ข้ อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้ างราคาพลังงานเพือ่ ความเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
ด้วยสภาพการทาธุ รกิจด้านพลังงานในปั จจุบนั ไม่ได้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ตามเจตนาการแปรรู ป ปตท.เข้าตลาด
หลักทรัพย์ แต่หากเป็ นการเข้าควบคุมการทาธุ รกิจพลังงานทั้งระบบ อีกทั้งบุคคลากรของรัฐและเอกชนต่างมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนกันในทุกๆองค์กร ทั้งบอร์ ดบริ หาร บริ ษทั พลังงาน องค์การมหาชน และข้าราชการระดับสู งที่
จะต้องเข้ามากากับดูแล ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ทั้งหมดที่
กล่าวจึงไม่ได้สร้างกลไกการทาธุ รกิจอย่างเสรี และสร้างความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชน เครื อข่ายประชาชนปฏิรูป
พลังงานไทย (คปพ.) จึงมีขอ้ เสนอในการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อความเป็ นธรรมและยัง่ ยืน โดยแยก
นาเสนอในแต่ละชนิดพลังงานได้แก่ ราคาน้ามัน ราคาแอลพีจ ี ราคาเอ็นจีวสี าหรับภาคขนส่ง ราคาก๊าซธรรมชาติ
สาหรับทีข่ ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ ราคาไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
๑.การปฏิรูปโครงสร้ างราคานา้ มัน
สาหรับแนวทางปฏิรูปโครงสร้ างราคาน ้ามันนัน้ มีตวั แปรที่เกี่ยวข้ องและถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการกาหนด
ราคาน ้ามันและยังเป็ นการใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเอื ้อผลประโยชน์ให้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ในธุรกิ จพลังงาน ได้ แก่ การ
กาหนดราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีบารุงท้ องที่หรื อภาษีเทศบาล กองทุนน ้ามัน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ค่าการตลาด ภาษีมลู ค่าเพิ่ม เป็ นต้ น
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอเสนอปั ญหาและแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ ราคาน ้ามัน
เป็ นไปตามธรรมชาติและเป็ นไปตามกลไกการตลาดอย่างเสรี และเป็ นธรรมกับทุกๆฝ่ าย ในการปฏิรูปดังต่อไปนี ้
๑.๑. ลดราคานา้ มันหน้ าโรงกลั่นของประเทศไทย
เสนอยกเลิกการอิงราคาน้ ามันสาเร็ จรู ปตลาดสิ งคโปร์ การที่กระทรวงพลังงาน ได้กาหนดโครงสร้างราคา
น้ ามันสาเร็ จรู ป ณ โรงกลัน่ โดยอิงราคาตลาดน้ ามันสาเร็ จรู ปที่สิงคโปร์ แล้วนามาบวกเพิ่มต้นทุนเทียมที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง
ให้กบั โรงกลัน่ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย ได้แก่การบวกค่าใช้จ่ายในการนาเข้า (ค่าขนส่ ง +ค่าการประกันภัย + ค่า
ปรับปรุ งคุณภาพ และ ค่าสู ญเสี ยระหว่างทาง) ซึ่ งทาให้ประชาชนต้องใช้น้ ามัน ราคา ณ โรงกลัน่ หรื อ ราคาขายส่ ง
ซึ่ งหมายถึงราคาที่ยงั ไม่รวมภาษีและกองทุนต่างๆ แพงกว่าความเป็ นจริ งและแพงกว่าราคาที่สิงคโปร์ จึงไม่มีความ
เป็ นธรรมต่อประชาชนผูใ้ ช้น้ ามันทั้งประเทศ ดังนั้น จึงขอให้ยกเลิกโครงสร้างราคาน้ ามันสาเร็ จรู ปดังกล่าวนี้ เสี ย

๑

เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอเสนอดังนี้
ก. กาหนดราคาน้ ามันสาเร็ จรู ป ณ โรงกลัน่ ในประเทศ ต้องจาหน่ายไม่เกิน ราคาที่ส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ (ที่ยงั ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการส่ งออก)
ข. ต้องไม่เกินราคาอ้างอิงน้ ามันสาเร็ จรู ป ตลาดสิ งคโปร์ (ที่ยงั ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการ
นาเข้า)

๒

ค. ต้ องไม่เกินราคาน ้ามันดิบดูไบบวกค่าการกลัน่ ไม่เกิน ๖.๕ ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาต่อ ๑ บาร์ เรล หรื อ
ประมาณ ๑.๔๘ บาทต่อลิตร ซึง่ ใกล้ เคียงกับค่าการกลัน่ สูงที่สดุ ในรอบ ๒๐ ปี ของสิงคโปร์ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๑ อยูท่ ี่ประมาณไม่เกิน ๖.๕ ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาต่อ ๑ บาร์ เรล ซึง่ ค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
๒๐ ปี ของโรงกลัน่ ในประเทศสิงคโปร์ ตังแต่
้ ปี ๑๙๙๒-๒๐๑๒ ที่คา่ การกลัน่ เพียงแค่ ๒.๙๔ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อ ๑ บาร์ เรล หรื อ ๖๗ สตางค์ตอ่ ลิตร แต่จากข้ อมูลโครงสร้ างราคาน ้ามันในกรุงเทพฯ
จัดทาสานักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ระบุวา่ ปั จจุบนั โรงกลัน่
ไทยได้ คา่ การกลัน่ โดยเฉลี่ยสูงถึง ๒.๕๐ บาทต่อลิตร หรื อประมาณ ๑๑ ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาต่อ ๑
บาร์ เรล ซึง่ เป็ นการเอากาไรเกินควรไปอย่างมากเมื่อเทียบกับราคาหน้ าโรงกลัน่ ที่สิงคโปร์

