แกสหุงตมขาดแคลน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรับฟงขาวเรื่อง “แกสหุงตมขาดแคลน” ดวยความงุนงงอยางยิ่ง เพื่อนรวมงานของผม
กลาววา สิทธิในการงุนงงมิใชสิทธิตามธรรมชาติของราษฎร เขาใหมีสิทธิในการเลือกตั้งก็บุญโขอยูแลว
ยังจะมาเรียกรองสิทธิในการงุนงงอีก
เมื่อแรกเริ่มที่ปรากฏขาวแกสหุงตมขาดแคลนในหนาหนังสือพิมพ บรรดาผูที่มีหนาที่
เกีย่ วของกับเรื่องนี้ตางปฏิเสธเกือบจะเปนเสียงเดียวกันวา ไมเปนความจริง
นายกสมาคมผูคาแกสปโตรเลียมเหลวยืนยันวา แกสหุงตมไมขาดแคลน (มติชน ฉบับ
วันที่ 14 เมษายน 2526) และตอมาไดตําหนิคนปลอยขาวแกสขาดตลาด โดยใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา
ผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ไมนาจะปลอยขาววาแกสขาดแคลน เพราะอาจทําใหชาวบานตกใจ จนเปนเหตุให
แกสขาดแคลนจริงๆได พรอมทั้งยืนยันวา ถึงอยางไรแกสหุงตมคงจะไมขาดแคลน แตแกสที่ใชกับรถยนต
อาจมีปญหาบาง (มติชน ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2526)
ขณะเดียวกัน น.ต. ปุณมี ปุณศรี รัฐมนตรีรักษาการกระทรวงพาณิชยยืนยันวา แกสหุงตม
ไมขาดแคลน ปริมาณมีพอใช เพียงแตราคาแกสหุงตมในตลาดจรระหวางประเทศแพงขึ้น ทําใหราคาแกส
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะปลอยใหราคาแกสสําหรับรถยนตลอยตัว
สูงขึ้น (ไทยรัฐ ฉบับที่ 13 เมษายน 2526)
อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา กรมการคาภายในไดเรียกประชุมผูผลิตและผูนําเขาแกส
เพื่อแกปญหาแกสขาดตลาด (มติชน ฉบับวันที่ 12 เมษายน 2526) และตอมานายจเร จุฑารัตนกุล อธิบดี
กรมทะเบียนการคาใหสัมภาษณวา ภาวะแกสขาดแคลนเริ่มคลี่คลายแลว โดยมีการนําเขา 10,800 ตัน
ในปลายเดือนเมษายน 2526 และอีก 37,500 ตันในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2526 ซึ่งจะ
ปองกันมิใหเกิดภาวะการขาดแคลนแกสไปไดจนถึงเดือนกรกฎาคมศกเดียวกัน (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ
วันที่ 20 เมษายน 2526)
ผมสดับตรับฟงขาวเรื่องแกสมาเปนเวลาเดือนเศษ อายตนะที่หกของผมก็ใหสัญญาณวา
คงมีปรากฏการณผดิ ปกติในตลาดแกสปโตรเลียมเหลวเปนแน ทั้งนี้ปรากฏวา ในดานหนึ่งนั้น หนวยงาน
ของรัฐพากันโหมปาวประกาศวา แกสหุงตมไมขาดแคลน แตอีกดานหนึ่งกลับมีการดํ าเนินการเพื่อ
แกปญหาแกสขาดตลาด
ฉะนีแ้ ลว จะไมใหผมงุนงงอยางไรได
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ในสายตาของราษฎรคนเดือนถนนทุกวันนี้ กระบอกเสียงของรัฐบาลมีพฤติกรรมเสมือน
หนึ่ง ‘กระทรวงแหงความเปนจริง ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’
เรื่องนี้ไมมีใครรูดีเกินไปกวาคุณไตรรงค สุวรรณคีรี
ขอเท็จจริง 4 ประการ
สิง่ ทีเ่ ราเรียกกันวา “แกสหุงตม” หรือทีท่ างราชการเรียกวา “แกสปโตรเลียมเหลว” นั้น
มีขอ เท็จจริงที่พึงรูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก แกสหุงตมมิไดมีประโยชนเฉพาะแตการหุงตมเทานั้น หากทวายังใชเปน
พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต และใชในการประกอบอุตสาหกรรมตางๆอีกดวย ตามสถิติในป 2525
