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This study aims at exploring Thailand's energy management policy in the context
of Thailand's relations with its immediate neighbours, which appear in both conflict and
co-operation. The thesis deploys frame of analyst according to Non Traditional Security.
The results reveal that the relationships among neighboring countries, especially
during Cold War, are highly unsystematic because of negative factors: communist threats,
demarcations, and internal and international politics.

When Cold War terminated, the

situation got better and there was a chance for Thailand and those countries to create
more graceful relationship among each other.
Since Post Cold War up until now, energy issue can be classified as a new form of
threat that undermined state stability all over the world. Therefore, co-operation in terms of
energy, particularly with energy exporting countries and also with neighbouring countries,
could be seen as part of solution.

As for Thailand , several oil energy crisis, economy

growth plus international politic factors forced Thailand to create policy in the use of cooperation such as energy trading co-operation to solve energy resource disputes with
them. The disputes include natural gas and hydropower issues, particularly between the
decades of 1990 to 2006 . It was the moment that Thailand and its neighboring countries
could reach considerable mutual agreements of energy co-operation which the levels of
success are various.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา
ในปจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงสถานการณทางพลังงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็น
ไดวาพลังงาน เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต และ การดํารงชีพ
ดังนั้น รัฐมีความจําเปนตองบริหารจัดการนโยบายพลังงาน ใหมีความสอดคลองและเหมาะสม
กั บ สถานการณ อี ก ด า นหนึ่ ง ทํ า ให พ ลั ง งานมี บ ทบาทสํ า คั ญ มากขึ้ น ในการกํ า หนดนโยบาย
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากประเทศอื่น จึงทําใหรัฐมีการ
กําหนดยุทธศาสตรพลังงาน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนตัวแปรสําคัญของประเทศมหาอํานาจ ในการ
กําหนดทาทีของนโยบายตางประเทศ โดยเฉพาะตอประเทศผูผลิตเพื่อสรางความมั่นคง และ
อํานาจตอรองหรือการสรางเสนทางเชื่อมโยง
ประเทศไทยนําเขาน้ํามันจากตะวันออกกลางเกือบทั้งหมด (รอยละ 90) กาซธรรมชาติ 1
ใน 3 มาจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งไฟฟาบางสวนซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศใหญๆ แลว
ไทยบริโภคพลังงานนอยมาก แตการกําหนดนโยบายพลังงานก็ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และ
ผู ก ติ ด อยู กั บ ความมั่ น คงของประเทศอย า งมาก นอกจากการใช พ ลั ง งานในประเทศให มี
ประสิทธิภาพแลว การจัดหาพลังงานใหเพียงพอแกความตองการที่เพิ่มขึ้น ก็เปนนโยบายที่ทุก
รัฐบาลตระหนักมาโดยตลอด
ดวยอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 7 ตอปตลอดชวงป ค.ศ. 1961-1996 ซึ่งเปนชวง
ของการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทย ที่ดําเนินมาดังกลาวมีผลทําใหรายไดรวมของประเทศ ที่วัดจากผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติภายในประเทศ (GDP) ไดเพิ่มขึ้นจากระดับ 57,223 ลานบาทในป ค.ศ. 1961 เปน
4,665,107 ลานบาทในป ค.ศ. 1996 หรือเพิ่มขึ้น 71 เทาตัวซึ่งเศรษฐกิจไทยเจริญกาวหนาเกือบ 4
ทศวรรษ นี้มีผลตอการใชพลังงาน1โดยรวมของประเทศอยางมาก ซึ่งความตองการใชพลังงานของ
ประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 15 ตอป อยางไรก็ตาม ในชวง ค.ศ. 1973-1974 ไดเกิด
วิกฤตการณน้ํามันโลก (Oil Crisis) ครั้งแรก เปนผลใหราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นมากกอใหเกิด
ภาวะการชะงักงันทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจากการผลิต

1

พลังงานในที่นี้คือ พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนไดแก น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ และไฟฟา

2
ไฟฟาและการใชพลังงานในสาขาการผลิตตางๆ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ตางตองพึ่งพาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ ในสัดสวนที่สูงมากถึงรอยละ 75 ของ
การใชพลังงานรวมของประเทศ เปนผลใหแนวนโยบายพลังงานของประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ 4 เริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยไมไดเนนเฉพาะดานการผลิตไฟฟาเหมือนในอดีตที่ผานมา แตมุง
เร ง รั ด และใช ป ระโยชน จ ากแหล ง ภายในประเทศให ม ากขึ้ น เพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง พลั ง งานจาก
ตางประเทศ2 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การใชพลังงานของประเทศเปลี่ยนจากการใชในขั้นพื้นฐาน เชน
ใช ในบา นเรื อ น ไปสู ก ารใช พ ลั ง งานในกระบวนการผลิต การบริ โ ภค ที่ มีผ ลต อ เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศมากขึ้นดวย
หลังจากวิกฤตในระลอกแรกผานพนไปไมนาน ไดเกิดวิกฤตการณน้ํามันครั้งที่สองในป
ค.ศ. 1979-1980 เกิดจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จาก 14.3 เปน 30 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรล สงผลใหเศรษฐกิจไทยชะลอการขยายตัวรอยละ 5.3 เปน 4.8 ทั้งนี้ผลกระทบที่
คอนขางนอย มาจากการที่รัฐบาลไดใชมาตรการตรึงราคาน้ํามัน และชวยภาคการสงออกโดยการ
ลดคาเงินบาท ในขณะที่อัตราเงินเฟอยังคงรุนแรงปรับตัวสูงขึ้น จากรอยละ 9.9 เปนรอยละ19.7
แมวาจะมีการตรึงราคาน้ํามันแลวก็ตาม แตการลดคาเงินบาทก็ทําใหราคาสินคานําเขาปรับตัว
สูงขึ้นในดานดุลการคา การขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก 1.5 เปน 1.9 พันลานเหรียญสหรัฐ3
เศรษฐกิจไทยชวงตั้งแตป ค.ศ. 1988-1996 เริ่มตนภายใตการนําของรัฐบาล พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัน มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกรัฐบาลที่
ผานมา โดยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.5-12 ตอป ผลของเศรษฐกิจในอัตราสูงดังกลาว มีผลตอ
ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มมากขึ้นจาก 388,000 บารเรลตอวันใน ค.ศ. 1987 เปน
ประมาณ 1,000,000 บารเรลตอวัน ในป ค.ศ. 1996 ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับกําลังการผลิต
พลังงานในประเทศ มีเพียงวันละ 177,000 บารเรลตอวัน ในป ค.ศ.1987 พอถึงป 1996 ก็เพิ่ม
ขึ้นมาเปน 400,000 บารเรลตอวันเทานั้น ซึ่งสวนใหญเปนกาซธรรมชาติและถานหินลิกไนต โดย
เหตุที่ความตองการใชพลังงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตการผลิตมีจํานวนจํากัดทํา
ใหตองมีการนําเขาน้ํามันดิบ และผลิตภัณฑน้ํามันเพิ่มมากขึ้นอยางมาก สัดสวนการนําเขาตอการ
ใชพลังงานรวมของประเทศสูงถึงรอยละ 60 เกินกวาเปาหมายที่จะลดการพึ่งพาน้ํามันจาก
ตางประเทศใหเหลือรอยละ 49 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 74

2

นเรศ สัตยารักษ และคนอื่นๆ, ทิศทางพลังงานไทย (กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน, 2549), หนา 14.

3

พงศพัฒน คุโรวาท และชนิยา ชัยพฤกษ, น้ํามัน: จากวิกฤติการณ สูพลังงานทดแทน (กรุงเทพฯ: ฝายวิจัยธนาคาร

กรุงเทพฯ, 2547), หนา 37.
4

นเรศ สัตยารักษ และคนอื่นๆ, ทิศทางพลังงานไทย, หนา 15.

3
ค.ศ. 1992-1996 เปนชวงที่ชะลอเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉลี่ยตลอดชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 8.2 เทียบกับชวง 5 ปกอน (ค.ศ. 1987-1991) ที่ขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 10.5 ตอป แนวนโยบายพัฒนาพลังงานในชวงแผนนี้ จึงมุงเนนที่การจัดหาพลังงาน
ใหเพียงพอตอความตองการ โดยเรงรัดการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานในประเทศ และรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้นในการจัดหาพลังงาน ในป ค.ศ. 1997 เศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
ปญหาถึงขั้นวิกฤต สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางมาก มีผลทําใหความตองการพลังงานเชิง
พาณิชยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 4.9 โครงการดานพลังงานบางโครงการ ตองชะลอหรือเลื่อนออกไป
สงผลตอเนื่องมาจนถึงป ค.ศ. 1998 สงผลใหความตองการพลังงานเชิงพาณิชย ลดลงถึงรอยละ
7.3 และสัดสวนการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ ลดลงถึงรอยละ 57.1 ภาวะเศรษฐกิจของไทย
เริ่มฟนตัวขึ้นชวงไตรมาสที่สองของป ค.ศ. 1999 อยางไรก็ตาม ไทยยังคงเนนการสรางความ
ร ว มมื อกั บ ประเทศเพื่อ นบ า นในการแสวงหาพลั ง งาน ไทยได บ รรจุแ ผนพั ฒ นาพลั ง งานไว ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (ค.ศ. 1999-2001) ใหมีการเจรจาและพัฒนา
พลังงานกับประเทศเพื่อนบาน เชน ใหมีการเจรจาซื้อขายไฟฟากับลาว พมาและจีน การพัฒนา
พื้นที่ทับซอนทางทะเลกับกัมพูชา รวมทั้งภายใตกรอบพหุภาคีในการสรางเครือขายสายสง และ
การซื้อขายไฟฟาภายในกลุมประเทศสมาชิก
การผลิตพลังงานโดยเฉพาะกาซธรรมชาติ และไฟฟาของไทย กลาวคือ ในสวนของกาซ
ธรรมชาติสัดสวนการใชจะอยูที่รอยละ 80 โดยสัดสวนการใชกาซฯในการผลิตไฟฟาในขณะนี้อยูที่
ประมาณรอยละ 67 (ลิกไนตรอยละ 15 น้ํามันเตารอยละ 8 พลังน้ํารอยละ 6 นําเขาและอื่นๆรอย
ละ 4) กาซธรรมชาติสํารองในประเทศ ณ ปจจุบันมีปริมาณเทากับ 31.9 ลานลานลูกบาศกฟุต
แบงเปนปริมาณสํารองพิสูจนแลว 10.7 ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 11.6
ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 9.6 ลานลานลูกบาศกฟุต โดยมีการสํารวจพบ
แหลงกาซธรรมชาติไปแลวทั้งสิ้น 70 แหลงโดยมีการดําเนินการผลิตอยู 19 แหลง ประมาณการวา
ประเทศไทยจะสามารถมีกาซธรรมชาติใชไปไดอีก 13 ปซึ่งในขณะที่การเพิ่มปริมาณสํารองกาซฯ
ในแตละปจะขึ้นกับผลการสํารวจ แตไมสามารถคาดการณไดแนนอนวาจะเพิ่มมากนอยแคไหน
ดังนั้นเพื่อรักษาความมั่นคงจะตองจัดหาพลังงานกาซฯจากแหลงในตางประเทศ ในกรณีของการ
กระจายสัดสวนการจัดหาแหลงกาซฯ เปนไปในทิศทางทั้งการจัดหาแหลงภายในประเทศและ
ตางประเทศ ที่มีศักยภาพและสะดวกตอการขนสงตอไทยมากที่สุด คือ แหลงจากประเทศเพื่อน
บาน เชน พมา อีกสวนหนึ่งมาจากแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย


เมื่อดูสถานการณในปจจุบันโดยไทยใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 29 และป ค.ศ. 2007-2008 ไทยมีแนวโนมการใช
กาซฯเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 38

4
ในขณะที่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 8
(ค.ศ. 1997-2001)
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดคาดคะเนปจจัยความตองการพลังงานมาจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 8 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรอย
ละ -0.01 แผนฯ 9 รอยละ 4.63 และแผนฯ 10 รอยละ 4.63 ในขณะที่ราคาเชื้อเพลิง (โดยใช
สมมติฐานของ กฟผ.) เพิ่มขึ้นเล็กนอย
ไทยจึงไดมีเปาหมายพลังงานในสวนที่เกี่ยวกับตางประเทศที่ชัดเจน คือ การรับซื้อไฟฟา
จากลาว 313 เมกะวัตต นําเขากาซฯจากพมา และแหลง JDA 729 และ 503 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน ภายในป ค.ศ. 2001 ทั้งนี้ยังรวมไปถึงแผนงานจัดหาพลังงาน ในชวงเวลาดังกลาว โดยเรงรัด
ใหมีการเจรจาและพัฒนาพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน5
ในขณะที่การผลิตไฟฟานั้นในชวงป ค.ศ. 1999 - 2011 กฟผ. มีแผนที่จะติดตั้งกําลังการ
ผลิตการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณ 21,216 จะทําใหกําลังการผลิตติดตั้งในปลายป ค.ศ. 2011 มี
จํานวน 39,391 เมกะวัตต ในสวนของของการซื้อไฟฟาของประเทศเพื่อนบาน จะอยูในระดับ
1,733-2,723 เมกะวัตต ในชวง ค.ศ. 1999-2006 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับ 6,023
เมกะวัตต ในชวง ค.ศ. 2008-20116
ตารางที่ 1.1: แสดงการผลิตไฟฟาตามเชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
ค.ศ. 1999
ค.ศ. 2001
พลังน้ํา
4.2
3.8
กาซธรรมชาติ
61.3
73.0
น้ํามันเตา
16.6
3.8
ดีเซล
0.5
0.5
ลิกไนต
13.3
13.4
ถานหินนําเขา
1.5
2.7
รับซื้อไฟฟาจาก ลาว
2.6
2.8
รวม
100.0
100.0
หนวย: รอยละ
แหลงที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
5

ค.ศ. 2006
3.8
67.0
2.8
11.8
12.6
2.0
100.0

ค.ศ. 2011
3.0
58.0
2.7
8.4
18.9
9.0
100.0

กองนโยบายและแผนพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, สถานการณพลังงานของประเทศ

ไทย ในชวงป 2542 - 2554, พฤษภาคม 2542
6

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา” วารสารนโยบายพลังงาน 43

(มกราคม-มีนาคม 2542): 11.

