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การตรึงราคานํ้ ามัน

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ราคานํ้ ามันในตลาดโลกกํ าลังถีบตัวสูงขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะวิกฤติการณ 
การเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลา จนเปนเหตุใหประเทศดังกลาวมิอาจสงออกนํ้ ามันได  
เวเนซุเอลาเปนผู สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมรายใหญประเทศหนึ่งในหาอันดับแรก การที่ 
เวเนซุเอลาไมสามารถสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมได จึงมีผลกระทบตอราคานํ้ ามันในตลาดโลก
อยางส ําคัญ แตปจจัยที่สํ าคัญยิ่งกวา ก็คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดสงครามอรัิก อาการกระหาย
สงครามของผูน ําอเมริกันสรางสภาวะความไมแนนอนในสังคมเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง ประกอบ
กบันํ ้ามนัส ํารองของสหรัฐอเมริกาลดระดับลง ตลาดนํ้ ามันจึงออกอาการปนปวน

 ณ วนัที ่11 กุมภาพันธ 2546 ราคานํ้ ามัน Light Crude ของสหรัฐอเมริกาถีบตัว
สูงขึ้นสู ระดับ 35.10 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล อันเปนระดับราคาสูงสุดนับต้ังแตเดือน
พฤศจกิายน 2543 เปนตนมา สวน London Brent Crude ตกบารเรลละ 32.37 ดอลลารอเมริกัน 
(BBC News, February 11, 2003) ทัง้ๆทีป่ระเทศกลุม OPEC ตกลงกันเมื่อตนเดือนมกราคม 
2546 ในการเพิม่ปริมาณการผลิตนํ้ ามัน แตไมสามารถเหนี่ยวรั้งการถีบตัวของราคานํ้ ามันได
 ความเปนจริงอันรันทดสํ าหรับผูนํ าอเมริกันที่กระหายสงครามก็คือ ในเดือน
มกราคม 2546 เมื่อสหรัฐอเมริกามิอาจนํ าเขาผลิตภัณฑปโตรเลียมจากเวเนซุเอลาได ตองหันไป
ซือ้นํ้ ามันจากอรัิกเพิ่มข้ึน (BBC News, February 7, 2003) ดวยเหตุนี้ ความตองการแหลงนํ้ ามัน
จึงเปนเหตุจูงใจสํ าคัญที่ผูนํ าอเมริกันตองการกอสงครามอิรัก แมแตนักเศรษฐศาสตรฝายขวา  
ดังเชนศาสตราจารยเจฟฟรีย ซกัส (Jeffrey D. Sachs) รวมนํ าเสนอบทวิเคราะหเชนนี้
 ในขณะที่ราคานํ้ ามันในตลาดโลกอยูในภาวะแปรปรวน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ไมตองการใหความแปรปรวนของราคานํ้ ามันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทย  
จึงกํ าหนดมาตรการการตรึงราคานํ้ ามัน เพื่อลดทอนสภาวะความไมแนนอนแกภาคธุรกิจเอกชน 
อันเอือ้อํ านวยใหภาคธุรกิจเอกชนสามารถตัดสินใจในการประกอบการไดงายขึ้น โดยไมตองกังวล
กับความแปรปรวนของราคานํ้ ามัน
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 ในการกํ าหนดนโยบายการตรึงราคานํ้ ามัน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยกํ าหนด 
เปาหมายราคานํ ้ามันเบนซิน 95 มิใหเกินลิตรละ 16.99 บาท เบนซิน 91 มิใหเกินลิตรละ 15.99 
บาท  และนํ้ ามันดีเซลมิใหเกินลิตรละ 14.79 บาท
  หากราคานํ้ ามันในตลาดถีบตัวสูงกวาราคาเปาหมาย กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง 
จะจายเงินอุดหนุนใหแกบริษัทนํ้ ามันในอัตราเทากับสวนตางระหวางราคาตลาดกับราคาเปาหมาย 
อาทเิชน หากราคานํ้ ามันเบนซิน 95 ในตลาดถีบตัวขึ้นสูระดับลิตรละ 17.49 บาท ประชาชน 
ผูบริโภคยงัคงจายในอัตราลิตรละ 16.99 บาท (อันเปนราคาเปาหมาย) โดยรัฐบาลจายเงินชดเชย
ใหบริษทันํ ้ามันในอัตราลิตรละ 0.50 บาท บริษัทนํ้ ามันจึงไดรับราคา 17.49 บาทตอลิตร ตามราคา
ตลาด
 เมือ่ตลาดนํ้ ามันคืนสูภาวะปกติ ราคานํ้ ามันในตลาดไตระดับลดลง รัฐบาลจะไม
ปลอยใหราคานํ้ ามันลดลงเต็มตามราคาตลาด เพราะตองการเก็บเงินคืนกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง 
หากราคานํ ้ามนัลดลงไมเกิน 1 บาทแรก ราคานํ้ ามันที่ขายในประเทศไทยจะลดลงเพียง 50% ของ
ราคาตลาดทีล่ดลง อีก 50% นํ าสงกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง อาทิเชน เมื่อราคานํ้ ามันเบนซิน 95  
ลดลงเหลอื 16.49 บาทตอลิตร ราคาที่ซื้อขายในตลาดจะลดลงเหลือเพียงลิตรละ 16.74 บาท 
หมายความวาประชาชนตองซื้อนํ้ ามันแพงกวาราคาตลาด 0.25 บาทตอลิตร ทั้งๆที่ราคาตลาด 
ลดลงถงึลติรละ 0.50 บาท อีก 0.25 บาทตอลิตร นํ าสงกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง ในกรณีที่ราคา 
นํ ้ามนัในตลาดลดลงเกินกวาลิตรละ 1 บาท ประชาชนจะซื้อนํ้ ามันในราคาที่ถูกลงเพียง 2 ใน 3 
ของราคาทีล่ดลง สวนอีก 1 ใน 3 นํ าสงกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง

 นโยบายการตรึงราคานํ้ ามันนับเปนนโยบายประชานิยมโดยแท เพราะเปนที่ 
ชืน่ชอบของประชาชนที่ไมตองซื้อนํ้ ามันในราคาแพง ภาคธุรกิจเอกชนก็ชื่นชอบ เพราะเปนนโยบาย
ที่ลดสภาวะความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยลวนตองการ
คะแนนนยิมทางการเมือง เพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งตอไป (Vote Gains Maximization)

 รัฐบาลพรรคไทยรักไทย มิใชรัฐบาลแรกที่ดํ าเนินนโยบายการตรึงราคานํ้ ามัน  
รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้มากอนแลว ดวยหลักการสํ าคัญ 
ทีค่ลายคลงึกนั  ทั้งนี้ตองไมลืมวา  รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  เขาบริหารราชการแผนดิน 
ภายหลงัจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรก (2516-2517) แทที่จริงแลว พรรคกิจสังคมนํ ารอง
แนวทางประชานิยมกอนพรรคไทยรักไทยเสียอีก เพราะนอกจากดํ าเนินนโยบายการตรึงราคา 
นํ ้ามนัแลว ยงัมนีโยบายการผันเงินสูชนบทอีกดวย เพียงแตแนวทางประชานิยมของพรรคไทยรัก
ไทยเขมขนกวาพรรคกิจสังคมมากนัก
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 คํ าถามพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายการตรึงราคานํ้ ามันมีอยูอยางนอย 3 คํ าถาม  
อันไดแก

 คํ าถามที่หนึ่ง  รัฐบาลด ําเนินนโยบายการตรึงราคานํ้ ามันเพื่ออะไร
 คํ าถามที่สอง  รัฐบาลสามารถตรึงราคานํ้ ามันไดหรือไม และยาวนานเพียงใด
 คํ าถามที่สาม  ใครเปนผูรับภาระนโยบายการตรึงราคานํ้ ามัน

