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อ. เทียนไชย : สพช. มีโครงการศกึษาเพื่อรวบรวมประวตัิพลงังานของประเทศไทย ตัง้แตอ่ดีต จนถึงปัจจบุนั เพือ่เป็น

วิทยาทานและเพื่อประโยชน์ในงานของ สพช. ในอนาคต เพราะแนวทางการก าหนดนโยบายที่ส าคญัๆ ใน

อดีต ที่เปลีย่นโฉมการใช้พลงังานในประเทศไทยมีประวตัคิวามเป็นมาวา่ท าไมจึงมีการ ก าหนดนโยบายอยา่ง

นัน้ เช่น ยคุน า้มนัลอยตวั เป็นต้นมา นโยบายเหลา่นัน้มคีณุคา่ตอ่การศกึษาและการก าหนดนโยบายใน

อนาคตด้วย คิดวา่ควรจะรวบรวมความเป็นมาของนโยบายพลงังานหลกัๆ สว่นงานการศกึษามีอยู ่2 เร่ือง 

เร่ืองแรกเป็นงานเอกสาร ไมว่า่จะเป็นมติ ครม. กพช. กพง. ในอดตี แตอ่ีกสว่นหนึง่เป็นการสมัภาษณ์บคุคล

ส าคญัที่มีสว่นในการก าหนดนโยบายพลงังาน ในอดีตเพื่อท่ีจะบนัทกึไว้ 

    ขอย้อนถามตัง้แตส่มยัเป็นรัฐมนตรี สมยัรัฐบาลชวน 1 ให้ทา่นชว่ยเลา่ในยคุที่เป็น รัฐบาลเข้ามารับหน้าที่

บริหารพลงังาน อะไรเป็นนโยบายพลงังานท่ีทา่นเข้ามารับต าแหนง่ในชว่งนัน้ เทา่ที่ทราบจะเป็นเร่ืองการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจพลงังานโดยเฉพาะด้านไฟฟา้เป็น เร่ืองส าคญั 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ในหลกัการแล้วเราควรบริหารงานเศรษฐกิจในแบบ เศรษฐกิจเสรี ซึง่แปลวา่ควรจะต้องสง่เสริมขบวนการ

แขง่ขนั ลดบทบาทของรัฐลง ถ้าพดูเร่ืองพลงังานแล้ว ก็คงต้องยอมรับในกรอบอีกด้านหนึง่คือ ต้องมีการ

เช่ือมโยงกบัตา่งประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราหรือภมูิภาคของเรา เพราะระบบพลงังานไมใ่ช่กิจกรรมใน

ตวัเองเบด็เสร็จ เช่นโรงงานอตุสาหกรรม 1 โรง เป็นเร่ืองของวตัถดุบิบางอยา่ง แตด้่านพลงังานไมว่า่จะเป็น

ก๊าซฯ ที่มาตามทอ่จะต้องมีเครือขา่ยเช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้าน ซึง่เราก็เห็นเช่น ยโุรป อเมริกา ก็เช่ือมโยงกนัข้าม

ประเทศ ข้ามทวีปทัง้นัน้ ภายใต้กรอบอนันีก็้เห็นชดั ตอนท่ีเข้ามาดแูลด้านนโยบาย บ้านเมืองตอนต้นยงัเป็น

การด าเนินการของรัฐเป็นหลกั บทบาทของเอกชนน้อยมากทัง้ด้านประวตัิศาสตร์และทางด้านกฎหมาย รัฐจะ

ผกูขาด ความคุ้นเคยของคนไทยยงัไมน่ าไปสูจ่ดุที่ผมคิดวา่นา่จะไป นอกจากนี ้ยงัมเีร่ืองของการเช่ือมโยงกบั

ตา่งประเทศในการซือ้น า้มนั เข้ามาใช้ เร่ืองไฟฟา้ยงัไมไ่ด้ข้อยตุวิา่จะเช่ือมโยงวิธีไหนกบัเพื่อนบ้าน ก๊าซฯ ก็

เป็นเร่ืองทีเ่ราเอาของเขามาใช้ แตใ่นท่ีสดุมคีวามคดิวา่ไมว่า่จะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือไฟฟา้ ต้องเป็นเครือขา่ย

เช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้าน หรืออาเซียน นอกนัน้ท่ียงัไมไ่ด้เป็นสมาคมอาเซยีนไมว่า่จะเป็นลาว พมา่ นัน้คือกรอบ

ที่ผมผลกัดนัเพื่อให้ออกมาเป็นรูปธรรม อะไรท่ีท าได้เลยโดยใช้อ านาจของฝ่ายบริหารก็พยายามผลกัดนัไป

ก่อน อะไรท่ีท าไมไ่ด้โดยที่ต้องแก้กฎหมายก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ทีต้่องใช้เวลา เพราะฉะนัน้สงัเกตตอนต้นเราจะ

ใช้อ านาจฝ่ายบริหารเป็นหลกั เชน่ เร่ือง SPP IPP ให้เอกชนเข้ามามีสว่นร่วมได้ก่อน ใช้อ านาจของฝ่าย

บริหารที่จะเช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้านเรา เช่น ไปลงนาม MOU ซือ้ไฟฟา้จากลาว หรือมกีารเจรจากบัมาเลเซีย

ในการพฒันาพืน้ท่ีร่วม หรือจะมกีารเช่ือมโยงของระบบไฟฟา้ เพราะฉะนัน้พืน้ฐานแรกก็ใช้ระบบด้านบริหาร

และริเร่ิมขึน้มา เพราะฉะนัน้ในแง่แปรรูปเราเปิดทางให้เอกชนมีสว่นร่วมแตแ่ปรจริงในรูปของรัฐ วสิาหกิจนัน้

ยงัไมเ่กิดขึน้ แตเ่ร่ืองขบวนการของเอกชนก็ไมใ่ชว่า่จะต้องแปรรูปถึงจะมีขบวนการ เราท าทัง้สองทางขนานไป

อะไรท่ีแปรรูปก็ แปรไป อะไรท่ีเปิดขบวนการแขง่ขนัก็ท าไป แล้วอะไรท่ีเช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้านของเราก็



เช่ือมโยงไป บทบาทการผกูขาดรัฐก็จะน้อยลงไป เพราะฉะนัน้ตอนเอกชน เร่ิมเข้ามาแล้วก็เป็นการวางกตกิา 

แตก่ตกิาทกุกติกาที่วางไว้พยายามถือปฏิบตัิที่นานาชาติเข้าใจยอมรับ การแปรรูปไมใ่ช่ไปรือ้หมด เหมือนกบั

บ้างสาขา เช่น สาขาโทรคมนาคมเป็นการให้สมัปทานเอกชน ไมใ่ช่เป็นเร่ืองการสง่เสริมการแขง่ขนัแตเ่ป็นการ

ให้สมัปทานผกูขาด และต้องมารือ้พวกนัน้ใหม ่ซึง่เป็นปัญหามาก ตอนนี ้จะต้องเข้า WTO จะต้องเปิดเสรี 

ตอนนีม้ีปัญหาสญัญาที่ผกูขาด ต้องแปลงสญัญา ส าหรับสาขาพลงังานของเรา ค าวา่แปลงสญัญาไมเ่กิดขึน้

เพราะวา่ เตรียมที่จะไปสูร่ะบบเศรษฐกิจเสรีมากขึน้ มขีบวนการแขง่ขนัอยา่งแท้จริง เพื่อไปสูก่ารแปรรูป 

ตอ่ไป เพราะฉะนัน้ผมคิดวา่ทางเดินของการแปรรูปสาขาพลงังานหรือดงึเอกชนมีสว่นรวม ขบวนการแตกตา่ง

กบัสาขาอื่นซึง่มีปัญหาอยู ่เพราะฉะนัน้จะสงัเกตได้วา่เราสร้างความเช่ือมัน่กบัผู้ลงทนุในระดบัหนึง่ โดยใช้

รูปแบบการซือ้ขายไฟฟา้ซึง่เทา่กบัวา่เปิดทัง้ 2 ฝ่าย รักษากติกาผู้ซือ้กบัผู้ขาย ท าให้โครงการของเขามี

หลกัประกนัอยูร่ะดบัหนึง่ ท าให้สามารถหาเงินมาลงทนุได้ ไมถ่งึขัน้เสรี 100% แตก็่มีสญัญาที่ต้องไป