5
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ไดมีเปาหมายทางพลังงานที่สําคัญ คือ การสรางความมั่นคง
ทางพลังงานทั้งภายในและนอกประเทศ ในขณะที่ชวงตนของแผนพัฒนาฯฉบับนี้ มูลคาการใช
พลังงานไทยสูงถึงรอยละ 14.31 ของ GDP โดยเปนพลังงานนําเขารอยละ 12 ของมูลคาการ
นําเขาสินคาทั้งหมด หรือคิดเปนการนําเขาพลังงานพาณิชยสูงถึงรอยละ 60 ดังนั้นไทยจึงมีแนว
ยุทธศาสตรในชวงนี้วาจะกําหนดเปาหมายในชวง 10 ปตั้งแต ค.ศ. 2007-2017 จะตองควบคุม
สัดสวนความตองการใชพลังงานตอรายไดประชาชาติ ใหลดลงจาก 4:1 เหลือ 1:1 ซึ่งหากทําได
ตามเปาหมายนี้ จะชวยใหไทยประหยัดมูลคาการใชพลังงานไดสูงถึง 3.1 ลานลานบาท รวมทั้งมี
นโยบายการเพิ่มการใชกาซธรรมชาติใหไดรอยละ 3 ของความตองการใชพลังงานในป ค.ศ. 20117
ในปจจุบันกาซธรรมชาติมาจาก แหลงผลิตในอาวไทย (รอยละ71) แหลงบนบก (รอยละ 3) และ
นําเขาจากสหภาพพมา (รอยละ 26)
จากขอมูลขางตนสามารถอนุมานไดวา ความตองการพลังงานของไทยเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ กระนั้นการสํารองพลังงาน เชน ไฟฟา ไวเสริมสรางความมั่นคง
ก็มคี วามจําเปนอยางยิ่ง ดานหนึ่งก็เพื่อทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิง (ฟอสซิล) ที่มีราคาสูงและ
ขาดแคลนเรื่อยๆ และพลังงานภายในประเทศ ไมสามารถตอบสนองความตองการที่เพิ่มมากขึ้น
ทางออกของรั ฐบาลไทย คือ การใหเอกชนและรัฐวิสาหกิจไทยเจรจาซื้อ พลังงานที่มี ราคาถูก
สามารถสงมายังประเทศได โดยรวมมือกับเพื่อนบาน ทั้งการซื้อขายพลังงาน และการพัฒนาพื้นที่
พิพาทรวมกัน อีกดานหนึ่งแสดงใหเห็นวาไทยและเพื่อนบาน ผูกติดความสัมพันธทางพลังงานตอ
กันภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจ ตั้งแตชวงหลังสงครามเย็น ซึ่งอาจจะมากนอยตางกัน แต
กระนั้น ในอนาคตแนวโนมความสัมพันธเชนนี้ยังคงดําเนินตอไป หากความมั่นคงทางพลังงาน
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
การที่ไทยอยูในสภาวะประเทศผูนําเขาพลังงาน ทําใหความมั่นคงทางพลังงานกลายเปน
ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม (Non Traditional Security) ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ เมื่อเกิดคําถามวาไทยมีแนวทางในการจัดการกับสภาพความไม
มั่นคงทางพลังงานนี้อยางไร แนวทางการแกไขมีหลากหลาย วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาการ
สรา งความร ว มมื อ และการแก ไ ขข อขั ด แย ง กั บ ประเทศเพื่อ นบ า น เพื่อ แสวงหาพลั ง งานผา น
ขอตกลงกลไกการเจรจา ในระดับตางๆ ซึ่งลวนแลวแตมีพลวัตอยางตอเนื่อง
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หนา 20-21.

กระทรวงพลังงาน, มิติใหมพลังงานไทย: ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ (กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน, 2545),

6
ประเด็นคําถามวิจัย คือ พลังงานสงผลต อการกําหนดนโยบายตางประเทศไทยต อเพื่อนบา น
อยางไร
ความสั ม พั น ธ ระหว า งไทยกับ มาเลเซี ย เป น มิต รที่ดี ตอกั น มาอย า งยาวนาน นับตั้ ง แต
มาเลเซียไดรับเอกราชจากอังกฤษ ทั้งสองไดรวมมือกันในหลายๆดานที่สําคัญไดแก การรวมกัน
ปราบปรามกลุมกอความไมสงบตามชายแดนไทย-มาเลเซีย การฝกการซอมรบรวมกันเพื่อปองกัน
ภัยจากคอมมิวนิสต ในขณะเดียวกันไทยและมาเลเซียยังมีความรวมมือดานพลังงานตอกันโดย
เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1980 ไทยและมาเลเซียไดมีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาระยะที่ 18จํานวน 30-50
เมกะวัตตและเพิ่มเปน 80 เมกะวัตต ในป ค.ศ. 1989 และในป ค.ศ. 2001 อีก 71.5 เมกะวัตต9 อีก
ทั้งในอดีตไทยมีนโยบายที่จะครอบครองทรัพยากรกาซธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ทับซอนระหวาง
ไทยมาเลเซียเพื่อทดแทนการนําเขาน้ํามัน ใน ค.ศ. 1979 ไทยและมาเลเซียไดรวมลงนามบันทึก
ความเขาใจ (MOU) เพื่อกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ในการเขาสวมสิทธิแทนรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศ เพื่อสํารวจและแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นดินใตทะเลเปนเวลา
50 ป โดยอาศัยหลักการแบงปนผลประโยชนและคาใชจายเทาๆกัน รัฐบาลทั้งสองจึงรางสัญญาใน
ป ค.ศ. 1990 และไดออกใชเปนกฎหมายภายในประเทศในเวลาตอมา
ความสัมพันธระหวางไทยและพมาตั้งแตชวงสงครามเย็นนั้น พมา มีนโยบายปดประเทศ
และนโยบายตางประเทศของพมาเปนกลาง ดั งนั้นพมาไทยไววางใจพมาไดในระดับหนึ่ง แต
ปญหาที่กระทบกระทั่งกัน จะเปนในสวนของการสูรบของทหารพมาและชนกลุมนอย ซึ่งไดสราง
ปญหาตามแนวชายแดนไทยพมามาอยางยาวนาน จนในชวง ค.ศ. 1989 ภายใตหลักการ
Constructive Engagement ที่เปนนโยบายไปสูความรวมมือทางเศรษฐกิจกับพมา ทําใหไทย
ไดรับสัมปทานปาไมในพมาและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ10
ในบริบทพลังงานระหวางไทยและพมา เนื่องจากพมามีปริมาณกาซธรรมชาติทั้งในเขตบน
ชายฝง (onshore) และนอกชายฝง (offshore) โดยเฉพาะแหลงที่สองนี้ คนพบในทะเลอันดามัน
บริเวณอาวเมาะตะมะ ในปริมาณรอยละ 85 ของปริมาณกาซธรรมชาตินอกชายฝงทั้งหมด ค.ศ.
1993 ไทยไดเจรจารับซื้อจากสองแหลงคือ ยาดานา (525 ลานลูกบาศกฟุต/วัน) เยตากุน (200
ลานลูกบาศกฟุต/วัน) ผานทอสงกาซฯมายังจังหวัดราชบุรี เพื่อผลิตเปนกระแสไฟฟาโดยบริษัท

8

“สายใยไฟฟาสานมิตรภาพ,” ไทยโพสต (12 เมษายน 2544): 3.

9

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “สัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

และ TNB,” 31 ตุลาคม 2544 (เอกสารอัดสําเนา)
10

Alternative ASEAN Meeting on Burma, Thai Government Foreign Policy Towards Burma (Bangkok:

Chulalongkorn University, 1996), p. 3.

7
น้ํามันและกาซธรรมชาติพมา (MOGE) ไดเซ็นสัญญากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปน
เวลา 30 ป11 ในชวงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1997 รัฐบาลไทยและสหภาพพมา ไดรวมกันลงนาม
บันทึกความเขาใจ ในการสงเสริมและรวมมือในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาในสหภาพพมา เพื่อ
ขายไฟฟาใหแกไทยในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต ภายในป ค.ศ. 2010 และในป ค.ศ. 2005 ไทย
และพมาไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ วาดวยการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ลุมน้ําสาละวินและตะนาวศรี สําหรับลุมแมน้ําสาละวินมีศักยภาพดานพลังน้ําสูง สามารถกอสราง
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําหลายแหง อาทิเชน เขื่อนทาซาง 7,000 เมกะวัตต เขื่อนยะวาทิต 600 เมกะวัตต
เขื่อนสาละวินชายแดนตอนบน 4,000 เมกะวัตต เขื่อนสาละวินชายแดนตอนลาง 500 เมกะวัตต
เขื่อนฮัตจี 600 เมกะวัตต และเขื่อนตะนาวศรี 600 เมกะวัตต
สําหรับนโยบายทางดานพลังงานที่ไทยมีตอลาว ไดกลาวมาแลววาในชวงสงครามเย็น
นโยบายตางประเทศไทยแข็งกราวตอกลุมประเทศอินโดจีน เนื่องจากความขัดแยงทางอุดมการณ
รวมทั้งการที่ไทยเขาไปมีบทบาทแทรกแซงทางการเมืองภายในของลาว จนกระทั่งทศวรรษที่ 1980
สถานการณไดคลี่คลายจากความขัดแยงสูความรวมมือ โดยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได
ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา ทําใหเกิดการคาตามชายแดนคึกคักและเพิ่ม
มูลคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ความสัมพันธไทย-ลาวไดเปลี่ยนแปลงบริบทไปเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
การคา ประกอบกับเปนชวงที่ลาวไดเปลี่ยนนโยบายเสรีทางเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1986 ทําใหมีการ
ลงทุนจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยไทยเปนประเทศที่มีการลุงทุนในลาวมากที่สุด12 ในเวลา
ตอมาไทยไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจกับลาว ในป ค.ศ. 1993 เพื่อสงเสริมและใหความ
รวมมือในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว เพื่อจําหนายใหกับประเทศไทยจํานวน
1,500 เมกะวัตต ภายในป ค.ศ. 2000 และตอมาในป ค.ศ. 1996 ไทยและลาวไดรวมลงนามบันทึก
ความเขาใจฉบับที่สอง เพื่อขยายการรับซื้อไฟฟาใหได 3,000 เมกะวัตต ภายในป ค.ศ. 2006 ใน
ปจจุบันโครงการที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา และเริ่มดําเนินการแลวมีสองโครงการ
ไดแก น้ําเทิน-หินบุน (187 เมกะวัตต) และโครงการหวยเฮาะ (126 เมกะวัตต) สําหรับโครงการ

11

Allen L. Clark, “Myanmar’s Present Development and Future Options,” Asian Survey 5, 39 (September

1999): 778-780.
12

Jacqueline Butler-Diaz, “The future of the Laos PDR: Relations with Thailand and Alternative Paths to

Internationalization,” in Thailand and its neighbors: Interdisciplinary perspectives, Gerald W. Fry (Bangkok: Southeast
Asian Studies Program Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2005), pp. 116-117.
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อื่นๆอยูในชวงพิจารณาของไทยคือ โครงการลิกไนตหงสา น้ํางึม 2, 3 น้ําเทิน 2 เซเปยน-เซน้ํานอย
และโครงการเซคามาน 113
ในชวงสงครามเย็น ไทยและกัมพูชามีความขัดแยงกันตลอดมา โดยเฉพาะในประเด็น
เขาพระวิหาร และตอมาในเรื่องเขมรแดง ซึ่งรัฐบาลกัมพูชากลาววาไทยใหการสนับสนุนเขมรแดง
มาโดยตลอด เพื่อแลกกับการเขาไปสัมปทานปาไมและอัญมณี ทําใหเกิดความขัดแยงตามแนว
ชายแดนหลายครั้ง14ความรวมมือทางพลังงานจึงไดลาชากวาประเทศเพื่อนบานอื่นๆ โดยไทยได
รวมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในป ค.ศ. 2000 ในการซื้อขายพลังงานไฟฟาระหวางกันโดยเฉพาะการ
ซื้อขายแบบ Power Pool ทั้งสองประเทศสามารถเขารวมและ/หรือรับซื้อจากตลาดดังกลาวได ใน
ระยะสั้นไทยจะขายไฟฟาใหกัมพูชาประมาณ 20-30 เมกะวัตต15และรัฐบาลทั้งสองยังไดเรงรัดให
เกิดการพัฒนาทรัพยากรปโตรเลียมรวมกันในพื้นที่ทับซอนไทย-กัมพูชา
1.2 กรอบความคิด
แนวคิดวาดวยความมัน่ คงใหม (Non Traditional Security)
วิทยานิพนธฉบับนี้ใชแนวความคิดวาดวยความมั่นคงใหม (Non Traditional Security)
กลาวคือ ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง ประเด็นความมั่นคงที่ผูกติดอยูกับกองกําลังทหาร ซึ่ง
แสดงนัยของความมั่นคงแหงชาติ รวมทั้งสงครามนิวเคลียร การแขงขันทางอุดมการณก็ไดยุติลง
เชนเดียวกัน ในอดีตความมั่นคงแหงชาติ (National Security) ในโลกยุคสงครามเย็น ไดถูกจํากัด
อยูกับการตอตานภัยคุกคามทางทหาร ดังนั้นรัฐจึงจําเปนที่จะตองมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคาม
ภายนอก
เมื่ อ รั ฐ ต า งๆได ก า วเข า สู ศตวรรษที่ 21 ประเด็ น ความมั่ น คงแบบเก า (Traditional
Security) ไดถูกลดลําดับความสําคัญลง กลาวคือ นอกจากความมั่นคงทางทหารแลว การศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ ยังตองคํานึงถึงปจจัยดานอื่นๆดวย อันไดแก เศรษฐกิจ สังคม
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, รายงานความกาวหนาการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการ

จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา (กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน, 2543), หนา 15.
14

วัชรินทร ยงศิริ, “ไทยกับกัมพูชา,” ใน ไทยกับเพื่อนบาน, อุกฤษฏ ปทมานันท, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย

ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 94-101.
15

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “รางบันทึกความเขาใจเรื่องโครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวาง

ประเทศไทยกับกัมพูชา,” 19 มกราคม 2543 (เอกสารอัดสําเนา)

9
สิ่ ง แวดล อ ม 16 ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า กั น ทํ า ให ป ระเด็ น เหล า นี้ จึ ง ได ขั บ เคลื่ อ น
การศึกษาความมั่นคงใหกวางขวาง และมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น
ในปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองจํากัดความหมายของความมั่นคงเสียใหม เพื่อให
เหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน โดยอาจจะมองผานภัยคุกคามแบบใหม ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ
จะตองพรอมที่จะเผชิญหนา กลาวคือ ภัยคุกคามใหมนี้อาจจะคุกคามรัฐอยางรุนแรงและคอนขาง
ใชเวลาอันสั้น ในการโจมตีวิถีชีวิตของพลเมืองภายในรัฐ หรือ การคุกคามหนวยยอยตางๆของรัฐ
เชน ปจเจกบุคคล กลุมคน สมาคม เชน ภัยคุกคามจากกลุมกบฏภายในประเทศ การคว่ําบาตร
ทางเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด น้ําทวม ภัยแลง17
อยางไรก็ตาม ประเด็นดานกองกําลังทหารยังคงมีบทบาท และความสําคัญอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา ที่ จํ า เป น ต อ งป อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากภายนอกรั ฐ ซึ่ ง
ประกอบดวย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และแมกระทั่งประเทศที่พัฒนาแลว มิติทาง
ความมั่นคงทางทหารยังคงมีบทบาทอยู ในการเขาไปจัดการกับการกอความไมสงบในรูปแบบ
ตางๆ แตรัฐก็ตองเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม ไดแก ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม
สืบเนื่องมาจากปญหาสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย ทั้งในระดับทองถิ่น เชน การกัดกรอนผิวดิน ระดับ
ภูมิภาค เชน ฝนกรด และระดับโลก เชน ภาวะโลกรอน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการขาด
แคลนทรัพยากร ทําใหรัฐใชกองกําลังเขาไปถือครองทรัพยากรนั้นๆ ผานการรุกรานเพื่อหาวัตถุดิบ
ค้ําจุนระบบการคา สงผลใหทรัพยากรเหลานั้น เปราะบาง (Vulnerable) และยังมีการพิพาทเหนือ
ทรัพยากร และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเกี่ยวเนื่องกับการอธิบายวา รัฐที่อุดมไป
ดวยทรัพยากรจะกลายเปนเปาหมายของรัฐเพื่อนบาน เชน กรณีอิรักบุกคูเวต ดังนั้นภัยคุกคาม
จากกองกําลังทหาร สามารถเกิดขึ้นไดจากประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ18ไดดวยเชนกัน
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Barry Buzan,Ole Wæver and Jaap de Wilde, Security: a new framework for analysis(London: Lynne

Rienner Publishers), pp. 1-10.
17

Richard H. Ullman, “Redefining Security,” International Security 8, 1 (1983): 133.

