แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่ อง
คัดค้ านกฎหมายปิ โตรเลียมปล้ นกลางแดด หยุดมรดกบาปทิงไว้
้ ให้ ลูกหลาน
ตามที่ปรากฏในวาระการประชุมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าจะมีการพิจารณาลงมติ
ให้ ความเห็นชอบ ร่ าง พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และ ร่ างพระราชบัญญัติภาษี เงิน
ได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นั ้น เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย
(คปพ.) ขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี ้
ประการแรก ร่ างกฎหมายปิ โตรเลี ยมทั ้ง ๒ ฉบับ ยังคงเป็ นร่ างกฎหมายที่ไ ม่ฟังเสีย งความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชน เนือ้ หาในกฎหมายดังกล่ าว มีการให้ อานาจบุคคลและคณะบุคคล
ใช้ ดุลพินิจมากแทนหลักเกณฑ์ ท่ ีชัดเจน ก่ อให้ เกิดช่ องว่ างในการทุจริ ตฉ้ อราษฎร์ บังหลวง ทา
ให้ ไม่ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ แก่ รัฐสูงสุด อีกทั ้งยังไม่แก้ ไขให้ ครบถ้ วนตามรายงานผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาการบังคับใช้ พรบ.ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พรบ.ภาษี เงินได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งได้ ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๘ อี ก ทัง้ ยัง ไม่ ฟั ง เสี ย งของการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็น ของประชาชนตามรายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการวิสามัญการมีสว่ นร่ วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เรื่ อง
ปฏิ รู ป กฎหมายปิ โตรเลี ย มเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุด ของประชาชน ไม่ ฟั ง เสี ย งทัก ท้ วงจากประธาน
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิน (คตง.) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และไม่ฟังเสียงคัดค้ านจากมติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ นกฎหมายปิ โตรเลียมทัง้ ๒ ฉบับจึงขาดความชอบธรรมเพราะ
ขั ดกับ หลั กธรรมาภิบาลที่ ดี และเป็ นอั นตรายต่ อผลประโยชน์ ของประเทศชาติไ ปชั่ ว ลู กชั่ ว
หลาน สมควรอย่ างยิ่ ง ที่ ภ าคประชาชนทุ ก หมู่ เหล่ าจะร่ วมกั น ออกมาคั ด ค้ า นกฎหมาย
ปิ โตรเลียมอัปยศ ๒ ฉบับนีจ้ นถึงที่สุด
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ประการที่ สอง หั วใจสาคั ญในการคั ดค้ า นในครั ้งนี ้ สื บเนื่ องมาจากการให้ สั ม ปทาน
ปิ โตรเลียมกว่ า ๔๐ ปี ที่ผ่านมา กาลังจะเริ่มเข้ าสู่ช่วงเวลาการหมดอายุสัมปทานที่ไม่ สามารถจะ
ต่ ออายุสัญญาสัมปทานได้ อีกตาม พรบ.ปิ โตรเลียม ฉบับเดิม โดยเริ่ มต้ นจาก แหล่ งเอราวัณ ที่
จะหมดอายุ สัญญาสัมปทานในปี ๒๕๖๕ และแหล่ งบงกช ที่จะหมดอายุสัญญาสั มปทานในปี
๒๕๖๖ และจะมี แ หล่ง อื่นๆ จะทยอยหมดอายุสัญ ญาหลังจากนัน้ อีก เป็ นจานวนมาก โดยทัง้ แหล่ง
เอราวัณและบงกชนั ้นถือเป็ นแหล่งปิ โตรเลียมที่มีปริ มาณก๊ าซธรรมชาติรวมกันมากที่สดุ ในประเทศไทย
คือมีมากถึงร้ อยละ ๗๐ ของอ่าวไทย หรื อมีประมาณครึ่ งหนึง่ ของการใช้ ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่ง
สามารถสร้ างรายได้ สงู ถึงประมาณ ๒ แสนล้ านบาทต่อปี เมื่อหมดอายุสญ
