โชติชวง แตไมชัชวาล : ขาวดีประจํา ร.ศ. 2001
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ตลอดระยะเวลาตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2525
หนังสือพิมพพากันตีพิมพขาวเรื่องกาซในอาวไทยอยางอึกทึกครึกโครม และหากไมถูกกลบดวย
ข า วการปาระเบิ ด บ า นนายกรั ฐ มนตรี ใ นตอนกลางเดื อ นสิ ง หาคม ป ญ หาความโชติ ช  ว ง
แตไมชชั วาลของกาซในอาวไทย ก็คงจะยังเปนขาวใหญสืบตอมา
11 ปแหงความหลัง
ภายหลังจากที่รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราช
บัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐบาลก็เริ่มใหสัมปทานการสํารวจและการผลิต
ปโตรเลียมนับตั้งแตป 2514 เปนตนมา จนถึงบัดนี้ (สิงหาคม 2525) มีเอกชนไดรับสัมปทานใน
ทะเลรวม 7 ราย จําแนกเปนเขตอาวไทย 6 ราย และเขตทะเลอันดามัน 1 ราย สวนสัมปทานบนบก
มีเอกชนไดรับรวม 5 ราย
รูปแบบการใหสัมปทานการสํารวจและการผลิตปโตรเลียมที่รัฐบาลเลือกใชดังที่
ปรากฏในกฎหมายปโตรเลียม ก็คือ การใหสัมปทานแกเอกชน โดยที่รัฐบาลไดรับผลตอบแทน
ในรูปของคาภาคหลวงและภาษีเงินได(Royalty - Tax Concessionary Type Contract) กลาวคือ
(1) ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 84 ผูรับสัมปทานจักตอง
ชําระคาภาคหลวงแกรัฐบาลในอัตรารอยละ 12.5 ของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย แตใน
กรณีที่ผูรับสัมปทานตองการชํ าระคาภาคหลวงในรูปของผลิตภัณฑปโตรเลียมจักตองเสียเปน
ปริมาณทีม่ มี ลู คาเทากับหนึ่งในเจ็ดของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย แตถาเปนกรณีนํ้ามัน
ดิบทีส่ ง ออก จักตองชําระเปนปริมาณที่มีมูลคาเทากับ 1 ใน 7 ของปริมาณนํ้ามันดิบที่สงออก
คูณดวยราคาประกาศ และหารดวยราคามาตรฐานตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
(2) ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ.2514 มาตรา 20 ผูรับ
สัมปทานจักตองเสียภาษีเงินไดอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิที่ได
จากกิจการปโตรเลียม ซึ่งตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีเงินไดปโตรเลียม

1

หมายเหตุ บทความเรื่องนี้เขียนรวมกับอาจารยอัมมาร สยามวาลา ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชน
รายวัน, ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2525

พ.ศ. 2514 โดยเลือกกําหนดอัตราตํ่าสุด คือ 50% ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 24
กันยายน 2514 เปนตนมา
ตลอดระยะเวลา 11 ปนับตั้งแตป 2514 เปนตนมา รัฐบาลไดแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยปโตรเลียมหลายครั้งหลายครา สวนหนึ่งเพื่อความรัดกุมในการรักษาผลประโยชน
ของรั ฐ บาลไทย อี ก ส ว นหนึ่ ง เพื่ อ ให สิ่ ง จู ง ใจแก เ อกชนในการสํ ารวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มใน
ราชอาณาจักรไทยมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวง
ในป 2516 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยการ
ตราพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2516
การแกไขทีส่ าคั
ํ ญสวนหนึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราคาภาคหลวงเพื่อชักจูงใหมีการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลีย่ มในเขตทะเลลึก ทั้งนี้เพราะเหตุวา การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในเขตทะเลยิ่งลึก
เพียงใด ยอมตองใชทุนยิ่งมากเพียงนั้น ดังนั้น จึงมีการลดหยอนคาภาคหลวง โดยถือวา แปลง
สํารวจทีก่ รมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจในทะเลที่มีนํ้าลึกเกิน 200 เมตร จะไดรับ
การลดหยอนคาภาคหลวงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ตองการชํ าระคาภาคหลวงเปนเงิน ผูรับสัมปทานจักตองชําระ
ในอัตรารอยละ 8.75 ของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย
(2) ในกรณีที่ตองการชําระคาภาคหลวงเปนปโตรเลียม ใหเสียเปนปริมาณที่มี
มูลคาเทากับ 7 ใน 73 ของมูลคาปโตรเลียมที่ขายหรือจําหนาย
(3) ในกรณีของนํามั
้ นดิบสงออก ใหเสียเปนปริมาณที่มีมูลคาเทากับ 7 ใน 73
ของปริมาณนํามั
้ นดิบที่สงออก คูณดวยราคาประกาศ และหารดวยราคามาตรฐานตามกฎหมาย
วาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม
การเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเงินไดปโตรเลียม
ในป 2522 เมื่อบริษัท ยูเนียนออยล จํากัด เริ่มผลิตกาซปโตรเลียมจากอาวไทย
มีการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเงินไดปโตรเลียม เพื่อจูงใจใหมีการผลิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ปรากฏตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2522 วา สําหรับบริษัทซึ่งไดทําสัญญาปโตรเลียมกอนป 2512 และไดทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติกับองคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทย (ซึ่งก็คือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ในปจจุบนั ) กอนป 2522 และบริษัทอื่นตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด ใหเสียภาษีเงินได
ในอัตราดังตอไปนี้