18

Alan Collins, Security and Southeast Asia: Domestic, Regional and Global Issues (Singapore: ISEAS,

2003), pp. 93-111.
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1.3 สมมติฐาน
หลังสงครามเย็นเปนตนมาเกิดการประสานของของปจจัย คือ ความทาทายของแนวคิด
มั่นคงใหม การคลี่คลายทางการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งความตองการพลังงานเพิ่มมากขึ้น
ทําใหไทยหันมาสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเขาถึงแหลงพลังงาน
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้ ตองการเสนอภาพภูมิหลังความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อน
บานชวงสงครามเย็น เพื่อใหเห็นภาพนโยบายตอกันและกัน ระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน
ตลอดจนมุงเนนศึกษาภายหลังสงครามเย็น ถึงนโยบายเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมวามีปจจัย
หลายประการ ที่ทําใหไทยมีความตองการใชพลังงานอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นแนวโนมการ
พึ่งพาพลั งงาน จากภายนอกประเทศมากขึ้น อนึ่ง ผูทํ าวิท ยานิพนธจะเลือกศึกษาเฉพาะก า ซ
ธรรมชาติและพลังงานไฟฟา ป ค.ศ. 1990-2006
1.5 การนําเสนอ
บทที่ 1 กลาวถึงบทนํา เปนการใหรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก ความเปนมาและ
สภาพปญหา กรอบความคิด ขอบเขตการศึกษาวัตถุประสงคในการศึกษา วิธีการศึกษา
และผลประโยชนในการศึกษา
บทที่ 2 สํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 กลาวถึงภูมิหลังความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในชวงสงครามเย็นจนถึง
ทศวรรษที่ 1990
บทที่ 4 การริเริ่มนโยบายพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน
บทที่ 5 กลาวถึงพลังงานกับการกําหนดความสัมพันธกับเพื่อนบาน
บทที่ 6 กลาวถึงความรวมมือและความขัดแยงทางพลังงานระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
บทที่ 7 เสนอบทวิเคราะห และสรุป
1.6 วิธีการศึกษา
1. การคนควาจากเอกสารตางๆทั้งที่เปนปฐมภูมิ เชน กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย การป โ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย เป น ต น และทุ ติ ย ภู มิ ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน ได แ ก หนั ง สื อ งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ วารสาร
หนังสือพิมพ และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ จากหนวยงานของรัฐและเอกชน
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2. การสัมภาษณเพื่อความกระจางชัดเจนและการเขาถึงขอมูลในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงเอกสาร
สําคัญโดยทําการสัมภาษณบุคคลตางๆทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เชน
เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารสั ญ ญาก อ สร า งโรงไฟฟ า พลั ง น้ํ า การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนพลังงาน เปนตน
3. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยอาศัย
ขอมูลจากเอกสารตางๆและการสัมภาษณ
4.
เว็ บ ไซต ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก แผนและนโยบายพลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน
http://www.eppo.go.th กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th การไฟฟาฝายผลิต
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย http://www.egat.co.th ก า ร ป โ ต ร เ ลี ย ม แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
http://www.pttplc.com
1.7 วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อเสนอภาพความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานในอดีตวาเปนอยางไรและมี
รูปแบบใดบาง
2. เพื่อศึกษาแนวความคิดวาดวยความมั่นคงรูปแบบใหม เพื่อใชในการอธิบายความการจัดการ
นโยบายพลังงานไทยกับประเทศเพื่อนบาน
3. เพื่อศึกษาจุดเริ่มตน และแรงผลักดันภายในประเทศ ที่สงผลตอการดําเนินนโยบายพลังงาน
ไทย
4. เพื่อศึกษาพลวัตทางพลังงานระหวางไทยและเพื่อนบาน ภายหลังชวงสงครามเย็น
5. เพื่อศึกษาความรวมมือและความขัดแยง ทางพลังงานระหวางไทยและเพื่อนบานในแตละ
กรณี
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานตั้งแตสงครามเย็น
จนถึงปจจุบัน
2. เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ผานความรวมมือดานพลังงาน
3. เพื่อใหเขาใจวิธีการจัดการดานพลังงานของไทย โดยเฉพาะการแสวงหาพลังงานภายนอก
ประเทศ
4. เพื่อสรางองคความรูจากการวิเคราะหแนวทางความรวมมือในนโยบายพลังงานไทยกับเพื่อน
บาน

บทที่ 2
การสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดวิกฤตการณทางพลังงานหลายตอ
หลายครั้ง ทั่วโลกจึงมีความตองการปริมาณพลังงานเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบันทรัพยากรทางพลังงาน
ลดลง และมีปริมาณจํากัด รัฐตางๆโดยเฉพาะรัฐมหาอํานาจไดดําเนินนโยบายการแสวงหาแหลง
พลังงาน ตามภูมิภาคตางๆทั่วโลกไมวาจะเปน น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ฯลฯ ใหเพียงพอเพื่อ
รองรับตอการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต ในขณะที่พลังงานน้ํามันยังคงมีความ
ตองการสูงสุด ในขณะเดียวกันกาซธรรมชาติ ไดเขามามีบทบาทในตลาดพลังงานโลกรวมทั้งมี
แนวโน ม ว า อี ก ไม กี่ ป ข า งหน า พลั ง งานส ว นนี้ จ ะเข า มาแทนที่ น้ํ า มั น ได อ ย า งแน น อน จาก
สภาวะการณเหลานี้ รัฐตางๆไดตระหนักถึงการจัดหา พึ่งพิง พึ่งพา แหลงพลังงานเสมือนเปน “การ
สรางความมั่นคงใหแกรัฐ” รัฐทั้งหลายจึงมีบทบาทตอการกําหนดกลไกในระบบพลังงานโลก ใน
ฐานะผูขาย/ผูบริโภค ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่จะสรางความขัดแยงตอแหลงพื้นที่เหลานั้น
ในอนาคตมีการคาดการณวา รัฐที่ตองพึ่งพาพลังงานกับรัฐเจาของ/ผูผลิต มีแนวโนมที่จะ
เกิดความขัดแยงขึ้นหลายแนวทาง ไดแก การสํารวจแหลงพลังงาน การสรางทอกาซ และการคุม
กันเสนทางขนสงพลังงานทางทะเล1ประเด็นดังกลาว ยังนําไปสูการแขงขันเพื่อแยงชิงทรัพยากร
พลังงาน ระหวางรัฐ ในขณะเดียวกันภูมิรัฐศาสตรทางพลังงาน ยังสามารถนําไปสูปญหาความ
ขัดแยงในพื้นที่พิพาททางพลังงานระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบาน ที่มีการ
อางสิทธิในพื้นที่ทับซอนกัน (ที่ยังไมบรรลุขอตกลง) หรือ ความขัดแยงในพื้นที่การขนสงพลังงาน
ทั้งในรูปแบบลําเลียงผานทอกาซ หรือ ทางเสนทางการเดินเรือ อันเกิดจากสาเหตุหลากหลาย
ปจจัย จนสงผลเปนขอพิพาทระหวางประเทศอยูเสมอ
2.1 แนววรรณกรรมวาดวยความขัดแยงทางทรัพยากรธรรมชาติ
สงครามการแยงชิงและสันติภาพ กําเนิดและดําเนินการขึ้นไดเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
รัฐจําเปนตองพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเพียงพอแกเศรษฐกิจและปกปองอธิปไตย บางรัฐ
สามารถพึ่งพาตนเองได และบอยครั้งที่รัฐรวมมือกับรัฐอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่
ตองการ ถาความรวมมือเปนไปไมได ความรุนแรงจะถูกนํามาใชเปนทางเลือก แตก็เปนทางเลือกที่
1
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ไมนาพึงประสงคสําหรับผูนํารัฐ คือ การตัดสินใจวาจะทําใหความตองการของรัฐสําเร็จไดอยางไร
กับความขัดแยงเล็กๆนอยๆนี้ โดยที่รัฐไมจําเปนตองสละอํานาจอธิปไตย การแกไขปญหาในความ
ยุงยากนี้ขึ้นอยูกับวา สาเหตุของความขัดแยงมาจากทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดดวย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ห ลายชนิ ด และมี ผ ลกระทบที่ แ ตกตา งกั น ต อ การเมื อ งระหว า ง
ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติสามารถบงชี้ไดวา เปนทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน (Renewable
Resources) หรือ ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง (Non Renewable Resources) อีกทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอยูในพื้นที่ภายในรัฐ หรืออยูในพรมแดนระหวางรัฐ ทรัพยากรหมุนเวียน คือ
ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาผลิตใหมไดดวยการพัฒนา ทรัพยากรสิ้นเปลือง คือ ทรัพยากรที่ใช
แลวหมดไปไมสามารถนําขึ้นมาใชไดอีก หรือสรางขึ้นมาใหม อันที่จริงแลวน้ํามัน/ปโตรเลียม คือ
ทรัพยากรหมุนเวียน เพียงแตตองใชเวลานาน ดังนั้นผูกําหนดนโยบายจึงเสนอวา จะเหมาะสมกวา
หากพิจารณาทรัพยากรน้ํามันและปโตรเลียมอื่นๆใหเปนทรัพยากรสิ้นเปลือง
ทรัพยากรหมุนเวียนและทรัพยากรสิ้นเปลือง มีผลกระทบที่แตกตางกันในระบบระหวาง
ประเทศ ในทางทฤษฎีแลว รัฐจะไมตอสูเพื่อแยงชิงทรัพยากรหมุนเวียน เพราะรัฐสามารถผลิตเอง
ได หากรัฐไมสามารถที่จะพบสิ่งที่ตองการจากทรัพยากรบางอยาง รัฐจะรวมมือกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการผานขอตกลงทางการคา และการบูรณาการทางเศรษฐกิจ อีกดานหนึ่งความขัดแยง
และความรุนแรง เปนผลจากทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ถาทรัพยากรยังคงเปนที่ตองการและมี
ปริมาณที่จํากัด บางครั้งรัฐจะตอสูแยงชิงเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร เชน กรณีสงครามอาวเปอรเซีย
เปนตัวอยางที่ชัดเจนในการปะทะกันเหนือทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป อยางไรก็ตามความรวมมือ
ยังมีความเปนไปได แตจะยากลําบากขึ้นหากทรัพยากรดังกลาวยังคงมีความตองการ และถารัฐ
ไมไดแกปญหาความขัดแยงในอดีต
อยางไรก็ตามความขัดแยงอาจจะเกิดขึ้นไดนอย ในกรณีที่ทรัพยากรอยูในอาณาเขตของ
รัฐ (Boundary Resources) เนื่องจากเปนขอจํากัดวาดวยอํานาจอธิปไตย แตทรัพยากรที่อยู
ระหวางพรมแดน (Trans-boundary Resources) แมวาจะมีโอกาสสําหรับความรวมมือกัน แตมี
ความเปนไปได ที่จะเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้น ประเด็นอธิปไตยจึงถูกวิพากษวิจารณ เมื่อรัฐหนึ่งจับ
จองทรัพยากรทั้งในพื้นที่อาณาเขตของตน รวมทั้งพื้นที่ระหวางพรมแดนกับรัฐอื่น ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ ที่วาดวยการปองกันรัฐอธิปไตยและพื้นที่อางวา ทรัพยากรที่พบในชายแดนที่รัฐ
นั้นเปนเจาของรัฐก็สามารถถือครองได
การตระหนักถึงอธิปไตยของรัฐ กําลังเปนปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรระหวางพรมแดน เชน
ถารัฐนั้นอยูบนสุดของแมน้ํา หมายถึง รัฐดังกลาวจะมีสิทธิทําอะไรก็ไดกับแมน้ําแมวารัฐปลายน้ํา
จะพึ่งพาแมน้ําแหงนั้นดวยอยางนั้นหรือ คําตอบ คือ การแบงรัฐอยูบนและรัฐที่อยูลางแมน้ํา รัฐที่
อยูบนแมน้ําจะอางอิงกับหลักอธิปไตยอยางมาก รัฐดานลางจะเสนอแนวคิดแหงความเทาเทียม
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กันและการรวมมือกัน ซึ่งเกิดขึ้นไดงายตอทรัพยากรบางอยางเทานั้น แตความขัดแยงมีแนวโนม
จะเกิดขึ้นมากกวาหากทรัพยากรชนิดนั้นจําเปนตอการดํารงชีวิต
โดยทางเทคนิคแลว น้ํามันเปนพลังงานหมุนเวียน แตปญหาคือ ตองใชเวลาหลายชั่วอายุ
คนในการผลิต ปริมาณสํารองน้ํามันจึงมีจํานวนจํากัด แตรัฐอุตสาหกรรมใชทรัพยากรมากกวาที่รัฐ
นั้นพึงจะผลิตได ในปจจุบันสหรัฐฯเปนประเทศที่บริโภคน้ํามันมากที่สุด ประมาณรอยละ 25 ของ
ปริม าณการผลิตน้ํ า มัน ทั่ ว โลก และเมื่ อ กลา วถึง สถานการณน้ํ า มัน โลก จะเกี่ย วเนื่ อ งกั บ สอง
ประเด็นคือ ความตองการบริโภค และ การจัดหาภายในประเทศ ซึ่งรอยละ 65-76 แหลงน้ํามัน
สํารองจะอยูในพื้นที่ตะวันออกกลาง ทําใหภูมิภาคนี้กลายเปนที่ตั้งของบรรษัทการคา ซึ่งสงผลตอ
ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
ในสถานการณเชนนี้ จะเห็นไดวารัฐมหาอํานาจตางพึ่งพิงทรัพยากรอยางมาก เนื่องจาก
ความจําเปนในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการบริโภคสวนบุคคลรวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกองทัพ จนเกิดการตั้งขอสังเกตวา อํานาจของรัฐถูกกําหนดโดยน้ํามันเปนหลัก แตพลังงาน
ชนิดนี้มีจํานวนจํากัดอยางมาก และกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆของโลก รัฐจึงสรางความรวมมือ
ขึ้นมา แตในความเปนจริงแลวบอยครั้งที่จะมีความขัดแยงเกิดขึ้น2
การศึกษาของ Philippe Le Billon เรื่อง The political ecology of war: natural
resources and armed conflicts3 เห็นดวยวา ทรัพยากรธรรมชาติเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยงได เขาไดเสนอถึงความขัดแยงทางทหารและทรัพยากร ซึ่งมีกระบวนการรวมกันอยาง
ตอเนื่อง ทําใหรัฐออนไหว (vulnerable) จากการพึ่งพิงทรัพยากร ไมวาจะพึ่งพิงมากหรือนอยก็มี
ความเสี่ยงแลววา รัฐจะเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรและเศรษฐกิจการเมือง เขายังเพิ่มเติมอีก
วา ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทอยางเดนชัด ในประวัติศาสตรของความขัดแยงทางกองกําลัง เชน
จากการแข ง ขั น อย า งรุ น แรงของทุ น และสงครามจั ก รวรรดิ นิ ย ม เหนื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติโดยตัวมันเองแลว ไมไดแสดงถึงความขัดแยงแตอยางใด
แตความตองการจัดหาทรัพยากรโดยมนุษยตางหาก ที่ไดจัดการเศรษฐกิจการเมืองทางทรัพยากร
ใหเกิดความขัดแยงขึ้น จนเกิดความรุนแรงในเวลาตอมา ผูเขียนไดเสนอแนวคิดนิเวศนวิทยา
การเมือง ที่อางถึงการเกี่ยวพันของสองสมมติฐาน ไดแก การขาดแคลนทรัพยากร และความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร ที่ลวนแลวแตเปนความสุมเสี่ยงทําใหเกิดความขัดแยงและความรุนแรง

2

อานรายละเอียดไดที่ Karrin Scapple, “Cooperation and Conflict over Natural Resources,” in Introducing

Global Issues Michael T. Snarr and D. Neil Snarr (eds) (London: Lynne Rienner Publishers, 2002), pp. 257-269.
3

