
แกสหุงตมขาดแคลน : เรื่องจริงหรืออิงนิยาย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ผมรับฟงขาวเรื่อง “แกสหุงตมขาดแคลน” ดวยความงนุงงอยางยิ่ง เพื่อนรวมงานของผม
กลาววา สิทธิในการงุนงงมิใชสิทธิตามธรรมชาติของราษฎร เขาใหมีสิทธิในการเลือกตั้งก็บุญโขอยูแลว  
ยงัจะมาเรียกรองสิทธิในการงุนงงอีก

เมื่อแรกเริ่มที่ปรากฏขาวแกสหุงตมขาดแคลนในหนาหนังสือพิมพ บรรดาผูที่มีหนาที่ 
เกีย่วของกบัเร่ืองนี้ตางปฏิเสธเกือบจะเปนเสียงเดียวกันวา  ไมเปนความจริง

นายกสมาคมผูคาแกสปโตรเลียมเหลวยืนยันวา แกสหุงตมไมขาดแคลน (มติชน ฉบับ 
วนัที ่ 14 เมษายน 2526) และตอมาไดตํ าหนิคนปลอยขาวแกสขาดตลาด โดยใหสัมภาษณหนังสือพิมพวา 
ผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ไมนาจะปลอยขาววาแกสขาดแคลน เพราะอาจทํ าใหชาวบานตกใจ จนเปนเหตุให
แกสขาดแคลนจริงๆได พรอมทั้งยืนยันวา ถึงอยางไรแกสหุงตมคงจะไมขาดแคลน แตแกสที่ใชกับรถยนต
อาจมีปญหาบาง (มติชน ฉบับวนัที่ 26 เมษายน 2526)

ขณะเดียวกัน น.ต. ปุณมี ปุณศร ีรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงพาณิชยยืนยันวา แกสหุงตม
ไมขาดแคลน ปริมาณมีพอใช เพียงแตราคาแกสหุงตมในตลาดจรระหวางประเทศแพงขึ้น ทํ าใหราคาแกส
ภายในประเทศเพิ่มข้ึนตามไปดวย ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะปลอยใหราคาแกสสํ าหรับรถยนตลอยตัว 
สูงขึ้น (ไทยรัฐ ฉบับที ่13 เมษายน  2526)

อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา กรมการคาภายในไดเรียกประชุมผูผลิตและผูนํ าเขาแกส 
เพื่อแกปญหาแกสขาดตลาด (มติชน ฉบับวนัที ่12 เมษายน 2526) และตอมานายจเร จุฑารัตนกุล อธิบดี
กรมทะเบยีนการคาใหสัมภาษณวา ภาวะแกสขาดแคลนเริ่มคลี่คลายแลว โดยมีการนํ าเขา 10,800 ตัน 
ในปลายเดอืนเมษายน 2526 และอีก 37,500 ตันในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2526 ซึ่งจะ 
ปองกันมิใหเกิดภาวะการขาดแคลนแกสไปไดจนถึงเดือนกรกฎาคมศกเดียวกัน (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับ 
วนัที ่20 เมษายน 2526)

ผมสดับตรับฟงขาวเรื่องแกสมาเปนเวลาเดือนเศษ อายตนะที่หกของผมก็ใหสัญญาณวา 
คงมปีรากฏการณผิดปกติในตลาดแกสปโตรเลียมเหลวเปนแน ทั้งนี้ปรากฏวา ในดานหนึ่งนั้น หนวยงาน
ของรัฐพากันโหมปาวประกาศวา แกสหุงตมไมขาดแคลน แตอีกดานหนึ่งกลับมีการดํ าเนินการเพื่อ 
แกปญหาแกสขาดตลาด

ฉะนีแ้ลว จะไมใหผมงุนงงอยางไรได
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ในสายตาของราษฎรคนเดือนถนนทุกวันนี้ กระบอกเสียงของรัฐบาลมีพฤติกรรมเสมือน
หนึ่ง ‘กระทรวงแหงความเปนจริง  ผูมีหนาที่แถลงขาวเท็จ’

เร่ืองนี้ไมมีใครรูดีเกินไปกวาคุณไตรรงค สุวรรณคีรี

ขอเท็จจริง  4  ประการ
ส่ิงทีเ่ราเรียกกันวา “แกสหุงตม” หรือทีท่างราชการเรียกวา “แกสปโตรเลียมเหลว” นั้น  