ปริมาณการใชแกสปโตรเลียมเหลวในระบบเศรษฐกิจไทยมีถึง 367,246 ตัน ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ
61 ใชในการหุงตม รอยละ 13 ใชในการประกอบอุตสาหกรรม และรอยละ 26 ใชเปนแกสรถยนต
ประการที่สอง รัฐบาลไมมีนโยบายควบคุมราคาแกสสําหรับรถยนต หากแตปลอยให
ลอยตัวตามกลไกราคา แตสําหรับแกสที่ใชในการหุงตมและใชในการประกอบอุตสาหกรรมตางๆ รัฐบาลได
ดํ าเนิ น การควบคุ มราคา ราคาแก สป โตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมมีการแปรเปลี่ยนเปนครั้งคราว
ในปจจุบัน (2526) รัฐบาลไดกําหนดราคาควบคุมไวดังนี้คือ
(ก) สําหรับขนาดถังใหญ จะขายเกินกวากิโลกรัมละ 9.46 บาทมิได
(ข) สําหรับขนาดถังเล็ก จะขายเกินกวากิโลกรัมละ 9.99 บาทมิได
ราคาควบคุมดังกลาวนี้ ไดกําหนดตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2524 เปนตนมา นับเปนการ
ตรึงราคาขายปลีกซึง่ ยาวนานเกินกวา 2 ป การที่รัฐบาลสามารถตรึงราคาแกสหุงตมไดนั้น ก็เปนเพราะ
รัฐบาลไดใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตและผูนําเขาแกสนั่นเอง
ประการที่สาม รัฐบาลมีแนวโนมที่จะกําหนดราคาควบคุมแกสปโตรเลียมเหลวไวในระดับ
ตํ่ า ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา ผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทนี้เปนสิ่งจํ าเปนในการครองชีพ นโยบาย
การควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวจึงมีวัตถุประสงคที่จะตรึงคาครองชีพของประชาชนมิใหเพิ่มขึ้นสูง
จนเกินไป ในกรณีสวนใหญ ราคาควบคุมดังกลาวนี้ตํ่ากวาตนทุนการผลิตหรือตนทุนการนําเขาเสียอีก
ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตและผูนําเขา เพื่อใหสามารถขายแกสปโตรเลียมในราคา
ถูกตอไปได
ประการที่สี่ นโยบายการจายเงินอุดหนุนสําหรับแกสปโตรเลียมเหลวเริ่มมีขึ้นตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2522 แตในชั้นแรกยังมิไดมีการดําเนินนโยบายอยางตอเนื่อง การใหเงินอุดหนุนอยางตอเนื่อง
เริม่ มีขนึ้ ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นับตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 เปนตนมา อยางไรก็ตาม
การใหเงินอุดหนุนในระยะแรกมิไดคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชแกสปโตรเลียมเหลว กลาวอีกนัยหนึ่ง
ก็คอื ไมวาแกสปโตรเลียมเหลวนั้นจะใชไปในการหุงตม หรือใชในการประกอบอุตสาหกรรมตางๆ หรือใช
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เปนพลังงานสําหรับรถยนต ลวนไดรับเงินอุดหนุนเหมือนกันทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการใชแกสปโตรเลียม
เหลวสําหรับรถยนตทดแทนนํ้ามันเบนซินอยางขนานใหญ จนในที่สุด รัฐบาลตองประกาศนโยบายใหเงิน
อุดหนุนเฉพาะแตแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและใชในการประกอบอุตสาหกรรม สวนแกส
ปโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนตมิไดรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2525 ลงวันที่ 30
กรกฎาคม 2525