อานรายละเอียดไดที่ Philippe Le Billon, “The political ecology of war: natural resources and armed

conflicts,” Political Geography 20 (2001): 261-264.
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สมมติฐานแรก กลาววา การขาดแคลนทรัพยากรทําใหประชาชนหรือรัฐจะตอสูกันเอง เพื่อการ
เขาถึงทรัพยากรที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ยิ่งขาดแคลนทรัพยากรมากเทาไหรจะยิ่งมีการแยงชิง
มากเทานั้น สมมติฐานที่สอง วาทรัพยากรเปรียบเปนสินคาที่มีมูลคา สามารถดึงดูดบรรดาผูนํา
หรือตัวรัฐที่ตองการจะครอบครองจนเกิดความขัดแยงในที่สุด
ทางดาน Stephen R. Tyler4 กลาววา “ไมมีกําแพงแหงทรัพยากร” เนื่องดวยการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใชสอย การพัฒนา หรือการใชทรัพยากรเพิ่มขึ้น ทั้งหมดเหลานี้กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางทรัพยากรไปทั่วโลก หรืออาจจะกลาววา ที่ไหนมีทรัพยากรที่นั่นยอมมีความขัดแยง
เกิ ด ขึ้ น บ อ ยครั้ ง รั ฐ เข า ไปใช อํ า นาจในพื้ น ที่ ช ายแดนรั ฐ ด ว ยการอ า งเหตุ ผ ลของความมั่ น คง
แหงชาติ ความเปนหนึ่งเดียวกันของชาติ หรือ การสรางชาติเพื่อครอบครองทรัพยากรเพียงฝาย
เดียวแมวาจะเปนการฝาฝนกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม
ทางดาน Michael T Klare5 ไดตั้งขอสังเกตวา ในชวงสงครามเย็นพันธมิตรตางๆถูกแบง
ตามอุดมการณทางการเมือง แตในปจจุบันการแขงขันทางเศรษฐกิจ ไดขับเคลื่อนความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และการแขงขันระหวางรัฐในการเขาถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการ
ชะงักงันทางทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนําเขาทรัพยากรในปจจุบัน ตระหนักถึงการปกปอง
เสมือนเปนผลประโยชนที่สําคัญ (Vital Interest) ยิ่งไปกวานั้นแนวโนมการบริโภคทรัพยากรทั่วโลก
มีปริมาณเพิ่มขึ้น รอยละ 2 ตอป ดังนั้นการแขงขันเพื่อใหเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ใหญที่สุดจะเพิ่ม
ความขัดแยงมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน
ผู เ ขี ย นยั ง กล า วอี ก ว า นั ก วิ เ คราะห ท างการเมื อ งได ร า งรู ป แบบเกี่ ย วกั บ พลวั ต ของ
มหาอํานาจในชวงหลังสงครามเย็นวา เปนการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมือง
และพื้นที่พิพาท โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจไดขับเคลื่อนพื้นที่แรนแคน ใหกลายเปนศูนยกลางความ
มั่งคั่งและการเจริญเติบโต แตรัฐนั้นจะละทิ้งความยากจนไวเบื้องหลัง และปะทุความขัดแยงทาง
ทรัพยากรมากกวาจะคิดเรื่องชาตินิยม พื้นที่ขัดแยงเหลานั้นไดแก บริเวณอาวเปอรเชีย ทะเลสาป
แคสเปยน ทะเลจีนใต อัลจีเรีย แองโกลา ชาด โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย ซูดาน เวเนซูเอลา
พื้นที่เหลานี้มีปริมาณสํารองปโตรเลียมถึง 4 ใน 5 ของโลก
ในบริ บ ทของทรั พ ยากรทางพลั ง งาน เหตุ ก ารณ ที่ ทํ า ให ป ระเด็ น ทรั พ ยากรกลั บ มามี
ความสํ า คั ญ คื อ การผลิ ต ป โ ตรเลี ย มและก า ซธรรมชาติ กํ า ลั ง อยู ใ นสภาวะชะงั ก งั น อดี ต

4

อานรายละเอียดไดที่ Stephen R. Tyler, “Policy Implications of Natural Resource Conflict Management,” in

Cultivating peace: Conflict and Collaboration in Natural Resource Management Daniel Buckles (Washington D.C.:
World Bank, 1999), pp. 263-264.
5

อานรายละเอียดไดที่ Michael T Klare, “The New Geography of Conflict,” Foreign Affairs 80, 3 (2001): 49-61.
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ประธานาธิบดี บิล คลินตัน เดินทางไปเยือนแอฟริกาในป ค.ศ. 2000 เพื่อหวังวาจะไดน้ํามันเพิ่ม
จากไนจีเรีย ซึ่งเปนผูสงออกน้ํามันใหสหรัฐฯ นอกจากนั้นสหรัฐฯยังไดเรงรัดโครงการทอกาซ/น้ํามัน
แถบแคสเปยน ดังนั้น การแสวงหาและปกปองแหลงทรัพยากรพลังงาน จึงถูกใชเปนยุทธศาตรของ
มหาอํ า นาจ เชน ประเทศที่ นํา เข าพลัง งานได แก จีน ญี่ปุน ยุโ รป ตางก็เ พิ่มเสถีย รภาพแหลง
พลั ง งานสํ า รองของตน เสมื อ นเป น สิ่ ง สํ า คั ญ แรกสุ ด รั ส เซี ย ก็ เ ช น เดี ย วกั น ได มุ ง นโยบาย
ตางประเทศไปยังพื้นที่การผลิตพลังงานในเอเชียกลาง และแมวารัสเซียจะกังวลกับการพัฒนา
พรมแดนตะวันตก ที่เปนพื้นที่เผชิญหนากับนาโต รัสเซียก็ตระหนักถึงทรัพยากร โดยคงกองกําลัง
ทหารในแถบตอนใตและคอเคซัสเชนเดียวกันกับจีน โดยกองกําลังของจีนไดเคลื่อนจากภาคเหนือ
ที่ติดกับพรมแดนรัสเซีย มายังเขตซินเจียงทางตะวันตกซึ่งมีปริมาณสํารองน้ํามันอยู
การศึกษาของ Mark J. Valencia เรื่อง Conflict Over Natural Resources in
Southeast Asia and the Pacific6 เกี่ยวกับความขัดแยงทรัพยากรในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและแปซิฟก เขากลาววาพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณบริเวณหนึ่งของโลก แนนอนยอมทําใหเกิด
ความขัดแยงขึ้นในหลายๆกรณี นับตั้งแตยุคอาณานิคมและในอนาคต บริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใตรวมทั้งแปซิฟก จะเพิ่มความขัดแยงทางทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ การวางนโยบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของรัฐบนพื้นที่คาบเกี่ยวกัน มีความเปนไปไดที่จะเกิดการแขงขันและความขัดแยง
ระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสใหเกิดความรวมมือไดเชนกัน ตัวอยางเชน ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone) เปนตน นอกจากนั้นทรัพยากรบางอยาง เชน
กาซฯในภูมิภาคนี้ ยังคงเปนการแยงชิงของบรรดามหาอํานาจ เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต
ในการสํารวจวรรณกรรมบทนี้ จะกลาวถึงกรณีศึกษาความสัมพันธทางพลังงานระหวาง
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนกรณีศึกษาและแสดงใหเห็นถึง การสรางความรวมมือทางพลังงาน
รวมทั้งการแกไขปญหาความขัดแยง เพื่อเปนตัวอยางแกไทยและเพื่อนบาน ในที่นี้จะยก 3 กรณีอัน
ไดแก นโยบายพลังงานระหวางรัสเซี ยและประเทศเพื่อนบาน กรณีที่สอง คือ การจัดการทาง
พลังงานของกลุมประเทศแถบทะเลสาบแคสเปยน ทั้งในกรณีการปฏิบัติตอกันของทั้งหาประเทศ
รวมทั้งบทบาทของรัสเซีย กรณีสุดทาย ไดแก ความขัดแยงในบริเวณทะเลจีนใต ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึง
สาเหตุและการพยายามแกไขปญหา ของประเทศเพื่อนบานที่อางสิทธิ ทั้งนี้การยกสามกรณีที่
กลาวมาเนื่องดวยวาเปนตัวอยางที่ชัดเจน ในการชี้ใหเห็นถึงความรวมมือและความขัดแยงทาง
พลังงานระหวางประเทศเพื่อนบาน โดยเลือกใชทั้งมาตรการ/วิธีการ ที่แข็งกราวตอบโตกันและกัน
หรือ การใชสันติวิธี เชน การเจรจาหรือตอรองในการแกไขปญหาพิพาทเหลานั้น
6

อานรายละเอียดไดที่ Mark J. Valencia, Conflict Over Natural Resources in Southeast Asia and the Pacific
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2.1.1 บริเวณทะเลสาบแคสเปยน (Caspian Sea)
ทะเลสาบแคสเปยน เปนแหลงที่มีน้ํามันและกาซฯมากอีกพื้นที่หนึ่งของโลกทําใหพื้นที่
ดัง กลาวเปน บริเวณที่ มีความขัดแยง ทั้ง ทางดานพลั งงานมาโดยตลอด มีงานวิจัยมากมายที่
กลาวถึงบทบาทของมหาอํานาจในภูมิภาคนี้ ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และญี่ปุน หรือ จีน ใน
การเขามาจัดการแสวงหาความรวมมือทางพลังงาน โดยเฉพาะกับสามประเทศที่มีแหลงพลังงาน
หลัก คือ คาซัคสถาน อาเซอรไบจาน และเติรกเมนิสถาน7เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาภูมิภาคนี้เปน
บริเวณที่มีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของเหลามหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐฯและรัสเซีย ในประเด็นนี้การศึกษาของ Michael T. Klare อีกเชนกันในเรื่อง Resource of
War: the new landscape of global conflict 8 ไดอธิบายถึงความขัดแยงทางพลังงาน ในบริเวณ
ทะเลสาบแคสเปย นว า เป นการแขง ขั น ของสองมหาอํา นาจเพื่อให ได ม าซึ่ ง การควบคุ ม แหลง
ทรัพยากรใหไดมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เปนการแขงขันทางภูมิรัฐศาสตร Klare มองวาภูมิภาค
นี้ตองการลดการครอบงํ าจากรัสเซีย และหันไปพึ่งตะวั นตกมากขึ้นขณะเดียวกั นสหรัฐฯก็ผูก
สัมพันธกับจอรเจียและคีรกีซสถาน (Kyrgyzstan) แมวาสองประเทศนี้จะมีปริมาณสํารองพลังงาน
นอย แตก็เปนกุญแจสําคัญในการใชเปนเสนทางลําเลียงพลังงานออกสูตลาด
มหาอํานาจทั้งสองยังตองการผลประโยชน จากการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคนี้และ
ดําเนินการผูกขาดเสนทางการขนสงเพื่อเชื่อมตอกับภายนอก ทั้งสหรัฐฯและรัสเซียกําลังสรางสาย
สัมพันธกับผูมีอํานาจในระดับทองถิ่น โดยใหความชวยเหลือทางดานการเงินและสนับสนุนทาง
การคา รัสเซียตองการใหพลังงานผานทอของตนไปยังทะเลดําและยุโรป ซึ่งจะทําใหรัสเซียมีรายได
และสามารถควบคุมการสงจายพลังงานโดยบริษัทของรัสเซีย คือ Lukoil และ Gazprom เขามา
ดําเนินการในการสัมปทานภูมิภาคนี้ ทางดานสหรัฐฯมีวัตถุประสงคหลักในภูมิภาคนี้คือ พัฒนา
พลังงานเพื่อเปนทางเลือก นอกเหนือจากการพึ่งตะวันออกกลาง และเพื่อใหแนใจวาน้ํามันและ
กาซฯที่มาจากบริเวณแคสเปยนนี้ จะมายังตะวันตกโดยไมผานรัสเซียและอิหราน ทําใหสหรัฐฯ
สรางเสนทางลําเลียงพลังงานเสนใหมจากทะเลสาบแคสเปยน จากคาซัคสถานและ เติรกเมนิ


ภูมิภาคนี้ประกอบดวยประเทศที่อยูรายลอมทะเลสาบแคสเปยน คาซัคสถาน อาเซอรไบจาน เติรกเมนิสถาน มี
ปริมาณกาซและน้ํามันที่มีอยูปริมาณรอยละ 4 ของโลก(ซึ่งนอยกวาเพื่อนบานอยางอิหราน) เติรกเมนิสถานเปนประเทศสงออกกาซ
ฯรายใหญที่สุดในสีป่ ระเทศนี้(ไมรวมอิหรานและรัสเซีย)อาเซอรไบจานเปนประเทศที่ผลิตน้ํามันเกาแกแหงหนึ่งของโลกโดยเฉพาะ
แหลง Baku ที่เคยสงออกน้ํามันครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ํามันทั่วโลกมาแลวกอนที่จะมีปริมาณลดลง คาซัคสถานก็เปนอีกประเทศหนึ่ง
ที่มีพลังงานสํารองมากที่สุดแหลงน้ํามันในประเทศนี้เปนแหลงที่มีการลงทุนสูงที่สุดแหงหนึง่ ของโลก
8

อานรายละเอียดไดที่ อานรายละเอียดไดที่ Michael T. Klare, Resource of War: the new landscape of global

conflict (New York: Henry Holt and Company, 2001)
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สถานมายังอาเซอรไบจาน สูจอรเจียและตุรกี แมวาจะมีมูลคาสูงกวาเสนทางจากรัสเซียและ
อิหรานก็ตาม ในขณะที่รัสเซียไดกดดันอาเซอรไบจานและคาซัคสถาน ใหรวมสงออกน้ํามันผาน
ภาคใตของรัสเซียไปยัง Novorossiysk แถบทะเลดํา ซึ่งจะทําใหรัสเซียจัดการกับ Chechnya และ
Dagestan ได ฉะนั้นอาเซอรไบจานและคาซัคสถานจะตองใชเสนทางหนึ่งในนั้น
นอกจากนี้ ยังเกิดกรณีความขัดแยงกันเอง ระหวางประเทศเพื่อนบานรายลอมทะเลสาป
แคสเปยน ประเด็นที่ถกเถียงกันมาก คือ เรื่องพื้นที่เขตแดนของทั้ง 5 ประเทศที่ยังคงเหลื่อมล้ํากัน
อยู โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางพลังงาน อยางไรก็ตามทั้ง 5 ประเทศก็พยายาม
แกไขขอขัดแยงดังกลาว โดยการเสนอแนะทางเลือกของประเทศตน ที่คิดวาจะเปนการยอมรับ
ทั้งหมดทุกฝาย เชน การลากเสนเขตแดนใหม หรือ การพัฒนาพื้นที่รวมกันโดยจะจัดแบงอยางเทา
เทียม ในกรณีของ อาเซอรไบจาน คาซัคสถาน เติรกเมนิสถาน ยืนยันที่จะใชการแบงโดยใช เสน
มัธยะ (median line) สวนอิหรานยืนยันวา จะตองแบงพื้นที่แตละสวนในแคสเปยนที่ยังเปนปญหา
เปน 5 สวน เนื่องจากอิหรานเปนประเทศที่มีพื้นที่ชายฝงนอยที่สุดนั่นเอง ทางดานรัสเซียเสนอพื้นที่
ที่มีทรัพยากรพลังงานใหแบงตาม sectoral line สวนเขตประมงตามแนวราบนั้นใหใชรวมกัน แต
กระนั้ น อาเซอร ไ บจานและอิ ห ร า น ยั ง คงพิ พ าทกั น ในพื้ น ที่ แ หล ง น้ํ า มั น ที่ ทั้ ง สองอ า งสิ ท ธิ
(เชนเดียวกับกรณีของอาเซอรไบจานและเติรกเมนิสถาน) นอกจากนั้น อิหรานยังไมยอมรับการ
เจรจาแบบทวิภาคีกับเพื่อนบานทั้งสี่ และยืนยันที่จะเจรจาแบบพหุภาคีเทานั้น เนื่องจากอิหรานมี
พื้นที่ตามสัดสวนนอยที่สุด ในสมาชิกประเทศรอบทะเลสาบแคสเปยน9
ในประเด็นเดียวกันการศึกษาของ Oksana Antonenko เรื่อง Russian’s policy in the
Caspian Basin Region: Reconciling economic and security agendas10 ซึ่งมองไปที่
นโยบายของรั ส เซี ย ต อ บริ เ วณนี้ ว า นั บ ตั้ ง แต ท ศวรรษที่ 1990 เป น ต น มาภู มิ ภ าคทะเลสาบ
แคสเปยนซึ่งเปนประเทศเพื่อนบาน และเปนกุญแจสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศ และ
ความมั่นคงของรัสเซีย นโยบายป ค.ศ. 2000 อดีตประธานาธิบดีปูตินพยายามเจรจาตกลง และ
สรางเงื่อนไขใหมในบริเวณแคสเปยนขึ้นมา รัฐมนตรีตางประเทศของรัสเซียกลาววา แคสเปยนเปน
จุดแกนหลักในนโยบายตางประเทศของรัสเซีย นอกจากเหตุผลขางตนแลว หนึ่งในนโยบายก็คือ
การใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน ในป ค.ศ. 2002 รัสเซียและคาซัคสถานลงนามที่จะพัฒนา
แหลงแคสเปยนตอนเหนือ ซึ่งจะแบงผลประโยชน 50:50 ปตอมาปูตินไดเยือนอาเซอรไบจาน เพื่อ
9