๓

การดาเนินการเฉพาะส่ วนดังกล่ าวนีจ้ ะส่ งผลทาให้ ราคานา้ มันเบนซินลละดีเซลลดลงทันทีอย่ าง
น้ อย ๒-๓ บาทต่ อลิตร
๑.๒ หยุดจัดเก็บกองทุนนา้ มัน รัฐต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ นาเงินกองทุนไปใช้ รักษาเสถียรภาพความ
ผันผวนของราคาน ้ามันที่สงู ขึ ้นผิดปกติอย่างรุนแรงเท่านัน้ สภาพการณ์ ณ ปั จจุบนั กองทุนน ้ามันมีสถานะเงิน
คงเหลือถึง ๔๒,๔๖๙ ล้ านบาท ตามรายงานของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ มีมากเกินความจาเป็ นสาหรับการรักษาเสถียรภาพของราคาน ้ามัน และควรมีไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
ล้ านบาท อีกทั้งในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา การใช้เงินกองทุนน้ ามันไม่ได้ถูกใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพความผันผวนของ
ราคาน้ ามันอย่างแท้จริ ง รวมทั้งการใช้ เงินกองทุนน้ ามันไปชดเชยและอุดหนุนพลังงาน อย่างไม่เป็ นธรรมและขาด
ความโปร่ งใส ที่ผา่ นมาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน ขัดต่อ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง มาตรา ๑๒ ว่าด้วยเรื่ อง
การจัดเก็บเงินกองทุนต้องออกเป็ น พระราชบัญญัติ และไม่ผา่ นความเห็นชอบของตัวแทนปวงชน หรื อไม่ผา่ น
ขั้นตอนในระบบรัฐสภา ขณะที่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน มีความเห็นว่า สถาบันบริ หารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เครือข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงขอเสนอให้ หยุดเก็บ
เงินเข้ ากองทุนนา้ มันกับเชื้อเพลิงทุกชนิด ซึ่งจะเป็ นผลทาให้ ราคานา้ มันเบนซิน ดีเซล และก๊ าซโซฮอล ลดลง
ประมาณ ลิตรละ ๕๐ สตางค์ ถงึ ๖.๗๕ บาท โดยทันที

๔

๑.๓.เลิกจัดเก็บเงินเข้ ากองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน เพราะที่ผา่ นมากองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงาน ซึ่ งเก็บเงินจากผูใ้ ช้น้ ามันทุกชนิ ดลิตรละ ๒๕ สตางค์ จนสถานะกองทุน ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมากถึง ๔๒,๙๙๓.๑๐ ล้านบาท เงินดังกล่าวกลับไม่ถูกนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้
น้ ามันซึ่ งเป็ นผูจ้ ่ายเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเลย แต่กลับเอาไปใช้ในการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานและ
อาคารเป็ นสาคัญ เมื่อผูจ้ ่ายเงินและผูร้ ับประโยชน์จากกองทุนดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวพันกัน จึงผิดทั้งหลักการและ
ความชอบธรรมอย่างสิ้ นเชิง อีกทั้งยังมีรายงานจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มีการใช้เงินจากกองทุนดังกล่าว
ผิดวัตถุประสงค์ (ตามเอกสารแนบ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ.๐๐๑๕/๔๖๘๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๓) จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนนี้ ซึ่งจะเป็ นผลทาให้ ราคานา้ มันโดยภาพรวม ลดลง
๒๕ สตางค์ ต่อลิตร

๑.๔. จัดตัง้ กองทุนพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่ประกาศในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ ๒๑ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ ๑๑ ที่กรุงปารี ส ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ขอเสนอให้ ตราพระราชบัญญัตจิ ดั ตังกองทุ
้
นพลังงานหมุนเวียน เพื่อ
เป็ นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองได้ ลดการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ ลด
๕