ั ญาแล้ วยังพบว่าสามารถผลิต
ปิ โตรเลียมให้ กบั ประเทศไทยอย่างมหาศาลต่อไปได้
ดังนั น้ หากอยู่ ภายใต้ กฎหมายเดิมที่ไม่ สามารถต่ ออายุ สัมปทานใน ๒ แหล่ งนี ใ้ ห้ กับ
ผู้รับสั มปทานรายเดิม ทรั พย์ สินทัง้ หมดของผู้รับสั มปทาน อันได้ แก่ แท่ นขุดเจาะปิ โตรเลียม
และอุปกรณ์ ท่ ีใช้ ในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ตลอดจนปิ โตรเลียมจากทัง้ ๒ แหล่ งนี ้ จะ
ตกเป็ นกรรมสิท ธิ์อย่ างสมบูรณ์ แก่ รัฐ ครั ้ง แรกในประวั ติศ าสตร์ ชาติไทย ซึ่งหมายถึงว่าแหล่ง
ปิ โตรเลียมอันมหาศาลจะตกอยู่แก่รัฐ โดยรัฐจะสามารถบริ หารและขายปิ โตรเลียมให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการสร้ างรายได้ แก่รัฐหรื อจะขายปิ โตรเลียมให้ สอดคล้ องกับฐานะทางเศรษฐกิ จของประชาชนใน
ประเทศไทยได้
แต่แทนที่ทรัพย์สมบัติและปิ โตรเลียมของชาติหลังจากหมดอายุสญ
ั ญาสัมปทานจะกลับมาเป็ น
ของรั ฐ สร้ างอธิ ป ไตยทางพลัง งานครั ง้ แรกในประวัติ ศาสตร์ ชาติ ไ ทย กลับ ปรากฏว่ า ร่ าง พรบ.
ปิ โตรเลี ยมที่กาลั งจะพิจารณาผ่ านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.)ในวั น
พฤหัสบดีท่ ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นี ้ ทาให้ เกิดการผูกขาด เอือ้ ประโยชน์ ให้ กับผู้รับสัมปทานราย
เดิม ไม่ ทาให้ เกิดการแข่ งขันอย่ างเสรี เกิดการใช้ ดุลพินิจมาก และทาให้ อธิปไตยทางพลังงาน
ตกเป็ นของเอกชนรายเดิมต่ อไปด้ วยเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
๑. การไม่ ระบุให้ มีการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติ หรื อแม้ จะมีการแปรญัตติเพิ่มเข้ าไป
ว่ าจะมีการจัดตัง้ บรรษัท นา้ มันแห่ งชาติเมื่อพร้ อม แต่ ไม่ มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่ าจะมี
เมื่อใด ทาให้ ไม่ มีองค์ กรที่จะมาบริ หารทรั พย์ สินและขายปิ โตรเลียมที่จะตกเป็ นของรั ฐ เพราะ
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หน่วยราชการอย่างกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติจะอยู่ภายใต้ ระเบียบว่าด้ วยการพัสดุ การจัดซื ้อจัดจ้ างตาม
ระบบราชการ จึงไม่ มีความคล่องตัวที่ จะบริ หารและขายปิ โตรเลีย มรายวันได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ดัง
ตัวอย่างที่เกิดขึ ้นมาแล้ วในกระทรวงคมนาคมที่ไม่มีความคล่องตัวในเรื่ องการบริ หารและจัดการรายได้
ในกิจการทางด่วน จึงต้ องมีการตั ้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขึ ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อบริ หารทรั พย์สิน
และดูแลรายได้ ในการจัดเก็บให้ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ดังนั น้ ในระหว่ างช่ วงระยะเวลาที่ยัง ไม่ มีการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติจึงเท่ ากับไร้
องค์ กรของรั ฐที่จะมาบริ หารและขายปิ โตรเลียมให้ ได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม ส่ งผลทาให้ ต้องมอบ
หน้ าที่การบริหารและขายปิ โตรเลียมให้ กับเอกชนคู่สัญญาคล้ ายกับระบบสัมปทานเดิม อันเป็ น
การทลายอุปสรรคกฎหมายปิ โตรเลียมเดิมที่ไม่ สามารถจะต่ ออายุสัมปทานให้ กับคู่สัญญาราย
เดิมได้
อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะมีความพยายามจากคณะกรรมาธิ การพิจารณากฎหมายปิ โตรเลียมทั ้ง ๒