อานรายละเอียดไดที่ Khoshbakht B.Yusifzade, “The Status of the Caspian Sea Dividing Natural Resources

Between Five Countries,” Azerbaijan International (8.3), 2000: 93.
10

อานรายละเอียดไดที่ Oksana Antonenko“Russian’s policy in the Caspian Basin Region: Reconciling economic

and security agenda, “ in The Caspian: politics,energy and security Shirin Akiner (London: Routledge, 2004), p. 249.
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พัฒนาแหลงทะเลสาบที่อยูติดกับชายแดนของทั้งสอง การกระทําของรัสเซียเชนนี้เทากับเปนการ
กดดันเติรกเมนิสถานและอิหราน กลาวคือ ในพื้นที่แคสเปยนรัสเซียมีผลประโยชนรอยละ 18.5
คาซัคสถาน รอยละ 29 อาเซอรไบจานและเติรกเมนิสถาน รอยละ 19 อิหรานรอยละ 14 ซึ่งถือวา
นอยมาก ทําใหอิหรานคัดคานหากมีการรวมมือทางพลังงาน ในป ค.ศ. 2001 รัสเซียเสนอให
อิหรานและเติรกเมนิสถานแบงผลประโยชน 50:50 แตทั้งสองประเทศปฏิเสธ อีกทั้งอิหรานยังไดสง
กองกําลังเขาไปในพื้นที่ที่อิหรานอางวาเปนของตน
2.1.2 ความขัดแยงทางพลังงานระหวางรัสเซียและประเทศเพื่อนบาน
รัสเซียเปนอีกหนึ่งตัวอยาง ที่ทําใหเห็นการกําหนดแนวนโยบายพลังงานตอเพื่อนบานได
อยางชัดเจน ถึงแมจะใชวิธีการที่มองวาจะไมถูกตองนักก็ตาม เนื่องจากรัสเซียเปนประเทศที่อุดม
ไปดวยทรัพยากรพลังงานหลักๆของโลก ในปจจุบันทําใหรัสเซียสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
กําหนดความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศภูมิภาคยุโรปและประเทศสมาชิกเครือสหภาพ
โซเวี ย ตเดิ ม ที่ ยั ง คงความสํ า คั ญ ในการเป น เกราะกํ า บั ง ด า นยุ ท ธศาสตร ข องรั ส เซี ย จากการ
ครอบงําของสหรัฐฯและยุโ รป โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแถบแคสเป ยน ดั ง นั้น จึง มี งานวิจัย
จํานวนมาก ที่เสนอภาพนโยบายของรัสเซียผานการกําหนดทิศทางพลังงาน ตอประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาค ดังนี้
ศักยภาพทางทรัพยากรพลังงานในรัสเซีย มีหลายประเทศตองการพึ่งพาพลังงานดวยใน
ฐานะที่เปนผูสงออกทางพลังงานหลักอีกประเทศหนึ่ง ในขณะนี้ รัสเซียถูกจับตามองอยางมากใน
การกาวเขามามีบทบาทเปนผูผลิตพลังงานของโลก ซึ่งไดแก น้ํามันและกาซธรรมชาติ ใน ค.ศ.
2003 ประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูติน ไดประกาศใหนโยบายพลังงานเปนแกนหลักในนโยบาย
ตางประเทศรัสเซีย อีกทั้งการจัดการทรัพยากรดังกลาว เปนตัวกําหนดภูมิรัฐศาสตรของรัสเซียอีก
ดวย ตัวอยางเชน รัฐบาลรัสเซียตองการที่จะสงออกกาซใหยุโรปแตเพียงผูเดียว เพื่อที่จะสราง
กลไกการตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ แมวาน้ํามันยุโรปจะสามารถนําเขาจากทางเรือได
แต ก า ซนั้ น จํ า เป น ตอ งขนส ง ผ า นท อ จากรั ส เซี ย ซึ่ ง มี ร าคาถู ก และในอนาคตแนวโน ม การเพิ่ ม
ปริมาณกาซในยุโรปจะสูงขึ้น (รอยละ 80)11
11

ประเทศยุโรปที่พึ่งพากาซจากรัสเซียไดแก บัลแกเรีย สโลวาเกีย ฟนแลนด เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 100% กรีซรอย

ละ 84 ออสเตรียรอยละ 77 สาธารณรัฐเชคและโรมาเนียรอยละ 63 สโลเวเนียรอยละ 51 เยอรมันรอยละ 40 อิตาลีรอยละ 32
ฝรั่งเศสรอยละ 23 เนเธอรแลนดรอยละ 17 สวิสเซอรแลนดรอยละ 13 อางใน “Pipeline Politics: The threat and the Reality,” in
The New Cold War: How the Kremlin Menaces both Russia and the West Edward Lucas(London: Bloomberry, 2008),
pp. 211-213.
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เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Jeronim Perovic, Robert W. Orttung และ Andreas
Wenger เรื่อง Russian energy power and foreign relations : Implications for conflict and
cooperation12 ไดอธิบายถึงขอถกเถียงดานพลังงานของรัสเซีย นับตั้งแตชวงสงครามเย็นที่ยุโรป
ตองพึ่งพาพลังงานจากโซเวียต ซึ่งไดสรางผลกระทบทางการเมืองใหยุโรปและสหรัฐฯ และใน
ปจจุบัน ผูเขียนไดเสนอขอถกเถียงทางนโยบายพลังงานของรัสเซียอีกครั้ง ประเด็นคือ ความมั่นคง
ทางพลังงานโลก: บทบาทรัสเซียในฐานะมหาอํานาจทางพลังงาน อีกทั้งไดอธิบายบทบาทขอ
โตแยงพลังงาน ทั้งในรัสเซียและระหวางประเทศ หนังสือเลมนี้เสนอมุมมองของยุโรป สหรัฐ และ
จีนตอรัสเซีย ซึ่งในกรณีของจีนหลังจากที่เกิดความราวฉานในทศวรรษที่ 1950 แตในขณะนี้จีนคือ
ลูกคาที่สําคัญของรัสเซีย
ในขณะที่การศึกษาของ Javier Morales เรื่อง Russia as an Energy Great Power:
Consequences for EU Energy Security13 เห็นสอดคลองกับการศึกษาขางตนวา รัสเซียใช
พลังงานเปนเครื่องมือกําหนดนโยบายตางประเทศอยางชัดเจน ตั้งแตอดีตประธานาธิบดีปูตินเนน
ถึงบทบาทของรัสเซียในเวทีโลกวา รัสเซียคือ มหาอํานาจยูเรเซียภายใตพื้นฐานสองแนวคิด คือ
หนึ่ง ผูนํารัสเซียตระหนักวาการแขงขันกับสหรัฐฯจบลงแลว แตไมไดหมายความวารัสเซียจะสละ
ฐานะของมหาอํานาจ สอง พื้นฐานทางความมั่นคงทางพรมแดนรัสเซีย คือศูนยกลางของอํานาจที่
สืบทอดมาจากโซเวียต รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรัสเซียตระหนักอยูเสมอวายังคงเปนเขต
อิทธิพลของเขา ในป ค.ศ. 2000 ประธานาธิบดีปูตินกลาววา
“รัสเซียเตรียมที่จะใชวิถีทางเศรษฐกิจและทรัพยากรเพื่อค้ําจุนผลประโยชนแหงชาติ”
ซึ่งก็คือทรัพยากรทางพลังงานที่มีอยู จากศักยภาพแลวรัสเซียเปนประเทศที่มีปริมาณสํารองกาซ
มากที่สุด มีถานหินมากเปนอันดับสองของโลก และมีน้ํามันมากเปนอันดับ 8 ซึ่งสามารถทําให
รัสเซียสงออกพลังงานไดทั้งในยุโรปและเอเชีย อยางไรก็ตามผูเขียนแนะวา การที่ตองสงออกน้ํามัน
และกา ซทํ า ให รัส เซีย ต อ งพึ่ง กลไกตลาด และผู ก ติดอยูกั บ ราคาพลั ง งานโลก ทํา ให เ กิดความ
ออนไหว (vulnerability) ตอผูซื้อ เสนทางขนสงปริมาณสํารองพลังงานและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามผูเขียนชี้ใหเห็นตัวอยางการใชนโยบายแข็งกราวของรัสเซีย ในการหยุด
12

อานรายละเอียดไดที่ Jeronim Perovic, Robert W. Orttung, and Andreas Wenger, Russian energy power

and foreign relations : Implications for conflict and cooperation (London: Routledge, 2009)
13

อานรายละเอียดไดที่ Javier Morales,”Russia as an Energy Great Power: Consequences for EU Energy