การใช้ พลังงานจากฟอสซิลที่ทาให้ เกิดมลภาวะ และใช้ แล้ วหมดไป โดยให้ โอนเงินจากกองทุนน ้ามันที่มากเกิน
สมควร มาประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้ านบาท จากยอดสะสมกองทุนน ้ามันทังหมดเมื
้
่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ที่มีสงู
ถึง ๔๒,๔๖๙ ล้ านบาท และสาหรับกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึง่ สถานะกองทุน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มี
มากถึง ๔๒,๙๙๓.๑๐ ล้านบาท ให้ โอนเงินมาเฉพาะในส่วนที่เก็บจากผู้ใช้ รถยนต์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไปลิตร
ละ ๒๕ สตางค์ ให้ มาเป็ นทุนประเดิมในการจัดตังกองทุ
้
นพลังงานหมุนเวียน โดยให้ ดาเนินการตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
ก. ให้ จดั เก็บเงินเข้ ากองทุนพลังงานหมุนเวียน จากปริมาณที่ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นเกณฑ์
ประเภทพลังงานใดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากให้ เก็บเงินเข้ ากองทุนดังกล่าวมาก สูงสุดไม่เกิน
3 บาทต่อลิตร เพื่อไปชดเชยให้ พลังงานจากพืชที่ชว่ ยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะ เอทานอล
และไบโอดีเซล
ข. การชดเชยให้ พลังงานหมุนเวียนที่ได้ จากพืชพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ให้
เปลี่ยนจากการชดเชยไปให้ โรงกลัน่ น ้ามันซึง่ มีเพียงไม่กี่ราย ซึง่ ได้ รับเงินตามสูตรคานวณต้ นทุนที่เกิน
ความจริง มาเป็ นการแบ่งชดเชยตรงไปที่โรงกลัน่ น ้ามันตามค่าใช้ จา่ ยจริง และรวมถึงการชดเชยตรงให้
โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตไบโอดีเซล โรงงานผลิตน ้าตาล โรงงานผลิตน ้ามันปาล์มดิบ และ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน เช่น มันสาปะหลัง อ้ อย และ ปาล์ม อย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึง
ค. ให้ ชดเชยพืชพลังงานในราคาที่เป็ นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค โดยการอ้ างอิงราคาวัตถุดบิ ที่แท้ จริง
ราคาตลาดโลก และราคาประเทศเพื่อนบ้ านประกอบเข้ าด้ วยกัน ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ราคาเอทานอลของ
ประเทศไทยที่โรงกลัน่ น ้ามันได้ รับตามสูตรคานวณอยูท่ ี่ ๒๓.๘๒ บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาเอทานอล
ของประเทศบราซิล และสหรัฐอเมริกาอยูเ่ พียงแค่ ๑๘-๑๙ บาทต่อลิตรเท่านัน้ ในขณะที่โรงกลัน่ น ้ามัน
ได้ รับราคาไบโอดีเซลที่ผลิตจากน ้ามันปาล์ม ลิตรละ ๓๒.๓๗ บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาน ้ามันปาล์ม
ดิบ(เกรดเอ) อยูท่ ี่ประมาณ ๒๘.๗๕-๓๐.๒๕ บาทต่อลิตรเท่านัน้ ซึง่ ถือว่าสูตรคานวณราคาไบโอดีเซล
และเอทานอลยังสูงเกินไป และจาเป็ นต้ องปรับให้ มีราคาลดลงเสียก่อน ไม่ให้ เกินราคาตลาดโลก ใน
เบื ้องต้ นนี ้ให้ ชดเชยการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซลโดยตรงทังกระบวนการ
้
ให้ ไม่เกินลิตรละ 11
บาท เฉพาะในส่วนที่ ใช้ สาหรับการเติมน ้ามันเป็ นแก๊ สโซฮอล และการผสมดีเซลเท่านัน้ เพื่อให้ มีราคา
น ้ามันทุกประเภท มีราคาใกล้ เคียงกับประเทศเพื่อนบ้ าน บนฐานการคานึงคุณภาพของสิ่งแวดล้ อม
ควบคูก่ นั ไป
๖

ง. ในกรณีที่เงินเรี ยกเก็บเข้ ากองทุนพลังงานหมุนเวียนจากชนิดน ้ามันที่ผลิตก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มาก
นัน้ ไม่เพียงพอที่จะมาชดเชยตามที่กล่าวมาข้ างต้ น ให้ นาเงินที่ได้ รับโอนจากกองทุนน ้ามัน และ
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน มาสนับสนุนการชดเชยดังกล่าวในช่วงแรก หากมีแนวโน้ มไม่เพียงพอ ให้ เพิ่ม
การจัดเก็บเงินเข้ ากองทุนพลังงานหมุนเวียนด้ วยอัตราที่สงู ขึ ้นในโอกาสต่อไป
ทังนี
้ ้ข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ น ก็เป็ นการสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล ในการปรับภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ของรัฐบาลที่กาหนดให้ คดิ คานวณภาษีสรรพสามิตตามการปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
(คปพ.) ไม่เห็นด้ วยที่จะใช้ กลไกภาษีสรรพสามิต มาจัดเก็บกับพลังงานแต่ละประเภทตามอัตราการปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เพราะเงินเหล่านี ้จะต้ องนาส่งเข้ ากระทรวงการคลัง และไม่ได้ นากลับมาช่วยเหลื อ
พลังงานที่ลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จึงควรใช้ กลไกของกองทุนพลังงานหมุนเวียนให้ ทาหน้ าที่
ดังกล่าวนี ้ ตามสูตรการคานวณโดยปราศจากการใช้ ดลุ ยพินิจและเลือกปฏิบตั ิในการส่งเสริมหรื อไม่
ส่งเสริมพลังงานใด
๑.๕. ปรับภาษีสรรพสามิตให้ เป็ นกลไกทาให้ พลังงานทุกประเภทคุ้มค่ าเท่ ากัน
เนื่องจากพลังงานแต่ละประเภทมีอตั ราการสิ้ นเปลืองไม่เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะที่ราคาปิ โตรเลียม
ทั้งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่ อง จนมีราคาต่ากว่าเอทานอลที่ใช้ผสมเป็ นแก๊สโซฮอล และมีราคาต่า
กว่า ไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์ม การสนับสนุนให้ประชาชนใช้แก๊สโซฮอล หรื อไบโอดีเซลมากเกินไป ย่อมทาให้
เกิดภาระการชดเชยอย่างไม่รู้จบสิ้ น ในขณะเดียวกันหากไม่ส่งเสริ มพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานเพื่อมาใช้ผลิต
เป็ นแก๊สโซฮอล หรื อไบโอดีเซล ก็กลับเป็ นการทาลายสิ่ งแวดล้อมและทาลายการพึ่งพาตนเองในที่สุด ดังนั้นจึงควร
ใช้ภาษีสรรสามิตมาเป็ นกลไกเพื่อทาให้ราคาพลังงานแต่ละประเภท เมื่อเทียบกับอัตราการสิ้ นเปลืองแล้ว มีคุณค่า
เท่ากัน หมายความว่า ให้ราคาขายปลีกของราคาน้ ามันทุกประเภทเมื่อเปรี ยบเทียบแล้ว สามารถเดินทางด้วยระยะทาง
ที่เท่ากันด้วยจานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จึงควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สู งสุ ดสาหรับเบนซิ น 95 และ
ดีเซลพรี เมียม(ที่ไม่ผสมไบโอดีเซล)สู งสุ ดอยูท่ ี่ 3 บาทต่อลิตร ส่ วนน้ ามันแก๊สโซฮอลและดีเซลที่ผสมไบโอดีเซลไม่
เกิน 7 เปอร์ เซ็นต์ ให้จดั เก็บลดหลัน่ ลงไป ตามลาดับ โดยไม่ตอ้ งจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในส่ วนของไบโอดีเซล ที่
ผลิตจากน้ ามันปาล์ม และเอทานอลในประเทศใดๆทั้งสิ้ น
๑.๖ ค่ าการตลาด รัฐต้องกาหนดเพดานสู งสุ ดค่าการตลาดน้ ามันสาเร็ จรู ปขายปลีกทุกชนิด เนื่ องจาก
ปั จจุบนั ค่าการตลาดน้ ามันสาเร็ จรู ป อยูร่ ะหว่าง ๑.๘๘ บาท ถึง ๓.๒๑ บาท (อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานนโยบาย
๗

