปรากฎวา จากตัวเลขของกระทรวงพาณิชยพบวา ประเทศไทยเร่ิมสงนํ้ามันดิบออกมาต้ังแตป 2537 และ
จากตัวเลขของสํานักงานนโยบายและแผนงานกระทรวงพลังงานพบวา ในป 2552 มีการสงออกนํ้ามันดิบ 
2,383.2 ลานลิตร มูลคา 27,409.7 ลานบาท และยังมีการสงผลิตภัณฑนํ้ามันอ่ืนๆ ออกอีก 13,921.6 ลาน
ลิตร มูลคา 205,286 ลานบาท รวมมูลคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสงออกเม่ือป 2552 มีทั้งหมด 232,695.8 ลาน
บาท สูงกวามูลคาการสงออกของสินคาอ่ืนๆ หลายชนิด ใครไดประโยชนมากที่สุดจากการสงออก การสง
นํ้ามันสําเร็จรูปออกพอเขาใจได เพราะกลั่นไดเกินความตองการ แตการสงนํ้ามันดิบออกมีโจทยที่ตองตอบ 
เพราะเม่ือรัฐบาลก็รูๆ อยูวาภายในประเทศผลิตนํ้ามันดิบไดไมพอใช แลวเหตุใดจึงใหมีการสงออกโดยเสรี 
ไมคํานึงถึงความขาดแคลนภายใน โดยป 2552 ตองนําเขาถึง 623,023.9 ลานบาท ปริมาณ 46,620 ลานลิตร 
และตามตัวเลขกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงาน ป 2553 ก็มีการสงออกนํ้ามันดิบ 2,046 
ลานลิตร ขณะที่ผลิตได 8,901 ลานลิตร 
 6. มนูญ ศิริวรรณ ในบทความเร่ือง "การต้ังราคาหนาโรงกลั่นในประเทศไทย" ในโพสตทูเดย เม่ือ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 วา "นํ้ามันดิบที่ผลิตไดในประเทศไทยมีคุณภาพดีเกินไป (กลั่นแลวไดเบนซิน
มาก) ไมเหมาะกับโรงกลั่นบานเรา ที่ตองการนํ้ามันดิบคุณภาพปานกลาง ที่กลั่นแลวไดดีเซลมาก ทําให
ตองสงออกนํ้ามันดิบที่ผลิตไดเกือบทั้งหมด" คือ ถาส่ิงที่มนูญพูดถูกตองก็แปลวา ราคานํ้ามันดิบของเรา ก็
สูงกวาราคานํ้ามันดิบจากอาวเปอรเซีย บริษัทนํ้ามันผูผลิตและสงออก ก็ตองไดกําไรดี เพราะนอกจากตน
ทุกการผลิตตํ่าแลว ราคายังสูงดวย ย่ิงคาภาคหลวงตํ่าๆ ก็ย่ิงไดกําไรมาใชไหม? 
  แตที่วาสงออกเกือบทั้งหมดคงจะไมจริง เพราะตัวเลขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 
กระทรวงพลังงาน บอกวา เม่ือป 2553 เราผลิตนํ้ามันดิบไดวันละ 8,901 ลานลิตร สงออก 2,046 ลานลิตร 
อีก 6,855 ลานลิตร ใชภายในประเทศใชไหม? ใชออยางไร? ก็ผสมกับนํ้ามันดิบที่นําเขา ซึ่งคุณภาพตํ่ากวา
ใชหรือไม? การนํานํ้ามันดิบที่ผลิตภายในประเทศดวยตนทุนที่ตํ่ากวาผสมกัน ก็ทําใหตนทุนการผลิต
ตนทุนการกลั่น ถูกลงใชหรือม ก็เผยวาโรงกลั่นในไทยของปตท. ที่ขายนํ้ามันหนาโรงกลั่นเทาราคาใน
สิงคโปร ก็ตองไดกําไรมากกวาโรงกลั่นในสิงคโปรใชหรือไม? เพราะอยางน้ี ปตท. จึงมีกําไรมหาศาลใช
ไหม? 