มขีอเทจ็จริงที่พึงรูอยางนอย 4 ประการ  กลาวคือ
ประการแรก แกสหุงตมมิไดมีประโยชนเฉพาะแตการหุงตมเทานั้น หากทวายังใชเปน 

พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต และใชในการประกอบอตุสาหกรรมตางๆอีกดวย ตามสถิติในป 2525 
ปริมาณการใชแกสปโตรเลียมเหลวในระบบเศรษฐกิจไทยมีถึง 367,246 ตัน ในจํ านวนนี้ ประมาณรอยละ 
61 ใชในการหุงตม  รอยละ 13 ใชในการประกอบอตุสาหกรรม  และรอยละ 26 ใชเปนแกสรถยนต

ประการที่สอง รัฐบาลไมมีนโยบายควบคุมราคาแกสสํ าหรับรถยนต หากแตปลอยให 
ลอยตวัตามกลไกราคา แตสํ าหรับแกสที่ใชในการหุงตมและใชในการประกอบอตุสาหกรรมตางๆ รัฐบาลได
ดํ าเนินการควบคุมราคา ราคาแกสปโตรเลียมเหลวที่รัฐบาลควบคุมมีการแปรเปลี่ยนเปนครั้งคราว  
ในปจจุบัน (2526) รัฐบาลไดกํ าหนดราคาควบคุมไวดังนี้คือ

(ก) สํ าหรบัขนาดถังใหญ จะขายเกินกวากิโลกรัมละ 9.46 บาทมิได
(ข) สํ าหรบัขนาดถังเล็ก   จะขายเกินกวากิโลกรัมละ 9.99 บาทมิได

 ราคาควบคมุดังกลาวนี้ ไดกํ าหนดตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2524 เปนตนมา นับเปนการ
ตรึงราคาขายปลกีซึง่ยาวนานเกินกวา 2 ป การที่รัฐบาลสามารถตรึงราคาแกสหุงตมไดนั้น ก็เปนเพราะ 
รัฐบาลไดใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตและผูนํ าเขาแกสนั่นเอง

ประการที่สาม รัฐบาลมแีนวโนมที่จะกํ าหนดราคาควบคุมแกสปโตรเลียมเหลวไวในระดับ
ต่ํ า ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา ผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทนี้เปนสิ่งจํ าเปนในการครองชีพ นโยบาย 
การควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวจึงมีวัตถุประสงคที่จะตรึงคาครองชีพของประชาชนมิใหเพิ่มข้ึนสูง 
จนเกินไป ในกรณีสวนใหญ ราคาควบคุมดังกลาวนี้ต่ํ ากวาตนทุนการผลิตหรือตนทุนการนํ าเขาเสียอีก  
ดังนัน้ รัฐบาลจงึมนีโยบายใหเงินอุดหนุนแกผูผลิตและผูนํ าเขา เพื่อใหสามารถขายแกสปโตรเลียมในราคา
ถูกตอไปได

ประการที่ส่ี นโยบายการจายเงินอุดหนุนสํ าหรับแกสปโตรเลียมเหลวเริ่มมีข้ึนตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2522 แตในชั้นแรกยังมิไดมีการดํ าเนินนโยบายอยางตอเนื่อง การใหเงินอุดหนุนอยางตอเนื่อง
เร่ิมมข้ึีนในรฐับาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท นับต้ังแตวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 
การใหเงินอุดหนุนในระยะแรกมิไดคํ านึงถึงวัตถุประสงคของการใชแกสปโตรเลียมเหลว กลาวอีกนัยหนึ่ง 
กคื็อ ไมวาแกสปโตรเลียมเหลวนั้นจะใชไปในการหุงตม หรือใชในการประกอบอตุสาหกรรมตางๆ หรือใช
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เปนพลงังานส ําหรบัรถยนต ลวนไดรับเงินอุดหนุนเหมือนกันทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการใชแกสปโตรเลียม
เหลวส ําหรบัรถยนตทดแทนนํ้ ามันเบนซินอยางขนานใหญ จนในที่สุด รัฐบาลตองประกาศนโยบายใหเงิน
อุดหนุนเฉพาะแตแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและใชในการประกอบอุตสาหกรรม สวนแกส
ปโตรเลียมเหลวสํ าหรับรถยนตมิไดรับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ตามคํ าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2525 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2525