และแผนพลังงาน ที่แสดงโครงสร้างราคาน้ ามันขายปลีกในกรุ งเทพฯ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) พบว่าเมื่อ
ราคาอ้างอิงน้ ามันสาเร็ จรู ปตลาดสิ งคโปร์ ลดลง แต่ราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศไม่ลดลงตามกลไกตลาดสิ งคโปร์
ดังที่ควรจะเป็ น เพราะ ผูป้ ระกอบการค้าน้ ามัน กลับมาบวกเพิม่ ในส่ วนค่าการตลาด ดังนั้นเพื่อความเป็ นธรรมต่อ
ผูค้ า้ น้ ามันและผูบ้ ริ โภคจึง ให้กาหนดเพดานสู งสุ ดของค่าการตลาดของน้ ามันสาเร็ จรู ป แต่ละชนิด ไม่เกินลิตรละ
๒.๐๐ บาท
หากดาเนินการตามที่กล่าวมาข้ างต้ นทัง้ ๖ มาตรการแล้ ว จะพบว่า ราคาน ้ามันเบนซิน แก๊ สโซฮอล และ
ดีเซล จะลดลงไปประมาณ ๒.๘๘ – ๑๔.๖๒ บาทต่อลิตร ดังนี ้

ราคาขายปลีกเบนซิน ๙๕ จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๓๐.๐๖ บาทต่อลิตร จะเหลือ
๑๘.๖๐ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๑๑.๔๖ บาทต่อลิตร
ราคาขายปลีกแก๊ สโซฮอล ๙๕ E๑๐ จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๒๓.๑๐ บาทต่อลิตร จะ
เหลือ ๑๘.๓๐ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๕.๘๐ บาทต่อลิตร
๘

ราคาขายปลีกแก๊ สโซฮอล ๙๑ E๑๐ จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๒๒.๖๘ บาทต่อลิตร จะ
เหลือ ๑๗.๒๔ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๔.๕๖ บาทต่อลิตร
ราคาขายปลีกแก๊ สโซฮอล ๙๑ E๒๐ จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๒๐.๗๔ บาทต่อลิตร จะ
เหลือ ๑๖.๒๙ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๔.๔๕ บาทต่อลิตร
ราคาขายปลีกแก๊ สโซฮอล ๙๑ E๘๕ จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๑๗.๘๙ บาทต่อลิตร จะ
เหลือ ๑๒.๑๓ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๕.๗๖ บาทต่อลิตร
ราคาขายปลีกดีเซล B๗ (ผสมน ้ามันไบโอดีเซลจากปาล์ม ๖.๕-๗ เปอร์ เซนต์) จากเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๙ ซึง่ อยูท่ ี่ ๑๙.๒๙ บาทต่อลิตร จะเหลือ ๑๖.๑๘ บาทต่อลิตร ลดลงไป ๓.๑๑ บาทต่อลิตร
นอกจากนี ้ในการประกาศโครงสร้ างราคาขายปลีกกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เครื อข่ายประชาชน
ปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ขอเรี ยกร้ องให้ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นาเสนอโครงสร้ างราคาน ้ามันดีเซล
เกรดพรี เมียม(ที่ไม่ผสมไบโอดีเซล) ซึง่ มีจาหน่ายในสถานีบริการเช่น ปตท เป็ นต้ น

๙

๒.การปฏิรูปโครงสร้ างราคาก๊ าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ ม( LPG)
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ขอเสนอให้ ปรับลดราคา ขายปลีก LPG ตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้
๒.๑ ให้ กาหนดราคาขาย LPG ณ โรงลยกก๊ าซ ไม่ เกินราคาสูตร cp-๒๐ หรือ ไม่ เกินราคา
ตลาดโลกที่ประเทศไทยใช้ อ้างอิงลดลงไปอีก ๒๐ ดอลลาร์ ต่อตัน โดยราคาตลาดโลกหรือ cp คือราคาที่
กระทรวงพลังงานใช้ อิงราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา ซาอุดอิ าระเบีย (Contract Price:
CP) ซึ่งปั จจุบัน โรงลยกก๊ าซไทย เป็ นผู้ผลิตก๊ าซ LPG ทัง้ หมดถึงร้ อยละ ๕๑ ของการจัดหาก๊ าซ
LPG ทัง้ ประเทศ ลต่ กลับคิดราคา LPG ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใน
ราคาขายของโรงลยกก๊ าซที่ขายให้ คลังก๊ าซที่ ๔๓๖ เหรียญสหรัฐต่ อตัน หรือ ประมาณ ๑๕.๗๗ บาทต่ อ
กิโลกรัม ในขณะที่ราคาตลาดโลก (CP) ในเดือนมกราคม มีราคาอยู่ท่ ี ๓๖๓ ดอลลาร์ ต่อตัน หรือ