ในปจจุบัน รัฐบาลจายเงินอุดหนุนสําหรับแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและใช
ในอุตสาหกรรมในอัตรา 0.3961 บาทตอกิโลกรัม ขณะเดียวกันก็มีการควบคุมราคาแกสที่ใชตาม
วัตถุประสงคดงั กลาวนี้มิใหขายเกินราคากิโลกรัมละ 9.46 บาทสําหรับถังใหญ และ 9.99 บาทสําหรับ
ถังเล็ก สวนแกสสําหรับรถยนตนั้น รัฐบาลมิไดใหเงินอุดหนุน จึงมิไดมีการควบคุมราคา
จากโอเปคถึงแดนไทย
นับตัง้ แตปลายป 2525 เปนตนมา ประเทศสมาชิกที่สําคัญของโอเปค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ซาอุดิอาราเบีย ไดพยายามผลักดันใหกลุมประเทศโอเปคดําเนินนโยบายลดปริมาณการผลิตปโตรเลียม
เพื่ อ เหนี่ ย วรั้ ง มิ ใ ห ร าคาผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย มตกตํ่ าลงไปอี ก แม ว  า การดํ าเนิ น นโยบายดั ง กล า วนี้
ในหมูประเทศสมาชิกจะไมมีเอกภาพ แตโดยเหตุที่ผูผลิตรายใหญหลายตอหลายประเทศยึดถือนโยบาย
ดังกลาวนี้ ผลก็คือ ปริมาณการผลิตปโตรเลียมมีแนวโนมลดลง และผลที่ตามมาก็คือ แกสปโตรเลียมเหลว
ซึง่ เปนผลพลอยไดของการผลิตนํ้ามันพลอยมีปริมาณลดลงดวย ซึ่งยอมเปนธรรมดาอยูเองที่จะตองมีราคา
แพงขึ้น
โดยที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงแกสปโตรเลียมเหลวจํ านวนมากจากตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดระหวางประเทศจึงสงผลกระทบสูระบบเศรษฐกิจไทย
โดยผานกลไกของการนําเขา
กอนป 2523 ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขามีไมถึงรอยละ 25 ของปริมาณ
แก ส ป โ ตรเลี ย มเหลวที่ ใ ช ภ ายในประเทศ แต ภ ายหลั ง จากที่ รั ฐ บาลมี น โยบายให เ งิ น อุ ด หนุ น แก
แกสปโตรเลียมเหลวอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2523 เปนตนมา ปริมาณการนําเขาไดเพิ่มขึ้นอยางมาก
กลาวคือ แกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขามีปริมาณคิดเปนรอยละ 23 ในป 2522 เพิ่มเปนรอยละ 36 ในป
2523 และรอยละ 46 ในป 2524
ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขาในป 2525 มีจํานวนถึง 259,084 ตัน (เทียบกับ
126,392 ตันในป 2524) คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณแกสปโตรเลียมที่ใชในปเดียวกันนั้น การที่ปริมาณ
แกสปโตรเลียมเหลวทีน่ ําเขาในป 2525 เพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวนั้น เปนเพราะเหตุวา โรงกลั่นนํ้ามันของ
เอสโซอยูในระหวางการขยายกํ าลังการผลิต จึงมีการกลั่นนํ้ ามันนอยกวาปกติ อันเปนเหตุใหปริมาณ
แกสปโตรเลียมเหลวที่ผลิตไดพลอยลดลงตามไปดวย
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ขอเท็จจริงทีน่ าเสนอข
ํ
างตนนี้บงชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงแกสปโตรเลียม
เหลวจากตางประเทศจํานวนมาก ดวยเหตุนี้เอง เมื่อราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดจรไหวตัวสูงขึ้น
เนือ่ งจากปริมาณการผลิตลดลง ระบบเศรษฐกิจไทยก็พลอยไดรับผลกระทบกระเทือนดวย
โดยเหตุที่รัฐบาลควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวสํ าหรับการหุงตมและการประกอบ