  มนูญบอกวา แมบริษัทนํ้ามันของมาเลเซีย ที่มาทําธุรกิจในไทย ก็ยังขอซื้อนํ้ามันจากโรง
กลั่นไทย ไมเห็นจะไปนําเขาจากมาเลเซีย (ที่วาถูกนักถูกหนา) ทั้งที่ราคาตํ่ากวาในไทยและในสิงคโปร น่ีก็
เปนประเด็นที่นาสนใจวา เหตุใดมาเลเซียขายนํ้ามันในประเทศราคาถูก แตเขาไมกลัววา จะมีพอคาไปซ้ือ
มาขายตางประเทศแพงๆ ตามราคาตลาดโลก แลวเหตุใดมนูญ จึงบอกวา "กําไรกลั่นนํ้ามันในประเทศไทย
ต้ังราคาหนาโรงกลั่นถูกจนเกินไป พวกพอคาคนกลางจะแหมาซ้ือนํ้ามันจากโรงกลั่นในประเทศไทย 
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สงออกไปขายตางประเทศ" คําถามที่มนูญ จะตองชวยหาคําตอบก็คือ เหตุใดมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขาย
นํ้ามันในประเทศราคาถูกกวาสิงคโปร แตเขาไมกลั่ววาจะมีพอคาคนกลางไปซ้ือมาขายตางประเทศ และ
ตามที่มนูญบอก แมบริษัทของมาเลเซียเองก็ยังไมซื้อมาขายในไทยเลย มาเลเซียเขาจัดการไดอยางไร 
อินโดนีเซียเขาจัดการไดอยางไร แลวทําไมรัฐบาลไทยจัดการไมได อางแต "คาเสรี" ข้ึนราคาตะพึดตะพือ 
น่ีคืออิทธิพลของการผูกขาด อิทธิพลของอํานาจเงินของบริษัทนํ้ามันในไทย โดยเฉพาะ ปตท. ใชหรือไม? 
มนูญ อางสิงคโปรเปนตลาดกลาง ราคาในไทยตองอิงสิงคโปร แลวเหตุใด มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือแมแต
จีน ไมไดอิงราคาสิงคโปร การอางอิงราคาสิงคโปรก็เพราะทําใหไดกําไรสูงกวาใชหรือไม? และที่อางได 
ทําไดอยูตลอดเวลา ก็เพราะอํานาจผูกขาดและอํานาจรัฐสนับสนุนใชหรือไม? 
 7. จากตัวเลขของกรมเศรษฐกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ป 2551 มีการสงนํ้ามันดิบออกเปน
มูลคา 56,575.07 ลานบาท ป 2552 มูลคา 27,409.67 ลานบาท สองปรวมกัน 83,984.74 ลานบาท ถารัฐบาล
ไทยจะใชนโยบายเพื่อชาติ เพื่อประชาชนผูเปนเจาของรวมในทรัพยากรนํ้ามัน เหมือนประเทศไนจีเรีย เรา
จะไดสวนแบงเปนของรัฐในสองปน้ีถึง 41,992.37 ลานบาท (คือ 50% ของมูลคาสงออก) เงินจํานวนน้ี
พอที่จะนํามาแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจจากภาวะนํ้าทวมไดไมนอย โดยที่รัฐบาลไมจําเปนตองไปกูใหเสีย
ดอกเบี้ยแตอยางใด แตถากลาใชนโยบายแบงปนรายไดตามประเทศเวเนซูเอลา หรือโบลิเวีย ก็จะไดสวน
แบงประมาณ 80% คือประมาณ 67,188 ลานบาท (น่ีเฉพาะสวนที่สงออกเทาน้ัน) จึงขอถามวาเหตุใด
รัฐบาลกอนและรัฐบาลน้ี จึงไมกลาใชนโยบายเพื่อประชาชนเหมือนไนจีเรีย เวเนซูเอลา และโบลิเวีย ทั้ง
รัฐบาลน้ีและรัฐบาลกอนๆ ตอบไดไหม?  แตรัฐบาลน้ีที่เปนรัฐบาลชูประชานิยมจะตองตอบเปนพิเศษ 
เพราะประชานิยมตองมีรายจายภาครัฐบาล และรัฐบาลตองหารายไดใหเพียงพอรายจาย แลวเหตุใดรัฐบาล
น้ีไมกลาทํา เพราะอะไร? 