แขง่ขนั และมีสญัญาท าให้ผู้ที่ลงทนุมีความมัน่คงระดบัหนึง่ ผู้ให้เงินกู้ ก็มคีวามมัน่คงระดบัหนึง่ ถามวา่มาถงึ

ตรงนีแ้ล้วตวัเปา้หมายยงัเป็นตวัเปา้หมายเดมิ ตวัเศรษฐกิจยงับริหารงานอยู ่สง่เสริมการแขง่ขนัลดบทบาท

รัฐลง ยดึกรอบนัน้อยู ่เราก็เห็นชดัอยูว่า่เราจะต้องน าธุรกิจอตุสาหกรรมพลงังานไฟฟา้ ก๊าซฯ เข้าสูอ่ีกขัน้หนึง่ 

หมายถึงจะต้องไมใ่ห้มกีารผกูขาดโดยรัฐ ในสว่นท่ียงัผกูขาด ขบวนการ ตดัสนิใจในธุรกิจนีจ้ะต้องแยกออก

จากผู้ประกอบการโดยตรง คือ การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ เป็นต้น แตจ่ะต้องมีองค์กรอิสระท่ีเข้ามาตดัสนิใจเร่ือง

พวกนีไ้ด้ แล้วก็จะต้องมีตลาดเกิดขึน้คือ ตลาดไฟฟา้ แม้ตลาดจะไมเ่กิดขึน้ก็ต้องมีการแขง่ขนั กตกิาใหม่

เกิดขึน้ ตรงนีก็้ถงึเวลาที่จะต้องมกีฎหมายซึง่ต้องอาศยัขบวนการบริหาร มนัจะไปไกลกวา่นัน้ไมไ่ด้ ผมจึง

แตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพื่อไปดโูครงสร้างกฎหมายวา่ควรจะมีโครงสร้าง ลกัษณะไหน ควรจะมี

องค์ประกอบของคณะกรรมการลกัษณะไหน องค์กรลกัษณะไหนและควรจะมีอ านาจหน้าที่อะไรบ้าง ซึง่เราก็

ศกึษาทัง้รูปแบบท่ีเกิดขึน้ในนานาประเทศ แล้วอะไรท่ีเหมาะสมภายใต้ความจริงก็ไมม่ีรูปแบบไหนที่ 100% 

ก็มาคิดแปลงกนัในกรอบท่ีนา่จะมี ถ้าเราตัง้วา่เราจะไปเสรีก็ต้องแปลวา่จะต้องมีการแขง่ขนักนั ขบวนการ

แขง่ขนัต้องมีตลาดเกิดขึน้ การแขง่ขนัต้องมีการดแูลทัง้ผู้ผลติและผู้บริโภค กติกาของการลงทนุตอ่ไปก็ต้องมี

เพื่อสร้างความเป็นธรรมทกุฝ่าย องค์กรที่ดแูลก็นา่จะดงึองค์กรออกมาดแูลธุรกิจตรงนี ้แล้วก็ควรมอีงค์กร

อิสระเกิดขึน้ ในท่ีสดุคณะกรรมการท่ีผมตัง้ขึน้มาก็ได้ยกร่างกฎหมายฉบบัเศรษฐกิจซึง่ก็ข้าม สมยัโน้นมาถึง

สมยันีแ้ล้ว ซึง่คณะรัฐมนตรีรับหลกัการร่างกฎหมายฉบบันีแ้ล้ว ขณะนีส้ง่ให้กฤษฎีกาพิจารณาใน

รายละเอียดเพื่อน าเสนอคณะรัฐบาลชดุใหมต่อ่ไป แล้วน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา เพือ่ตรา

ออกมาเป็นกฎหมาย ตรงนีเ้ป็นกญุแจส าคญัเพื่อจะก้าวออกไปขัน้หนึง่ของการท่ีจะให้มีการบริหาร ธุรกิจ

อตุสาหกรรมพลงังานใน รูปแบบธุรกิจที่ยดึเศรษฐกิจเสรี กลไกของตลาดเป็นหลกั ลดกลไกของรัฐลง ตรงนี ้

เป็นกญุแจส าคญั ตอนนีแ้ผนแมบ่ทตา่งๆ ที่เตรียมเอาไว้ก็อาศยักฎหมายฉบบันีไ้มใ่ชก่ฎหมายทนุรัฐวิสาหกิจ 

คนเข้าใจผิด คนไปเข้าใจวา่กฎหมายทนุรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลงัผลกัดนัออกมานัน้เป็น กญุแจส าคญั 

ผมคิดวา่ยงัไมส่ าคญัเทา่ พระราชบญัญตัิฉบบันี ้การออกพระราชบญัญตัิทนุรัฐวิสาหกิจเป็นการแปร

ทรัพย์สนิเป็นหุ้นเทา่นัน้เอง มีหลายวธีิที่เราท าอยูแ่ล้ว เช่น โรงไฟฟา้ราชบรีุ เป็นต้น กรอบ ก็จะอยูล่กัษณะนี ้

ในแง่กฎหมายทีเ่รายอมรับอ านาจของหนว่ยงานรัฐ เช่น กรมโยธาก็ดี สิง่แวดล้อมก็ดี พวกนีย้งัมีอ านาจและ

บทบาทของเขาตอ่ไป แม้กระทัง่เราออกกฎหมายฉบบัใหมเ่พราะอ านาจก่อนออกอาจจะเป็นเร่ืองความผาสกุ 

ของพี่น้องประชาชน ความปลอดภยัในชีวติทรัพย์สนิตา่งๆ นัน้จะโอนไปให้กบัองค์กรอิสระ กฎหมายอื่นที่เขา

มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยูย่งัท าไมไ่ด้ อยา่งน้อยในกรอบที่ผมคิดวา่ยงัมีหนว่ยงานรัฐอยู่ บทบาทนีย้งัมี



อยูเ่พราะในร่างกฎหมายฉบบัใหมต้่องร่างให้ชดัเจนวา่อ านาจอะไร ยงัเป็นอ านาจของหนว่ยงานรัฐซึง่เป็นของ

ฝ่ายบริหารซึง่ต้องรับผิดชอบประชาชน และด้านไหนจะเป็นเร่ืองการสง่เสริมให้เป็นเศรษฐกิจเสรี ด้านไหนจะ

สง่เสริมให้เป็นการแขง่ขนัถกูต้องทัง้ผู้ลงทนุและผู้บริโภคซึง่ เป็นอีกประเด็นหนึง่จะอยูใ่นกฎหมายเก่าต้องท า

ความเข้าใจ เพราะฉะนัน้จะมีความรู้สกึวา่อ านาจของรัฐแยกออกไปใครจะดแูลผู้บริโภคและปก ปอ้ง

สาธารณชน ซึง่ไมเ่ป็นอยา่งนัน้ ในเวลานีม้แีรงสนบัสนนุอยา่งหนึง่ คือรัฐธรรมนญูฉบบัใหมม่าตรา 87 

บญัญตัิวา่ รัฐต้องบริหารเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจเสรี ต้องสง่เสริมกลไกตลาดเป็นหลกั ลดบทบาทของรัฐลง 

มาตรา 87 เขียนไว้ชดัเจน ตรงนีจ้ึงเป็นกรอบให้ผมไมใ่ช่กรอบของกฎหมายอยา่งเดียว เป็นรัฐธรรมนญูเลย 

ท าให้การท างานพดูได้เตม็ปากวา่ไมใ่ช่เร่ืองการขายชาตแิตเ่ป็นเร่ืองกรอบแหง่ การบริหารงานทางเศรษฐกิจ

ของรัฐที่เช่ือวา่จะน าไปสูก่ารท่ีท าให้คนไทยกินดี อยูด่ีขึน้ มีประสทิธิภาพมากกวา่เดิมในการบริหารจดัการ

ด้านนีแ้ละเป็นประโยชน์ตอ่สว่น ร่วม คงจะไมต้่องอธิบายวา่มีประโยชน์อะไรในเร่ืองการแปรรูป ในเร่ืองที่

เอกชนมาลงทนุ การลดบทบาทของรัฐ เร่ืองการอนรัุกษ์ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของความเสีย่ง ตรงนีเ้ป็นกรอบท่ี

อยากเรียนให้ทราบ 

อ. เทียนไชย : ทา่นรัฐมนตรีเห็นวา่ในท่ีสดุแล้วประเทศไทยใน ด้านพลงังานจะเป็นเร่ืองของเอกชนเป็นสว่นใหญ่และบทบาท

ของรัฐจะลดลงเหลอื เพียงการก ากบัดแูล การออกใบอนญุาตและก็อ านวยความสะดวกในสว่นของการลงทนุ