ฉบับ ของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติที่พยายามจะแก้ ไขปั ญหา ด้ วยการแปรญัตติ พรบ.ปิ โตรเลียม
ว่า "จะให้ มีการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติเมื่อพร้ อม" นั ้น แต่เมื่อไม่มีกาหนดเวลาจัดตั ้งที่แน่นอน
หมายความว่า อาจไม่จดั ตั ้งบรรษัทน ้ามันแห่งชาติตลอดไปก็ได้
อีกทัง้ คาตอบของ พล.อ.อนั นตพร กาญจนรั ตน์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลั งงานใน
สภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ เมื่อวั นที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระบุว่า มีเจตนาที่จะเปิ ดให้ เอกชน
ได้ รับสิทธิในการผลิตปิ โตรเลียมในแหล่ งเอราวั ณและบงกชไปก่ อนที่จะมีการจัดตัง้ บรรษั ท
นา้ มันแห่ งชาติ หากเป็ นเช่ นนัน้ ก็เท่ ากับเป็ นการอาพรางกฎหมายเพื่อเอือ้ ผลประโยชน์ ให้ กับ
ผู้รับสัมปทานรายเดิมในแหล่ งเอราวัณและบงกชให้ มีโอกาสในการผลิตปิ โตรเลียมต่ อไปได้ เมื่อ
หมดอายุสัญญาสัมปทาน โดยหากมีการตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติในภายหลัง ก็สายไปเสียแล้ ว
เพราะประเทศไทยได้ สูญเสียอธิปไตยการบริหารและขายปิ โตรเลียมให้ แก่ เอกชนในปริ มาณถึง
ครึ่ งหนึ่งของประเทศไปแล้ ว และจะต้ องรอคอยการหมดอายุ สัญญาใน ๒ แหล่ งปิ โตรเลี ยม
ขนาดใหญ่ ไปอีกถึง ๓๐ ปี กว่ าจะถึงวันที่อธิปไตยทางพลังงานจะกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอีก
ครั ง้ เพียงเพราะการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติไม่ ทันต่ อเวลาที่จะบริ หารจัดการแหล่ งบงกช
และเอราวัณ ที่จะหมดอายุ สัญญาสัมปทานในปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ หรื อเลวร้ ายกว่ านั น้ คือ
จัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติไม่ ทันต่ อการเปิ ดให้ สิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียม รอบที่ ๒๑
www.คปพ.com และ www.facebook.com/ThaiEnergyReform

หน้ าที่ ๓

๒. ในขณะที่ยังไม่ มีบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติ ระบบแบ่ งปั นผลผลิตที่แท้ จริ งและระบบจ้ าง
ผลิตย่ อมไม่ สามารถดาเนินการได้ เพราะในด้ านระบบจ้ างผลิตไม่มีองค์กรของรั ฐเข้ ามาบริ หารและ
ขายปิ โตรเลียมที่จะตกอยู่แก่รัฐทั ้งหมดร้ อยละ ๑๐๐ การบัญญัติโดยอ้ างว่า จะมีระบบจ้ างผลิตจึงเป็ น
การเขียนกฎหมายที่ไม่มีวนั เกิดขึ ้นได้ จริ งในทางปฏิบตั ิ
ในขณะที่ระบบแบ่ง ปั นผลิตในระหว่างที่ ไม่มีบรรษัทน ้ามันแห่งชาติก็ย่อมเท่ากับยกสิทธิ การ
บริ หารและการขายปิ โตรเลียมให้ กบั เอกชนเหมือนกับระบบสัมปทาน ดังนัน้ การเขียนกฎหมายเช่ นนี ้
จึงเป็ นการเพิ่มระบบการผลิตปิ โตรเลียมแต่ เพียงตัวอักษรอย่ างเดียว เพราะเนือ้ หาความเป็ น
จริงแล้ วกลับมีเพียงระบบสัมปทาน และระบบแบ่ งปั นผลผลิตที่มีเนือ้ หาเหมือนระบบสัมปทาน
เท่ านัน้ จึงไม่ ใช่ การเพิ่มทางเลือกให้ กับประเทศชาติตามสัญญาที่ให้ ไว้ กับประชาชนแต่ ประการ
ใด
นอกจากนีก้ ารที่ไม่ บัญญัตกิ ฎหมายอย่ างชัดเจนว่ า จะใช้ การประมูลแข่ งขันเพื่อให้ เกิด
ผลตอบแทนแก่ รัฐสูงสุดเป็ นเกณฑ์ ในการตัดสินผู้ชนะการประมูลในระบบแบ่ งปั นผลผลิต จึง
เป็ นการเปิ ดช่ องว่ างทาให้ เกิดการใช้ ดุลพินิจในการให้ คะแนนเหมือนกับระบบสัมปทาน การ