 8. จากรายงานประจําป 2553 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พบวา ป 2553 – 2554 มีการผลิต
นํ้ามันดิบเพิ่มข้ึนอีก 6 แหลงคือ นํ้ามันดิบอรุโนทัย แหลงนํ้ามันดิบบูรพา นํ้ามันดิบกุงเหนือ นํ้ามันดิบ
สงขลา-ซี นํ้ามันดิบ L53A และแหลงนํ้ามันดิบบึงกระเทียม 
  นอกจากน้ีในป 2552-2554 ไดมีการเจาะหลุมสํารวจ 65 หลุม พบนํ้ามันดิบ 46 หลุม 
  สวนในเขตรวมพัฒนาไทย – มาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ 7,250 ตารางกิโลเมตร พื้นที่นํ้ามัน
อยูหางจากปตตานี 180 กิโลเมตร หางจากสงขลา 260 กิโลเมตร ในพื้นที่ทั้งหมดน้ี ไดสํารวจพบกาซ
ธรรมชาติแลว 25 แหลง แหลงมูดาและเจงกาเร่ิมผลิตกาซสงเขาฝงไทยแลวต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2553 
แหลงกาซจักรวาล แหลงกาซภูมี และแหลงกาซบุหลัน ก็ไดผลิตกาซสงข้ึนฝงสงขลาและระยองแลว
เชนกัน  ในป 2553 แหลงเหลาน้ีไดมีการซ้ือขายกาซธรรมชาติ 300,718 ลานลูกบาศกฟุต และกาซ
เหลวเขมขน(condensate) 2,817,471 บารเรล ดังน้ันปริมาณการผลิตและการสงออกของไทยก็ย่ิงสูงข้ึน 
กําไรของบริษัทนํ้ามันก็ย่ิงมากข้ึน สวนแบงกลับคืนมายังรัฐ มายังประชาชนไทยก็ควรมากข้ึนตามไปดวย
ใชหรือไม เหตุใดรัฐบาลตุกตา(ไขลาน) จึงไมทําใหสวนแบงน้ีเปนจริงเหมือนที่ประเทศอ่ืนๆ เขาทํากัน 
 9. ผูรับใชทุนนํ้ามัน(สามานย) และคนของรัฐบาลพยายามอธิบายวา แมเราจะเก็บคาภาคหลวงนอย 
แตเราก็เก็บภาษีกําไรไมนอยกวา 50% แตจากตัวเลขของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาตินับต้ังแตป 2524 ถึงป 
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2552 ภาษีกําไรที่เก็บไดมีทั้งหมด 488,854.76 ลานบาท จากมูลคาปโตรเลียม 2,994,301.89 ลานบาท ดังน้ัน
ภาษีที่เก็บไดคิดเปนประมาณ 16% ของมูลคาปโตรเลียมที่ผลิตได ถารวมกับคาภาคหลวงอีกประมาณ 
12.7% ก็เปนประมาณ 29% ของมูลคาที่ผลิตได คาภาคหลวงรวมภาษีกําไรที่ไทยจัดเก็บยังตํ่ากวาประเทศ
อ่ืนๆ ที่เก็บคาภาคหลวงอยางนอย 30% ถาบวกภาษีกําไรดวยรวมกันแลวก็ประมาณ 50-60% ของมูลคา
ปโตรเลียมที่ผลิตได บางประเทศไปถึง 80%  ดังน้ันจะอางอยางไรสิ่งที่ประเทศไทยจัดเก็บก็ยังตํ่ากวา 
“ราคาตลาดโลก” หรือ อัตราของประเทศอ่ืนๆ มากนัก  รัฐบาลไมเคยวิเคราะหถกเถียงประเด็นน้ีใชไหม?  