ประมาณ ๑๓.๑๓ บาทต่ อกิโลกรัม(โดยใช้ อัตราลลกเปลี่ยน ๓๖.๑๗๖๑ บาทต่ อเหรียญสหรัฐ) ลละล่ าสุด
ราคาตลาดโลก(CP)ลดลงอีกในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีราคา ๒๙๗ ดอลลาร์ หรือ ประมาณ ๑๐.๗๔
๑๐

บาทต่ อ กิโลกรัม จะทาให้ LPG ที่จัดหาโดยรวมถูกลงมาทันที ๔.๒๑ บาทต่ อกิโลกรัม (จากราคา ๔๑๓
ดอลลาร์ ต่อตัน หรือ ๑๔.๙๕๕๐ บาทต่ อกิโลกรัม)
๒.๒ ในส่ วนของก๊ าซ LPG ที่ต้องนาเข้ าจากต่ างประเทศ ซึ่งในปั จจุบัน ปตท. เป็ นผู้นาเข้ าลต่
เพียงรายเดียว โดยได้ รับการชดเชยส่ วนต่ างของราคาจากกองทุนนา้ มันตามมติคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) ในราคาตลาดโลกบวกเพิ่มอีก 85 เหรียญสหรั ฐต่ อตัน CP+๘๕ (ราคา
ตลาดโลก+ค่ าขนส่ งลละค่ าดาเนินการนาเข้ า ๘๕ ดอลลาร์ ต่อตัน) เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน
ไทย (คปพ.) ขอเสนอให้ เปิ ดเสรี นาเข้ าโดยการประมูลหาผู้นาเข้ าที่ให้ ราคาLPG รวมค่ าขนส่ งลละค่ า
ดาเนินการนาเข้ า ต่าที่สุด หรื อตามสูตร CP+X ซึ่งจะต้ องต่ากว่ า ราคา CP+๘๕
๒.๓ LPG ที่ผลิตได้ ในประเทศจากทุกลหล่ งผลิตต้ องมีราคาไม่ เกินราคาตลาดโลก ลดลงไปอีก
๒๐ เหรียญสหรัฐต่ อตัน หรือ CP-๒๐
๒.๔ ให้ จัดเก็บเงินจากผู้ใช้ LPG ทุกภาคส่ วนรวมถึงอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เข้ ากองทุน
พลังงานหมุนเวียน ลละกองทุนนา้ มัน ในอัตราเท่ ากัน ลต่ ณ ปั จจุบันนี ้ สถานะเงินกองทุนนา้ มัน ในส่ วน
ผู้ใช้ LPG มีถงึ ๗,๒๘๗ ล้ านบาท ข้ อมูลวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีมากเกินความจาเป็ น จึงขอให้
ยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ ากองทุนนา้ มันไว้ ช่ ัวคราว ซึ่งปั จจุบันถูกจัดเก็บในอัตรา ๐.๒๓๓๑ บาทต่ อ
กิโลกรัม ซึ่งจะทาให้ ราคาจัดหา LPG ลดลง ๐.๒๓๓๑ บาทต่ อกิโลกรัม

๑๑

จากมาตรการข้ างต้ น จะทาให้ ราคาจัดหา LPG ต่ากว่ า หรือใกล้ เคียงกับราคาตลาดโลก
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ขอเสนอให้
ซึ่งราคาขายปลีก LPG ณ ปั จจุบัน อยู่ท่ ี ๒๒.๒ บาทต่ อกิโลกรัม หากดาเนินการตามข้ อเสนอ
ข้ างต้ น ลละดาเนินการในการจัดเก็บเข้ ากองทุนพลังงานหมุนเวียนตามการปล่ อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ไม่ เกิน ๑.๒๕ บาท ต่ อกิโลกรัม จากมาตรการยกเลิกการจัดเก็บเข้ ากองทุนนา้ มัน
๐.๒๓๓๑ บาทต่ อกิโลกรัม บาทต่ อกิโลกรัม ลละ มาตรการปรับโครงสร้ างราคาก๊ าซที่คลังก๊ าซ ไม่ เกินราคา
ตลาดโลกลละลดลงไปอีก ๒๐ ดอลลาร์ ต่อตัน) จะลดลงไปรวม ๓.๕๐บาทต่ อกิโลกรัม ส่ งผลให้ ราคาขาย
ปลีก ลดลงไปเหลือเพียง ๑๘.๗๙ บาทต่ อกิโลกรัม (รวมภาษีสรรพสามิตร ๒.๑๗ บาทต่ อกิโลกรัม ภาษี
เทศบาล ๐.๒๑๗ บาทต่ อกิโลกรั ม ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ค่ าการตลาด ๓.๒๕๖๖ บาทต่ อกิโลกรั ม ตามสูตร
โครงสร้ างภาษี ค่ าการตลาดเดิม)
ซึ่งจะส่ งผลทาให้ ก๊ าซ LPG ถังละ ๑๕ กิโลกรัม ปั จจุบันราคา ๓๓๔.๓๕ บาทต่ อถัง จะลดเหลือ
๒๘๑.๘๕ บาทต่ อถัง หรือลดลงไป ๕๒.๒๐ บาทต่ อถัง หรือลดลงไปอีก ๑๕.๗๐%(ราคาLPG ข้ างต้ นยัง
ไม่ รวมค่ าจัดส่ งจากร้ านค้ าไปยังครั วเรื อนผู้ซือ้ ถังละ ๓๕ บาทในเขตกรุงเทพฯลละปริมณฑล)

สาหรับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี มีสัดส่ วนการใช้ LPG สูงถึง ๓๔ เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งมากกว่ าทุกกลุ่ม
ลละเป็ นการลสวงหาผลกาไรอย่ างมหาศาลจากทรั พยากรของประเทศ โดยปราศจาก การจัดเก็บ ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนา้ มัน ลละค่ าการตลาด ลต่ ก็เป็ นการใช้ ทรั พยากรที่สามารถใช้ เป็ น
๑๒

พลังงานในประเทศได้ ด้วย จึงเท่ ากับลดทอนการพึ่งพาพลังงานในประเทศให้ ต้องนาเข้ าทรัพยากรจาก
ต่ างประเทศมากขึน้ ในขณะเดียวกันยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ ทาลายสิ่งลวดล้ อม อีกทัง้ ราคาปิ โตร
เคมีท่ ลี ดหรื อต่าลงมากนัน้ ยังทาให้ ยางสังเคราะห์ ท่ ผี ลิตจากปิ โตรเคมีมีราคาลดลง ส่ งผลทาให้ ราคา
ยางพาราลดลงไปด้ วย ดังนัน้ คุณค่ าของทรัพยากรที่คิดกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี จึงต้ องจัดเก็บเงิน
เข้ ากองทุนพลังงานทดลทนที่ ๑.๒๕ บาทต่ อกิโลกรัม ลละคิดภาษีสรรพสามิต ที่ ๓ บาทต่ อกิโลกรัม ซึ่งจะ
ส่ งผลทาให้ กองทุนพลังงานทดลทนจะได้ เงินจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ปี ละประมาณ ๓,๔๗๑ ล้ านบาท
(อ้ างอิงปริมาณการใช้ ปี ๒๕๕๗) ที่จะมาช่ วยสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากการเสีย
โอกาสที่ไม่ ได้ ผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติในส่ วนดังกล่ าว ส่ วนภาษีสรรพสามิตจากอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี จะได้ ภาษีเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนเงินประมาณ ๘,๓๓๑ ล้ านบาท (อ้ างอิงปริมาณการใช้ ปี ๒๕๕๗) การที่
ต้ นทุนอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีสูงขึน้ ๔.๒๕ บาทต่ อกิโลกรั ม ย่ อมส่ งผลทาให้ ราคายางสังเคราะห์ สูงขึน้
ตามไปด้ วย ซึ่งจะมีส่วนทาให้ ยางพารามีโอกาสสูงขึน้ ตามมาด้ วยเช่ นกัน

๓. การปฏิรูปโครงสร้ างราคาก๊าซธรรมชาติสาหรับภาขนส่ ง NGV
ด้ วยรัฐบาลในยุคอดีตได้ มีนโยบายส่งเสริมให้ รถยนต์หนั มาใช้ พลังงานทางเลือกที่ผลิตได้ ในประเทศเพื่อลด
การนาเข้ านามันและลดค่าใช้ จา่ ยจากราคาน ้ามันตลาดโลกที่สงู ขึ ้นอย่างมาก รัฐจึงส่งเสริมให้ รถยนต์รับจ้ างสาร
ธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถเมล์ รถตู้โดยสาร รถบรรทุก หันมาใช้ NGV โดยได้ รับการส่งเสริม ค่าใช้ จา่ ยในการ ติต
ตังให้
้ ฟรี สาหรับรถแท็กซี่ และได้ ใช้ NGV ในราคาถูกกว่าภาคประชาชน สาหรับรถบรรทุกนัน้ ผู้ประกอบการได้
ลงทุนแปลงเครื่ องยนต์ให้ สามารถใช้ NGV ได้ ด้วยงบประมาณคันละ ๔-๕ แสนบาทต่อคัน และเมื่อแปลงเครื่ อง
แล้ วจะไม่สามารถเติมน ้ามันดีเซลได้ อีก และยังให้ ความมัน่ ใจว่าจะควบคุม ราคา NGV ให้ มีราคาต่ากว่าน ้ามัน
ดีเซล ครึ่งหนึง่ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ประชาชนหันมาใช้ NGV มากขึ ้น ทังยั
้ งได้ รับการส่งเสริมในด้ านภาษี

๑๓

ด้ วยสถานการณ์ ณ ปั จจุบนั นี ้ราคาน ้ามันดิบ น ้ามันสาเร็ จรูปในตลาดโลกลดต่าลงมามาก ยกตัวอย่าง
น ้ามันดีเซล ตลาดสิงคโปร์ ดีเซลราคาเพียงลิตรละ ๗.๑๑ บาท (อ้ างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ ณ วันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๕๙) ในขณะที่ต้นทุนการจัดหา NGV สาหรับยานยนต์ อยูท่ ี่ กก.ละ ๘.๖๒๙๒ บาท(ตามมติ กบง.
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) ซึง่ จะเห็นว่ามีต้นทุนที่สงู กว่าดีเซล ทาให้ ราคา NGV สาหรับยานยนต์ไม่สะท้ อนต้ นทุน
ตามสภาวะตลาดเสรี อย่างที่จะเป็ น ด้ วยสาเหตุ 2 ประการดังนี ้