เอกชน  

ร.ม.ต. สาวิตต์ : คงจะไปในทิศทางนัน้ซึง่ตอนนีก็้ไปในทิศทาง นัน้อยูแ่ล้ว เพยีงแตใ่นกระบวนการจากจดุนีไ้ปต้องใช้เวลา 

เปา้หมายปลายทาง ผมคิดวา่เป็นเสรีตามแผนแมบ่ทที่ได้วางไว้ตามกรอบที่เรายกร่างขึน้มาเสนอตอ่ 

คณะรัฐมนตรี ในแง่ของผมแนน่อนต้องไปทางนี ้เพียงแตข่บวนการท่ีจะไปสูจ่ดุนัน้มีหลายขัน้ตอนที่ต้องการ

การยอมรับในสงัคม ไทย ตรงนีค้ดิวา่ต้องสร้างความเข้าใจกบัประชาชนทัว่ไป สร้างความเข้าใจและการ

ยอมรับของพนกังานในรัฐวิสาหกิจตา่งๆ 

อ. พรายพล : ถือวา่เป็นอปุสรรคไหม 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ไมถื่อวา่เป็นอปุสรรค ผมคิดวา่เป็นเร่ืองของธรรมชาติในการแปรเปลีย่นจากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่ซึง่ เป็นเร่ือง

ธรรมดาจะต้องมีคนคุ้นเคยกบัระบบเดิม และต้องหว่งใยการเปลีย่นแปลงในสงัคมประชาธิปไตยของเราผม

พดูวา่ต้องเจอ ควรจะต้องมกีารอภิปรายกนั ทัง้ในสภาผู้แทนราษฎร ในกฎหมายฉบบันี ้หรือประชาชนทัว่ไป 

หรือกบัพนกังาน ตรงนีเ้ป็นหน้าที่ เพียงแตว่า่ผู้น าหรือผู้ก าหนดนโยบายจะต้องไมแ่กวง่จนเกินไป ต้องชีแ้จง

และรับฟังความหว่งใยแล้วก็มีค าตอบให้คนเหลา่นีด้้วย แตจ่ะตอบวา่ราบร่ืนไหมไมร่าบร่ืน จะถามวา่ไมม่ใีคร

ถกูผลกระทบเลยก็ไมเ่ป็นความจริง เพราะมนัเปลีย่นระบบหนึง่ไปอีกระบบหนึง่ แตจ่ะท าอยา่งไรท่ีจะท าให้

เร่ืองนีย้อมรับและเรียบร้อยที่สดุก็คงต้องดสูกั 2 - 3 เง่ือนไป ผมวา่วิธีการท่ี 1 คือ ต้องท าให้ โปร่งใส 

เพราะวา่คนเป็นหว่งเร่ืองของชาติ คนเป็นหว่งสงสยัการขายชาติ สงสยัใครได้ผลประโยชน์จากการแปรรูปนี ้

สงสยัวา่ประชาชนจะได้ประโยชน์มากน้อยแคไ่หน เงินจากการแปรรูปไปท่ีไหน ใครได้ก าไร ใครขาดทนุ ใคร

จะตกงาน ใครจะไมต่กงาน เพราะฉะนัน้มนัเป็นเร่ืองจริงที่ต้องหว่งใย ต้องท าด้วยความโปร่งใส และต้อง

อธิบายได้ วิธีการท่ี 2 ต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบ พนกังานที่จะต้องออกไป หรือ กองทนุท่ีต้องดแูล

สวสัดิการต้องมีรองรับ เรายดึเปา้หมายสว่นรวมของชาติเป็นหลกั ก็จริงอยู ่แตร่ะหวา่งแปรรูปวิธีด าเนินการ

ยืดหยุน่ได้ สงัเกตเร่ืองลา่สดุโรงไฟฟา้ราชบรีุ ถ้าเราพดูถงึเปา้หมายระดมทนุโรงไฟฟา้ราชบรีุต้องระดมทนุ

สงูสดุ ต้องการไฟเร็วที่สดุ ถ้านัน่คือเปา้หมายหรือวิธีการก็จะไมป่ระสบความส าเร็จ เช่นในรูปแบบตอนต้น



ต้องการหาพนัธมติรร่วมทนุเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย แตใ่นท่ีสดุมนัก็สร้างความขดัแย้ง พนัธมิตรร่วมทนุก็เป็น

อีกวิธีการหนึง่เทา่นัน้เอง เปา้หมายหลกัเปลีย่นไมไ่ด้แตต้่องไปให้ได้ ยทุธวิธีต้องยืดหยุน่ อะไรท่ีคิดวา่จะลด

ความกดดนัได้ โดย ไมเ่อาพนัธมติรเข้าร่วมแตจ่ะระดมทนุในประเทศก็ท าได้ เพราะเร่ืองอยา่งนีร้าต้องยืดหยุน่ 

คนก็ยอมรับเร่ืองเงินทองอธิบายได้หมดวา่ต้องไปอยูท่ี่การไฟฟา้ สว่นหนึง่ไปช่วยสวสัดิการพนกังาน ก็เร่ิมมี

ความเช่ือมัน่ ถ้าถามตอนนีว้า่สมบรูณ์หรือเปลา่ ก็ยงัไมส่มบรูณ์ ท าไมไมข่ายไป 100% ท าไม

คณะกรรมการการไฟฟา้คร่ึงหนึง่ยงัไปเป็นคณะกรรมการของการไฟฟา้ราชบรีุจะ มีการรวมหวักนัอยูห่รือ

เปลา่ ยงัมีอีกหลายค าถามที่ถามผม เพราะฉะนัน้ยงัไมส่มบรูณ์แตก้่าวหน้าไปแล้วคร่ึงหนึง่ และไมไ่ด้เป็น

ปัญหาอปุสรรคในวนัข้างหน้าที่จะลดทนุลงไปเหลอืศนูย์ ตรงนีเ้องเราต้องใช้ยทุธวิธีนี ้ยทุธ์ศาสตร์หลกัต้องไป

อยา่งนี ้กรอบรัฐธรรมนญูก าหนดไว้ให้ต้องไปอยา่งนัน้อยูแ่ล้ว ต้องตีความกรอบใหญ่ เพราะฉะนัน้ออกไป

สงัเกตไมค่อ่ยหวัน่ไหวงา่ยๆ 

อ. เทียนไชย : ความเห็นของทา่นรัฐมนตรี เร่ืองแรงต้านเทา่ที่ผา่นมาหรือแม้แตม่องไปในอดีต มาจากไหนท่ีท าให้งานอาจจะ

ช้าลง คือมี 2 กลุม่ กลุม่แรก พวกพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่เสยีผลประโยชน์โดยตรง กลุม่ที่ 2 คือ กลุม่

ประชาชนในพืน้ท่ีซึง่เราก็เห็นตวัอยา่งหลายครัง้อยู่ รัฐบาลมีนโยบายให้มีเอกชนเข้ามาลงทนุแตค่นในพืน้ท่ีไม่

ยอมรับ แม้แตค่นนอกพืน้ท่ีที่เข้ามาเก่ียวพนั 2 กลุม่ มองวา่เป็นผู้เสยีผลประโยชน์ เพราะฉะนัน้ อนันีก็้คือแรง

ต้านท่ีเกิดขึน้ในความเห็นของทา่นรัฐมนตรี 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : มนัมีหลายฝ่ายจะเปิดเป็นเร่ืองกลุม่ผล ประโยชน์โดยตรง พนกังานจะสญูเสยีงานหรือสวสัดิการน้อยลง หรือ

เป็นหว่งความมัน่คงของงานนัน้เป็นเร่ืองปกติ ก็ไปวา่ เป็นเร่ืองคดัค้าน แตจ่ริงๆ เป็นเร่ืองที่เขามีสทิธิที่จะ

หว่งใยชีวิตการงานอาชีพของเขา ก็ต้องอธิบายเพื่อสร้างความมัน่คงในชีวติการงานของเขา ประชาชนทัว่ไปก็

จะมีความคิดเห็นตามการวเิคราะห์ของนกัวิชาการ ตามกระแสที่เกิดขึน้ในสงัคม ประชาชนมคีวามคิดเห็น

สว่นตวัแตส่ว่นหนึง่ก็มีพืน้ฐานวา่ได้รับข้อมลูอยา่งไร ซึง่ข้อมลูขา่วสารนีต้้องยอมรับวา่มาจากนกัวิชาการ