ปลอยใหพวกทุนนํ้ามัน(สามานย)กอบโกยกําไร ดูดกิน เลือดเน้ือประชาชน  โดยไมสนใจความยุติธรรม 
ความมีสิทธิรวมในทรัพยากรปโตรเลียมของประเทศใชไหม? หรือพวกทานสมรูรวมคิด รวมดูดกิน หยาด
เหงื่อและเลือดเน้ือของคนไทยผูทุกขยากทั้งหลายใชไหม? ถึงไดอางราคาตลาดโลกแบบสองมาตรฐาน
ตลอดเวลา 
 10. ทานรัฐบาลตุกตา(ไขลาน) ทานนักวิชาการรับใชทุนนํ้ามัน และทุนนํ้ามัน(สามานย) ทานไม
ทราบหรือวา การใชจายเรื่องพลังงานและการขนสง เปนสวนประกอบของตนทุนที่สูงกวาคาจางแรงงาน
เปนเทาตัว และเปนสาเหตุกดดันใหราคาสินคาแพงย่ิงกวาคาแรงข้ันตํ่า 300 บาท ถาทานใชความฉลาดของ
ทานอยางกลาหาญเพื่ประเทศชาติ เพื่อประชาชน เพื่อลดตนทุนของการผลิต ทานสามารถที่จะลดราคาขาย
ปลีกนํ้ามันลงได แลวเก็บคาภาคหลวงและภาษีกําไรนํ้ามันตามมาตรฐานโลก ทานก็จะไดเงินมหาศาลมา
ใสกองทุนนํ้ามันและยังเหลือมากพอ ที่จะใหทานนําไปใชทํานโยบายประชานิยม โดยที่ไมตองไปกอหน้ี
ใหเปนภาระแกประชาชนสวนรวม เหตุใดทานจึงไมรีบลงมือทําเลา แลวฝายคานเหตุใดจึงไมศึกษา ไมใส
ใจปญหาเร่ืองน้ีเพื่อตรวจสอบรัฐบาล นักวิชาการผูคลั่งโลกาภิวัฒน คลั่งกลไกตลาด เปดใจใหกวาง แลว
ลองหาคําตอบวา เม่ือรัฐบาลจะข้ึนราคาขายปลีกก็อางราคาตลาดโลก แตคร้ันจะเก็บคาภาคหลวงกลับไม
ยอมอางอัตราตลาดโลก พวกทานไปน่ังรับใชเขาอยูไดอยางไร? ถารักจะศรัทธากลไกตลาด ก็จงรักษา
จุดยืนใหถูกตอง ไมใชสองมาตรฐาน เพราะกลไกตลาดมันมีทั้งราคานํ้ามันและอัตราคาภาคหลวง และที่
อางวารัฐบาลไมมีทางเลือกอ่ืน ตองข้ึนราคานํ้ามันเบนซิน เพื่อเอาเงินเขากองทุนนํ้ามัน เหตุใดจึงไมเลือก
ข้ึนอัตราคาภาคหลวงแทนที่จะข้ึนราคาขายปลีก ตอบไดไหม? 