Security” in Energy security: visions from Asia and Europe Antonio Marquina (Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2008), pp. 24-31.
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จ า ยก า ซว า นั บ ตั้ ง แต ปู ติ น เข า มามี อํ า นาจ เกิ ด การหยุ ด จ า ยก า ซหลายครั้ ง ในป ค.ศ. 2003
พิจารณาหยุดจายใหยุโรปตะวันตก เพราะมีปญหากับบริษัทน้ํามันของเยอรมัน ในการขัดขวาง
ตลาดของ Gazprom หยุดจายใหลัตเวีย ลิทัวเนีย และยูเครน ค.ศ. 2006 และป ค.ศ. 2008 กับ
ยูเครนอีกครั้ง ผูเขียนจึงแนะวายุโรปควรจะตองตระหนักวา การที่จะดํารงสถานะความมั่นคงทาง
พลังงานของยุโรปใหได ยุโรปจะตองรักษาสถานภาพที่ดีตอรัสเซียใหมากกวาตะวันออกกลาง
ยูเครน เปนตัวอยางของประเทศที่มีความขัดแยงกับรัสเซียอยางชัดเจน การศึกษาของ
Jonathan Stern เรื่อง The Russian-Ukrainian gas crisis of January 200614 ไดอธิบายวา
ปริมาณกาซจากรัสเซีย จะผานสามประเทศไดแก ยูเครน เบลารุส และมอลโดวา โดยเฉพาะตอง
ผานยูเครนถึงรอยละ 80 ภายหลังจาก นายยูเชนโก ไดรับตําแหนงผูนํายูเครน ปญหาความขัดแยง
เริ่มกอตัวขึ้น โดยผูนํายูเครนกลาววา ความรวมมือทางพลังงานระหวางรัสเซียและยูเครนนาจะเปน
ในสวนของการสรางทอกาซใหม มากกวาที่จะสรางเครือขายเชื่อมโยง(ซึ่งรัสเซียไมไดตองการแบบ
นั้น) ในป ค.ศ. 2005 กาซฯที่เก็บไวในยูเครนเกิดการสูญหาย จากปญหาทางเทคนิคบางอยาง ซึ่ง
ยูเครนกลาววาเหตุการณนี้ จะทําใหการสงกาซไปยังยุโรปขาดแคลน ประเด็นคือ กาซฯที่หายไปจะ
จายอยางไร ทางดานรัสเซีย Gazprom แนะนําวาใหเอาสวนนี้ออกมาจายคาสงผานมายังยูเครน
ซึ่งยูเครนจะไมไดรับกาซฯเพิ่มในระหวางสวนที่เหลือในป ค.ศ. 2005 Gazprom สรุปวากาซฯนี้ถูก
จัดไปใหยุโรป ดังนั้นยูเครนจะตองจายในราคาที่สงออกไปใหยุโรป ถายูเครนไมจายในราคาที่เสนอ
มาไดรัสเซียจะใหกูยืมเปนการชั่วคราว แตยูเครนปฏิเสธขอเสนอทําใหรัสเซียหยุดจายกาซฯในวันที่
1 มกราคม ค.ศ. 2006 เหตุการณนี้เกิดกระแสคัดคานอยางมากในยุโรป หลังจากนั้นรัสเซียจาย
กาซฯ 95 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน เพื่อชดเชยในกรณียูเครน ซึ่งทําใหเห็นวา ไมมีประเทศไหน
ตองการที่จะเขาไปแทรกแซงการจายกาซฯ เพราะผลลัพธก็คือ รัสเซียจะหยุดจายกาซฯลงอยาง
แนนอน ทางดานยูเครนไดตกลงใชกาซฯที่มาจากเติรกเมนิสถาน แตยังไมไดตกลงเรื่องราคา ดังนั้น
Gazprom ไดชิงลงนามกับรัฐบาลเติรกเมนิสถาน และยืนยันวาจะไมมีกาซฯจากเติรกเมนิสถานไป
ยังยูเครน ในชวงเวลานั้นบรรดาสื่อทั่วยุโรปตางเห็นใจกับสถานะของผูนํายูเครนมากยิ่งขึ้นโดย
กลาววา
“ประธานาธิบดีปูติน ตองการที่จะสั่นคลอนความมัน่ คงของเพื่อนบานตะวันตกโดยหวังที่
จะปลดผูนําในการเลือกตั้งยูเครนซึ่งประธานาธิบดีปูตนิ เชื่อวาเขามีอํานาจที่จะกดดัน”
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เปดเผยรายละเอียดของแหลงอางอิง
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การศึกษาของ Stacy Closson เรื่อง Russia key customer: Europe15 ไดชี้ใหเห็นถึงการ
พึ่งพาพลังงานของยุโรปตอรัสเซีย ผูเขียนไดเสนอใหเห็นประเด็นทาทายความมั่นคงพลังงานของ
ยุโรป คือ ในกรณีรัสเซียหยุดจายกาซฯใหเบลารุสและยูเครนมายังยุโรป เปนการแสดงออกถึง
สถานะที่ผูกขาดความเปนเจาทางพลังงานในยุโรป นอกจากนั้นรัสเซียยังจํากัดการลงทุนทาง
พลังงานจากบริษัทน้ํามันตางชาติ ยิ่งทําใหยุโรปไดรับความเดือดรอน ดังนั้นยุโรปจึงพยายามสราง
ทางเลือกพลังงานกับภูมิภาคอื่น เชน แอฟริกา รวมทั้งการหันมาใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
ในขณะที่รัสเซียตองการดําเนินธุรกิจ ในการสรางทอกาซฯมาทางตะวันตกเพิ่มมากขึ้น เพื่อผูกขาด
ในการเปนผูสงออกกาซฯในยุโรป และยังทําใหยุโรปพึ่งพากาซฯจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกดวย
เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Zeyno Baran เรื่อง EU Energy Security: Time to End
Russian
Leverage16 ไดนําเสนอการพึ่งพิงที่แสนยากลําบากของยุโรป โดยใหเหตุผลวา
วิกฤตการณยูเครนในป ค.ศ. 2006 ทําใหทุกประเทศทั่วยุโรปตระหนักถึงการพึ่งพารัสเซีย ซึ่งได
เพิ่มความเปราะบาง (Vulnerability) ทางภูมิรัฐศาสตรใหยุโรป (7 ประเทศในยุโรปตะวันออกพึ่งพิง
น้ํามันจากรัสเซียรอยละ 90 และ 6 ประเทศสมาชิกยุโรปนําเขากาซฯจากรัสเซีย) ความขัดแยง
ระหวางรัสเซียและกลุมประเทศบอลติก ทําใหเกิดการหยุดจายน้ํามันเพิ่มเปนสองเทา ในเดือน
มกราคม ค.ศ. 2003 รัสเซียยุติการสงน้ํามันไปยังลัตเวีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากประธานาธิบดี Riga ไม
ยอมขายอุปกรณใหกับบริษัทน้ํามันรัสเซีย ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2006 รัสเซียหยุดจายกาซฯ
ใหกับบริษัทกลั่นน้ํามัน Mazeikiu Nafta ของลิทัวเนีย ซึ่งเปนบริษัทที่ใหญที่สุดในลิทัวเนียและเปน
หนึ่งในบริษัทกลั่นน้ํามันที่ใหญที่สุดในยุโรปตะวันออก การหยุดจายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัท
รัสเซียลมเหลวในการประมูลโครงสรางพื้นฐานในลิทัวเนีย
ทางดาน EU ไดพยายามหาแหลงน้ํามันและกาซฯ โดยการสรางทอมาจากคอเคซัสและ
เอเชียกลางมายังยุโรป ซึ่งผูเขียนมองวาวิธีการนี้ไมไดชวยใหลดอิทธิพลของรัสเซียลง เปนเพียงแค
การคลายการยึดเกาะของประเทศเพื่อนบาน(ยุโรป)จากรัสเซียออกเทานั้น ในปจจุบัน EU รื้อฟน
โครงการสรางทอกาซฯมายังยุโรปอีกครั้ง เสนทางที่หนึ่งมาจากตุรกีผานกรีซและอิตาลี เรียกวา
TGI เสนที่สองมาจากตุรกีผานบัลแกเรีย โรมาเนียและฮังการีมายังออสเตรีย นอกจากนี้ยังมี
โครงการ TCGP (Trans-Caspian Gas Pipeline) แตวาการนําเขากาซฯจากเอเชียกลาง ยังคงเกิด
ปญหาเนื่องจากปริมาณกาซฯยังคงมีสัญญาที่ตองผานรัสเซีย กลาวโดยสรุป ผูเขียนทิ้งทายวา
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อันตรายของการพึ่งพิง ไมใชการที่รัสเซียใชวิธีการตัดการจายกาซฯ แตคือการที่ Gazprom ลงทุน
ใหไดยุทธศาสตรทางพลังงานอันมีคาของยุโรป ดวยวิธีปดประตูใหยุโรปตองพึ่งพารัสเซียเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะที่การศึกษาของ Michael Stuermer เรื่อง Gazprom: The new currencies of
power17มองวาการที่รัสเซียมีกาซฯที่ไรซึ่งคูแขง สามารถใชเปนเครื่องมือทางอํานาจไดโดยผาน
วิธีการควบคุมทอกาซ และโครงสรางพื้นฐานทั่วยุโรป ความขัดแยงระหวาง EU-Russia อยูที่การที่
EU ตองการใหรัสเซียเปดเสรีทางพลังงาน ในขณะที่รัสเซียตองการควบคุมอุตสาหกรรมทาง
พลังงานทั้งหมดของยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ ผูเขียนเอง ก็ไดพูดถึงโครงการ Nord Stream และ
โครงการที่ Gazprom จะนํากาซฯมาเชื่อมกับแอฟริกาเหนือ จากอัลจีเรียมายังสเปน และเสนที่
ผานตูนีเซียมายังอิตาลี ทําใหประเทศสมาชิก EU โดยเฉพาะเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส ออกมาตอตาน
ในขณะที่รัสเซียแสดงความไมพอใจโครงการทอกาซ Nabucco ซึ่งเชื่อมยุโรปกับเอเชียกลางโดยไม
ผานรัสเซีย
การศึกษาของ Pavel K. Baev เรื่อง Reconstructiong the ‘Empire’ as an oil-and-gas
cartel18กลาวถึงสถานการณของรัสเซียและประเทศเพื่อนบาน ผานแนวนโยบายพลังงาน(ที่มักจะ
ขัดแยง) กลาวคือ รัสเซียระงับการกอสรางโครงการทอกาซ Tengiz-Novorossiisk หลังจากที่
อาเซอรไบจาน จอรเจีย และตุรกี ลงนามขอตกลงที่จะสรางยุทธศาสตรกาซฯกับยุโรปและสหรัฐฯ
นอกจากนั้น Lukoil ยังยกเลิกโครงการ Azeri (BTC pipeline) ที่รวมทุนระหวางรัสเซียและรัฐบาล
อาเซอรไบจาน นอกจากนี้รัสเซี ยยัง รวมมื อกั บคาซัคสถาน เพื่อปองกันอิท ธิพลของสหรั ฐฯใน
ประเทศนี้ ภายหลั ง จากที่ ก ลุ ม ประเทศตะวั น ตก ลั ง เลที่ จ ะร ว มลงทุ น ในแหล ง นอกชายฝ ง
Kashagan ซึ่งถือวาเปนแหลงใหญที่สุด นอกจากแหลงในตะวันออกกลาง ปูตินลงนามสัญญาการ
พัฒนากาซฯในแหลง Kurmangazy ในป ค.ศ. 2005 ในขณะที่ตุรกีและรัสเซียไดมีโครงการ Blue
Stream ซึ่งเปนการสงกาซฯจากรัสเซียผานตุรกีไปยังยุโรปใต (อิตาลี) ในป ค.ศ. 2004 รัสเซียหยุด
จายกาซฯใหเบลารุส เหตุผลดังกลาวมาจากความขัดแยงเรื่องราคา ซึ่งไดทําใหประธานาธิบดี
Lukashenko เรียกทูตเบลารุสประจํารัสเซียกลับประเทศ และกลาวหารัสเซียวาเปน ‘terrorism at
the highest level’ (ผูนําเบลารุสเชื่อวาภายหลังจากการตัดกาซฯแกยูเครนแลวรัสเซียจะไมกลาใช
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วิธีนี้แกเบลารุส) ทําใหโปแลนดและลิทัวเนีย เลือกที่จะไมวิพากษวิจารณการขึ้นราคากาซฯของ
รัสเซีย
2.1.3 ความขัดแยงระหวางประเทศบริเวณทะเลจีนใต
หากจะกลาวถึงพื้นที่พิพาททางพลังงานที่สําคัญในเอเชีย คงละเลยไมไดที่จะเกี่ยวของกับ
เสนทางขนสงน้ํามันบริเวณชองแคบมะละกา (Strait of Malacca) ซึ่งถือวาเปนจุดภูมิรัฐศาสตร
หลั ก ในนโยบายต า งประเทศด า นพลั ง งานมาโดยตลอด พื้ น ที่ แ ห ง นี้ เ ป น เสน ทางเดิน เรื อ หลั ก
หนาแนนที่สุดในโลก จํานวนปละประมาณ 50,000 ลํา หรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนเรือเดิน
สมุทรที่มีอยูในโลก ครึ่งหนึ่งของเรือที่ผานชองแคบดังกลาว เปนเรือขนสงน้ํามัน สหรัฐฯพยายาม
เขามามีอิทธิพลในบริเวณนี้ เพื่อแสดงอํานาจผูกขาดทางยุทธศาสตร ไดสรางความวิตกกังวลตอ
รัสเชียอยางมาก การขนสงของน้ํามันดิบของญี่ปุนรอยละ 80 ที่นําเขามาจากตะวันออกกลาง
จะตองขนสงผาน “ชองแคบมะละกา” จึงกระทบตอความมั่นคงของญี่ปุนดวย เชนเดียวกันกับจีน
ภายหลังการเปดประเทศ ทําใหขนาดเศรษฐกิจเติบโต และไดเขาไปมีบทบาทสําคัญทางการคา
โลก ความวิตกกังวลของจีนที่มีตอชองแคบมะละกา เกี่ยวกับเรือขนสงสินคา และเรือบรรทุกน้ํามัน
จากตะวันออกกลางเพื่อไปใชในจีน ก็ไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศอื่นๆ หรือประเทศใกลเคียงอยาง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปรเอง ก็จําเปนตองใชเสนทางนี้เพื่อขนสงพลังงานเชนกัน นอกจากนี้
พื้นที่บริเวณทะเลจีนใตในปจจุบัน ยังเกิดการพิพาททางทะเล หรืออาณาเขตพื้นที่บริเวณหมูเกาะ
เชน สแปรตลีย และ พาราเซล หรือพื้นที่ทับซอนทางทะเลระหวาง มาเลเซีย ไทย เวียดนาม
กัมพูชา ลวนแตมีสาเหตุมาจากทรัพยากรโดยเฉพาะพลังงานแทบทั้งสิ้น
นอกเหนื อ จากสหรั ฐ ฯแล ว ยั ง มี จี น และอิ น เดี ย ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนด
ยุทธศาสตรทางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับเสนทางขนสงพลังงาน
งานศึกษาของ Elspeth Thomson ในเรื่อง ASEAN-China Energy Cooperation19ไดชี้ใหเห็น
นโยบายพลังงานของจีน ที่พยายามจะแสวงหาเสนทางขนสงพลังงานใหม เพื่อลดการเผชิญหนา
กับสหรัฐ กลาวคือ การขนสงน้ํามันมายังจีน (รอยละ 60) และภูมิภาคอาเซียน (รอยละ 80) มีเรือ
นับพันลําผานชองแคบมะละกาในแตละป ซึ่งหากเกิดความไมปลอดภัยขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอ
จีนและอาเซียนอยางมาก รัฐบาลจีนจึงพยายามสรางเสนทางการขนสงใหม จากตะวันออกกลาง


นอกจากเปนแหลงประมงที่มีปลาชุกชุมแลวหมูเกาะสแปรตลียยังมีน้ํามันและกาซราว 17,700 ลานตันเทียบกับคูเวต
ซึ่งมีแหลงพลังงานสํารอง 13,000 ลานตัน หมูเกาะนี้จึงเปนแหลงพลังงานใหญเปนอันดับสี่ของโลก
19

อานรายละเอียดไดที่ Elspeth Thomson, “ASEAN-China Energy Cooperation,” in ASEAN-China economic

relations, Saw Swee-Hock (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), pp. 226-249.

25
มายังทะเลจีนใต เรียกวา “string of pearls” โดยจะผานกลุมประเทศอาเซียน เชน การขนสงทาง
เรือจากปากีสถานมายังพมาเขาสูจีน หรือ เสนทางจากบังคลาเทศมายังไทย โดยในป ค.ศ. 2006
จีนไดสรางทอระยะ 1,700 กิโลเมตร เชื่อมทาเรือน้ําลึกจากตะวันตกของพมา มายังเมืองคุนหมิง
ของจีน ซึ่งจะสามารถยนระยะทางจากชองแคบมะละกาไดถึง 1,820 กิโลเมตร
ในขณะเดียวกันการศึกษาของTatsu Kambara and Christopher Howe เรื่อง China
and the global energy crisis: development and prospects for China's oil and natural
gas20 เห็ น ตรงกั น ว า จี น กั ง วลกั บ การขนส ง น้ํ า มั น ผ า นช อ งแคบมะละกาเป น อย า งมาก จี น
ดํา เนิ น การทุก อยา ง เพื่ อรั ก ษาเสถีย รภาพทางพลัง งานของตนเอง เช น การเจรจากับรั ฐบาล
อินโดนีเซีย เพื่อคุมครองเสนทางการขนสงเรือบรรทุกน้ํามันของจีน โดยขอใหกองทัพเรือจีนไดใช
ทาเรือปฏิบัติการในพื้นที่ของอินโดนีเซีย บริเวณชองแคบมะละกาและทะเลอันดามัน จีนตกลงกับ
พมา ในการติดตั้งสัญญาณเรดารบริเวณเกาะ Cocos ในทะเลอันดามัน อีกทั้งเจรจากับปากีสถาน
ในการจัดตั้งฐานปฏิบัติการใน Gwandar แถบทะเลอาราเบียน ลาสุดรวมมือกับอินเดียในการ
ปราบปรามโจรสลัดตามชองแคบมะละกา อยางไรก็ตามจีนตองการหลีกเลี่ยงการใชเสนทางผาน
ชองแคบมะละกา และปรารถนาที่จะใชเสนทางชองแคบ Lombok ซึ่งอยูระหวางเกาะบาหลีและ
Lombok ซึ่งญี่ปุนใชเสนทางนี้อยู แตปญหาคือจีนไมมีสถานีแบบบรรทุกขนาด ULCC (ซึ่งสามารถ
เก็บน้ํามันปริมาณ 400,000-500,000 ตัน) อีกทั้งจีนไมไดเปนสมาชิกของ IEA ดวย
นักวิชาการไดศึกษาความขัดแยงในพื้นที่ทะเลจีนใต ไดศึกษากรณีของการอางสิทธิเหนือ
พื้นที่อาณาเขตทางทะเล โดยเฉพาะพื้นที่อุดมไปดวยทรัพยากรทางพลังงาน ซึ่งระหวางประเทศ
เพื่อนบ านและใกลเคียงกันนั้นพบวา ในกรณีเหลา นั้นยัง ไมไดรับการแกไข เชน กรณีห มูเกาะ
สแปรตลี่ย พาราเซล เปนตน หมูเกาะสแปรตลี่ยประกอบดวยหมูเกาะ 650 เกาะ มีพื้นที่ทางบก
รวมกันไมถึง 5 ตารางกิโลเมตร แตกระจัดกระจายเปนอาณาบริเวณกวางไกลถึง 400,000 ตาราง
กิโลเมตร ประเทศที่อางกรรมสิทธิ์เหนือหมูเกาะทั้งหมด คือ จีนกับเวียดนาม สวนประเทศอื่นคือ
ฟลิปปนส มาเลเซีย ใตหวัน และบรูไน ตางอางกรรมสิทธิ์ในบางสวน
การศึกษาของ Leszek Buszynski and Iskandar Sazlan เรื่อง Maritime Claims and
Energy Cooperation in The South China Sea21 ใหแงคิดวา ปญหาดังกลาวเปนการตอสูอยาง
20

อานรายละเอียดไดที่ Tatsu Kambara and Christopher Howe, China and the global energy crisis:

development and prospects for China's oil and natural gas (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd., 2007),
pp. 123-125.
21

อานรายละเอียดไดที่ Leszek Buszynski and Iskandar Sazlan, “Maritime Claims and Energy Cooperation in