กระทาเช่ นนีจ้ งึ ทาให้ เกิดการทุจริตฉ้ อราษฎร์ บังหลวงได้ ง่าย โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณและบงกช
ที่มีความพยายามจะเปิ ดให้ เอกชนลงนามผลิตปิ โตรเลียมรอบใหม่ได้ คล้ ายกับระบบสัมปทานเดิม
๓. การที่ ท่ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ยั ง คงอยู่ ภายใต้ ก ารครอบครองของบริ ษั ท ปตท.จ ากั ด
(มหาชน) ทาให้ เกิดการผูกขาดกิจการก๊ าซธรรมชาติโดยปริยาย เมื่อไม่มีบรรษัทพลังงานแห่งชาติก็
จะไม่มี องค์กรของรั ฐขึน้ มาถื อครองกรรมสิ ทธิ์ และบริ หารกิ จการท่อก๊ าซธรรมชาติเพื่อเปิ ดให้ เอกชน
แข่งขันอย่างเสรี ส่ งผลทาให้ การประมูลแข่ งขั นย่ อมไม่ สามารถทาได้ เพราะผู้ท่ ีครอบครองท่ อ
ก๊ า ซธรรมชาติเ ท่ า นั น้ จึง จะมี สิ ท ธิ กาหนดอนุ ญาตให้ ใ ครใช้ ท่ อก๊ า ซธรรมชาติเ พื่ อขายก๊ า ซ
ธรรมชาติให้ โรงแยกก๊ าซและการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยหรื อไม่ กไ็ ด้
หรื อแม้ แ ต่ บ ริ ษั ท ปตท. จ ากั ด (มหาชน) จะอนุ ญ าตให้ เ อกชนรายอื่ น ใช้ ท่ อก๊ า ซ
ธรรมชาติของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ ในวั นข้ างหน้ า ก็ตาม แต่ ก็ยังผูกขาดอยู่ภายใต้
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) อยู่ดี เพราะบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ใช้ สิทธิเดิมที่มีอยู่ใน
การปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย ดั ง เช่ น การผู ก ขาดการรั บ ซื อ้ ก๊ า ซธรรมชาติใ นอ่ า วไทย
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การผูกขาดการซือ้ นา้ มันดิบในแหล่ งสิริกิต์ ใิ นราคาต่ ากว่ าราคาตลาดโลก และยังได้ เงินค่ าเช่ า
ท่ อก๊ าซธรรมชาติท่ กี าไรอย่ างมหาศาลจากผู้ใช้ ก๊าซธรรมชาติและประชาชน อีกทัง้ ยังถือหุ้นอยู่
ในบริ ษั ท ปตท.สผ. จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มแข่ ง กั บ ผู้ ผ ลิ ต
ปิ โตรเลียมรายอื่นอีกด้ วย หากมีการประมูลในขณะที่ยังมีลักษณะผูกขาดในทรั พย์ สินเช่ นนี ้
ย่ อมได้ เปรี ยบเหนื อคู่แข่ งขั นเอกชนรายอื่นทุกราย สมมุติยกตัวอย่ างเช่ น สามารถให้ บริ ษัท
ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) ไปประมูลในราคาต่ ากว่ าผู้เข้ าแข่ งขั นทุกราย แล้ วให้ บริ ษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ ของบริ ษัท ปตท.สผ. จากัด (มหาชน) ไปผ่ องถ่ ายทากาไร
ชดเชยแทนในการได้ รับค่ าเช่ าท่ อ หรื อขายต่ อปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ ในราคาที่สูงขึน้ ในภายหลัง
ได้ จริ งหรื อไม่ อันเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ถูก
แปรรู ปตัง้ แต่ ในสมัยรั ฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร จนไม่ สามารถเกิดการประมูลแข่ งขันได้ อย่ าง
แท้ จริง
พรบ.ปิ โตรเลียม ที่กาลั งจะพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ จึงมีปัญหา ๓ ประการ
พร้ อมกัน คือ ๑. ไม่ มีบรรษั ทนา้ มันแห่ งชาติ ให้ ทันเวลาต่ อการเปิ ดให้ สิทธิผลิตปิ โตรเลียมใน
แหล่ งเอราวัณและบงกช หรื อไม่ ทันต่ อการให้ สิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมรอบใหม่ ๒. ไม่
ชัดเจนว่ าจะให้ เกิดการประมูลแข่ งขันผลตอบแทนสูงสุดแก่ รัฐ และ ๓. ประกอบกับการที่ท่อ
ก๊ าซธรรมชาติยังคงตกอยู่ ภายใต้ การครอบครองของบริ ษัท ปตท. จากั ด (มหาชน) จึงย่ อ ม