 11. พวกทานรัฐบาลตุกตา(ไขลาน) ทุนนํ้ามัน(สามานย) นักวิชาการ(หอคอย) ชอบอางเหตุผลวา 
นํ้ามันตองราคาแพง คนจะไดประหยัด  แลวก็รณรงคโฆษณาใหประชาชนประหยัดพลังงาน ไมทราบวา
พวกทานทราบกันบางหรือไมวา คนสวนใหญในประเทศทไยรายไดตอเดือนลวนตํ่ากวา 10,000 บาท  
80% ของลูกจาง ถาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง จะมีรายไดตํ่ากวา 8,000 บาท น่ีคิดจากสมมติฐานวา คาแรงข้ัน
ตํ่าเพิ่มขนแลว 40% ทั่วประเทศ  ดังน้ันถาจะใหพวกเขามีรายไดถึงเดือนละ 10,000 บาท ก็ตองทํางานวัน
ละ 10 – 12 ช่ัวโมง  ถามวาคนที่ตองจมชีวิตอยูในโรงงานวันละ 10 – 12 ช่ัวโมง จะมีโอกาสไปผลาญนํ้ามัน
ไดอยางไรกัน ซ้ํารายคาแรงของพวกเขาแมจะเพิ่มข้ึน แตก็ไลไมทันราคาสินคาที่เพิ่มข้ึน เพราะนํ้ามันแพง
พวกเขาตองเก็บไวเปนคาอาหาร คาเชาบาน และคารถประจําทาง เพราะสามอยางน้ี ก็หมดไป 80% ของ
รายไดแลว 
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  คนกลุมใหญอีกกลุมหน่ึงของประเทศน้ีคือ เกษตรกร รายไดเปนตัวเงินของพวกเขาตํ่ากวา
ลูกจางอีก พวกเขาจะเอาเงินที่ไหนมาใชผลาญนํ้ามัน ชีวิตในชนบทของพวกเขาจะมีโอกาสผลาญพลังงาน
ไดสักกี่มากนอย แมปจจุบันชาวชนบทจะมีรถมอเตอรไซดใชกันมากก็ตาม 
  ครอบครัวกรรมกรและชาวนารวมกันแลวก็มีประชากรคอนประเทศ คนสวนน้ีมีศักยภาพ
ตํ่าในการที่จะผลาญนํ้ามันและพลังงาน แตชีวิตของพวกเขา โดนภาวะนํ้ามันราคาแพงดูดกินชีวิต มากกวา
ที่ชีวิตของพวกเขาดูดกินพลังงาน 
  สวนคนช้ันกลาง ที่มีรายไดต้ังแตเดือนละ 15,000 บาทข้ึนไป พวกเขาเม่ือมีครอบครัว
ตองการมีบาน ก็ถูกผลักดันใหไปอยูรอบนอกของศูนยกลางของเมือง เพราะในศูนยกลาง ราคาที่ดินที่อยู
อาศัยแพง ขณะเดียวกันระบบขนสงมวลชนของไทยลาหลัง ไมเพียงพอ แถมในบางจังหวัด กิจการขนสง
มวลชนอยูในมือของทุนเจาพอสามานย ผูกขาดตลอดกาล ดังน้ันถาพอจะมีเงิน คนเหลาน้ีก็เลือกที่จะมีรถ
สวนตัว  เพื่อใชไปทํางาน สงลูกไปโรงเรียน และดวยรายไดที่จํากัด  พวกเขาก็ตองประหยัดนํ้ามันอยูแลว 
กระน้ันก็ตามน้ํามันจะถูก นํ้ามันจะแพง พวกเขาก็ตองขับรถคนเกาของเขาไปทํางาน ไปสงลูก ตามความ
จําเปนของชีวิตประจําวัน ไมมีทางเลือกอ่ืน คนกลุมน้ีแหละที่ตองรับภาระหนัก ถูกเก็บภาษีรายเดือน ถูก
เก็บเงินเขากองทุนนํ้ามัน ผานราคาขายปลีกนํ้ามัน เปนผูแบกรับภาระนํ้ามันราคาแพงมากที่สุด พวกเขาจึง
ติดกับดักของคนรายไดปานกลาง ยากที่จะกาวข้ึนไปสูกลุมนคนรายไดสูง เพราะคาครองชีพและ “นํ้ามัน” 
ดูดกินชีวิต และทรัพยสินของพวกเขาทุกนาที รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) ทุนนํ้ามัน(สามานย) นักวิชาการ
(หอคอย) เขาใจหรือไม? 