ในปจจุบัน รัฐบาลจายเงินอุดหนุนสํ าหรับแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและใช 
ในอุตสาหกรรมในอัตรา 0.3961 บาทตอกิโลกรัม ขณะเดียวกันก็มีการควบคุมราคาแกสที่ใชตาม 
วตัถปุระสงคดังกลาวนี้มิใหขายเกินราคากิโลกรัมละ 9.46 บาทสํ าหรับถังใหญ และ 9.99 บาทสํ าหรับ 
ถงัเลก็  สวนแกสสํ าหรับรถยนตนั้น รัฐบาลมิไดใหเงินอุดหนุน  จึงมิไดมีการควบคุมราคา

จากโอเปคถึงแดนไทย
นบัต้ังแตปลายป 2525 เปนตนมา ประเทศสมาชิกที่สํ าคัญของโอเปค โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ซาอุดิอาราเบีย ไดพยายามผลักดันใหกลุมประเทศโอเปคดํ าเนินนโยบายลดปริมาณการผลิตปโตรเลียม 
เพื่อเหนี่ยวรั้งมิใหราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมตกตํ่ าลงไปอีก แมวาการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ 
ในหมูประเทศสมาชิกจะไมมีเอกภาพ แตโดยเหตุที่ผูผลิตรายใหญหลายตอหลายประเทศยึดถือนโยบาย 
ดังกลาวนี ้ผลก็คือ ปริมาณการผลิตปโตรเลียมมีแนวโนมลดลง และผลที่ตามมาก็คือ แกสปโตรเลียมเหลว
ซึง่เปนผลพลอยไดของการผลิตนํ้ ามันพลอยมีปริมาณลดลงดวย ซึ่งยอมเปนธรรมดาอยูเองที่จะตองมีราคา
แพงขึ้น

โดยที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงแกสปโตรเลียมเหลวจํ านวนมากจากตางประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดระหวางประเทศจึงสงผลกระทบสูระบบเศรษฐกิจไทย 
โดยผานกลไกของการนํ าเขา

กอนป 2523 ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขามีไมถึงรอยละ 25 ของปริมาณ 
แกสปโตรเลียมเหลวที่ใช ภายในประเทศ แตภายหลังจากที่ รัฐบาลมีนโยบายใหเงินอุดหนุนแก 
แกสปโตรเลียมเหลวอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2523 เปนตนมา ปริมาณการนํ าเขาไดเพิ่มข้ึนอยางมาก 
กลาวคอื แกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขามีปริมาณคิดเปนรอยละ 23 ในป 2522 เพิ่มเปนรอยละ 36 ในป 
2523 และรอยละ 46 ในป 2524

ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขาในป 2525 มีจํ านวนถึง 259,084 ตัน (เทียบกับ 
126,392 ตันในป 2524) คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณแกสปโตรเลียมที่ใชในปเดียวกันนั้น การที่ปริมาณ
แกสปโตรเลยีมเหลวทีน่ํ าเขาในป 2525 เพิ่มข้ึนมากกวาเทาตัวนั้น เปนเพราะเหตุวา โรงกลั่นนํ้ ามันของ 
เอสโซอยูในระหวางการขยายกํ าลังการผลิต จึงมีการกลั่นนํ้ ามันนอยกวาปกติ อันเปนเหตุใหปริมาณ 
แกสปโตรเลียมเหลวที่ผลิตไดพลอยลดลงตามไปดวย
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ขอเทจ็จริงทีน่ ําเสนอขางตนนี้บงชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงแกสปโตรเลียม
เหลวจากตางประเทศจํ านวนมาก ดวยเหตุนี้เอง เมื่อราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดจรไหวตัวสูงขึ้น 
เนือ่งจากปรมิาณการผลิตลดลง  ระบบเศรษฐกิจไทยก็พลอยไดรับผลกระทบกระเทือนดวย

โดยเหตุที่รัฐบาลควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวสํ าหรับการหุงตมและการประกอบ 
อุตสาหกรรม แตมิไดควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวสํ าหรับรถยนต ดังนั้น ราคาแกสปโตรเลียมเหลว
สํ าหรบัรถยนตจึงไหวตัวสูงขึ้น แนวโนมดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็นตั้งแตตนป 2526