อุตสาหกรรม แตมิไดควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต ดังนั้น ราคาแกสปโตรเลียมเหลว
สําหรับรถยนตจึงไหวตัวสูงขึ้น แนวโนมดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็นตั้งแตตนป 2526
จาก รายงานภาวะราคาและตลาด ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
เราทราบวา ราคาแกสรถยนตในเดือนกุมภาพันธ 2526 อยูในระหวางลิตรละ 5.40 – 5.50 บาท ราคา
ดังกลาวนีม้ แี นวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด จนกระทั่งในชวงกลางเดือนเมษายน 2526 ตกอยูในระหวางลิตรละ
6.80 – 7.20 บาท
การที่รัฐบาลมิไดควบคุมราคาแกสรถยนต เมื่อแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดโลกมีราคา
แพงขึ้น การนําเขาก็ยังอยูในวิสัยที่เปนไปได เพราะราคาแกสรถยนตภายในประเทศสามารถปรับตัวตาม
ราคาในตลาดโลกได แตสําหรับแกสหุงตมแลว การณจะไมเปนเชนนั้น
เนื่องจากรัฐบาลควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและอุตสาหกรรม
ราคาจึงไมสามารถปรับตัวตามสภาวการณในตลาดโลกได ขอเท็จจริงสํ าคัญในเรื่องนี้ก็คือ ปริมาณ
แกสปโตรเลียมเหลวที่ผลิตไดภายในประเทศมีไมพอเพียงแมแตจะใชในการหุงตม ดังนั้น แกสหุงตม
สว นหนึ่ ง ต อ งพึ่ ง พิ ง การนํ าเขา เมื่อรัฐบาลควบคุมราคาแกสหุงตมในระดับที่ตํ่ ากวาราคาตลาดโลก
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็คือ บริษัทผูนําเขาไมสูเต็มใจที่จะขายแกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขาเพื่อใช
ในการหุงตม ทั้งนี้เนื่องจากไดราคาไมดีเทากับการขายเพื่อใชในรถยนต
นีเ่ ปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2526
นายจเร จุฑารัตนกุล อธิบดีกรมทะเบียนการคา ใหสัมภาษณวา การขาดแคลนแกส
หุงตมนัน้ เปนเพราะเหตุวา บริษัทบรรจุถังแกสหุงตมเพื่อจําหนายตามบานมิไดรับการจัดสรรแกสจากบริษัท
ผูน าเข
ํ ารายใหญดังปกติ ทั้งนี้เนื่องจากราคานําเขาแพงขึ้น ผูนําเขาจึงหันไปขายใหแกปม แกสรถยนตแทน
เพราะไดราคาดีกวา อันเปนเหตุใหเกิดการขาดแคลนแกสหุงตมอยูบาง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20
เมษายน 2526)
เรื่องจริงหรืออิงนิยาย
ตามกฎธรรมชาติ สินคายอมเคลื่อนยายจากแหลงที่มีราคาถูกไปสูแหลงที่มีราคาแพง
หากปราศจากซึ่งทํานบขวางกั้น การเคลื่อนยายสินคาหรือทรัพยากรตางๆยอมเปนไปอยางราบรื่น การ
ควบคุมราคาเปนการสรางทํ านบขวางกั้นการเคลื่อนยายสินคาประเภทหนึ่ง เมื่อแกสปโตรเลียมเหลว
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ในตางประเทศมีราคาแพงขึ้น และราคาแกสหุงตมมิอาจปรับตัวตามไปดวยได เนื่องจากมีการควบคุมราคา
ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขาซึ่งจัดสรรไปใชในการหุงตมจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน
สภาวการณที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม – เมษายน 2526 ยังมิอาจเรียกไดวาเปนภาวะ
ขาดแคลนแกสปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้เพราะเหตุวา การนําเขายังคงมีอยูในอัตราปกติ แตปรากฏการณที่เกิด