 12. ในกลุมคนท่ีผลาญนํ้ามันและพลังงานมากท่ีสุด ก็คือ คนรวยและธุรกิจ คนรวยไปไหน ไมเคย
ใชรถเมล รถโดยสาร มีรถสวนตัวหลายๆ คัน เดินทางไกลก็ใชเคร่ืองบิน รถสวนตัวก็เปนคันใหญๆ เบ็นซ
500 หรือรถย่ีหออ่ืนขนาด 2,500 ซีซีข้ึนไป  คนเหลาน้ีมีธุรกิจ ตนทุนพลังงานของพวกเขา ถูกบวกเขาไปใน
ตนทุนสินคาที่พวกเขาผลิต ผูรับภาระก็คือ คนจน คนช้ันกลาง 
  ธุรกิจหางสรรพสินคาในประเทศไทย หางใหญๆ บางแหงใชไฟฟาเทากับคนชนบททั้ง
จังหวัด เปดกันต้ังแต 10.00 น. ถึง 24.00 น. หางสะดวกซ้ือทั้งหลายก็เปดกันทุกหัวมุมถนน 24 ช่ัวโมง แลว
เราก็บอกวา น่ีเปนการลงทุนเปนการหารายไดของระบบเศรษฐกิจ แตถามหนอยเถอะ ตนทุนของการ
ลงทุนพวกน้ี แทจริงแลวเปนภาระของใคร? เปนภาระของนายทุน หรือของประชาชนทั่วไป พวกทานลอง
ไตรตรองดูสิ ใครผลาญนํ้ามันมากกวากัน แลวใครเปนผูที่ถูกนํ้ามันดูดกินชีวิตและทรัพยสินมากกวากัน 
นํ้ามันราคาแพงเปนโอกาสของใคร? และเปนวิกฤติของใคร?  รัฐบาลตุกตา(ไขลาน)เบิ่งตาเห็นหรือไมวา 
ภาวะนํ้ามันราคาแพง ทุนนํ้ามัน(สามานย)รวยข้ึน แตชาวประชาหนาเศรากลับจนลง บรรดานายทุนธุรกิจ
ตางๆ ลวนแตผลักภาระมายังประชาชนดวยการข้ึนราคาสินคา 
 13. ถาพิจารณาจากตัวเลขของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ก็จะพบวา ในป 2553 ประเทศไทยใชพลังงานทั้งหมด 71.2 ลานตัน(เทียบเปนคานํ้ามันดิบ) ในจํานวนน้ีใช
ในภาคขนสง 35.2% ภาคอุตสหกรรมการผลิต 36% ครัวเรือนบานอยูอาศัย 15.4% ธุรกิจการคา 7.8% 
เกษตรกรรม 5.2% เหมืองแร 0.2% กอสราง 0.2%  
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  คําถามจากตัวเลขน่ีก็คือ ถารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย หันมาพัฒนาการขนสงทางนํ้าและทาง
รถไฟ การขนสงของประเทศจะตองใชพลังงานถึง 35.2% หรือไม?  ทุกรัฐบาลผิดพลาดอยางย่ิงใน
นโยบายการขนสงใชหรือไม? ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมกอสรางและเหมืองแรใชพลังงานทั้งหมด 
36.4% พลังงานสวนน้ีแฝงฝงอยูในตนทุนสินคาและถูกผลักภาระมายังประชาชน สวนครัวเรือนที่อยูอาศัย
หรือประชาชนโดยตรงใชพลังงานเพียง 15.4% เทาน้ัน แลวพวกทานทุนนํ้ามัน(สามานย) รัฐบาลตุกตา(ไข
ลาน) ยังจะมาโยนบาปใหประชาชนทั่วไปกระน้ันหรือ? 