หลากหลายทัง้ที่ไมเ่ห็น ด้วยและผู้ เห็นด้วย อีกด้านหนึง่ก็มาจากการเมืองไทยเราด้วย การเมืองไทยต้อง

ยอมรับวา่อยูใ่นขัน้การเปลีย่นแปลง ภายใต้รัฐธรรมนญูใหม่ เพราะฉะนัน้ความคิดทัง้ทางบริสทุธ์ิหรือมี

ความคิดแอบแฝงเป็นไปได้ทัง้นัน้ ในสงัคมประชาธิปไตยแบบไทยเรา อยา่ไปคดิวา่พวกนีจ้ะหายไปจะมีอยู่

อยา่งนีแ้ละก็มีตอ่ไป ใครที่ผลกัดนันโยบายซึง่จะเปลีย่นแปลงจากรูปแบบท่ีคุ้นเคยกนัมาตัง้แต ่50 - 100 

ปีที่แล้ว เป็นรูปแบบใหมต้่องเจอ ไมค่ิดวา่คนจะค้านเป็นไปไมไ่ด้อยูแ่ล้ว ตรงนีผ้มคดิวา่ทางรัฐบาลหรือ

หนว่ยงานไมค่อ่ยได้ท าจริงจงั คอืสร้างความจริงใจและท าอยา่งตอ่เนื่อง ต้องอธิบายแล้วความรุนแรงก็จะ

น้อยลง แตจ่ะให้ทกุคนเห็นตรงกนัหมดไมม่ีหรอก ก็มีคนบางคนทีเ่ช่ือวา่รัฐบาลควรจะท าเองดีกวา่ ก็ยงั

คุ้นเคยกบัระบบเดมิอยูม่ากกวา่ที่จะให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการ ประชาชนทัว่ไปอาจจะไมรู้่สกึผกูพนักบับริษัท 

อาจจะผกูพนักบัรัฐบาลหรือตวัแทนของตวัเอง เมื่อรัฐบาลไมท่ าในสิง่ที่ตวัเองต้องการในระบอบประชาธิปไตย

เราก็เปลีย่น รัฐบาลได้ ยงัเลอืกตัง้ได้ ไมพ่อใจก็ดา่รัฐบาลได้ แตจ่ะไปดา่บริษัทเลยก็ไมง่า่ยอยา่งทีค่ิด 

อ. เทียนไชย : ในความเห็นของรัฐมนตรี ขบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นขบวนการประชาพจิารณ์ เทา่ที่ผา่น

มารูปแบบยงัมีความเหมาะสมไหม หรืออาจจะมีการ ปรับเปลีย่นรูปแบบนิดหนอ่ยหรืออาจจะต้องเปลีย่น

ขบวนการใหมเ่ลย 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : การให้ประชาชนมีสว่นรวมก็เป็นสว่นหนึง่ ของกระบวนการประชาธิปไตย ซึง่เรายอมรับ ในรัฐธรรมนญูก็

ก าหนดไว้ด้วยวา่ต้องมีประชาพิจารณ์ ความคดิเห็นแตกตา่งกนัก็กลบัมาตรงประชาพิจารณ์ สร้างความเข้าใจ



กบัประชาชนวา่ประชาพิจารณ์คอือะไร ผมคิดวา่อยูใ่นขัน้ตอนปฏิบตัิ ตอนนีอ้าศยัระเบียบส านกันายกฯ ซึง่

ร่างมาก่อนที ่รัฐธรรมนญูจะก าหนด ก็ยอมรับกนัตัง้แตต้่นอยูแ่ล้ว แตร่ะเบียบนีก็้ไมไ่ด้ผลนกั รัฐบาลก็เข้าใจ

ตรงนี ้รัฐบาลก็พยายามยกร่างกฎหมายขึน้มา กฎหมายวา่ด้วยการท าประชาพิจารณ์ อนันีย้อมรับวา่

สงัคมไทยเรายงัอยูใ่นขัน้การพฒันาระบอบประชาธิปไตยอยู่ ประชาธิปไตยไมไ่ด้หมายความวา่เราจะท าอะไร

ก็ได้แตก็่เป็นเร่ืองของการอยูภ่าย ใต้กฎหมายด้วย ภายใต้ความคดิเห็นของคนอื่น ที่เห็นไมต้่องกบัเราด้วย 

ขบวนการท่ีจะหาข้อยตุิอยูไ่หน ต้องยอมรับวา่ยงัไมม่ี ยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับ ซึง่ต้องมีการพฒันาตรงนีข้ึน้มาอีก 

ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ต้องยอมรับวา่ยงั ไมม่ีเคร่ืองมือที่จะน าไปสูก่ารเข้าใจเทา่ที่ควร ผมวา่

ในช่วงนีอ้าจจะมีการหยิบยกประเด็นขดัแย้งให้อยูบ่นเวทีมากขึน้ ผมเช่ือวา่เวลานีย้งัไมม่เีคร่ืองมือในการสร้าง

ความเข้าใจไปสูข้่อยตุิ แตเ่ป็นเคร่ืองมือในการเปิดประเด็นมากขึน้ เดิมทีขบวนการหาข้อยตุมินัชดัเจนผา่น

รัฐมนตรีก็จบตรงนัน้ แตเ่วลานีผ้า่นรัฐมนตรีเป็นจดุแรกเทา่นัน้ยงัไมจ่บ สว่นประเทศที่พฒันาแล้วทางด้าน

ประชาธิปไตย ประชาพิจารณ์เป็น ขบวนการหนึง่ซึง่ไมไ่ด้หมายความวา่จะจบท่ีไหน ตรงนีต้้องยอมรับวา่มนั

ไมจ่บลงงา่ยๆ  

อ. เทียนไชย : ตรงนีย้งัไมไ่ด้ค าตอบชดัเจนใช่ไหม  

ร.ม.ต. สาวิตต์ : จะจบลงตรงไหนยงัไมม่ีค าตอบชดัเจน ในท่ีสดุก็คงต้องมาดวูา่จะหาวิธีการประนีประนอมวิธีไหนมากกวา่ทาง

รัฐศาสตร์ เพราะเรายงัไมม่ีระบบประชาธิปไตยของเราเอง ทางการเมืองก็อยูใ่นขัน้การพฒันาเราต้องยอมรับ

วา่ขบวนการตดัสินใจให้อ านาจ ประชาชนมีสว่นร่วมยงัไมม่ีมาก่อน สว่นของขบวนการการเมืองมีอยูแ่ล้ว อนั

นีต้้องยอมรับ 

อ. เทียนไชย : อนันีเ้ป็นปัญหาอปุสรรคที่จะไปสูจ่ดุหมายปลายทางหรือไม่  

ร.ม.ต. สาวิตต์ : อยา่เรียกวา่เป็นปัญหาอปุสรรคแตเ่รียกวา่เป็น อีกมิติหนึง่ที่จะต้องค านงึถงึที่จะไปสูจ่ดุหมายปลายทาง และ

วิธีที่ดีที่สดุคือ ต้องด าเนินการให้โปร่งใส และพยายามอธิบายชีแ้จงให้ได้ เรายดึเปา้หมายผลประโยชน์ของ

ชาตคิือเปา้หมายสว่นรวมของประชาชน ขบวนการก็ต้องอธิบายได้วา่ผลประโยชน์ของการท าอะไรก็แล้วแต่

ไปสูจ่ดุนัน้ก็ ต้องอธิบาย ต้องท าด้วยความโปร่งใส และจะต้องไมรี่บร้อนเกินไป แตค่วามมุง่มัน่ต้องมี สภาพ

สงัคมไทยเราไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งมาเลเซีย เพื่อนบ้านเรา รัฐบาลไทยเราตัง้แตม่ีประชาธิปไตย ช่วง

หลงัๆ เป็นรัฐบาลผสม ผมดไูปในอนาคต ก็ยงัเป็นรัฐบาลผสม เพราะฉะนัน้การตดัสนิใจทัง้ของรัฐบาลเอง 

ของสภาผู้แทนราษฎรเองหรือการเสนอขา่ว ก็อยูใ่นกรอบของการมีทัง้ฝ่ายสนบัสนนุ และฝ่ายค้านอยูใ่นตวัเอง

ตลอดอยา่งตอ่เนื่อง แตก่ารด าเนนิการในสาขานีผ้มเช่ือวา่อธิบายได้ เช่ือวา่ท าความเข้าใจกบัประชาชนได้ 