The South China Sea,” Contemporary Southeast Asia 29, 1(2007): 143-168.
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เงียบๆระหวางจีนและอาเซียน กลาวคือ หากมีการเจรจาเพื่อแกไขปญหา และจัดแบงพื้นที่เกิดขึ้น
ตามที่ จี น เรี ย กร อ ง จะทํ า ให จี น มี สิ ท ธิ ที่ ช อบธรรม ในการเข า ถึ ง แหล ง ประมง น้ํ า มั น และก า ซ
ธรรมชาติ (ซึ่งสหรัฐฯและญี่ปุน เขามาเปนตัวแสดงรวมอยูเสมอ) จีนและเวียดนามไดตกลงให
บริษัทน้ํามันเขาไปสํารวจในพื้นที่ตางๆ ทั้งสองยังไดตกลงที่จะรวมมือกันในป ค.ศ. 1992 แตสองป
ตอมา ทหารเรือเวียดนามไดขับไลกลุมสํารวจปโตรเลียมชาวจีนออกไปจากพื้นที่พิพาท ทําใหป
เดียวกันนี้ ทหารเรือจีนไดกวาดลางอุปกรณสํารวจแหลงน้ํามัน ที่ฝายเวียดนามไดติดตั้งไวในพื้นที่
Creastone ในป ค.ศ. 2004 เวียดนามตอบโตการกระทําของจีน ในการที่ใหบริษัทน้ํามันมาสํารวจ
แหลงใหมในพื้นที่ทับซอน รวมทั้งวิจารณที่จีนไดรวมมือกับฟลิปปนส ใชเรดารในการสํารวจแหลง
น้ํามัน อยางไรก็ตาม เครื่องมือที่สามารถชวยจัดการความขัดแยงดังกลาว ผูเขียนเสนอวาควรจะมี
ความรวมมือทางพลังงานระหวางกัน หลังจากนั้นเมื่อผูนําเวียดนามเยือนจีนใน ค.ศ. 2005 จีนและ
เวียดนามไดเกิดขอตกลงในพื้นที่พิพาท ใหเปนพื้นที่สันติรวมทั้งรวมมือพัฒนาน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติรวมกันในพื้นที่ทะเลจีนใต และขอตกลงดังกลาวรับรองอีกครั้งใน ค.ศ. 2006 กรณี
เดียวกันฟลิปปนสและมาเลซีย ตกลงที่จะรวมมือกันพัฒนาแหลง Mindoro นอกจากนั้นยังมีแหลง
ซาราวัคของมาเลเซีย ที่มีมาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม ลงทุนในแปลง Sk305
ขณะเดียวกันการศึกษาของ Mohamed Jawhar bin Hassan เรื่อง Dispute in the
South China Sea: Approaches for Conflict Management22 ใหความเห็นที่ตางออกไปวา
พื้นที่แถบหมูเกาะสแปรตลี่ยนั้น ยังไมไดยืนยันวามีการคนพบกาซธรรมชาติหรือน้ํามันแตอยางใด
แตจีนซึ่งปรารถนาพลังงานอยางสูงเชื่อวา พื้นที่นั้นมีทั้งกาซฯและน้ํามัน อีกทั้งพื้นที่ทะเลจีนใตยัง
เปนแหลงกาซฯและน้ํามันหนึ่งในสิบแหลงของโลก นอกจากนี้ผูเขียนยังชี้ใหเห็นถึงบทบาทของ
สหรัฐฯ โดยผลประโยชนของสหรัฐฯ จะเปนในสวนของยุทธศาสตรทางทะเล และนโยบายการปด
ลอมจีน สวนญี่ปุนที่เขามามีสวนรวมในกรณีความขัดแยงดังกลาว คําตอบคือ ในฐานะที่ญี่ปุนตอง
นําเขาพลังงานผานเสนทางในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะหมูเกาะสแปรตลี่ย อีกทั้งญี่ปุนยังเปนประเทศ
คูคาอันดับตนๆ และเขาไปลงทุนในหกประเทศที่อางสิทธิ ในขณะเดียวกันก็ยังใหเงินสนับสนุนใน
การสํารวจน้ํามันบริเวณทะเลจีนใต

22

อานรายละเอียดไดที่ Mohamed Jawhar bin Hassan,”Dispute in the South China Sea: Approaches for

Conflict Management,” in Southeast Asia Perspectives on Security Darek da Cunda (Singapore: ISEAS, 2000), pp. 98108.

27
การศึกษาของ W.Lawrence S Prabhakar เรื่อง Territorial and Maritime disputes in
Southeast Asia และ Raff Emmer เรื่อง Maritime disputes in the South China Sea 23ได
จําแนกขอพิพาท ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี 5 กรณีดวยกัน คือ กรณีแรก แองปตตานีและอาว
ไทยซึ่งเปนขอพิพาทระหวางไทยและกัมพูชา เหนือทรัพยากรน้ํามันและกาซฯ กรณีที่สองคือ ขอ
พิพาทอาณาเขตทางทะเล ไดแก เขตเศรษฐกิจจําเพาะระหวาง กัมพูชา-เวียดนาม ไทย-เวียดนาม
ในประเด็นน้ํามัน กาซฯ และแหลงประมง กรณีที่สาม ขอพิพาทระหวางมาเลเซียและอินโดนีเซีย
กรณี Ligitan และ Sipadan เมื่อไมนานมานี้เกิดกรณี Ambalat Sulawesi กรณีสุดทายคือ ขอ
พิพาทเหนือหมูเกาะสแปรตลี่ยและพาราเซล ผูเขียนยังไดวิเคราะหวา สาเหตุของการเรียกรอง
ดังกลาว เกิดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง บทความในเลมเดียวกันของ Raff
Emmer ไดเสนอวา ขอพิพาททางทะเลจีนใต ถูกขับเคลื่อนโดยสถานะทางยุทธศาสตรและการทูต
ผูเ ขียนกล าวเช นกัน วา ยังไมมี ความแนนอนเกี่ ยวกั บการคน พบทรัพยากรน้ํา มันและกา ซฯใน
บริเวณทะเลจีนใต แตอยางไรก็ตาม การสํารวจทางเทคนิคเกี่ยวกับแหลงน้ํามันใตทะเลยังคง
ดําเนินการตอไป
2.1.4

วรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยและ

เพื่อนบาน
การอธิบายขางตนทําใหเห็นวา อาเซียนเปนภูมิภาคหนึ่ง ที่มีแหลงพลังงานสํารองอยูตาม
พื้นที่ตางๆ ไมวาจะเปนศักยภาพในการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําบริเวณ GMS หรือกาซฯในแหลง
เมาะตะมะของพมา อาวไทย มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย รวมทั้งทะเลจีนใต เมื่อเกิดวิกฤตทาง
พลัง งาน ประเทศในกลุม อาเซีย นหัน มาเพิ่ ม สั ดส ว นการใช กา ซฯแทนน้ํา มัน รวมทั้ง ริ เ ริ่ม ที่จ ะ
เชื่อมโยงเสนทางพลังงานตอกันมากขึ้น24 เหมือนในอดีตที่ประเทศกลุมอาเซียน มีแนวคิดจัดตั้ง
คลังน้ํามันสํารองรวมกัน และในปจจุบันมาตรการดังกลาวกําลังจะถูกนํามาใชอีกครั้ง เพื่อเปนการ
แกไขปญหาเสนทางการขนสงน้ํามันจากตะวันออกกลาง25

23

อานรายละเอียดไดที่ W.Lawrence and S. Prabhakar, “Territorial and Maritime disputes in Southeast Asia,”

and Raff Emmer,”Maritime disputes I the South China Sea,” in Maritime security in Southeast Asia Kwa Chong Guan
and John K. Skogan (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2007), pp. 42-55.
24

Andrew Symon, “Fuelling Southeast Asia: TheEnergy Challenge,” ASEAN Economic Bulletin 26, 2 (2004):

25

______________, ”Let energy flow…across Asean borders” Straits Times (July 9, 2005)

293-248.
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ในส ว นของนโยบายพลั ง งานไทยและประเทศเพื่ อ นบ า น ยั ง ไม มี ก ารศึ ก ษากั น อย า ง
แพรหลาย สวนใหญจะอยูในรูปของการสัมมนา บทความ วารสารสิ่งแวดลอม เปนตน การศึกษา
เหลา นี้จะใชมุมมองจากไทยเปนหลัก รวมทั้งแรงผลักดันของเอกชน บรรษัท ขามชาติ องคก ร
ระหวางประเทศ ที่ไดเปนกลไกขับเคลื่อนการลงทุน สํารวจ แหลงพลังงานในประเทศเพื่อนบาน
อยางไรก็ตามเกิดขอโตแยงวา การพึ่งพาพลังงานกับเพื่อนบานอันหลากหลาย ไมวาจะเปนไฟฟา
จาก ลาว พมา หรือจากกัมพูชาที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้น ไมไดทําใหไทยออนไหวตอการพึ่งพาเหลานี้
มากเท า ใดนั ก เพราะป จ จั ย สํ า คั ญ เกิ ด จากกระแสการเมื อ งระหว า งประเทศ เนื่ อ งจากแหล ง
พลังงานเพื่อนบานของไทยกําลังไดรับความชวยเหลือดานเงินทุนจากจีน ซึ่งมีความกระหาย
พลังงานอยูในขณะนี้ ไทยจึงไมสามารถเพิกเฉยตอไปได26
ในชวงทศวรรษที่ 1990 มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปได ในการรวมมือ
ทางพลังงานระหวางไทยและมาเลเซียผานกรอบความรวมมือ IMT-GT ซึ่งโดยพื้นฐานแลว ไทย
และมาเลเซีย มีการซื้อขายไฟฟาตามแนวชายแดนรวมกันมาโดยตลอด ตั้งแตชวงกอนสงครามเย็น
จนถึงปจจุบัน ตอมามีการรางความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย ระหวางประเทศอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ขึ้นโดยมอง
บริบทพลังงานวาภายใตกรอบนี้เอง ทั้งสองประเทศสามารถรวมมือทางพลังงานอยางใกลชิดมาก
ขึ้น
การศึกษาของ ดลยา เทียนทอง วาดวยเรื่อง ความรวมมือไทย-มาเลเซียในการพัฒนา
พื้นที่ เขตไหลทวีปทับซอนในอาวไทย (The cooperation between Thailand and Malaysia on
joint development area in the gulf of Thailand)27 อาจกลาวไดวาเปนการเปดประเด็น
การศึกษาการจัดการขอพิ พาท ที่นํา ไปสูความร วมมือทางพลัง งานระหวางไทยและมาเลเซีย
ผูเขียนไดอธิบายถึงสภาพปญหาเสนเขตแดนที่ทั้งไทยและมาเลเซีย ตางอางสิทธิและไดทับซอนกัน
อยู ซึ่งประเด็นสําคัญ คือ พื้นที่ดังกลาวมีทรัพยากรปโตรเลียมมหาศาล หากประเทศใดสามารถ
ครอบครองได จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอไป ดังนั้นเมื่อไมสามารถตกลงแบงปนเสนเขต
แดนได ทั้งไทยและมาเลเซียตางก็สรางกระบวนการเจรจาเพื่อหาทางออก กลาวคือ การจัดสรรปน
สวนพื้นที่เทาๆกัน บริเวณไหนที่ไมสามารถตกลงกันได ใหพัฒนานําทรัพยากรขึ้นมาใช โดยจะแบง
ผลประโยชนเทาๆกัน หลังจากนั้น ไดรวมตั้งองคกรเพื่อสวมสิทธิ์แทนไทยและมาเลเซีย ซึ่งโครงการ
26
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ไดมีการพัฒนามาอยางเปนระบบและตอเนื่อง การศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นถึงกระบวนการหาทาง
ออกจากความขัดแยง โดยมุงเนนไปยังการเจรจาภายใตกรอบของความรวมมือระหวางเพื่อนบาน
ซึ่งผลสรุปเปนที่นาพอใจของทั้งสองฝาย
ทางดานพมา วรรณกรรมดานความสัมพันธทางพลังงานกับไทย ดูเหมือนจะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเจรจาซื้อขายแหลงกาซธรรมชาติของทั้งสองประเทศ โดยมีการวิเคราะหผาน
มุมมองเนนไปที่ศักยภาพทางพลังงานของพมา ที่มีมหาศาลซึ่งเหลาประเทศเพื่อนบานตางจับจอง
ไมวาจะเปนจีนหรืออินเดีย ที่กําลังแยงชิงทรัพยากรและพื้นที่สัมปทานกาซฯในพมาซึ่งดูเหมือนวา
จีนจะมีความเหนือกวา นอกจากนั้น ยังมีบริษัทน้ํามันของสหรัฐฯและกลุมประเทศสหภาพยุโรป
ตางก็กําลังสํารวจและผลิตอยูในพมาขณะนี้ ไทยเองก็ดํารงสถานะเปนผูซื้อกาซฯสองแหลง และมี
แนวโนมจะเพิ่มแหลง M9 ในอนาคต จากการสํารวจวรรณกรรมที่ผานมา อาจกลาวไดวาเปนเพียง
การศึกษาดานเดียวคือ การมองที่พมาเปนหลักไมวาจะเปนการศึกษาของธนาคารพัฒนาแหง
เอเชีย (ADB)
หรื อ องคกรอิสระอื่นๆ วิทยานิพนธฉบับนี้จะชี้ใหเ ห็น ถึงกระบวนการสรา ง
ความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยและพมา ซึ่งดานหนึ่งผูกติดกับการแขงขันกับนานาประเทศ
เพื่อแสวงหากาซธรรมชาติในพมา สวนอีกดานเปนการเริ่มตนสรางทางเลือกการผลิตไฟฟา จาก
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําซึ่งลาสุดนั้น ยังไมมีวรรณกรรมชิ้นไหนไดกลาวถึงโดยตรง นอกเหนือไปจากกลุม
เคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษน้ําของไทยและระหวางประเทศ
ในประเด็ น ของลาวการศึ ก ษาของ พาฝ น นิ ล สวั ส ดิ์ 28 ได อ ธิ บ ายถึ ง ความร ว มมื อ
ระหวางไทย-ลาว ในกรณีการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในลาว โดยมองวาจากบรรยากาศระหวาง
ประเทศที่ผอนคลายลง ทําใหรัฐบาลไทยและลาวหันมารวมมือกันในการพัฒนาพลังงานไฟฟา ซึ่ง
จะสงผลดีใหกับลาวและไทยอยางมาก เนื่องจากในอดีตไทยไดใหความชวยเหลือดานเงินทุนแก
ลาว ในการสรางเขื่อนมากอนแลว อีกทั้งมีการคาดการณวา ไทยจะมีแนวโนมความตองการไฟฟา
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงเกิดความรวมมือดังกลาว นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดเปรียบเทียบความ
รวมมือทางพลังงานระหวางไทยและเพื่อนบานไวอยางนาสนใจวา ลาวมีความเหมาะสมและ
เปนไปไดมากที่สุด ในการรวมมือทางพลังงานเพื่อตอบสนองใหไทย เนื่องจากเสถียรภาพที่มั่นคง
ของการเมืองภายในลาว เมื่อเทียบกับพมาและกัมพูชา รวมทั้งพื้นที่การสรางเขื่อนของลาว ไมได
อยูในบริเวณที่มีชนกลุมนอยเหมือนพมา และแมวาไทยจะซื้อไฟฟามาจากจีน แตจะตองสงผาน
ประเทศที่สองไมพมาก็ลาวซึ่งอาจจะติดขัดได
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ทายสุด ประเทศกัมพูชาและไทย ยังไมมีวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานตอกัน
กระนั้นในขณะนี้กัมพูชากลับไดรับความสนใจจากนานาชาติ โดยเฉพาะบริษัทน้ํามันและประเทศ
มหาอํานาจ เนื่องจากมีการขุดพบแหลงสํารองปโตรเลียมในพื้นที่ของกัมพูชา การศึกษาพลังงาน
จะเปนในสวนของวารสารตางประเทศ ที่วิเคราะหการเปนแหลงพลังงานแหงใหมของโลก และ
บางครั้งก็ไดหยิบยกประเด็นปญหาพื้นที่ทับซอนระหวางไทย-กัมพูชาดวย
จากการศึ ก ษาดั ง กล า วทํ า ให เ ห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ที่ ต อ งวิ เ คราะห น โยบายการจั ด
การพลั ง งานไทยว า มี แ นวทางเหมื อ นหรื อ แตกต า งกั บ ประเทศมหาอํ า นาจอยา งไร หรื อ ไทย
สามารถพัฒนาพลังงาน หรือการจัดการกับความขัดแยงทางพลังงานไดมากนอยแคไหน หาก
เปรียบเทียบกับหลายๆกรณีที่ผานมา การศึกษาวรรณกรรมของภาพการมองนโยบายพลังงาน
ลาสุด การศึกษาของกระทรวงการตางประเทศ ไดอธิบายนโยบายพลังงานของรัฐตางๆวาเปน
“การทูตพลังงาน” โดยนําเสนอภาพ การเปรียบเทียบเกี่ยวกับการทูตพลังงานของ จีน รัสเซียและ
สหรัฐอเมริกา ในแงของ รูปแบบ เครื่องมือ กลไกและแรงจูงใจ ซึ่งการดําเนินนโยบายตางประเทศ
ดังกลาว ในหลายๆกรณีไดแฝงไวดวยผลประโยชนดานยุทธศาสตรความมั่นคง และกอใหเกิด
ผลกระทบทางการเมืองระหวางมหาอํานาจดวยกัน รวมทั้งระหวางมหาอํานาจกับประเทศใน
ภูมิ ภ าคต า งๆ ความเข า ใจนโยบายพลั ง งานของมหาอํา นาจทั้ ง สาม ทํ า ให ส ามารถวิ เ คราะห
แนวโนมการพัฒนาความสัมพันธระหวางมหาอํานาจ กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดใน
ระดับหนึ่ง แมวาภูมิภาคนี้จะไมใชเปาหมายสําคัญดานพลังงาน เทากับตะวันออกกลาง เอเชีย
กลาง หรือแอฟริกาก็ตาม
สําหรับนโยบายพลังงานของไทย ยังไมมีมิติทางการเมืองที่ชัดเจน อยางไรก็ดี ไทยได
พยายามสรางความมั่นคงทางพลังงานอยางตอเนื่อง ทําใหตองดําเนินนโยบายแสวงหาแหลง
สํ า รองทางพลั ง งานอยู เ สมอ เช น การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ ต อ รั ฐ กั บ ประเทศที่ มี
ศักยภาพทางปโตรเลียม รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะบทบาท
ในการชวยเจรจาคลี่คลายปญหาพื้นที่ทับซอนทางทะเลไทย-กัมพูชา การซื้อขายกาซธรรมชาติ
การจัดตั้งโรงแยกกาซกับมาเลเซีย29
ซึ่งอาจกลาวไดวา แนวนโยบายการจัดการพลังงานไทยกับประเทศเพื่อนบาน มีสวนทั้ง
ความคลายคลึงและความแตกตาง อาทิการสนับสนุนการเขาไปสัมปทานแหลงพลังงานนอก
ประเทศมากขึ้น เชน การหาพลังงานทางเลือก เชน กาซธรรมชาติ ไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
โดยริเริ่มที่จะเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศผูผลิต เชน ประเทศเพื่อนบานและประเทศใกลเคียงใน
29
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การซื้อขายและเชื่อมโยงพลังงานตอกัน ในสวนของความแตกตางจากการสํารวจวรรณกรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเพื่อนบานดังกลาว เปนไปในแนวทางการใชภูมิรัฐศาสตรกําหนด
กลไกของความขัดแยง-รวมมือ หรือการแขงขันแยงชิงพลังงาน ซึ่งในประเด็นของไทยกับเพื่อนบาน
จะยังคงไมมีความชัดเจนในกรณีนี้
อยางไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธทางพลังงานระหวางเพื่อนบาน เปนปญหาที่มี
ความสําคัญและเปนสิ่งที่ตองเฝาดูกันตอไปในอนาคตอันใกลนี้ หากวิกฤตการณพลังงานยังคงทา
ทายความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติของรัฐอยางตอเนื่อง อีกทั้งการศึกษาวรรณกรรมดาน
นโยบายพลังงานระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ยังไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
การวิเคราะหถึงการใชพลังงานเปนตัวแปร ในการกําหนดความสัมพันธดังกลาว เนื่องดวยขอบเขต
ของเนื้อหาและปจจัยอื่นๆ เชน ปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ ในขณะที่ไทยเอง
ยังไมมีทิศทางนโยบายพลังงานกับเพื่อนบานที่แนชัดและรัดกุม ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจสําหรับ
วิทยานิพนธฉบับนี้ที่ตองการตอยอดการศึกษา แนวความคิดทางพลังงานของไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน ใหมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปรับใชในอนาคต
ในบทตอไป จะกลาวถึงภูมิหลังความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ในชวง
สงครามเย็นวาทั้งไทยและเพื่อนบาน มีความสัมพันธตอกันอยางไร โดยใชเกณฑการมองตาม
กรอบของประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ ในยุคสมัยตางๆโดยเฉพาะชวงสงครามเย็น
จนถึงรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สืบเนื่องเปนพลวัตเพื่อใชเปนพื้นฐานในการอธิบาย
ความสัมพันธทางพลังงานตอไป