  สรุปวา ภาคธุรกิจการคาและอุตสาหกรรมใชพลังงานทั้งหมด 79.4% และทั้งหมดจะถูก
นําไปรวมเปนตนทุนของธุรกิจ และถูกผลักไปอยูในราคาสินคา ธุรกิจจึงไมคอยมีปญหากับภาวะนํ้ามัน
ราคาแพง เพราะผลักภาระได ผูรับภาระแทจริง คือ มนุษยเงินเดือน มนุษยคาจาง ที่มีอยู 18 ลานคน และ
เกษตรกรอีก 12 ลานคน และประมาณ 25 ลานคนมีรายไดไมเกินเดือนละ 8,000 บาท คนเหลาน้ีนอกจาก
ตองดูแลตัวเองแลว ยังตองดูแลพอแมและลูกๆ คนเหลาน้ี คือ กลุมคนที่เดือดรอนมากท่ีสุดในภาวะนํ้ามัน
ราคาแพง  ทานรัฐบาลตุกตา(ไขลาน) ทุนนํ้ามัน(สามานย) และนักวิชาการ(หอคอย) จะใหพวกคนเหลาน้ี
ประหยัดพลังงานในลักษณะใด? และถาประหยัดจริงๆ จะมีผลตอการประหยัดโดยรวมไดสักกี่มากนอย?  
เพราะสวนที่ควรจะประหยัด คือ อุตสาหกรรมที่ประหยัดพลังงาน การขนสงที่ประหยัดพลังงาน ธุรกิจ
การคาที่ประหยัดพลังงาน และครอบครัวคนรํ่ารวยที่ใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอย 
 14. ทั่วโลกเขายอมรับกันวา “กาซหุงตม” มีความปลอดภัยกวา กาซธรรมชาติ เพราะฉะน้ันการใช
กาซธรรมชาติ(หรือ NGV) กับรถยนต จึงตองมีมาตรการดูแลปองกันสูงกวาการใชกาซหุงตม แตไมปรากฎ
วา ปตท. ผูรณรงคใหรถยนตใชเอ็นจีวี เขาใจขอเท็จจริงน้ี  ถามวา เพราะอะไร? จึงไมบอกเตอืนผูใช รัฐบาล
ตุกตา(ไขลาน) ที่คําหน่ึงก็อางประชาชนสองคําก็ประชาชน เหตุใดจึงไมศึกษาไมทบทวนขอเท็จจริงเหลาน้ี 
และจางใหประชาชนทราบ 
  ย่ิงกวาน้ัน เม่ือตองการใหผูใชรถยนตหันมาใชกาซเอ็นจีวี ปตท.ผูผลิตและผูคาผูกขาด ก็
รณรงค โฆษณา ประชาสัมพันธ จูงใจตางๆ นานา แตคร้ันมีผูหันมาใชมากๆ กลับปรากฏวา ปตท.ไมมี
สถานีบริหารกาซเอ็นจีวีที่เพียงพอ ปลอยใหรถเติมกาซเขาคิวรอยาวเปนกิโลๆ เสียเวลาหลายช่ัวโมง คร้ัน
เอกชนอ่ืนๆ ตองการของต้ังสถานีจําหนายกาซ ก็กลับไปสรางเงื่อนไขยุงยากจนไมสามารถจัดต้ังได เชน 
ตองมีทุนไมนอยกวา 50 ลานลาท ก็คงยากท่ีจะมีผูประกอบการรายเล็กรายนอยจะต้ังได เทากับ ปตท.วาง
เงื่อนไขใหเกิดการผูกขาด โดยเฉพาะผูกขาดโดย ปตท. เร่ืองน้ี รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) จะวาอยางไร? ดู
เหมือนกิจการพลังงาน จะเต็มไปดวยพวกทุนสามานยไมเวนแมหนวยงานของรัฐ 
 15. ทรัพยากรปโตรเลียมในแผนดินใด ก็ยอมเปนสมบัติของแผนดินน้ัน เม่ือมีการเขามาลงทุนจาก
ตางชาติ ทุนตางชาติตองยอมรับเงื่อนไขวา เจาของทรัพยากร จะตองไดสวนแบงพอๆ กันหรือมากกวาผูเขา