เช่ือวา่ประชาชนจะตดัสนิด้วยเหตแุละผล ต้องขยนัอธิบาย อาจจะถกูกลา่วหาวา่ขายชาติก็ต้องชีแ้จง สว่นใน

กรอบใหญ่กวา่นัน้ ผมยงัคิดวา่เราควรจะเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งถ้าเราเปิดเสรีมากน้อยเพียงใด ก็

จะเป็นประโยชน์ของชาติ ยิ่งเราอยูต่รงกลางของประเทศเพื่อนบ้านเรา เพราะวา่การท่ีเพื่อนบ้านเรามีพลงังาน

หรือมีศกัยภาพในการพฒันาพลงังาน โดยเฉพาะมาตามทอ่ได้จะเป็นประโยชน์กบัประเทศไทยและกบั

ประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึง่จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เมือ่เราเช่ือมโยงซึง่กนัและกนับนกติกาทีเ่ป็น

ธรรม เพราะฉะนัน้ผมให้ความส าคญัมากในการจะทีม่ีเครือขา่ยกบัเพื่อนบ้าน เราจะสามารถบริหารระบบ

ไฟฟา้ในภมูิภาคได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากกวา่ปัจจบุนั และคนไทยนา่จะได้ประโยชน์จากตรงนีด้้วย ทัง้ใน

เร่ืองความมัง่คงด้านปริมาณและระบบ ผมให้ความส าคญักบัตรงนีม้าก ผมจึงริเร่ิมลงนาม MOU กบัลาวไว้ 

และตอนนีพ้ยายามย า้กบัหนว่ยงานของรัฐวา่เราจะต้องรักษาข้อตกลงนีไ้ว้ให้ได้ และด าเนินการตอ่ไป ไมใ่ช่



วา่วนันีเ้ศรษฐกิจไมด่ีแล้วขอยกเลกิไปก่อน เราต้องดภูาพใหญ่กวา่วา่อนาคตเราจะไปอยา่งไร อนาคตเราจะ

เป็นเศรษฐกิจเสรี อีกเปา้หมายหนึง่เครือขา่ยที่จะต้องเช่ือมโยงกบัภมูิภาคนีต้้องให้เกิดขึน้ เพราะทัง้ปริมาณ

และราคาจะเกิดประโยชน์สงูสดุกบัประเทศเรา เร่ืองเครือขา่ยทอ่ก๊าซฯ ก็ควรสนบัสนนุตอ่ไป เอาของใน

ประเทศ เราก่อน แล้วก็ซือ้มาจากเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพมา่ หรือในพืน้ท่ีพฒันาร่วม เช่น ไทยกบัมาเลเซีย 

หรือพฒันาส ารวจกนัตอ่ไปไมว่า่ไทยกบัเวียดนามหรือกบัเขมร เป็นสิง่ที่จ าเป็นและจะต้องท ากนัตอ่ไป แล้วใน

ที่สดุเช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยไปถึง อินโดนีเซีย 

อ. เทียนไชย : ถ้าดปูระวตัิศาสตร์ดัง้เดมิ นโยบายที่ส าคญัของประเทศในด้านพลงังานประการหนึง่คือ การพึง่พาตนเองด้าน

พลงังานหรือการมีแหลง่พลงังานของเราเองเป็นยคุโชติชว่ง ชชัวาล สมยัทา่นพฒันาเอาไว้เองคือ ลดการ

น าเข้า จะขดัแย้งกนัหรือไม ่

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ไมข่ดัแย้ง เราต้องดวูา่ความต้องการพลงังานของเรายงัมีอยา่งตอ่เนื่อง อะไรท่ีมี ในประเทศเราก็ต้องส ารวจ

ตอ่ไป เราต้องพฒันาขึน้มาเอง ในขณะเดียวกนัเราต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั เพื่อความมัน่คงของชาติก็

คือ เราเช่ือมโยงเศรษฐกิจกบัเพื่อนบ้านเราต้องพึง่พากนั ซึง่เป็นความมัน่คงอีกด้านหนึง่ ไมไ่ด้ไปพึ่งพาน า้มนั

จากตะวนัออกกลางอนันัน้ไมม่ีผลประโยชน์ร่วมกนัเลย นัน้เป็นเร่ืองธุรกิจซึง่เราตกเป็นเบีย้ลา่งอยา่งเดียว

เพราะเราต้องซือ้ แตก่บัเพื่อนบ้านมนัเกือ้กลูความมัน่คง ของชาตพิึง่พาซึง่กนัและกนั ลองสงัเกตดู

ประวตัิศาสตร์ไมว่า่เราจะมคีวามสมัพ้นธ์อยา่งไรกบัประเทศลาว ในยคุที่มีความขดัแย้งกนัตามแนวชายแดน 

กระแสไฟฟา้จากน า้งึมไมม่ีขาด มีดา่นก็ไมใ่ห้ข้าม การค้าจะไมใ่ห้มี แตไ่ฟฟา้ไมเ่คยหยดุ เพราะมีประโยชน์

ร่วมกนั เขาได้เงินตรา เราก็ได้ไฟ เป็นต้น ตรงนีเ้อง ถ้าเกิดเราเช่ือมโยงกนัรอบบ้านเราเอง สดัสว่นไมไ่ด้มาจาก

ประเทศใดประเทศหนึง่มากนกั เพราะฉะนัน้เรามีส ารองในระดบัหนึง่ เกิดมีปัญหากบัประเทศใดประเทศหนึง่

ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ เราจะมีปัญหากบัประเทศอื่นด้วย เพราะตรงนีเ้องเราต้องขยายความร่วมมอืกบัทกุ

ประเทศที่อยูร่อบบ้านเรา สดัสว่นท่ีเราจะได้มาจากเขาอยูใ่นระดบัท่ีมีความส าคญั แตไ่มถ่งึขัน้ท่ีท าให้เราไม่

สามารถเป็นตวัของเราเองได้ เรายงัมีทางเลอืก ความมัน่คงของชาติเราคือ เราต้องเปิดทางเลอืกไว้กบัเพื่อน

บ้านอยูต่ลอดเวลา ทัง้ในแง่ของการลงทนุโดยรัฐ และตอ่ไปของเอกชน และไปพึง่พากบัทกุประเทศรอบบ้าน

เรา ท าให้เรามีทางเลอืกกบัประเทศเพื่อนบ้านเป็นยทุธศาสตร์ที่ต้องไปในทางนัน้ เพราะฉะนัน้ถ้าเรามีส ารอง 

เช่นกบัเพื่อนบ้านเรา ไฟฟา้ขึน้ไป 25 - 30% ก็ไมส่ามารถท าให้เราตกอยูใ่นสภาพท่ีล าบาก 

อ. เทียนไชย : เพราะฉะนัน้ทา่นมองวา่เป็นทางเลอืกมากกวา่  

ร.ม.ต. สาวิตต์ : เป็นทางเลอืก เป็นการแขง่ขนัในอนาคต การแขง่ขนัไมใ่ชก่ารเผชิญเร่ืองความมัน่คงในก าลงัทหาร ผมวา่จะ

เป็นการแขง่ขนัทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศใดที่สามารถท าให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ อ านาจตอ่รองดีที่สดุ และ

ใช้กติกา WTO อนันีจ้ะเป็นหลกัประกนัให้กบัประเทศไทยเรา เขาก็พึง่เรา เราก็พึง่เขา ความมัน่คงของชาติ

อยูต่รงนัน้ เปา้หมายคือ ความมัน่คงของชาติ อนันีต้้องเข้าใจ ไมใ่ช่วา่มีความมัน่คงน้อยลง แตเ่รายอมรับวา่

อยา่งไรเราต้องพึง่ไฟฟา้จากตา่งประเทศ เราก็ต้องวางยทุธศาสตร์ โดยที่ไมพ่ึง่พาประเทศใดประเทศหนึง่ แต่

หลายประเทศให้มีการแขง่ขนัเตม็ที่และเราไมพ่ึง่ทางเดยีว เขาก็พึง่รายรับจากเราด้วย เป็นต้น และก็เช่ือม

เศรษฐกิจทางด้านอื่นโดยปราศจากการเมืองระหวา่งประเทศซึง่ต้องน า ไปสูจ่ดุนัน้ให้ได้ 

อ. เทียนไชย : เปา้หมายในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 หรือ 6 ได้ตัง้เปา้วา่จะต้องลดการน าเข้าสนิค้าพลงังานทกุประเภทให้ต ่า 