1. ไมนอ ยกวารอยละ 35 แตไมเกินรอยละ 48 ของกําไรสุทธิที่ไดจากกิจการ
ปโตรเลียม
2. ใหเสียอีกรอยละ 23.08 ของเงินกําไรที่เหลือจากการชําระภาษีเงินไดตาม (1)
หรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไวจากกํ าไรดังกลาว หรือที่ถือวาเปนเงินกําไรดังกลาว ทั้งนี้เฉพาะ
จํานวนทีจ่ ําหนายออกนอกราชอาณาจักร
โชติชวงชัชวาล : การสรางวิมานในอากาศ
นั บ ตั้ ง แต ป  2516 เป น ต น มา ระบบเศรษฐกิ จ ไทยต อ งเผชิ ญ กั บ มรสุ ม
ทางเศรษฐกิจอยางชนิดเกือบมิขาดสาย มรสุมลูกแลวลูกเลาโหมกระหนํ่าระบบเศรษฐกิจไทย
จนแทบตัง้ ตัวไมตดิ ไมวาจะเปนภาวะเงินเฟอ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะเงินตึง รวมตลอดทั้ง
ปญหาอันเกิดจาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
ในป 2523 เมื่อสยามรัฐนาวาตองเผชิญพายุรายทางเศรษฐกิจ ผูบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในรัฐบาลเปรม 1 เริ่มสรางความหวังแกประชาชนวา สถานการณในป 2524 จะตอง
กระเตื้องขึ้นอยางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนํ าปโตรเลียมและกาซธรรมชาติจาก
อาวไทยขึ้นมาใช
ประชาชนชาวไทยไดรับการบอกเลาวา ดวยอิทธิฤทธิ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในอาวไทย ระบบเศรษฐกิจไทยจะกลับเจริญรุงเรือง ปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศบรรเทาเบาบางลง ปญหาเสถียรภาพของราคาอันเกิดจากการรวมหัวกันขึ้นราคา
นํ้ ามั น ดิ บ ของกลุ  ม ประเทศโอเปคจะไม รุ น แรงดั ง ปางก อ น เพราะการพึ่ ง พิ ง พลั ง งานจาก
ตางประเทศจะลดนอยลง
การสื่อขาวสารดังกลาวนี้ยังคงดํ าเนินตอมาในป 2524 ในการปราศรัยตอ
ประชาชนเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2524 พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีถึงกับกลาววา
โครงการกาซธรรมชาติในอาวไทยเปนความหวังใหมของชาติ และเปนความหวังที่อยากจะใชคําวา
‘โชติชวงชัชวาล’ ทีส่ ดุ พรอมทั้งกลาวสรุปวา " … บานเมืองของเรานั้นนาอยู เพราะในนํ้ามีปลา
ในนามีขาว ใตอาวมีปโตรเลียม …"
ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการรอคอยกาซธรรมชาติในอาวไทย เสมือนหนึ่งการรอคอย
พระศรีอาริย หรือพระสยามเทวาทิราช เพื่อใหมาปดเปาทุกข โดยหวังวา บรรดาปญหาเศรษฐกิจ
ทัง้ หลายจะสลายไปชั่วพริบตา
ในขณะที่รัฐบาลสรางวิมานในอากาศ เพื่อใหประชาชนรอคอยความหวังใหม
ของชาติ รัฐบาลก็ไดพยายามดํ าเนินการเพื่อใหวิมานในอากาศเปนวิมานแหงความเปนจริง
ในดานหนึ่งรัฐบาลไดแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายปโตรเลียมและกฎหมายภาษีเงินไดปโตรเลียม

เพือ่ จูงใจใหมกี ารสํารวจและการผลิตปโตรเลียมมากขึ้น ดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้แลว ในอีกดาน
หนึง่ รัฐบาลก็รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 -2529) โดยมี
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตชายฝงทะเลตะวันออก ซึง่ จะใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ในอาวไทย
แหลงกาซธรรมชาติ "เอราวัณ" : ความหวังใหมของชาติ
การคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยเปนขาวปรากฏในหนาหนังสือพิมพมาตั้งแตป
2518 โดยไมขาดสาย และแหลงกาซธรรมชาติที่เปนความหวังใหมของชาติก็คือแหลงกาซ
ธรรมชาติ "เอราวัณ" ซึง่ บริษัท ยูเนียนออยล จํากัด เปนผูรับสัมปทาน
ความหวั ง ดู ใ กล จ ะเป น ความจริ ง มากขึ้ น เมื่ อ บริ ษั ท ยู เ นี ย นออยล จํ ากัด
ทําสัญญาขายกาซใหแกองคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 และ
ดูเหมือนวา วิมานในอากาศจะกลายเปนวิมานแหงความเปนจริง เมื่อมีการนํากาซธรรมชาติ
จากหลุมเอราวัณมาใชผลิตกระแสไฟฟานับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2524 เปนตนมา
และแลวระบบเศรษฐกิจไทยก็กาวเขาสูยุคแหงความโชติชวงชัชวาล
ตามสัญญาที่ตกลงกัน บริษัท ยูเนียนออยล จํากัด จะตองขายกาซธรรมชาติ
ใหแกการปโตรเลียมแหงประเทศไทยในอัตราวันละ 100 ลานลูกบาศกฟุตสําหรับสัปดาหแรก และ
เพิม่ เปนวันละ 150 ลานลูกบาศกฟุตสําหรับชวงเวลา 3 เดือนแรก อยางไรก็ตาม นับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2525 ปริมาณกาซธรรมชาติที่ยูเนียนออยลจะตองขายใหแกการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทยจะตองเพิ่มขึ้นเปนวันละ 200 ลานลูกบาศกฟุต อัตราดังกลาวนี้จะตองเพิ่มขึ้นเปนวันละ 250
ลานบาศกฟุต นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2525 เปนตนไป (นิตยสารสูอนาคต ฉบับวันที่ 8-14
สิงหาคม 2525)
อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงปรากฏวา บริษัท ยูเนียนออยล จํากัด ไมสามารถขาย
กาซธรรมชาติใหแกการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดในปริมาณตามสัญญา โดยสามารถขายได
โดยถัวเฉลีย่ วันละ 137 ลานลูกบาศกฟุตเทานั้น การที่ยูเนียนออยลไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา
ไดนั้น ในชั้นแรกก็อางวาเปนความผิดพลาดในดานกระบวนการผลิต แตตอมาเมื่อวันที่ 12
มิถนุ ายน 2525 บริษทั ดังกลาวนี้มีหนังสือถึงการปโตรเลียมแหงประเทศไทยขอใหมีการทบทวนตัว
เลขปริมาณกาซสํารองในแหลงกาซธรรมชาติเอราวัณ
จากการประมาณการของบริษัท เดอโกลเยอร แอนด แมคนอหตัน จํากัด
(DeGolyer and MacNaughton) แหงสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําหนาที่เปนบริษัทที่ปรึกษากลางดวย
ความยินยอมของยูเนียนออยลและรัฐบาลไทย คาดวา มีปริมาณกาซธรรมชาติในแปลงสํารวจที่
12 และ 13 (ซึง่ รูจักกันในนาม "หลุมเอราวัณ") ที่แนนอนแลว 1.580 ลานลานลูกบาศกฟุต และมี