๑๔

ประการที่หนึ่ง ต้นทุนราคาก๊าซ NGV ไม่สะท้อนราคาตลาดเสรี ในถูมิภาคและไม่สะท้อนราคาน้ ามัน
เตาที่ลดลงมาตามราคาน้ ามันดิบ (อ้ างอิงตามราคาตลาดสิงคโปร์ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) และในส่ วนของ
ค่าบริ หารจัดการ ค่าขนส่ งมีสัดส่ วนสู งถึงร้อยละ ๔๐ ของราคาเนื้ อก๊าซ ซึ่ งเป็ นต้นทุนที่ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าเป็ น
ต้นทุนที่มีการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความโปร่ งใสหรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติ
ณ ปากหลุม ที่มีราคาสู งกว่าราคาก๊าซธรรมชาติในประเทศที่มีการแข่งขันเสรี ทาให้ราคาก๊าซ NGVแพงขึ้นกว่าที่
จะเป็ น
ประการที่สอง การขยายสถานีบริ การนอกแนวท่อ ทาให้ เกิดต้ นทุนจากค่าขนส่งที่สงู และเกิดปั ญหาขาด
ก๊ าซไม่พอเพียงในบางช่วงเวลาที่มีรถยนต์ใช้ บริการจานวนมาก
ดังนั้น เครือข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงมีข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้ างราคา NGV
ดังต่ อไปนี้

๑๕

๓.๑ ขอให้มีการตรวจสอบต้นทุนการบริ หารจัดการ ด้านต้นทุนค่าขนส่ งก๊าซ NGV ที่แท้จริ ง ราคาเฉลี่ย
ปั้ ม NGV ที่อยูใ่ นแนวท่อและนอกแนวท่อที่ตอ้ งใช้รถขนส่ งที่เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค และ ตรวจสอบสัญญาซื้ อ
ขายก๊าซธรรมชาติ ณ ปากหลุม ทุกแหล่งที่มาอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
๓.๒ รัฐต้ องวางแผนการใช้ NGV สาหรับยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในปั จจุบนั นี ้ต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยจากสถานีในแนวท่อก๊ าซ อยูท่ ี่ ๒.๔๓ บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยในการดาเนินการของสถานี
นอกแนวท่อก๊ าซของ ปตท. สูงถึง ๗.๑๐ บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทาให้ ต้นทุนค่าใช้ จา่ ยดาเนินการโดยเฉลี่ยอยู่ที่
๕.๕๖ บาทต่อกิโลกรัม ดังนัน้ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนี ้ จึงต้ องกาหนดให้ มีการสร้ าง ปั ม้ NGV เฉพาะใน
แนวท่อเท่านันเพื
้ ่อเพิ่มสัดส่วนการขายให้ มากขึ ้น และทยอยยกเลิกสถานีนอกแนวท่อ หรื อ เปลี่ยนไปเป็ นสถานี
บริการน ้ามันหรื อ สถานีบริ การ LPG แทน สาหรับสถานีที่สร้ างไว้ ก่อนหากมีการก่อสร้ างแนวท่อที่ได้ ลงทุนสร้ าง
ท่อก๊ าซเพิ่มเติมให้ เชื่อมต่อระบบกับการขนส่งโดยท่อก๊ าซ เพื่อลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการนอกแนวท่อ
ก๊ าซให้ มากที่สดุ อันเป็ นสาเหตุสาคัญทาให้ ก๊าซ NGV มีต้นทุนสูงขึ ้น หากดาเนินการได้ สาเร็จตามที่กล่าวมา
ข้ างต้ นก็จะส่งผลทาให้ คา่ บริ หารจัดการเหลืออยูเ่ พียงในแนวท่อเท่านัน้ และมีราคาอยู่ที่ ๒.๔๓ บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากค่าเฉลี่ยในปั จจุบนั ซึง่ สูงถึง ๕.๕๖ บาทต่อกิโลกรัม หรื อลดลงไปประมาณ ๓.๐๙ บาทต่ อกิโลกรัม
๓.๓ รัฐต้ องยกเลิกสูตรการหาค่าเฉลี่ยต้ นทุนเนื ้อก๊ าซ ที่นา ราคานาเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว LNG มา
คานวณรวมในสูตร เพราะจะทาให้ ราคาต้ นทุนสูงขึ ้น และควรจะนาก๊ าซที่จดั หาได้ ในประเทศให้ ภาคขนส่งใช้ ก่อน
ก็จะหมดปั ญหาเรื่ องการนาเข้ า ก๊ าซธรรมชาติเหลว LNG เพื่อภาคขนส่ง
๑๖

๓.๔ การกาหนดราคา NGV ควรจะมีราคาครึ่งหนึง่ ของราคาขายปลีกดีเซล ตามที่เคยให้ นโยบายเชิญ
ชวนเอาไว้ (อ้ างอิงตามมติ ครม. ณ ปี ๒๕๔๕) ซึง่ ราคาดีเซล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ อยูท่ ี่ ลิตรละ ๑๙.๒๙
บาท หากเทียบราคาดีเซลดังกล่าว NGV ควรจะมีราคาขายปลีกสุทธิที่รวมภาษีแล้ วต้ องไม่เกิน ๑๐.๔๑ บาท
ต่อกิโลกรัม และเมื่อมีการปรับลดราคา ดีเซลลงมาก็จะต้ องพิจารณาปรับลดราคา NGV ด้ วยเช่นกัน