50% เพื่อหนัมาพฒันาในประเทศ แปลวา่อนันีไ้มม่คีวามจ าเป็นอีกแล้ว 



ร.ม.ต. สาวิตต์ : อยา่ไปแยกวา่ไมม่ีความจ าเป็น ในท่ีสดุแล้วเราจะพฒันาพลงังานในประเทศอะไรเพิม่เตมิ โดยมเีง่ือนไขวา่

ต้องลดความขดัแย้งในประเทศลงด้วย เราจะสร้างพลงังานน า้กบัเขื่อนก็ท าไมไ่ด้ เพราะมีความขดัแย้งเกิดขึน้ 

ถึงขัน้นีเ้ราซือ้ไฟฟา้มาถกู ลดความขดัแย้งได้ดีกวา่ สิง่หนึง่ที่เราต้องพยายามหลกีเลีย่งคือไมใ่ห้วิธีการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ กลายเป็นปัญหาทางสงัคม ถ้าเพื่อเปลีย่นสภาพปัญหาเศรษฐกิจกลายมาเป็นปัญหา

สงัคม ในท่ีสดุปัญหาสงัคมกลายเป็นปัญหาทางการเมือง ผมคิดวา่ประเทศไทยจะอยูใ่นสภาพท่ีล าบากมาก

ความเช่ือจะหายไป ความขดัแย้งจะมากขึน้ ในท่ีสดุคนไทยไมส่ามารถกินดีอยูด่ี เพราะวา่ต้องมาแก้ปัญหา

ทางสงัคม แบบ เพื่อนบ้านเราบางประเทศเขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนเรา เขามีปัญหาสงัคม ภายใน

มากกวา่เรา ปัญหาสงัคมเป็นปัญหาความรุนแรง เป็นปัญหาการเผชิญหน้า การแบง่แยกดินแดนออกมา และ

ในท่ีสดุปัญหาอื่นแก้ไมไ่ด้ก็กลบัมาแก้เศรษฐกิจ ไมไ่ด้ เปา้หมายใหญ่ของผมต้องการมเีศรษฐกิจเสรี กลไก

ตลาด ลดบทบาทของรัฐ แตว่ิธีการเปลีย่นแปลงต้องเดินด้วยความระมดัระวงัไมใ่ช่น าไปสูก่ารเผชิญหน้า ทาง

สงัคม น าไปสูปั่ญหาทางการเมือง ในที่สดุเปา้หมายไมม่ีทางไปถงึอยูแ่ล้ว เราต้องย้อนหลงัไปใหม ่คนที่จะ

ลงทนุก็ไมก่ล้าลงทนุ ตรงนีต้้องมกีารระวงัเหมอืนกนั 

อ. เทียนไชย : นโยบายราคาซึง่เป็นเร่ืองส าคญัเหมือนกนั เราพดูกนัเร่ืองเศรษฐกิจเสรีแนน่อนวา่ต้องเก่ียวพนักบันโยบาย

ราคาด้วย ตอนนีม้ีเร่ืองที่ติดค้างอยูใ่นเร่ืองของก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ซึง่ตอนนีเ้ป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม

สดุท้ายที่รัฐบาลยงัไมก่ล้าเข้ามาตดัสนิ ใจด าเนินการ ไมท่ราบวา่นโยบายนีท้า่นจะให้ความเห็นอยา่งไร 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ก็อยูใ่นกรอบเดยีวกบัเร่ืองไฟฟา้ เร่ืองน า้มนั ซึง่เราต้องการน าไปสูเ่ศรษฐกิจเสรี สนิค้านีก็้เช่นเดียวกนั ใช้

กลไกตลาด และสง่เสริมเอกชน นัน้คือ กรอบใหญ่เช่น เดียวกนั แตเ่ง่ือนไขของกรอบนีต้้องเข้าใจวา่คืออะไร 

และท าไมถึงไมก้่าวหน้า เง่ือนไขของการค้าขายเสรี คือ ต้องมกีารแขง่ขนักนั ในแง่ของการผลติ เร่ิมแรกก่อนก็

แขง่ขนักนัน้อย เป็นเร่ืองของ ปตท. เป็นหลกัในการผลติก๊าซหงุต้ม ซึง่ได้มาจากโรงแยกก๊าซ 4 แหง่ และจาก

โรงกลัน่น า้มนับางสว่น สดัสว่นในขบวนการผลติมีน้อย การจ าหนา่ยก็น้อย นีค้ือประเด็นแรกการแขง่ขนั

ทางการผลติ และการจ าหนา่ย น้อยมาก ไมใ่ช่ไมอ่ยากสง่เสริม แตเ่ป็นเร่ืองของประวตัิศาสตร์และพอมาเจอ

ยคุที่เศรษฐกิจก าลงัถดถอยจะให้คนมา ลงทนุอนันีก็้เกิดขึน้ไมไ่ด้ ประเด็นที่ 1 คือการ แขง่ขนัไมม่ ีหรือมีก็

น้อยมาก ประเด็นที่ 2 ยงัมีพวกถงัขาวเต็มตลาดอยู ่นีเ้ป็นปัญหาอปุสรรคของการแขง่ขนั ของที่ถกูต้องได้

มาตรฐานยงัไมม่ี ประเด็นที่ 3 ภายใต้เศรษฐกิจเวลานี ้ก๊าซหงุต้มซึง่เดิมรัฐไมไ่ด้ไปอดุหนนุจนถึงทกุวนันีรั้ฐก็

ไมไ่ด้อดุหนนุ แตเ่ป็นการอดุหนนุโดยผู้บริโภคที่ใช้น า้มนันัน่เองเป็นหมวดหมูข่องพลงังาน ด้วยกนั ถือวา่เอา

น า้มนัไปชดเชย แตไ่มไ่ด้เอาออกมาจากภาษีอากรโดยตรง ตรงนีต้้องดวูา่ผลกระทบไมไ่ด้เป็นหว่งแตผู่้บริโภค

ที่มีเงิน แตม่ีผลกระทบตอ่ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย ภายใต้เศรษฐกิจปัจจบุนักบัทางเลอืกของอตุสาหกรรมบาง

ประเภทท่ีใช้ก๊าซฯ เราก็ไมเ่ปิดทางเลอืกให้เขาแตเ่ราสง่เสริมให้เขามาใช้ตรงนีเ้อง รวมทัง้ทางด้านขนสง่ เช่น 

แท็กซี่เกิดจากการสง่เสริมของรัฐเอง ตรงนีก็้เลยมข้ีอจ ากดัวา่จะ ยกเลกิได้เร็วแคไ่หน เราต้องพดูถงึวา่เราจะ

แก้ปัญหาปมทีเ่ราผกูไว้ด้วยกนั ตอนนีท้างออกอยูต่รงไหน แตล่ะเร่ืองทางออกจะไมเ่หมอืนกนั เชน่ ทางออก

ของพวก ยานพาหนะ รถแท็กซี่ รีบเร่งใช้ NGV ก็เป็นทางหนึง่ที่จะใช้ก๊าซธรรมชาต ิมีการ ดดัแปลงอปุกรณ์

โดยมีการใช้เงินกองทนุอนรัุกษ์ฯ ไปดดัแปลงรถสาธารณะตา่งๆ ตรงนัน้ก็จะมีโครงสร้างของมนัเอง และใน

ที่สดุก็ให้ลอยตวัไป ในแง่ของอตุสาหกรรมท าอยา่งไร ถ้าเขาอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม ซึง่อยูใ่กล้ทอ่ก๊าซฯ ก็

เปลีย่นไปใช้ก๊าซธรรมชาติ แตถ้่าอยู่หา่งไกลต้องมาดวูา่จะสง่ไปได้ไหม อาจจะต้องมีราคาส าหรับก๊าซ

ธรรมชาต ิสว่นก๊าซหงุต้มก็อาจจะต้องมีโครงสร้างใหม ่ซึง่ตอนนีเ้ทา่กนัหมด ถ้ายงัไมไ่ด้คิดก็ยงัไปไมไ่ด้ไกล 



ตอนนีถ้้าในกรอบใหญ่ลดการอดุหนนุกองทนุน า้มนัลงไป แตผ่มไมเ่ห็นด้วยที่จะลดการอดุหนนุทีเดียว 

100% คิดวา่จะต้องให้เวลา ปรับตวั เช่น ทกุไตรมาสอาจจะปรับราคาเพิ่มทกุ 5% อาจจะใช้เวลาปรับถึง 2 