ปริมาณสํารองทีค่ อนขางแนนอนอีก 0.215 ลานลานลูกบาศกฟุต รวมเปนปริมาณสํารองทั้งสิ้น
1.795 ลานลานลูกบาศกฟุต
แตทางยูเนียนออยลอางวา จากการประมวลขอมูลของบริษัทเชื่อวา มีปริมาณ
กาซธรรมชาติสารองเพี
ํ
ยง 0.49 ลานลานลูกบาศกฟุตเทานั้น ตํ่ากวาตัวเลขประมาณการในตอน
ตนถึง 3 เทา
คําเรียกรองขอทบทวนปริมาณกาซธรรมชาติสํารองของยูเนียนออยลนี้เองนับเปน
จุดเริ่มตนของปญหา ‘โชติชวง แตไมชัชวาล’
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2525 ถึงกับพาดหัววา
"ตะวันออกช็อคทั้งภาค กาซเอราวัณไมพอลงทุน"
นิตยสารสูอนาคต ฉบับที่ 8-14 สิงหาคม 2525 พาดหัวขาววา "กาซธรรมชาติ
วิมานสีชมพูลม"
นิตยสารขาวจตุรัส ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2525 กลาวถึงเรื่องเดียวกันนี้ใน
คอลัมนสมั ภาษณนายจิรายุ อิศรางกูร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมวา "เมื่อตกมา
ก็ตอ งใหมามันลากไป"
ดูเหมือนวา ใครๆตางพากันหวาดเกรงวา วิมานในอากาศในยุคแหงความโชติชวง
ชัชวาลจะมิอาจกลายเปนวิมานแหงความเปนจริงไปได เพราะกาซในอาวไทยที่ประชาชนไดรับ
การบอกเลาวา มีมากพอที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟา มีมากพอที่จะนํามาพัฒนาอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี มีมากพอที่จะนํามาผลิตปุยเคมี มีมากพอที่จะนํามาใชเปนพลังงานขับเคลื่อนรถยนต
ทดแทนนํามั
้ น และมีเหลือสําหรับการสงออก มาบัดนี้ประชาชนกลับไดรับทราบดวยความสลดใจ
วา กาซธรรมชาติดังกลาวนี้มีไมมากพอแมแตจะใชปนไฟฟา
- โรงงานไฟฟาบางปะกงของการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งสรางขึ้นดวยเงิน 15,000
ลานบาท เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ จําตองหันกลับไปพึ่งนํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซล
เจาเกาอีก
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งรางไวอยาง
คนชางฝนคงตองเก็บพับไวชั่วคราว หรืออยางนอยที่สุดก็คงตองเลื่อนเวลาออกไป แตที่แนนอนที่
สุดก็คือ ความฝนที่วา ไทยจะกาวสูกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized
Countries) หรือกลุมประเทศนิกส (NICs) เมือ่ สิน้ ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 คงจะตอง
เปนเรื่องที่จะฝนตอไปในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
- บรรดาอุตสาหกรรมที่หวังอาศัยรวมเงาแหงความโชติชวงชัชวาล ตางพากัน
อกหักไปตามๆกัน ดังเชนโครงการผลิตปูนซีเมนตโดยอาศัยพลังงานกาซธรรมชาติของบริษัท ปูน

ซีเมนตไทย จํากัด ซึ่งลงทุนวางทอกาซระหวางบางพลี - สระบุรี 1,200 ลานบาท เพียงเพื่อที่จะได
ใชกา ซธรรมชาติวันละ 30 ลานลูกบาศกฟุต เปนตน
ดวยเหตุนี้เอง ในทัศนะของคนสวนใหญ ความโชติชวง แตไมชัชวาล จึงเปน
ขาวรายประจํา ร.ศ.200
ขาวดี - ทําไมถึงเปนขาวดี
แตในทัศนะของผูเขียนบทความนี้ สภาพความโชติชวง แตไมชัชวาลดังกลาว
ขางตนนี้ มิไดเปนขาวราย หากเปนขาวดีประจําป ร.ศ.200
ใครก็ตามที่ไดรับฟงความเห็นเชนนี้ คงอดนึกมิไดวา นี่เปนความคิดอันอุตริ
วิปลาส หรือมิฉะนั้น ก็คงเปนทัศนะของคนไมรักชาติบานเมือง
ทําไม ‘ความโชติชวง แตไมชัชวาล’ จึงเปนขาวดี
ประการแรก การสรางวิมานในอากาศบนพื้นฐานของความโชติชวงชัชวาลดังที่
ฝนหวานกันนั้น ทําใหเราปลอยปละละเลยไมแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจตางๆที่เกิดขึ้น
อยางจริงจัง บัดนี้ วิมานในอากาศที่วาดไว ถึงจะยังไมพังทลาย แตก็มิไดสวยหรูดังที่ฝนไว ยอม
ชวยปลุกใหเราตืน่ จากโลกแหงความฝน เพื่อมาเผชิญโลกแหงความเปนจริง และกระตุนเตือนให
เราตองดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางถอนรากถอนโคน
ประการที่สอง การโฆษณาถึงสภาพความโชติชวงชัชวาล ทําใหประชาชนไดรับ
ขาวสารทีเ่ ลยเถิดจากความเปนจริงไปเปนอันมาก ประชาชนไดรับทราบวา เรารวยแลว เพราะใน
นํามี
้ ปลา ในนามีขาว และใตอาวมีปโตรเลียม ตอแตนี้ไปปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระ
เงิ น ระหว า งประเทศจะบรรเทาเบาบางลงไป โดยมิ ไ ด ต ระหนั ก แม แ ต น  อ ยว า บรรดา
ทรัพยากรธรรมชาติในอาวไทยเมื่อมีการใหสัมปทานในการผลิต ประโยชนสวนสํ าคัญยอมตก
แกผูรับสัมปทาน โดยที่รัฐบาลไทยมิไดเปนเจาของอีกตอไป หากเราตองการใชทรัพยากรเหลานี้
เราก็ตองซื้อจากเจาของสัมปทาน ผูรับสัมปทานซึ่งเปนชาวตางชาติ เมื่อมีรายไดจากการขาย
ทรัพยากรเหลานี้ ยอมตองสงกําไรกลับคืนสูประเทศเมืองแม ดังนั้น ขอกลาวอางที่วา สภาพความ
โชติชวงชัชวาลจะชวยแกปญหาการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศไดอยาง
มากมายนัน้ จึงเปนการกลาวอางที่เกินจริง ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากสภาพความโชติชวง
ชัช วาลดังกลาวนี้ก็คือ เราสามารถซื้อพลังงานในราคาตํ่ ากวาราคาตลาดเทานั้น แตก็มิได
หมายความวา เราจะสามารถใชพลังงานเหลานี้โดยไมตองเสียเงินแตประการใด
ประการที่สาม สภาพความโชติชวงชัชวาล ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร า งการผลิ ต อย า งขนานใหญ โดยโนม เอีย งไปในการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติที่ ค น พบ