ส่ ง ผลท าให้ การร่ างกฎหมายครั ้ง นี ้ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประเทศชาติแ ละ
ประชาชนอย่ างแท้ จริ ง โดยผู้ท่ ีรับประโยชน์ โ ดยปริ ยาย คือ ผู้รั บสั มปทานรายเดิมในแหล่ ง
เอราวั ณและบงกช ตลอดจนผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ปตท จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ ถูกแปรรู ปไปใน
สมัยรั ฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร
ประการที่สาม เพื่อเป็ นการยืนยันความบริ สทุ ธิ์ ใจ จากกระแสข่าวการโจมตีใส่ร้ายจากกลุ่มทุน
พลังงานว่า เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ต้ องการเข้ าไปมีประโยชน์นงั่ เป็ นกรรมการใน
บรรษัทน ้ามันแห่งชาติเพื่อประโยชน์ส่วนตนนั ้น กรรมการของเครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน
ไทย (คปพ.) จึงขอยืนยันประกาศปฏิเสธไม่ รับตาแหน่ งกรรมการในบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติท่ ีจะ
จัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ทงั ้ สิน้
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เครื อ ข่ ายประชาชนปฏิ รู ปพลั ง งานไทย (คปพ.) ขอยื น ยั นอี กครั ้ง หนึ่ ง ว่ า การจั ด ตั ง้
บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติในการเรี ยกร้ องของภาคประชาชนนั น้ ไม่ ได้ มีความมุ่งหมายเพื่อจะให้
เป็ นผู้ประกอบกิจการปิ โตรเลียมผูกขาดแบบครบวงจร หรื อเข้ าแข่ งขั นแก่ งแย่ งทางธุรกิจกับ
เอกชน แต่ ต้องการที่จะให้ เป็ นองค์ กรซึ่งมาทาหน้ าที่ถือครองกรรมสิทธิ์ทรั พย์ สินที่หากปล่ อย
ให้ อยู่ ในมือเอกชนจะก่ อให้ เกิดการผูกขาดกิจการปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นอันตรายต่ อพัฒนาธุรกิจ
ปิ โตรเลี ยมไทย โดยบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติจะทาหน้ าที่รับซือ้ ปิ โตรเลียมปากหลุ มจากเอกชน
เพื่อสร้ างความมั่นใจให้ เอกชนว่ า ปิ โตรเลียมทัง้ หมดจะขายได้ และขายปิ โตรเลียมในส่ วนของ
รั ฐที่พงึ ได้ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็ นที่ตงั ้
ส่ วนการทาหน้ าที่เปิ ดประมูลให้ เอกชนแข่ งขันสารวจหรื อผลิตปิ โตรเลียมให้ เอกชนทุก
รายเข้ ามาแข่ งขันนัน้ จะจัดการประมูลโดยบรรษัทนา้ มันแห่ งชาติ หรื อ กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
ก็ได้ ขอเพียงทาให้ เกิด โปร่ งใส เสรี และเป็ นธรรมอย่ างแท้ จริ ง ดังนั น้ จึงไม่ จาเป็ นต้ องจัดตัง้
บรรษั ท นา้ มันแห่ ง ชาติด้ว ยโครงสร้ างที่ใ หญ่ หรื อใช้ งบประมาณมหาศาล เพราะมิได้ เข้ าไป
สารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมเอง ดังที่กลุ่ มทุ นพลั งงานพยายามกล่ า วโจมตีการจัด ตัง้ บรรษั ท
นา้ มันแห่ งชาติแต่ ประการใด เพียงแต่ เข้ าไปรั บสิทธิประโยชน์ แทนปวงชนชาวไทยเท่ านัน้
ดังนัน้ หลักประกันที่จะทาให้ ม่ นั ใจว่ าการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติจะมีประโยชน์ จริ ง
หรื อไม่ มีเพียงประการเดียวเท่ านัน้ คือต้ องบัญญัตใิ ห้ สิทธิสารวจหรื อผลิตปิ โตรเลียมรอบใหม่
ไม่ ว่าจะเป็ นแหล่ งเอราวัณและบงกชจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีการจัดตัง้ บรรษัทนา้ มันแห่ งชาติแล้ ว
เท่ านัน้