จาก รายงานภาวะราคาและตลาด ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย  กระทรวงพาณิชย  
เราทราบวา  ราคาแกสรถยนตในเดือนกุมภาพันธ 2526 อยูในระหวางลิตรละ 5.40 – 5.50 บาท  ราคา 
ดังกลาวนีม้แีนวโนมเพิ่มข้ึนโดยตลอด จนกระทั่งในชวงกลางเดือนเมษายน 2526 ตกอยูในระหวางลิตรละ 
6.80 – 7.20 บาท

การที่รัฐบาลมิไดควบคุมราคาแกสรถยนต เมื่อแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดโลกมีราคา
แพงขึ้น การนํ าเขาก็ยังอยูในวิสัยที่เปนไปได เพราะราคาแกสรถยนตภายในประเทศสามารถปรับตัวตาม
ราคาในตลาดโลกได  แตสํ าหรับแกสหุงตมแลว  การณจะไมเปนเชนนั้น

เนื่องจากรัฐบาลควบคุมราคาแกสปโตรเลียมเหลวที่ใชในการหุงตมและอุตสาหกรรม 
ราคาจึงไมสามารถปรับตัวตามสภาวการณในตลาดโลกได ขอเท็จจริงสํ าคัญในเรื่องนี้ก็คือ ปริมาณ 
แกสปโตรเลียมเหลวที่ผลิตไดภายในประเทศมีไมพอเพียงแมแตจะใชในการหุงตม ดังนั้น แกสหุงตม 
สวนหนึ่งตองพึ่งพิงการนํ าเขา เมื่อรัฐบาลควบคุมราคาแกสหุงตมในระดับที่ต่ํ ากวาราคาตลาดโลก  
ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็คือ บริษัทผูนํ าเขาไมสูเต็มใจที่จะขายแกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขาเพื่อใช
ในการหงุตม ทั้งนี้เนื่องจากไดราคาไมดีเทากับการขายเพื่อใชในรถยนต

นีเ่ปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2526

นายจเร จุฑารัตนกุล อธิบดีกรมทะเบียนการคา ใหสัมภาษณวา การขาดแคลนแกส 
หงุตมนัน้เปนเพราะเหตุวา บริษัทบรรจุถังแกสหุงตมเพื่อจํ าหนายตามบานมิไดรับการจัดสรรแกสจากบริษัท
ผูน ําเขารายใหญดังปกติ ทั้งนี้เนื่องจากราคานํ าเขาแพงขึ้น ผูนํ าเขาจึงหันไปขายใหแกปมแกสรถยนตแทน 
เพราะไดราคาดีกวา อันเปนเหตุใหเกิดการขาดแคลนแกสหุงตมอยูบาง (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 
เมษายน 2526)

เรื่องจริงหรืออิงนิยาย
ตามกฎธรรมชาติ สินคายอมเคลื่อนยายจากแหลงที่มีราคาถูกไปสูแหลงที่มีราคาแพง  

หากปราศจากซึ่งทํ านบขวางกั้น การเคลื่อนยายสินคาหรือทรัพยากรตางๆยอมเปนไปอยางราบรื่น การ 
ควบคุมราคาเปนการสรางทํ านบขวางกั้นการเคลื่อนยายสินคาประเภทหนึ่ง เมื่อแกสปโตรเลียมเหลว 
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ในตางประเทศมีราคาแพงขึ้น และราคาแกสหุงตมมิอาจปรับตัวตามไปดวยได เนื่องจากมีการควบคุมราคา 
ปริมาณแกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขาซึ่งจัดสรรไปใชในการหุงตมจึงมีนอยกวาที่ควรจะเปน

สภาวการณที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม – เมษายน 2526 ยังมิอาจเรียกไดวาเปนภาวะ 
ขาดแคลนแกสปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้เพราะเหตุวา การนํ าเขายังคงมีอยูในอัตราปกติ แตปรากฏการณที่เกิด
ข้ึนนัน้เปนผลจากการควบคุมราคาแกสหุงตม ซึ่งทํ าใหการจัดสรรแกสปโตรเลียมเหลวที่นํ าเขาเพื่อนํ าไปใช
ในการหุงตมไมราบร่ืนเทาที่ควร