หากรั ฐ บาลไม ส ามารถดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ อย า งชาญฉลาด ไม ช  า ไม น านกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิ จอั น เป น พื้ นฐานของระบบเศรษฐกิจไทยแตดั้งเดิม ซึ่งไดแก เกษตรกรรมและ
หัตถอุตสาหกรรม ก็จะถูกทําลายไป ผลที่ตามมาก็คือ พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทยจะเปน
พืน้ ฐานทีป่ ราศจากความมั่นคง และมีสภาวะความไมแนนอนอยางมาก เพราะระบบเศรษฐกิจไทย
จะแขวนอยูก บั ทรัพยากรธรรมชาติที่คนพบ ทรัพยากรเหลานี้ยอมมีวันที่จะใชหมดสิ้นไปในอนาคต
และหากถึงตอนนั้น การที่จะหวนกลับมาสรางความมั่นคงใหแกพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย
ก็อาจเปนเรื่องที่สายไปเสียแลว
ผลแหงความโชติชวงชัชวาล
ขอใหเรากลับมาพิจารณาดูวา หากสภาพความโชติชวงชัชวาลที่ฝนไวเกิดเปน
ความจริง และมีการตระเตรียมที่จะใชประโยชนจากความโชติชวงชัชวาลดังกลาวนี้อยางเต็มที่
ดังแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตชายฝงทะเลตะวันออก จะกอใหเกิดผลอะไรบาง
เราจะพิจารณาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางนอย 4 ประเภท คือ
1. ผลที่มีตอภาครัฐบาล
2. ผลทีม่ ตี ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
3. ผลทีม่ ตี อการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
4. ผลที่มีตอการกระจายรายได
1. ผลที่มีตอภาครัฐบาล
ดังไดกลาวแลววา ทรัพยากรธรรมชาติในอาวไทยมิไดเปนของรัฐบาลไทย
อีกตอไป แตตกเปนของผูรับสัมปทาน ซึ่งลวนแตเปนชาวตางชาติ และหากคนไทยตองการใช
ทรัพยากรเหลานี้ก็ตองซื้อคืนจากเจาของสัมปทาน โดยที่ตองจายเงินในราคาตํ่ากวาราคาตลาด
สวนตางระหวางราคาตลาดกับราคาที่จายแกผูรับสัมปทานนี้เอง จึงเปรียบเสมือนหนึ่ง ‘กําไร’
ที่ประเทศไทยไดรับ แตถึงกระนั้นก็ตาม ผลประโยชนสวนสําคัญคงตกแกบริษัทที่ไดรับสัมปทาน
ซึง่ ในกรณีนไี้ ดแก ยูเนียนออยล และเท็กซัสแปซิฟก ในการอภิปรายตอไปนี้ เราจะกลาวถึงการ
จัดสรร ‘กําไร’ สวนทีป่ ระเทศไทยไดรับ หลังจากหักผลประโยชนสวนสําคัญที่ตกแกผูรับสัมปทาน
แลวเทานั้น
สภาพความโชติชวงชัชวาลจะชวยผอนคลายขีดจํากัดในการหารายไดของรัฐบาล
ไดไมนอ ย ทั้งนี้รัฐบาลไมเพียงแตจะไดรับผลตอบแทนในรูปคาภาคหลวงและภาษีเงินไดปโตรเลียม
จากบริษัทผูรับสัมปทานเทานั้น หากทวายังอาจมีรายไดจากการจัดสรรการการใชกาซและ
ปโตรเลียมที่ผลิตไดอีกดวย

ในสภาพการณดังกลาวนี้ รัฐบาลมีปญหาที่จะตองตัดสินใจอยางนอย 4 ปญหา
คือ
ปญหาที่หนึ่ง รัฐบาลจะจัดสรรการใชกาซธรรมชาติและปโตรเลียมอยางไร
จะใหใครหรือกิจการใดมีโอกาสใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ แมวาคําตอบคําถามนี้
ยังไมชดั เจน แตก็เปนที่ทราบกันเลาๆวา ทรัพยากรเหลานี้จะนําไปใชผลิตไฟฟา ปุยเคมี ผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี ปูนซีเมนต ฯลฯ
ปญหาที่สอง เมื่อรัฐบาลโดยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย รับซื้อกาซและ
ปโตรเลียมจากบริษัทผูรับสัมปทาน แลวนํามาจัดสรรขายตอใหแกวิสาหกิจตางๆ การปโตรเลียม
จะกําหนดราคาขายนี้อยางไร หากราคาขายยิ่งใกลเคียงกับราคาตลาดมากเพียงใด รัฐบาลก็จะยิ่ง
มีรายไดมากเพียงนั้น เพราะสวนแตกตางระหวางราคาขายกับราคารับซื้อยอมเปนกําไรที่ตกแก
รัฐบาล อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวา สํ าหรับการผลิตปุย ซึ่งเปนประโยชนแกเกษตรกร
ทัว่ ประเทศ รัฐบาลอาจขายกาซธรรมชาติในราคาอุปถัมภ สวนการใชกาซเพื่อการหุงหาอาหารก็ดี
หรือการใชกาซสําหรับรถยนตก็ดี รัฐบาลอาจขายในราคาใกลเคียงกับราคาตลาด
ป ญ หาที่ ส าม รั ฐ บาลต อ งตั ด สิ น ใจด ว ยว า จะมี ก ารควบคุ ม ราคาสิ น ค า
ของวิสาหกิจที่มีโอกาสใชกาซและปโตรเลียมราคาถูกหรือไม การพิจารณาประเด็นดังกลาวนี้
ยอมขึ้นอยูกับวา รัฐบาลตองการใหใครเปนผูรับประโยชนจากความโชติชวงชัชวาล อาทิ เชน
หากรัฐบาลมีนโยบายขายกาซในราคาอุปถัมภ เพื่อนําไปใชผลิตปุย แตไมมีนโยบายที่จะควบคุม
ราคาปุย ผลประโยชนยอมตกแกเกษตรกรผูใชปุย เปนตน
ปญหาที่สี่ เมือ่ รัฐบาลมีรายไดจากความโชติชวงชัชวาล รัฐบาลจะจัดการอยางไร
กับรายไดดงั กลาวนี้ ในประเด็นนี้ รัฐบาลอาจมีทางเลือกอยางนอย 3 ทางคือ
(ก) สะสมรายไดนี้ในรูปของเงินสํารองระหวางประเทศ หรือนําไปซื้อหลักทรัพย
ในตางประเทศ ซึ่งจะสรางความมั่นคงใหแกฐานะของเงินสํารองระหวางประเทศ และระบบการ
เงินการคลังของประเทศ ขอที่นาสังเกตก็คือ ทางเลือกดังกลาวนี้จะไมมีผลในการสรางแรงกดดัน
แหงภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเงินที่ไดมานั้นถูกระบายออกไปฝากตางประเทศ
แตปญหาที่พึงพิจารณาก็คือ การสะสมรายไดจากปโตรเลียมในรูปของเงินสํารองระหวางประเทศ
ก็ดี หรือหลักทรัพยตางประเทศก็ดีนั้นยอมมีนัยสําคัญวา เรายังไมมีความจําเปนที่จะตองใชเงิน
เหลานี้ หากการณเปนเชนนี้ เราจะขุดปโตรเลียมขึ้นมาทําไม เพราะเราสามารถที่จะสะสมความ
มัง่ คัง่ ของเราไวในรูปของปโตรเลียมในอาวไทยไดเชนกัน
(ข) รัฐบาลอาจเลือกที่จะนํารายไดนี้ไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ เพื่อพัฒนากองทัพ
แหงชาติ การใชจายวิธีนี้ แมจะไมกอใหเกิดผลผลิต แตก็ไมสรางแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอ

เพราะเงินถูกระบายออกนอกประเทศ แตการหลงชื่นชมกับอาวุธใหมๆที่ซื้อได ดวยผลพวงแหง
ความโชติชวงชัชวาล โดยละเลยการแกปญหาความยากจนและปญหาความไมเปนธรรมในการ
กระจายรายได ก็มตี วั อยางใหเห็นแลววา สามารถชักพาชาติบานเมืองไปสูหายนภัยไดงายเพียงใด
ดังกรณีของอิหรานเปนอาทิ
(ค) รัฐบาลอาจนํารายไดนี้ไปใชในการจัดสรรบริการสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองในเขตชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมกอสราง
หรือฉะนั้นรัฐบาลอาจนํารายไดนี้มาเพิ่มเปนเงินเดือนและสวัสดิการใหขาราชการ แตไมวาจะเปน
กรณีใดในสองกรณีนี้ ยอมจะมีแรงกดดันแหงภาวะเงินเฟอเนื่องจากมีการอัดฉีดเงินเขาสูการหมุน
เวียนในระบบเศรษฐกิจ
2. ผลทีม่ ตี อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
หากสภาพความโชติชวงชัชวาลมีมากดังที่คาด การรั่วไหลของเงินออกนอก
ประเทศอันเกิดจากการซื้อพลังงานจากตางประเทศยอมลดลง และอาจกลับทําใหดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศเกินดุลไดอยางแทจริง หากการณเปนไปตามที่คาดนี้ รัฐบาลมีทางเลือกในการ
ดําเนินนโยบายการเงินและการปริวรรตเงินตราระหวางประเทศไดอยางนอย 3 ทางคือ
ทางที่หนึ่ง รัฐบาลอาจตองประกาศเพิ่มคาเงินบาท เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาวะทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป แตการเพิ่มคาเงินบาทยอมทํ าใหราคาสินคาออกของเรา
เมื่อเทียบเปนเงินตราตางประเทศแพงขึ้น อันอาจเปนเหตุใหไมสามารถแขงขันกับสินคาที่มาจาก
ประเทศอืน่ ๆได ในขณะเดียวกันนั้น การเพิ่มคาเงินบาทยอมทําใหราคาสินคาเขา เมื่อเทียบเปน
เงินบาทถูกลง ซึง่ หากไมมีการดําเนินการกีดกันการคาระหวางประเทศ สินคาเขาจากตางประเทศ
ยอมทะลักเขามาแขงขันกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ ดังนั้น กิจกรรมที่จะไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการเพิ่มคาเงินบาท ก็คือ กิจกรรมที่ผลิตสินคาสงออกและที่ผลิตสินคาทดแทนสินคา
เขา อันไดแก ภาคเกษตรกรรมและภาคหัตถอุตสาหกรรมนั่นเอง
ทางที่ สอง รัฐบาลอาจธํ ารงคาเงินบาทไวในอัตราเดิม แตนํ ารายไดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้มาใชจายภายในประเทศ ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น ก็คือ จะเกิดภาวะ
เงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย บรรดาสินคาประเภทตางๆที่ผลิตได ไมวาจะเปนสินคาเกษตร
หรือสินคาอุตสาหกรรม ลวนแตมีราคาแพงขึ้น จนบางทีอาจไมอยูในฐานะที่จะแขงขันกับสินคา
จากประเทศอืน่ ๆ ในตลาดโลกได และในที่สุด ก็จะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของกิจกรรมเหลานี้
ไมแตกตางไปจากทางเลือกที่หนึ่ง อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนทางเลือกที่หนึ่งหรือทางเลือกที่สอง
กิจกรรมที่สามารถอยูรอดและรุงเรืองได จะมีเฉพาะแตกิจกรรมที่ไดรับประโยชนโดยตรงจาก
พลังงานราคาถูก อันไดแก อุตสาหกรรมหนักทั้งหลายนั้นเอง