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น เครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) จึงเห็นว่าจาเป็ นต้ อง
คัดค้ านในเรื่ องนี ้อย่างเต็มกาลัง แม้ วา่ แกนนาบางคนของเครื อข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
จะมีข้อห้ ามการเคลื่อนไหวและการชุมนุมตามคาสั่งของศาล ทาให้ มีขอบเขตได้ เพียงการแสดงความ
คิดเห็นและยื่นหนังสือถึงสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี เท่านั ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์
ครัง้ นี ้มีความสาคัญเพราะเป็ นเดิมพันผลประโยชน์ของประเทศชาติถึงรุ่ นลูกรุ่ นหลาน จึงขอเชิญชวนพี่
น้ องประชาชนทุกหมู่เหล่ าร่ วมกันเข้ าชื่อยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติในวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ฟุตปาทฝั่ งตรงกันข้ ามรั ฐสภา ตัง้ แต่ เวลา ๘.๐๐ น. และหากสภานิติ
บัญญัติแห่ งชาติได้ ผ่านความเห็นชอบกฎหมายปิ โตรเลี ยม ทัง้ ๒ ฉบับ ก็เหลื อเพียงหนทาง
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เดียวเท่ านัน้ คือ ต้ องเดินทางไปยื่ นหนังสื อถึงนายกรั ฐมนตรี ณ ศูนย์ รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ ฝั่ ง
ตรงกันข้ ามทาเนี ยบรั ฐบาล เมื่อถึ งเวลานั น้ ประชาชนผู้รักชาติและแกนนาทุกกลุ่ มผู้ซ่ ึงไม่ มี
ข้ อจากัดตามคาสั่งของศาลจะเป็ นผู้ตัดสินใจอีกครั ง้ หนึ่งว่ า จะชุมนุมแบบปั กหลักพักค้ างที่ฟุต
ปาทฝั่ ง กพร. ตรงข้ ามทาเนียบรั ฐบาลจนกว่ า หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) จะ
ใช้ อานาจตามรั ฐธรรมนูญ (ฉบับชั่ วคราว) มาตรา ๔๔ เพื่อยกเลิกกฎหมายปิ โตรเลี ยมทัง้ ๒
ฉบับดังกล่ าวต่ อไปหรื อไม่
ในวาระโอกาสที่กฎหมายปิ โตรเลียมทัง้ ๒ ฉบับดังกล่ าว ซึ่งมาพร้ อมกันในช่ วงเวลาใกล้
หมดอายุ สัญ ญาปิ โตรเลี ยมเป็ นครั ้ง แรกในประวั ติศ าสตร์ ชาติไทย อั นเป็ นโอกาสแรก และ
โอกาสเดียวที่จะได้ อธิปไตยปิ โตรเลียมกลับคืนมาในช่ วงชีวิตของคนไทยรุ่ นเราเท่ านัน้ เป็ นเดิม
พันครั ง้ สาคัญต่ ออนาคตของชาติท่ อี ยู่ในมือคนไทยทุกคน อาศัยบทบัญญัติในรั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๗ ในมาตรา ๓ ซึ่ง บั ญ ญั ติใ ห้ อ านาจ
อธิปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย และมาตรา ๔ ซึ่งบัญญัติให้ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิท ธิ
เสรี ภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้ รับความคุ้มครองตามประเพณีการ
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริ ย์ทรงเป็ นประมุขและตาม
พันธกรณีระหว่ างประเทศไทยมีอยู่แล้ ว ย่ อมได้ รับการคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญนี ้ จึงขอเรี ยน
เชิ ญ พี่ น้ องประชาชนผู้ รักชาติบ้า นเมื องทุ กหมู่เ หล่ า ได้ ร่ วมกั น ท าภารกิจ คัด ค้ า นกฎหมาย
ปิ โตรเลียมครั ง้ นีอ้ ย่ างเต็มกาลัง และขอเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลทาการทบทวนและหยุดยัง้ กฎหมาย
ดังกล่ าวเพื่อคืนความสุขให้ กับประชาชนในชาติอย่ างแท้ จริง

ด้ วยจิตคารวะ
เครื อข่ ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.)
ณ อนุสรณ์ สถาน ๑๔ ตุลา
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

www.คปพ.com และ www.facebook.com/ThaiEnergyReform

หน้ าที่ ๗