หากราคาแกสปโตรเลียมเหลวในตลาดจรยังคงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอไปอีก รัฐบาลอาจ 
จํ าตองปรับราคาควบคุมใหสูงขึ้นตามไปดวย มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาการขาดแคลนแกสหุงตมจริงๆ  
หากรัฐบาลยังยืนกรานที่จะตรึงราคาแกสหุงตมไวในระดับเดิม รัฐบาลก็จะตองจายเงินอุดหนุนแกผูผลิต
และผูนํ าเขาในอัตราที่สูงกวาเดิม ทางเลือกดังกลาวนี้ยอมทํ าใหรัฐบาลมีภาระรายจายเพิ่มข้ึน และทาย 
ทีสุ่ด รัฐบาลอาจเลือกทางสายกลาง โดยการปรับราคาควบคุมควบคูกับการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุน

ควบคุม : ท ําไมตองควบคุม
ปญหาพืน้ฐานที่พึงพิจารณาก็คือ  เหตุใดรัฐบาลจึงตองควบคุมราคาแกสหุงตม
เหตุที่ รัฐบาลกํ าหนดนโยบายการควบคุมราคาแกสหุงตมนั้นก็เพราะวา รัฐบาล 

มีสมมติฐานวา แกสหุงตมเปนสินคาที่จํ าเปนแกการครองชีพ ซึ่งหากมิไดควบคุมราคา อาจมีราคาสูง 
จนกอความเดือดรอนแกประชาชนผูยากไรได

โดยที่ราคาแกสหุงตมที่รัฐบาลควบคุมต่ํ ากวาตนทุน รัฐบาลจึงตองจายเงินอุดหนุนควบคู
กบัการควบคมุราคา  มิฉะนั้นผูผลิตอาจไมนํ าผลผลิตออกขายภายในประเทศ  และผูนํ าเขาก็จะไมนํ าเขา

แททีจ่ริงนัน้ สมมติฐานที่วา แกสหุงตมเปนสินคาที่จํ าเปนแกการครองชีพนั้น แมจะไมผิด 
แตก็ไมถูกทั้งหมด ทั้งนี้เพราะเหตุวา ผูใชแกสหุงตมสวนใหญอยูในเขตเมือง การใชแกสหุงตมในชนบท 
ยงัมไิดเปนไปอยางแพรหลาย ดังนั้น การควบคุมราคาและการจายเงินอุดหนุนแกแกสหุงตมจึงเปนนโยบาย
ที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขตเมืองโดยแท หากจะกลาวอางวานโยบายดังกลาวนี้มุงชวยเหลือคนจน
เปนส ําคญั ขออางดังกลาวนี้มีมูลแหงความเปนจริงอยูเพียงนอยนิด เพราะคนจนที่จะไดรับประโยชนจาก
นโยบายดงักลาวนี้โดยตรง  ก็จํ ากัดเฉพาะแตคนจนในเขตเมือง

นโยบายการควบคุมราคาและจายเงินอุดหนุนแกแกสปโตรเลียมเหลว ไมเพียงแต 
จะไมเปนประโยชนแกคนจนสวนใหญ และกอใหเกิดภาระทางการคลังเทานั้น หากทวายังเปนนโยบายที่มี
ปญหายุงยากในทางปฏิบัติอีกดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูผลิตและผูนํ าเขาซึ่งขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมักจะใช
วิธีการนานัปการในการลักลอบนํ าแกสปโตรเลียมเหลวไปขายแกรถยนตซึ่งใหราคาดีกวา ทั้งๆที่ไดอางแก
รัฐบาลวาจะนํ าไปขายเปนแกสหุงตม  โดยที่กระทรวงพาณิชยจับไมไดไลไมทัน
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ถึงเวลาแลวหรือยังที่รัฐบาลจะดํ าเนินการชวยเหลือประชาชนที่ยากจนดวยการประกัน
สังคมอยางจริงจัง แทนที่จะใชวิธีการควบคุมราคาสินคา ซึ่งมีผลบิดเบือนการจัดสรรทรัพยากร และ 
ไมแนวาจะเปนประโยชนแกประชาชนสวนใหญ1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวันที่ 8-14 พฤษภาคม  2526
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