ทางที่สาม รัฐบาลอาจธํารงคาเงินไวในอัตราเดิม และพยายามปองกันมิให
เกิดภาวะเงินเฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย ในการนี้ รัฐบาลจําตองนํารายไดจากกาซธรรมชาติไป
"ดอง" ไวในรูปของทรัพยสินในตางประเทศ หรือเก็บไวในรูปเงินสํารองระหวางประเทศ ซึ่งก็หมาย
ความวาเรากําลังผลาญทรัพยในดินสินในนํ้าของเราเพื่อสะสมทุนไวในตางแดน แตแนวทางนี้กลับ
เปนแนวทางที่กอใหเกิดผลเสียนอยที่สุดเมื่อพิจารณาในแงของผูผลิตในภาคเกษตรกรรมและภาค
หัตถอุสาหกรรม
3. ผลทีม่ ตี อ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
แม ว  า ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นอ า วไทยจะตกเป น ของบริ ษั ท ต า งชาติ ผู  รั บ
สัมปทาน แตมาตรา 60-62 แหงพระราชบัญญัติปโตรเลี่ยม พ.ศ.2514 ก็มีบทบัญญัติที่ให
หลักประกันวา คนไทยจะไดใชทรัพยากรเหลานี้อยางเพียงพอ กอนที่จะมีสงไปขายตางประเทศ
บทบัญญัตินี้เองที่มีนัยสํ าคัญวา คนไทยจะมีโอกาสไดใชพลังงานราคาถูก แตกระนั้นก็ตาม
หาไดหมายความวา คนไทยทุกคน หรืออุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม จะไดรับการจัดสรรสวนแบง
‘กําไร’ จากการใชพลังงานราคาถูกนี้ เพราะขึ้นอยูกับนโยบายและการจัดสรรของรัฐบาล ซึ่งมี
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบ และดังที่เปนที่ทราบกันดีวา พลังงานราคาถูกนี้
จะนําไปใชผลิตกระแสไฟฟา ปุยเคมี ผลิตภัณฑปโ ตรเคมี และปูนซีเมนต
กิจการใดก็ตามที่มีโอกาสใชพลังงานราคาถูก ยอมมีความไดเปรียบกิจการอื่นๆ
ทีข่ าดโอกาสดังกลาวนี้ ดังนั้น จึงเปนที่คาดกันไดวา กิจการหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่มีโอกาสได
ใชพลังงานราคาถูกตามการจัดสรรของรัฐบาล ยอมเจริญเติบโตอยางมาก
ดวยเหตุนี้เอง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยอยาง
ขนานใหญยอมจะเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะเกิดจากสาเหตุ
อยางนอย 2 ประการคือ ประการแรก เกิดจากนโยบายและการจัดสรรการใชพลังงานราคาถูกของ
รัฐบาลดังไดกลาวแลววา กิจการใดก็ตามที่ไดรับสวนแบง ‘กําไร’ ของความโชติชวงชัชวาล ก็ยอม
เบงบานขยายตัวไดมาก ประการที่สอง เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวาง
ประเทศที่แทจริง อันเปนผลแหงความรุมรวยจากความโชติชวงชัชวาล ซึ่งทําใหฐานะการแขงขัน
ของสินคาออกของเราในตลาดโลกดอยลง และทําใหสินคาเขาจากตางประเทศสามารถเขามาตี
ตลาดสินคาทองถิ่นไดงายขึ้น
ทรัพยากรจะถูกโยกยายจากการผลิตทางการเกษตร มาใชในการผลิตในภาค
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยา งยิ่ง หั ตถอุตสาหกรรมเอง ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
อุตสาหกรรมขนาดยอมคอยๆ สลายตัวไป นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ไมมีโอกาสไดประโยชนจาก
การใชพลังงานราคาถูกยอมอยูในภาวะเสียเปรียบ การเติบโตของภาคหัตถอุตสาหกรรมจะเปนไป
ในทางที่ไมเกื้อกูลตอการเพิ่มการจางงาน ทั้งนี้เนื่องจากเปนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช

เครือ่ งจักรกลมากๆ และใชแรงงานนอยๆ อยางไรก็ตาม เปนที่คาดไดวา กิจกรรมในภาคบริการจะ
ขยายตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหลานี้
หากแม น รั ฐ บาลสามารถผลั ก ดั น ให มี บ ริ ษั ท ปุ  ย เคมี แ ห ง ชาติ ขึ้ น มาได และ
เกษตรกรมีโอกาสไดใชปุยราคาถูก อันเปนผลจากความโชติชวงชัชวาลดังกลาวนี้ แตการณทั้งหมด
นีก้ ไ็ มสามารถทีจ่ ะหยุดยั้งภาวะความถดถอยในภาคเกษตรกรรมได ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผลดีที่คาด
วาจะไดรับจากการมีปุยราคาถูกนั้น จะถูกลางดวยภาวะการเพิ่มขึ้นของตนทุนการผลิตอื่นๆ
อันเกิดจากความโชติชวงชัชวาลนี้เชนกัน
ความเสื่อมโทรมในภาคเกษตรกรรมจะมีผลใหเกษตรกรจํานวนมากละทิ้งอาชีพ
ของตน และหลั่งไหลเขามาหาอาชีพในภาคการกอสรางหรือภาคบริการในตัวเมือง บรรดาเมือง
ที่เปนศูนยกลางแหงความจําเริญเติบโตจะขยายตัวอยางรวดเร็ว จนยากที่รัฐบาลสวนกลางและ
องคการบริหารสวนทองถิ่นจะสามารถจัดสรรบริการสาธารณูปโภคตางๆ ไดอยางพอเพียงและ
ทั่วถึง
4. ผลที่มีตอการกระจายรายได
แมวาความโชติชวงชัชวาลจะทํ าใหสวัสดิการของสังคมโดยสวนรวมดีขึ้น
แตมีคนจํานวนไมมากนักที่ไดรับผลประโยชนอยางมากจากสภาพการณดังกลาวนี้ ผลที่ตามมา
ก็คือ ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาคเกษตรกรรม
ประสบภาวะเสื่อมโทรมดังที่ไดวิเคราะหไวขางตนนี้
อยางไรก็ตาม รัฐบาลมีชองทางที่จะปองกันมิใหปญหาการกระจายรายไดเลว
รายลงไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ดวยการนํารายไดจากทรัพยากรธรรมชาติมาใชจายและดวย
การปรับโครงสรางภาษีอากร
ประสบการณจากตางแดน
หลายคนอาจรูสึกวา บทวิเคราะหขางตนนี้เปนการมองโลกในแงรายจนเกินไป
หรือเปนเรื่องฟุงซานและหาแกนสารในโลกแหงความเปนจริงมิได ใครก็ตามที่มีความเห็นเชนนี้
ก็ขอไดโปรดพิจารณาประสบการณของประเทศตางๆที่โชติชวงชัชวาลดวยปโตรเลียมและกาซ
ธรรมชาติดังตอไปนี้
1. ไนจีเรีย ครั้งหนึ่งประเทศไนจีเรียเคยเปนประเทศที่มีภาคเกษตรกรรมอันมี
พลังงานการผลิตสูงพอสมควร และสามารถผลิตนํ้ามันปาลมสงออกไดเปนอันดับหนึ่งของโลก
นอกจากนี้ ยั ง มี โ กโก แ ละยางพาราส ง ออกอี ก ด ว ย ป จ จุ บั น ไนจีเ รี ย ต อ งสั่ ง ซื้ อ นํ้ ามั น พื ช จาก
ตางประเทศ ทั้งยังไมสามารถผลิตธัญญาหารเพื่อสนองความตองการภายในประเทศไดอยาง
เพียงพอ ถึงขั้นตองซื้อขาวสาลีและขาวเจาจากตางประเทศ นครลากอสอันเปนเมืองหลวงก็มี