 รัฐบาลตอบค ําถามแรกดวยการอางวา ระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะการฟนตัว
ที่คอนขางดี ความผันผวนของราคานํ้ ามันจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  
ดังนั้น จึงจํ าเปนตองลดทอนความผันผวนดังกลาว แตประโยชนที่พรรคไทยรักไทยไดรับโดยตรง
จากการด ําเนนินโยบายดงักลาวนี้ ก็คือ คะแนนนิยมทางการเมืองที่เพิ่มพูนขึ้น ประชาชนเห็นแต
ประโยชนเฉพาะหนาที่ไมตองซื้อนํ้ ามันราคาแพง โดยมิไดตระหนักถึงตนทุนที่ตองจายคืนแก 
กองทนุนํ ้ามันเชื้อเพลิงในอนาคต
 ลักษณะประชานิยมของนโยบายการตรึงราคานํ้ ามันเห็นไดชัดเจนจากการ 
ออกแบบนโยบาย (Policy Design) ในยามที่ราคานํ้ ามันในตลาดสูงกวาราคาเพดาน รัฐบาล 
ไมยอมใหขายเกนิกวาราคาเพดาน แตในยามที่ราคานํ้ ามันลดลงตํ่ ากวาราคาเพดาน แทนที่จะให
ประชาชนซื้อในราคาเพดาน เพื่อเก็บเกี่ยวสวนตางสํ าหรับชํ าระหนี้กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยเร็ว 
กลับใหประชาชนซื้อนํ้ ามันในราคาตํ่ ากวาราคาเพดานได อันเปนเหตุใหมิอาจชํ าระเงินชดเชยคืน
กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงโดยเร็วได นั่นหมายความวา ภาระดอกเบี้ยและภาระการบริหารกองทุน 
นํ ้ามนัเชื้อเพลิงยอมเพิ่มพูนขึ้น
 รัฐบาลคาดวาจะตองตรึงราคานํ้ ามันอยู 4 เดือน ระหวางวันที่ 8 กุมภาพันธ 
ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2546 โดยใชงบประมาณ 6,000-8,000 ลานบาท ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา  
เมือ่มกีารจดัตัง้กองทนุนํ ้ามันเชื้อเพลิงเปนองคการมหาชน จะมีการกูเงินจากธนาคารออมสิน เพื่อ
ดํ าเนินการตรึงราคานํ้ ามัน
 ความสามารถในการตรึงราคานํ้ ามันขึ้นอยู กับฐานะทางการคลังของรัฐบาล  
หากฐานะการคลังยิ่งเขมแข็งมากเพียงใด ความสามารถในการตรึงราคานํ้ ามันยิ่งมีมากเพียงนั้น 
ในขณะนี ้ ความเขมแข็งแหงฐานะการคลังเปนเรื่องนากังขา รัฐบาลมิอาจออกพนัธบตัรกูเงินเพื่อ
นํ ามาตรึงราคานํ้ ามันได เพราะภาระหนี้ภายในประเทศกํ าลังติดเพดาน สวนกองทุนนํ้ ามัน 
เชื้อเพลิงก็มิอาจกูเงินจากธนาคารออมสินได เนื่องจากมิไดเปนนิติบุคคล ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาล 
จงึตองดิน้รนจดัตัง้กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงเปนองคการมหาชน เพื่อใหเปนนิติบุคคลที่สามารถกูเงิน
จากธนาคารออมสินได
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 ความสามารถของรัฐบาลในการตรึงราคานํ้ ามัน นอกจากจะขึ้นอยูกับฐานะทาง
การคลงัแลว ยงัขึน้อยูกับความผันผวนของราคานํ้ ามันอีกดวย หากราคานํ้ ามันมีความผันผวนนอย 
รัฐบาลยอมสามารถตรึงราคานํ้ ามันไดโดยงาย หากทราบโดยแนชัดวา ความผันผวนมีนอย ยอม 
ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลตรึงราคานํ้ ามัน หากความผันผวนของราคานํ้ ามันมีมาก  
อาจเกนิความสามารถของรัฐบาลในการตรึงราคานํ้ ามัน

 ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส (William D. Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล 
เสนอบทวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากสงครามอิรัก โดยวาดภาพอันเลวรายวา  
หากซัดดัม ฮุสเซน เขามุมอับ อาจตัดสินใจอยางบาระหํ่ าในการทํ าลายบอนํ้ ามันในตะวันออก
กลาง ทั้งในคเูวตและในอรัิกเอง ในสภาวะอันเลวรายเชนนี้ ตลาดนํ้ ามันจะตกอยูในภาวะวิกฤติ
นานนับทศวรรษ
 นโยบายการตรงึราคานํ้ ามันสรางภาระทางการคลังอยางแนนอน ภาระดังกลาวนี้
ประกอบดวยเงนิชดเชยที่จายใหแกบริษัทนํ้ ามัน ดอกเบี้ยเงินกู และคาใชจายในการบริหารกองทุน
นํ้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจัดตั้งเปนองคการมหาชน ภาระทางการคลังดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด  
ยอมข้ึนอยูกับภาวะความผันผวนของราคานํ้ ามัน ความยืดเยื้อของการมีหรือไมมีสงครามอิรัก  
และความตองการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในการเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมือง 
รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวัตร นํ าเสนอนโยบายการตรึงราคานํ้ ามันเสมือนหนึ่งวาไมสรางภาระ
ทางการคลงั เพราะผูที่ไดประโยชนในขณะที่ราคานํ้ ามันแพง จะตองเปนผูเสียประโยชนในยามที่
ราคานํ้ ามันถูก
 แตกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถชํ าระหนี้คืนแกธนาคารออมสินได หาก
ราคานํ ้ามนัมแีตขาขึ้น ไมมีขาลง หรือแมจะมีขาลง แตมิไดลงตํ่ ากวาราคาเพดานที่รัฐบาลตองการ
ตรึงราคา ในกรณีเหลานี้แมรัฐบาลสามารถแกปญหาได ดวยการปรับราคาเพดานใหสูงตาม 
แนวโนมของตลาด แตรัฐบาลที่ยึดแนวทางประชานิยมยอมไมยึดแนวทางการปรับราคาเพดาน 
เชนนี้ ในประการสํ าคัญ รัฐบาลที่ยึดกุมแนวทางประชานิยมมีแนวโนมที่จะไมใหนํ้ ามันขึ้นราคา 
ในยามที่ราคานํ้ ามันในตลาดอยูในชวงขาขึ้น และจะยอมใหนํ้ ามันลดราคาในยามที่ราคานํ้ ามัน 
ในตลาดอยูในชวงขาลง หากการณเปนเชนนี้ กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงยอมไมอยูในฐานะที่จะชํ าระ
หนี้คืนธนาคารออมสินได ทายที่สุด รัฐบาลก็ตองจัดสรรงบประมาณใหกองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิง 
เพื่อใชในการชํ าระหนี้ นั่นยอมหมายความวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระนโยบาย 
การตรึงราคานํ้ ามัน
 ภาระทางการคลังมิใชตนทุนประเภทเดียวของนโยบายการตรึงราคานํ้ ามัน  
เพราะนโยบายดงักลาวนี้มีผลในการบิดเบือนการใชทรัพยากร การบิดเบือนการใชทรัพยากรกอให
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เกิดตนทุนที่สํ าคัญยิ่ง ผู คนในสังคมจะยังคงใชนํ้ ามันเสมือนหนึ่งสินคาราคาถูก ทั้งๆที่ใน 
ขอเท็จจริงมีราคาแพงกวาเดิม
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