มาลงทุน ดูกรณีงายๆ ในประเทศเราเอง ชาวไรออย ผูเปนเจาของที่ดิน และเปนเจาของออยมีขอตกลงกับ
โรงงานผูลงทุนผลิตนํ้าตาลวา จะตองแบงผลประโยชนในอัตรา 60 : 40 คือ ชาวไรได 60% โรงงานได 
40% ในการกรีดยางของทางภาคใตก็มีขอตกลงวา เจาของสวนยางไดสวนแบง 60% คนกรีดยางได 40% 
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กิจการสัมปทานและขุดคนนํ้ามันทั่วโลกขณะน้ี เจาของทรัพยากรนํ้ามันจะไดสวนแบงทั้งคาภาคหลวงและ
ภาษีรวมกันแลวไมนอยกวา 50% มีแตประเทศไทยที่ไดสวนแบงรวมกันแลวไมถึง 30% 
  เหตุใดรัฐบาลไทย จึงไมกลาตอรองสวนแบงใหยุติธรรมเหมือนประเทศอ่ืนๆ ในเวเนซูเอ
ลา และโบลิเวีย รัฐบาลถือวา นํ้ามันคือรายไดหลักของชาติ ถาใครจะเขามาลงทุนตองแบงใหรัฐบาล 80% 
ถาไมพอใจก็ไมตองเขาไปลงทุน  ประเทศเล็กๆ ทั้งสองน้ี กลาหาญที่จะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชน
ของเขา โดยไมเกรงกลัวบริษัทขามชาติของสหรัฐอเมริกาแตอยางใด 
  ลาสุด นางคริสตินา เฟอรนันเดซ ประธานาธิบดีหญิงของอารเจนตินา ประกาศบังคับซ้ือ
คืนหุนบริษัทนํ้ามันจากบริษัทของสเปน เพื่อใหเปนกิจการของรัฐ และปรับเปลี่ยนสวนแบงผลประโยชน
ใหเปนของอารเจนตินามากข้ึน เฟอรนันเดซประกาศวา น่ีคือ การฟนฟูอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติ แลว
นายกฯ หญิง รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) กลาทําเชนน้ีหรือไม? หรือวา แลวแต “นายใหญ” จะไขลาน ไขลาน
แลวก็เคลื่อนที่เขาสูตูเซฟของนายใหญใชไหม? 
 16. โจทยแสนโหดเห้ียมที่มาของการดูดกินชีวิตและทรัพยสินของคนไทย พวกทุนนํ้ามัน
(สามานย) รัฐบาลตุกตา(ไขลาน) และนักวิชาการ(หอคอย) จะใหคําตอบที่ชัดเจนไดหรือไม? อยาทําตัวเปน
ปลิงและคนเลี้ยงปลิงตอไปอีกเลย และขอรองใหนักเศรษฐศาสตร และนักวิชาการ ที่รักความเปนธรรม จง
เห็นแกความทุกขยากของประชาชนคนสวนใหญ ขอใหพวกทานทําการศึกาวิจัย เปดโปงและเผยแพร 
ความโหดเห้ียมเชิงระบบของนายทุนนํ้ามัน(สามานย) และอํานาจรัฐที่สมคบกับทุนนํ้ามัน ที่รวมกันสะกัด
กั้น เลือดเน้ือของคนไทย ไปเปนกําไรสะสมความรํ่ารวยใหพวกตนเอง ปตท.ประกาศดวยความภูมิใจวา 
พวกเขาไดกําไรมากคนปละนับแสนๆ ลาน แตน่ีคือกําไรที่รีดค้ันไป จากหยาดเหงื่อและเลือดเน้ือของคน
ไทย ที่สวนใหญยังเปนผูมีรายไดนอย ใชหรือไม? 