สภาพการจราจรติดขัดที่เหลือเชื่อ (แมกระทั่งสําหรับคนกรุงเทพฯ) มีอาชญากรรมชนิดสยองขวัญ
เกิดขึน้ บอยๆ เชน บางครั้งโจรจะปดทองที่บางสวน และปลนสดมภทุกๆครัวเรือนในทองที่นั้น ฯลฯ
2. อิหราน ประเทศอิหรานภายใตพระเจาซาหไดทุมเทเงินจํานวนมหาศาลจาก
รายไดอันเกิดจากนํ้ามัน เพื่อสรางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน สรางกองทัพและซื้ออาวุธยุทโธปกรณ
มากมาย การทุมเทเงินดังกลาวนี้มีผลใหประชาชนจากชนบทหลั่งไหลเขาสูเมือง ซึ่งในที่สุด
ผู  อ พยพเหล า นี้ ก็ เ ป น องค ป ระกอบสํ าคั ญ ในขบวนการปฏิ วั ติ ที่ ล  ม ล า งพระเจ า ชาห ไ ดสํ าเร็ จ
หลังจากการปฏิวัติดังกลาวอิหรานก็มีปญหาวา จะทํ าอยางไรกับอุตสาหกรรมตางๆเหลานี้
จนกระทั่งอิรักไดชวยแกปญหาสวนหนึ่ง โดยการระเบิดมันเสีย และอิหรานก็ชวยแกปญหาดวย
วิธกี ารเดียวกันใหแกอิรัก
3. อินโดนีเซีย อินโดนีเซียเปนสมาชิกกลุมประเทศโอเปคเพียงประเทศเดียวที่มี
ภาคเกษตรกรรมที่รุดหนาไปอยางนาพอใจ แตการเติบโตของภาคเกษตรกรรมในอินโดนีเซียก็เปน
ผลจากการฉอฉลรายไดจากนํ้ามัน จนกระทั่งการปโตรเลียมของอินโดนีเซียตองประสบสภาวะ
ลมละลายและมีหนี้สินถึง 200,000 ลานบาท ซึ่งเทากับวา อินโดนีเชียไดโยนรายไดจากนํ้ามัน
ทิง้ ทะเลไป ดวยเหตุฉะนี้ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียจึงอยูรอดได
ในกรณี ก ลั บ กั น หากเราจะดูประเทศเพื่อ นบา นที่ รุด หน า ทางเศรษฐกิ จและ
มีฐานเศรษฐกิจอันแข็งแกรงมั่นคงนาเกรงขาม ดังเชนญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร
ประเทศเหลานี้ลวนแตเปนประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติแทบทุกชนิด หาไดโชติชวง
ชัชวาลดวยกาซและปโตรเลียมไม สวนในหมูประเทศที่พัฒนาแลว ก็มีเฉพาะแตสหรัฐอเมริกา
เทานัน้ ทีก่ ลาวไดวาอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ
บทเรียนจากประสบการณของประเทศตางๆดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็น
อยางชัดเจนวา ในที่สุดแลว สังคมจะเจริญรุดหนาไปได จะตองเกิดจากความวิริยะอุตสาหะ ระดับ
การศึกษา ความเฉลียวฉลาด และการไหวทันตอเหตุการณของมนุษยปุถุชนที่ประกอบกันเปน
สังคมนัน้ การมีทรัพยากรธรรมชาติดังเชนนํ้ามันและกาซมิไดเปนทางลัดไปสูความเจริญ แตอาจ
เปนทางแยกไปสูห บุ เหวแหงความหายนะได ดังที่มีตัวอยางใหเห็นแลวในกรณีของอิหราน ในเมื่อ
ไมมีการใชทรัพยากรที่คนพบอยางรอบคอบและชาญฉลาด แตความรํ่ารวยที่มากับนํ้ามันและ
กาซนั้นมักจะทําใหคนมักงายและขาดความรอบคอบ นี่คืออันตรายอันใหญหลวงที่เกิดจากการ
รวยเร็ว
ระบบวิธกี ารพิจารณาปญหา - พื้นฐานที่ตองเปลี่ยนแปลง
บทวิเคราะหขางตนนี้ดูเหมือนจะสื่อขาวสารวา กาซและนํ้ ามันเปนสิ่งเลวราย
ประเทศใดก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ลวนแลวแตตองประสบหายนภัย และดูเหมือนจะมี