ปี ปรับขึน้มา 50% เป็นต้น ที่ละไตรมาสโดยประกาศให้ประชาชนรู้เพื่อเขาจะได้เตรียมตวั โดยมเีง่ือนไขถ้า

เศรษฐกิจเอือ้อ านวยแล้วเราก็คอ่ยๆ ปรับไปได้ โดยราคานีอ้าจจะลดลงได้บ้าง แตต้่องคอ่ยๆ ท ากนัไป 

อ. เทียนไชย : ทา่นมองวา่ยงัใช้เวลาอกีนาน 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ผมไมค่อ่ยเช่ือวา่จะเกิดขึน้ได้ภายในวนันี ้ต้องท าเป็นขัน้เป็นตอน ถ้าเพิ่มขึน้มา มากขึน้และผู้บริโภคมีก าลงั

พอจะท าอยา่งไร ต้องไปดวูา่ผู้บริโภคมีก าลงัแคไ่หน เช่น ถงัขนาดเลก็ 15 กก. อาจจะมีราคาต ่า ถ้าใหญ่

อาจจะแพงขึน้ ซึง่ต้องมาด ูโครงสร้างแบบไฟฟา้โดยอดุหนนุผู้ที่มีรายได้น้อยหนอ่ยหนึง่ ในแง่ไฟฟา้ต้องไปดู

การบริโภคตอ่หนว่ยตอ่เดือน แตก็่ไมอ่ยากที่จะสร้างกลไกขึน้มาใหมโ่ดยไมจ่ าเป็น ก๊าซฯ มีหลายเง่ือนไข 

ไมใ่ชว่า่ไมส่นบัสนนุให้ค้าเสรี เพยีงแตต้่องเอาปมที่ผกูไว้ออก และสง่เสริมทัง้กระบวนการแขง่ขนัด้านผลติ 

จ าหนา่ย และเอาของไมถ่กูกฎหมายออกจากตลาด ซึง่มีหลายเง่ือนไข แตไ่ฟฟา้อยูใ่นสายสง่ชดัเจนวา่ใครจะ

ได้ใครจะ ไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้ชดัเจน ก๊าซหงุต้มยากกวา่กนัเพราะไปโยงกบัผู้มีรายได้น้อย เร่ืองสิง่แวดล้อมไป

ตดัไม้มาท าเป็นฟืน เพราะฉะนัน้ถ้าพดูกนัจริงเร่ืองก๊าซฯ ก็ต้องดใูนกรอบใหญ่เร่ืองการใช้พลงังานตา่งๆ เดิม

ไมใ่ช่เป็นเร่ืองยากล าบากทีจ่ะดรูาคาก๊าซหงุต้ม เก็บ 20 - 25 สตางค์ตอ่หนว่ยตอ่ลติร และกองทนุนีก็้ไมใ่ช่

ปัญหาใหญ่ เผอิญมาเป็นเร่ืองใหญ่ในชว่ง 6 เดือนหลงัปีนีเ้อง กองทนุน า้มนัติดลบเกิดขึน้จากราคาน า้มนัท า

ให้ราคาก๊าซฯ ขึน้มาด้วย มนัไมใ่ช่เป็นปัญหาปีนี ้เป็นปัญหาโครงสร้างมา 10 ปีแล้ว ผมวา่เร่ืองที่ติดลบไมใ่ช่

เร่ืองยุง่ยากอะไรที่จะจดัการเพราะเห็นชดัวา่มี รายรับเกิดขึน้เทา่ไร ไมเ่หมือนรถเมล์ ถ้าติดลบไมรู้่วา่จะท า

อยา่งไรก็จะขึน้คา่รถเมล์ ตรงนีม้ี 2 ทางเลอืกในการแก้ไขเร่ืองกองทนุน า้มนั ครัง้ที่ 1 ก็ไปเก็บกบักองทนุ

น า้มนั ครัง้ที่ 2 ก็ไปลดคา่อดุหนนุ ซึง่แล้วแตว่า่จะไปทางไหน อยา่ลมืวา่กองทนุฯ ก็เคยบวกเป็น 7,000 - 

8,000 ล้านบาท ตอนนีไ้มใ่ช่ตดิลบเป็น 50,000 ล้านบาท มนัยงัอยูใ่นสถานะท่ีแก้ไขได้ เพียงแตว่า่จะใช้

นโยบายอะไรเข้าไปแทรกแซงเมือ่ไรเทา่นัน้เอง เผอิญเราลดลงมาจากทีเ่ราเก็บเข้ากองทนุเป็นเทา่นัน้เอง 

เพราะราคาน า้มนัดเีซลสงูขึน้ พอดีเราเป็นหว่งวา่กระบวนการภาคผลติที่แท้จริงอาจจะถกูผลกระทบจากราคา

น า้มนั แทนเลยต้องไปช่วยตรงนัน้ไว้ก่อน ปตท. ก็เคยเสนอ ในท่ีสดุ ปตท. บอกวา่ยินดีจะให้ติดลบไว้ก่อน 

เพราะ ปตท. หว่งวา่จะไมส่ามารถลดราคาน า้มนัลงมาได้ เขาเป็นผู้ผลติต้องรับภาระวา่จะลดราคาน า้มนั

ดีเซล หรือตรึงโดยไมใ่ห้ขึน้ราคา แตก๊่าซหงุต้มเขายงัมีบิลท่ีวางไว้เก็บจากกองทนุในวนัหน้าได้ ถ้าเผ่ือกองทนุ

สามารถขึน้ได้ตอ่ไป ราคาน า้มนัในช่วงปีนีผิ้ดปกติเพิม่ 10 เหรียญตอ่บาร์เรล เป็น 20 - 30 เหรียญตอ่

บาร์เรล ซึง่ไมใ่ช่ปัญหาของเมืองไทยประเทศเดยีว แตเ่ป็นปัญหาของโลก ระบบมนัต้องปรับท่ีจดุใดจดุหนึง่ 

เราไมค่วรเอาจดุนัน้มาวางระบบถาวรของเรา เราควรท่ีจะปรับตวัเราเองเพื่อท่ีจะอยูร่อดจนกวา่ระบบมนั

ชดัเจนแล้วคอ่ยมา ปรับกนั เพราะก๊าซหงุต้มเป็นนโยบายระยะยาวชดัเจน ชว่งนีเ้ศรษฐกิจไมด่ี ของยงัแพง 

ประชาชนยงัเดือดร้อน การแขง่ขนัยงัไมเ่กิดขึน้ก็ชะลอไว้ก่อนเทา่นัน้เอง เป็นเร่ืองของการจดัการมากกวา่เป็น

เร่ืองอื่น 

อ. เทียนไชย : ตอนนีร้าคาน า้มนัก็ไมถ่งึกบัเสรีในทางเทคนิค ตัง้แตต่อนยคุรัฐมนตรีปิยะณฐั ตอนนัน้ใช้นโยบายกึง่ราคา

เดียวมาลดช่องวา่งให้แคบลงโดยมีเงินชดเชยคา่ขนสง่ หมายความวา่คนกรุงเทพฯ จ่ายคา่น า้มนัแพงขึน้กวา่

นิดหนึง่ บริษัทน า้มนัเองรับสว่นเกินอนันีไ้ปชดเชยคา่ขนสง่ ท าให้ช่องวา่งจากกรุงเทพฯ - เชียงใหม ่เดิม 45 



สตางค์ เหลอื 20 สตางค์ เป็นต้น ซึง่มีอยูใ่นโครงสร้างราคาปัจจบุนั ทา่นคิดวา่นโยบายนีใ้นท่ีสดุจะต้อง

เปลีย่นไปหรือกลบัไปสูเ่สรีลอยตวัเตม็ที่ ท าไมไมเ่ป็นราคาเดยีวทัว่ประเทศ 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ผมไมเ่ห็นด้วยวา่จะต้องเป็นราคาเดยีวทัว่ ประเทศ ประเด็นแรก คือเหตผุลหลกัราคาจะต้องสะท้อนถึงการ

บริหารงานด้านการขนสง่น า้มนัตา่งๆ แตก็่ไมเ่ห็นด้วยเช่นเดียวกนัวา่จะปลอ่ยเสรี 100% เพราะยงัมีพืน้ท่ี

หา่งไกล ในเศรษฐกิจของเราเขาก็ต้องการความชว่ยเหลอืเพิ่มขึน้ ตรงนีเ้ราใช้เป็นนโยบายไมใ่ชเ่ร่ืองน า้มนั