๑๗

๔. ปฏิ รปู โครงสร้างราคาไฟฟ้ า
ราคาค่าไฟฟ้า ขึน้ อยู่กบั ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าซึง่ ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ๘๔.๑๔%
๘.๓๗ % ค่าบารุงรักษา ๒.๒๐% ค่าบริการ ๔.๘๕% ค่าการขาย ๐.๔๔%

ค่าการผลิต

๑๘

ค่าเชื ้อเพลิงเป็ นต้ นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้ วย ก๊ าซธรรมชาติ ๖๗.๔๒% ถ่านหินลิกไนต์
๑๙.๒๐% พลังงานน ้า ๑๐.๒๙% น ้ามันเตา ๐.๘๒% น ้ามันดีเซล ๐.๒๑% พลังงานทดแทน ๑.๙๗% และซื ้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ๐.๐๘%

๑๙

เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ตังข้
้ อสังเกต ราคาก๊ าซธรรมชาติ ที่ กฟผ.ซื ้อจาก ปตท. ใน
ราคา ๓๑๒.๖บาทต่อล้ านบีทียู ซึ่งเป็ นรายงานในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ตามโครงสร้ าง คือ
ราคาก๊ าซที่ กฟผ.ซื ้อจาก ปตท.=ราคาเนื ้อก๊ าซเฉลี่ย +ค่าการตลาด+อัตราค่าผ่านท่อ
= ๒๘๘.๔๙ + ๒.๑๕ + ๒๑.๙๙
= ๓๑๒.๖ บาทต่อล้ านบีทียู
โดยราคาเนื ้อก๊ าซนันมาจากสู
้
ตรเฉลี่ยจากแหล่งที่มา คือ อ่าวไทย ๖๗.๑๔% ก๊ าซจากพม่า ๒๘.๙๑% และนาเข้ า
ในรูปก๊ าซธรรมชาติเหลว หรื อ LNG ๓.๙๕%
ราคาเนื ้อก๊ าซเฉลี่ย = ๒๔๑.๔๘X๖๗.๑๔% + ๓๗๗.๕๔x๒๘.๙๑% + ๔๓๕.๗๘ x ๓.๙๕%
= ๒๘๘.๔๙ บาทต่อล้ านบีทียู

ในขณะที่ ก๊ าซที่ส่งเข้ าโรงลยกก๊ าซเพื่อผลิตลอลพีจีเพื่อจุดประสงค์ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ น
หลักนัน้ ราคาถูกกว่ า ในราคาเฉลี่ยที่ ๒๔๓ บาทต่ อล้ านบีทียู อ้ างอิงราคาในปี ๒๕๕๗ โดยได้ ใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติจากสูตรใน Pool๑ ลละภาคปิ โตรเคมีได้ รับการยกเว้ นภาษีสรรพสามิต ไม่ ต้องส่ งเงินเข้ า
๒๐

กองทุนนา้ มัน ลละไม่ เสียค่ าการตลาด เพราะเป็ นการขายส่ งผ่ านท่ อ ซึ่ง กฟผ.ก็ซือ้ ขายผ่ านท่ อลต่ กลับมี
ค่ าการตลาด ส่ วนค่ าผ่ าท่ อที่เก็บมานานควรจะปรับลดลงตามสัดส่ วนเมื่อคุ้มค่ าจากการลงทุนลล้ ว
เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) มีข้อเสนอดังต่อไปนี ้ เพื่อเป้าหมายลดราคาก๊ าซธรรมชาติลง
เพื่อให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้าถูกลง ดังต่อไปนี ้
ก. ปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติให้ลดลงหรือให้ไม่เกินหรือต่ากว่าทีข่ ายให้กบั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงทุนจัดตัง้ สถานีรบั ก๊าซ (Receiving Terminal) อุปกรณ์
ถ่ายและขนย้าย ตลอดจนคลังก๊าซ
ค. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว แอลเอ็นจี เองได้ รวมถึงการเลิก
การผูกขาดจากการซือ้ ก๊าซจาก ปตท.แต่เพียงผูเ้ ดียว
ง. เปิดเสรีให้ผขู้ ายรายอื่นๆสามารถนาเข้าและประมูลขายก๊าซแอลเอ็นจีให้การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทยอย่างโปรงใส โดยเปิดโอกาสให้ปตท.ได้รว่ มประมูลด้วย

๒๑

หากรัฐจริงใจที่จะเข้ าแก้ ไขปั ญหาอย่างจริงจังในเรื่ องการปฏิรูปโครงสร้ างราคา ราคาน้ามัน ราคาแอลพีจ ี
ราคาเอ็นจีวสี าหรับภาคขนส่ง ราคาก๊าซธรรมชาติสาหรับทีข่ ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ ราคาไฟฟ้า ทังระบบ
้
และมีการบริหารจัดการให้ ประชาชนเฉลี่ยการเลือกใช้ พลังงานอย่างเหมาะสมและสมดุล ทังในแง่
้
การจัดการ
วัตถุดบิ ด้ านพลังงานทดแทน ด้ านการจัดหาปิ โตรเลียม อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ภาระเงินกองทุนต่างๆก็ไม่ถกู
นามามาใช้ แก้ ไขปั ญหา และไม่มีการจัดเก็บเข้ ากองทุนใดๆ รัฐก็จะได้ เก็บในส่วนภาษีสรรพสามิต ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
เพื่อนาไปพัฒนาประเทศต่อไป โดยราคาพลังงานไม่สงู มาก ประชาชนรับได้ และเปิ ดเผยโครงสร้ าง ที่มาที่ไปอย่าง
โปร่งใส ผลประโยชน์ก็จะตกกับประเทศชาติและประชาชนต่อไป

๒๒