นัยสําคัญอีกดวยวา อยาขุดเลยกาซหรือนํ้ามัน หรือหากพบโดยบังเอิญก็จะทําเปนไมเห็นเสีย
เพราะมันเปนพาหะที่นําไปสูความหายนะ
บทสรุปหรือขาวสารอันฟงดูเหลวไหลดังกลาวขางตนนี้มีพื้นฐานมาจากระบบ
ความคิดหรือระบบวิธกี ารพิจารณาปญหา ซึ่งจะชักพาไปสูหุบเหวแหงความหายนะนั่นเอง
ขอผิดพลาดนีอ้ ยูท ี่วิธีการตั้งโจทย เทาที่ผานมาคนสวนใหญมักจะเริ่มตนดวยการ
พิจารณาขอเท็จจริงวา เรามีกาซอยูเทานั้นเทานี้ลูกบาศกฟุต มีกําลังการผลิตไดวันละเทานั้นเทานี้
ลูกบาศกฟุต ซึ่งตามสัญญาที่ตกลงไวกับบริษัทผูรับสัมปทาน จะใหรายไดสุทธิแกรัฐบาลเทานั้น
เทานี้ลานบาท และจึงลงทายดวยการหาคําตอบของคําถามที่วา เราจะใชเงินที่ไดมานี้อยางไรดี
จะนําไปลงทุนที่ไหนและจะจายผลประโยชนใหแกใคร เทาใด และอยางไร
แตเราสามารถเปลี่ยนระบบวิธีการพิจารณาปญหาเสียใหม ดวยการพิจารณา
สภาพของระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบันเปนจุดเริ่มตน แลวจึงตั้งเปาหมายไววา จะเปลี่ยน
แปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจใหเปนอยางนั้นอยางนี้ โดยคํานึงดวยวา หากมีทุนรอนพอ
ความสามารถของผูคนตางๆในสังคมของเรามีพลังพอที่จะผลักดันเศรษฐกิจไปไดในอัตราการ
จําเริญเติบโตเทานั้น เทานี้ แลวจึงมาหาคําตอบของคําถามที่วา จะตองนํากาซออกมาใชมากนอย
เพียงใด จึงจะมีทุนรอนเพียงพอที่จะเปลี่ยนโครงสรางของระบบเศรษฐกิจใหเปนไปตามเปาหมาย
ทีก่ าหนดไว
ํ
ระบบวิธีการพิจารณาปญหาหรือวิธีการตั้งโจทยวิธีแรกนั้น เปนวิธีการที่รัฐบาล
ยึดถือมาโดยตลอด เพราะจากการสดับตรับฟงขาวตางๆ นับตั้งแตที่มีการคนพบความโชติชวง
ชัชวาลในอาวไทย เราไดยินไดฟงแตเพียงวาจะนํากาซธรรมชาติจากอาวไทยไปใชประโยชนในดาน
ใด และรัฐบาลจะจัดการอยางไรกับรายไดอันเกิดจากความโชติชวงชัชวาลนี้ แตเราไมเคยไดยิน
ไดฟง วา รัฐบาลไดเคยพิจารณาวา จะมีการจํากัดการนํากาซจากอาวไทยมาใชหรือไม และมีการ
พิ จ ารณาหรื อ ไม ว  า ปริ ม าณการใช ก  า ซธรรมชาติ ดั ง กล า วนี้ ร ะดั บ ใดจึ ง จะถื อวา เป น ระดั บอัน
เหมาะสม
ระบบวิธีการพิจารณาปญหาตามที่รัฐบาลยึดถืออยูนั้นเปนระบบที่ชักพาไปสู
หายนภัย เพราะเปนระบบความคิดที่มีขอสมมติวา หากสามารถขุดกาซและปโตรเลียมมาใชได
มากเทาใด ก็จะยิง่ มีประโยชนมากเทานั้น โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบและความมั่นคงของพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ดังที่เราไดเสนอทบวิเคราะหขางตนนี้
ขอเสนอของเราก็คือ รัฐบาลควรจะปรับเปลี่ยนระบบวิธีการพิจารณาปญหา
เสียใหม โดยพินิจพิเคราะหอยางถองแทเสียกอนวา เราตองการใหระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต
มีหนาตาอยางไร แลวจึงนําผลการวิเคราะหนี้มาเปนขอมูล เพื่อหาคําตอบวา เราจะตองผลิต
กาซปริมาณมากนอยเทาใด

แมวาขาวที่ปรากฏในปจจุบันจะบงชี้วา ปริมาณสํ ารองกาซที่มีในแหลงผลิต
เอราวัณนั้นมีนอยกวาประมาณมากเดิมถึง 3 เทาตัว แตเราก็ยังมีปริมาณสํารองในแหลงอื่นๆ
อีกมาก ซึง่ รวมแลวมีมากกวา 15 ลานลานลูกบาศกฟุต ฉะนั้น เราจึงยังไมควรดวนสรุปลงไปวา
กาซทีว่ า มีกันอยูนั้น บัดนี้ไดอันตรธานหายไปจนเกือบหมดสิ้น
แตจะเปนไปไดหรือไมวา พระสยามเทวาธิราชไดยื่นหัตถเขามาคุมครองประเทศ
ไทยอีกครัง้ หนึง่ ดวยการหรี่แสงที่เคยโชติชวงชัชวาลลงไปบาง เพื่อเปนการเตือนสติพวกเราทุกคน
มิใหเดินตามเสนทางที่นําความหายนะมาแลวแกหลายประเทศ หากแมนวาปริมาณสํารองกาซ
ในอาวไทยยังคงมีมากตามประมาณการเดิม ก็ขอใหรัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด โ ปรดเปลี่ ย นระบบวิ ธี ก ารพิ จ ารณาป ญ หานี้ เ สี ย
โดยคํานึงถึงผลเสียอันเกิดจากการรวยเร็วดวย แตถาหากรัฐบาลยังคงยึดติดอยูกับระบบวิธีการ
พิจารณาปญหาที่ใชมาแตเดิม โดยเพียงแตปรับปรุงตัวเลขตามขอมูลใหมเทานั้น อนาคตของ
ภาคเกษตรกรรมและภาคหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ก็จะ
ไมแจมใสเทาใดนัก
กลาวโดยสรุปก็คือ เรามิไดมีความเห็นวา กาซธรรมชาติและปโตรเลียมเปนของ
เลว และคงจะไมมีปุถุชนที่มีสติสัมปชัญญะคนใดที่มีความเห็นเชนนี้ แตสิ่งที่เรารูสึกไมสบายใจนัก
ก็คอื ระบบวิธกี ารพิจารณาปญหาที่รัฐบาลและผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจยึดถืออยูนั้น มีลักษณะ
เสมือนหนึ่งระบบวิถีการดํ าเนินชีวิตของเศรษฐีใหมผูซึ่งผลาญกองมรดกโดยไมคิดหนาคิดหลัง
ขอสรุปนี้เปนขอสรุปที่มิอาจเปนอื่นได เพราะเราไมเคยไดยินไดฟงผูบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
คาดคะเนถึงผลกระทบอันเกิดจากความโชติชวงชัชวาลนี้ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ ดังที่เปนอยูทุกวันนี้เปนเรื่องที่เรารูสึกปริวิตกอยางยิ่ง ซึ่งหากไมสามารถ
ปรับปรุงใหดขี ึ้นแลว การมีทรัพยากรธรรมชาตินอยกลับจะเปนเรื่องดีกวาการมีทรัพยากรธรรมชาติ
มาก โดยที่ไมรูจักใชอยางชาญฉลาด
ดวยเหตุนเี้ อง เราจึงมีความเห็นวา สภาพความโชติชวง แตไมชัชวาล เปนขาวดี
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