อยา่งเดยีว แตเ่ราใช้เป็นนโยบายทัว่ประเทศในเร่ืองการลงทนุอยูแ่ล้ว เช่น BOI ก็จะมเีขต 1 เขต 2 เขต 3 

ในการให้สทิธิประโยชน์ ตรงนัน้เห็นได้ชดัวา่จริงๆ แล้ว เราสร้างความเป็นธรรมในสงัคม ลดช่องวา่งระหวา่ง

คนมีกบัคนไมม่ ีถ้าพดูอยา่งนัน้ การบริโภคตา่งๆ นา่จะถกูลงส าหรับคนท่ีอยูต่า่งจงัหวดัในพืน้ท่ีหา่งไกล ลด

ภาษีลงทนุเพื่อให้คนไปประกอบกิจการตา่งๆ มากกวา่ตอนนี ้ผมไมเ่ห็นด้วยที่รัฐบาลจะสร้างเคร่ืองมือใหมใ่น

เร่ืองกองทนุตา่งๆ ในท่ีสดุมนัจะมีปัญหาของตวัมนัเองในการบริหาร จดัการ เพราะฉะนัน้ ถามวา่เอาการ

ยอมรับของประชาชนก่อน ผมคดิวา่ในโครงสร้างปัจจบุนัพอที่จะอธิบายได้ พอท่ีจะยอมรับกนัได้ในสว่นรวม

วา่ราคากรุงเทพฯ กบัราคาตา่งจงัหวดัตา่งกนั 

อ. เทียนไชย : ในระดบันี ้

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ในระดบันี ้ผมคิดวา่ยงัไมม่ีข้อร้องเรียนมาก มข้ีอสงัเกตแตก็่อธิบายกนัได้ ไมใ่ชว่า่รัฐปลอ่ยให้ตา่งกนัจนเกิน

เหต ุ

อ. เทียนไชย : แตท่า่นให้คงนโยบายปัจจบุนัเอาไว้ 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : นโยบายปัจจบุนั เพราะไมใ่ชเ่ป็นนโยบายในแง่ของการบริหารงานทางเศรษฐกิจ แตเ่ป็นนโยบายที่เช่ือมโยง

การบริหารงานทางสงัคมด้วย ถ้าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางสงัคม ตรงนัน้เราต้องพยงุไปตลอด 

ปัญหาทางสงัคมไทย เราต้องยอมรับวา่เป็นปัญหาการเหลือ่มล า้กนัระหวา่งคนเมืองกบัคนภมูิภาค ตรงนีเ้รา

ไมค่วรท่ีจะไปท าอะไรให้เกิดช่องวา่งมากขึน้โดยใช้นโยบายเสรีจนมนั กระทัง่มนัไปไมไ่ด้ ในที่สดุมนัจะหยดุ

กระบวนการพฒันา โลกยอมรับการเปิดเสรี โลกเราก็ไปทางนี ้ประเทศไทยเราก็ไปทางนี ้เข้าเป็นสมาชิก 

WTO แตใ่นการบริหารงานเศรษฐกิจถงึจะมาทางนีแ้ตไ่มค่วรหลบัห ูหลบัตา ลยุไปเป็นรถถงั รถบดถนนไป

เลย 

อ. เทียนไชย : มีบางกลุม่พดูวา่ประเทศไทยควรมีกระทรวง พลงังาน คือให้ทกุอยา่งมศีนูย์เดียว มีเอกภาพในการบริหาร 

ทา่นมองอยา่งไรในด้านการบริหารองค์การในอนาคต  

ร.ม.ต. สาวิตต์ : กลบัมาดเูร่ืองกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัพลงังาน ที่จะออกกฎหมายฉบบัใหม ่ถ้าออกมาได้จริง กญุแจของการ

จดัการบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมจะอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมายในแง่ของการ ให้กรรมการมีอิสระมากขึน้ ตรงนัน้

จะเป็นเร่ืองที่ดแูลเป็นหลกั สว่นการก าหนดนโยบายรัฐจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการวเิคราะห์เร่ืองที่เก่ียว ข้อง

ให้กบัรัฐบาล เช่น นโยบายด้านพลงังานจะใช้ปรมาณูหรือไม ่เราควรจะเช่ือมโยงกบัเพื่อนบ้าน จะเจรจา

อยา่งไร ราคาพลงังานโลกเป็นอยา่งไร โดยอาจจะมีหนว่ยงานท่ีเหมือนกบัสภาพฒัน์เป็นหนว่ยงานสาขา

พลงังานท่ี วิเคราะห์เร่ืองตา่งๆ ให้กบัรัฐบาลตลอดเวลา แตบ่ทบาทของการเป็นผู้ก ากบัดแูลควรจะตดัออกไป 

หนว่ยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเก่ียวกบัพลงังานนัน้ท่ีจริงเขาก็ท าหน้าที่สว่นหนึง่ตามที่กฎหมาย เขาก าหนดอยู่

แล้ว เช่น เร่ืองสิง่แวดล้อมต้องมกีารศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการไมว่า่จะเป็น โครงการ



อตุสาหกรรม โครงการไฟฟา้ เขาก็ท าหน้าที่นัน้อยูแ่ล้ว ผมคิดวา่เขาก็ควรจะท าตอ่ไป ไมค่วรดงึหนว่ยงานนัน้

ไปอยูก่ระทรวงใหม ่หรือจะไปดงึงานของกรมโยธาธิการท่ีดแูลเร่ืองนีไ้ปอยูก่ระทรวงใหม่ ผมวา่ไมจ่ าเป็น 

สว่นตวัผมไมเ่ห็นด้วยกบัการท่ีมอี านาจ ไมเ่ห็นด้วยกบับทบาททางราชการท่ีมมีาก ผมไมค่อ่ยผลกัดนัหรอก 

ผมสนบัสนนุหนว่ยงานเลก็ที่มีบทบาทน้อยแตเ่ป็นหนว่ยงานท่ีทนัสมัย ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เร่ือง

ตา่งๆ เพื่อให้เช่ือมโยงกบัภาคเอกชน เช่ือมโยงกบัภาครัฐได้ดียิ่งขึน้เร่ือยๆ มากกวา่เป็นหนว่ยปฏิบตัิ ผมไม่

เห็นด้วยกบัหนว่ยงานของราชการมาเป็นหนว่ยปฏิบตัิ ผมไมเ่ห็นด้วยกบัหนว่ยงานรัฐบาลมาเป็นผู้ก ากบัดแูล

โดยไมจ่ าเป็น ถ้าเผ่ือกฎหมายใหมอ่อกมาไมใ่ช่ถึงกบัยบุหนว่ยงาน สพช. ก็เป็นหนว่ยงานทนัสมยัที่เข้าใจ

เร่ืองสถานการณ์ของโลก ช่วยก าหนดนโยบาย ทิศทาง ทัง้กบัเอกชนและกบัเพื่อนบ้าน ช่วยก าหนดนโยบาย

ของชาติบ้านเมืองให้ดีขึน้เร่ือยๆ มากกวา่เป็นหนว่ยปฏิบตัิหรือเป็นหนว่ยก ากบัดแูล ผมคิดวา่ควรจะเป็นอยา่ง

นัน้มากกวา่ เพราะฉะนัน้ ไมเ่คยอยูใ่นหวัผมเลยที่จะสร้างกระทรวงใหม่ และไมค่ิดวา่ควรจะท าเพราะจะ

น าไปสูก่ารรวบอ านาจในสิง่ที่ไมจ่ าเป็น 

อ. เทียนไชย : ทา่นมีแนวนโยบายอื่นๆ ที่อยูใ่นใจที่อยากจะพดูถึงไหม 

ร.ม.ต. สาวิตต์ : ไมม่ี ก็ถือวา่ประเด็นสดุท้ายที่อยูใ่นช่วงที่มีโอกาสเปลีย่น เปลีย่นกบัระบบเดิมที ่ผกูขาดโดยรัฐ 100% มา

วางรากฐานท่ีเปลีย่นไปสูอ่นาคตใหมว่า่จะไปได้เร็ว ซึง่มีหลายปัจจยั ทัง้ในประเทศ การเมือง นกัวชิาการ ก็

คอ่ยๆ พิสจูน์ที่ละเร่ืองไป ความหวาดระแวง ความหว่งใย ความสงสยัก็หายไปเอง พอถึงจดุหนึง่ มนัจะมีแรง 

ผลกัดนัของมนัเองผมเช่ืออยา่งนัน้ 

 

  

  

  

 