ขึน้ นัน้ เปนผลจากการควบคุมราคาแกสหุงตม ซึ่งทําใหการจัดสรรแกสปโตรเลียมเหลวที่นําเขาเพื่อนําไปใช
ในการหุงตมไมราบรื่นเทาที่ควร
หากราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดจรยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอไปอีก รัฐบาลอาจ
จํ าตองปรับราคาควบคุมใหสูงขึ้นตามไปดวย มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาการขาดแคลนแกสหุงตมจริงๆ
หากรัฐบาลยังยืนกรานที่จะตรึงราคาแกสหุงตมไวในระดับเดิม รัฐบาลก็จะตองจายเงินอุดหนุนแกผูผลิต
และผูนําเขาในอัตราที่สูงกวาเดิม ทางเลือกดังกลาวนี้ยอมทําใหรัฐบาลมีภาระรายจายเพิ่มขึ้น และทาย
ทีส่ ดุ รัฐบาลอาจเลือกทางสายกลาง โดยการปรับราคาควบคุมควบคูกับการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน
ควบคุม : ทําไมตองควบคุม
ปญหาพืน้ ฐานที่พึงพิจารณาก็คือ เหตุใดรัฐบาลจึงตองควบคุมราคาแกสหุงตม
เหตุ ที่ รั ฐ บาลกํ าหนดนโยบายการควบคุ ม ราคาแก ส หุ ง ต ม นั้ น ก็ เ พราะว า รั ฐ บาล
มีสมมติฐานวา แกสหุงตมเปนสินคาที่จําเปนแกการครองชีพ ซึ่งหากมิไดควบคุมราคา อาจมีราคาสูง
จนกอความเดือดรอนแกประชาชนผูยากไรได
โดยที่ราคาแกสหุงตมที่รัฐบาลควบคุมตํ่ากวาตนทุน รัฐบาลจึงตองจายเงินอุดหนุนควบคู
กับการควบคุมราคา มิฉะนั้นผูผลิตอาจไมนําผลผลิตออกขายภายในประเทศ และผูนําเขาก็จะไมนําเขา
แททจี่ ริงนัน้ สมมติฐานที่วา แกสหุงตมเปนสินคาที่จําเปนแกการครองชีพนั้น แมจะไมผิด
แตก็ไมถูกทั้งหมด ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผูใชแกสหุงตมสวนใหญอยูในเขตเมือง การใชแกสหุงตมในชนบท
ยังมิไดเปนไปอยางแพรหลาย ดังนั้น การควบคุมราคาและการจายเงินอุดหนุนแกแกสหุงตมจึงเปนนโยบาย
ที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขตเมืองโดยแท หากจะกลาวอางวานโยบายดังกลาวนี้มุงชวยเหลือคนจน
เปนสําคัญ ขออางดังกลาวนี้มีมูลแหงความเปนจริงอยูเพียงนอยนิด เพราะคนจนที่จะไดรับประโยชนจาก
นโยบายดังกลาวนี้โดยตรง ก็จํากัดเฉพาะแตคนจนในเขตเมือง
นโยบายการควบคุ ม ราคาและจ า ยเงิ น อุด หนุน แก แก สป โตรเลี ย มเหลว ไมเ พียงแต
จะไมเปนประโยชนแกคนจนสวนใหญ และกอใหเกิดภาระทางการคลังเทานั้น หากทวายังเปนนโยบายที่มี
ปญหายุง ยากในทางปฏิบัติอีกดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูผลิตและผูนําเขาซึ่งขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมักจะใช
วิธีการนานัปการในการลักลอบนําแกสปโตรเลียมเหลวไปขายแกรถยนตซึ่งใหราคาดีกวา ทั้งๆที่ไดอางแก
รัฐบาลวาจะนําไปขายเปนแกสหุงตม โดยที่กระทรวงพาณิชยจับไมไดไลไมทัน
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ถึงเวลาแลวหรือยังที่รัฐบาลจะดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ยากจนดวยการประกัน
สังคมอยางจริงจัง แทนที่จะใชวิธีการควบคุมราคาสินคา ซึ่งมีผลบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร และ
ไมแนวาจะเปนประโยชนแกประชาชนสวนใหญ1
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