บทที่ 3
ภูมิหลังความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน
(ชวงสงครามเย็น-ทศวรรษที่ 1990)
3.1 ความสัมพันธระหวางไทยและอินโดจีนในชวงกอน ค.ศ. 1975
นับตั้งแตอดีตเปนตนมา นโยบายตางประเทศไทยผูกติดอยูกับกระบวนทัศนวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (National Security) มาโดยตลอด ประเด็นดังกลาวนี้ใหความสําคัญกับ อํานาจ
อธิปไตย การมองภัยคุกคาม และแสนยานุภาพทางทหาร ความมั่นคงดังกลาว อาจเรียกไดวาเปน
ความมั่นคงแบบดั้งเดิม หรือความมั่นคงเกา (Traditional Security) ในชวงสงครามเย็นจะเห็นได
ว า เป า หมายหลั ก ของผู กํ า หนดนโยบายต า งประเทศไทย คื อ การต อ ต า นภั ย คุ ก คามจาก
คอมมิวนิสต โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบานอินโดจีน ไทยจึงเขาเปนพันธมิตรกับสหรัฐฯ เพื่อให
รับประกันความมั่นคงและคุมครองแกไทย ในขณะเดียวกันไทยยังเขารวมเปนสมาชิกองคการซีโต
เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยใหไทยอีกดวย
สภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเมืองระหวางประเทศในโลกเปลี่ยนเปนสองคาย(BiPolar) โดยมีสหรัฐฯเปนผูนํากลุมโลกเสรี และสหภาพโซเวียตเปนผูนําของกลุมคอมมิวนิสต ทั้ง
สองตองแสวงหาพันธมิตรทางทหาร เพื่อขัดขวางการขยายอิทธิพลของฝายตรงขาม ตอมาในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนโดยเหมาเจอตุงประสบชัยชนะในสงครามกลางเมืองจีน
ทํ า ให พ รรคก ก มิ น ตั๋ ง ของนายพลเจี ย งไคเชคลี้ ภั ย ไปอยู เ กาะใต ห วั น อี ก ทั้ ง จี น ได ล งนามใน
สนธิสัญญามิ ตรภาพ และความช วยเหลือซึ่งกันและกันกับสภาพโซเวียตเป นเวลา 30 ป ซึ่ง ดู
เหมือนวาฝายคอมมิวนิสตกําลังแผขยายอิทธิพลเขามาในเอเชีย ซึ่งในป ค.ศ. 1950 เกิดสงคราม
เกาหลี ซึ่งสหรัฐฯเองเชื่อวาเกาหลีเหนือเปดฉากโจมตีเกาหลีใตเพื่อรวมประเทศใหเปนคอมมิวนิสต
สหรัฐฯมองวาเปนภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต จึงสงกองกําลังไปชวยรบในเกาหลีใต ในขณะที่อิน
โดจีนนั้น ค.ศ. 1954 เวียดนามโดยการนําของโฮจิมินหประสบชัยชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู ซึ่งทํา
ใหสหรัฐฯและกลุมโลกเสรีตีความวา การกระทําเหลานี้เปนภัยคุกคามคอมมิวนิสตโดยเชื่อวา ลาว
เขมร และไทย จะเปนเปาหมายตอไปของทฤษฎีโดมิโน ในขณะที่ฝายซายมองวาเปนการตอสูเพื่อ
ปลดปลอยตนเองจากลัทธิอาณานิคม ไมไดสรางระบบคอมมิวนิสตแตอยางใด
รั ฐ บาลไทยในขณะนั้ น หวั่ น เกรงภั ย คุ ก คามจากคอมมิ ว นิ ส ต เ ป น อั น มาก โดยเฉพาะ
ทัศนคติของตัวผูนํา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผูซึ่งมีสํานึกชาตินิยมมองวา จีนในสิบสองปนนา
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เตรียมที่จะรุกรานไทย1 ทําใหสหรัฐฯกลัววาจีนตองการใชยูนนานเปนฐานสนับสนุนการกอการราย
ในภูมิภาค ดังนั้น และสหรัฐฯเห็นวาประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะรวมมือกัน ไทยจึงเปนศูนย
ปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาตอตานคอมมิวนิสต ตามแผนของสภาความมั่นคงสหรัฐฯ2
ผูนําของไทยจึงผูกสัมพันธกับมหาอํานาจตะวันตก ในกลุมโลกเสรีโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐฯ ไทยยังไดเขารวมนโยบายความมั่นคงรวมกัน (collective security) ของสหรัฐเพื่อปดลอม
คอมมิวนิสต และการกอตั้ง “องคการสนธิสัญญาปองกันรวมกันแหงเอเขียตะวันออกเฉียงใต
(ส.ป.อ.)” หรือ ซีโต (SEATO) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอตานคอมมิวนิสต ขณะเดียวกันสถานการณ
ในลาวระหวางป ค.ศ. 1953-54 เกิดการสูรบระหวางฝายขวาและฝายซาย ที่มีพรรคคอมมิวนิสต
ภายนอกประเทศใหการสนับสนุนไดแก จีนและพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเหนือ ผูนําไทยมองวา
สถานการณ แ ละความผั น ผวนในลาว เป น ภั ย คุ ก คามโดยตรงต อ ความมั่ น คงของไทยอย า ง
หลีกเลี่ยงไมได
ในป ค.ศ. 1957 รัฐบาลจอมพล ป. หมดอํานาจลง และเปนการกาวเขามาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ดวยการยึดอํานาจรัฐประหาร การดําเนินนโยบาย
ยัง คงเปน ไปเพื่ อต อ ตา นคอมมิ ว นิ สต อยูเ ชน เดิม แต ล ดการให ความสํา คัญกั บ ความมั่น คงใน
รูปแบบพหุพาคี เชน องคการ ส.ป.อ. และเพิ่มความใกลชิดกับสหรัฐฯเพื่อพึ่งพาการประกันความ
มั่นคงและการรุกรานจากคอมมิวนิสต ทั้งจากจีนและเวียดนามเหนือ และยินยอมใหสหรัฐฯเขามา
ตั้งฐานทัพในประเทศ เชน ที่อุดรธานี อุบลราชธานี อูตะเภา ภายหลังจากวิกฤตการณอาวตังเกี๋ย
สหรัฐฯไดเพิ่มกองกําลังทหารทั้งในเวียดนามใตและในไทย3
สภาพแวดลอ มภายนอกโดยเฉพาะวิ ก ฤติใ นลาว เปน ชนวนสํ า คั ญ ที่ทํ า ให ไ ทยเขา ไป
ใกลชิดกับสหรัฐฯทั้งการตอตานคอมมิวนิสตอยางหนัก รวมถึงการที่ไทยสงกองกําลังทหารพราน
เขาไปแทรกแซงการเมืองภายในของลาว สืบเนื่องจากวิกฤตการณในลาวระหวางป ค.ศ. 1960-62
ความขัดแยงระหวางลาวฝายขวาภายใตการนําของนายพูมี หนอสวรรค (ซึ่งเปนญาติกับจอม
พลสฤษดิ์) ฝายเปนกลางของเจาสุวรรณพูมา และฝายขบวนการปเทดลาวของเจาสุภานุวงศ ได
ขยายตัวเปนสงครามกลางเมือง และกลายเปนวิกฤตการณระหวางประเทศ ผูนําไทยเกรงวา
1

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ชัยโชค จุลศิริวงศ (บรรณาธิการ) 5 ทศวรรษการตางประเทศของไทย: จากความ

ขัดแยงสูความรวมมือ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ: คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, 2536) โคริน เฟองเกษม
และคนอื่นๆ, การตางประเทศของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน: รวมงานเขียนและปาฐกถา (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542)
2

พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนาม สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย" (กรุงเทพฯ: โครงการ

จัดพิมพคบไฟ, 2549), หนา 9.
3

ชัยโชค จุลศิริวงศ (บรรณาธิการ) 5 ทศวรรษการตางประเทศของไทย: จากความขัดแยงสูความรวมมือ, หนา 130.
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อิทธิพลของคอมมิวนิสตจากลาวจะเขามาสูไทย จอมพลสฤษดิ์จึงใหการสนับสนุนแกฝายขวาใน
ลาวเพื่อตอตานอิทธิพลของคอมมิวนิสต4
ในชวงเวลาตอมาขบวนการคอมมิวนิสตฝายซายรุกหนักอยางมาก ไทยรองขอใหซีโตเขา
มาชวยเหลือและรับประกันความมั่นคงของไทย รวมทั้ง การขอความชวยเหลือแบบทวิภาคีจาก
สหรัฐฯ ค.ศ. 1962 คณะผูแทนไทยประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศ นายถนัด คอมันตร นาย
อานันท ปนยารชุน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ พลเอกวัลลภ โรจนวิสุทธิ์
เจากรมขาวทหารไดเจรจากับผูแทนสหรัฐฯเปนเวลา 6 วันและในที่สุดไดออกแถลงการณรวม
ถนัด-รัสก (Thanad-Rusk Communiqué) ในวันที่ 6 มีนาคม มีสาระสําคัญวารัฐมนตรี
ตางประเทศสหรัฐฯยืนยันวาสหรัฐฯมีขอผูกพันตามมาตราที่ 4 (1) ของสนธิสัญญาซีโตนั้นอยูกับ
การตัดสินใจของประเทศอื่นๆในสัญญา เพราะขอผูกพันดังกลาวเกิดจากปจเจกประเทศและพหุ
พาคี ดังนั้นถาประเทศไทยถูกคอมมิวนิสตรุกราน สหรัฐฯสามารถชวยเหลือประเทศไทยไดโดย
ลําพังหรือโดยรวมกับสมาชิกซีโตอื่นๆ5 จอมพลสฤษดิ์ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของแถลงการณรวม
วา ประการแรก แถลงการณรวมทําใหไทยมั่นใจไดวา ถาไทยถูกรุกรานไทยจะไมอยูโดดเดี่ยวแตจะ
ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯแนนอน ประการที่สอง รัฐบาลสหรัฐฯไดแสดงออกซึ่งทาทีที่เปน
มิ ต รอย า งหนั ก แน น โดยให คํ า มั่ น ที่ จ ะร ว มกั บ ไทยในการต อ ต า นภั ย คุ ก คามที่ มี ต อ ไทย ตาม
พันธกรณีภายใตซีโต โดยไมตองรอความเห็นชอบเปนเอกฉันท ประการที่สามในกรณีที่ฝายศัตรู
ไมไดทําการรุกรานอยางเปดเผย แตใชวิธีการแทรกซึมหรือบอนทําลายความมั่นคงของไทย สหรัฐฯ
จะสนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นของไทย ประการที่ สี่ สหรั ฐ ฯได ช ว ยเหลื อ ทางเศรษฐกิ จ และ
การทหารแกไทย6แถลงการณรวมระหวางไทยและสหรัฐฯบางสวนตอนหนึ่งวา
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐฯย้ําวา สหรัฐฯถือวาการธํารงรักษาไว
ซึ่งเอกราชและบูรณภาพของประเทศไทยมีความสําคัญเทาชีวิตจิตใจ สําหรับผลประโยชนของ
สหรัฐฯ และสําหรับสันติภาพของโลก ดวยเหตุนี้จึงมีแสดงเจตนาที่หนักแนนของสหรัฐฯที่จะชวย

4

Donald E. Nuechterlein, Thailand and the struggle for Southeast Asia (New York: Cornell University Press,

1966), pp. 213-224.
5

สุรชัย ศิริไกร, การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2548), หนา 48.

6

สฤษดิ์ ธนะรัชต, ประมวลสุนทรพจนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 2505-2506 (พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2507),

หนา 486-487.
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ประเทศไทยซึ่งเปนพันธมิตรและมิตรทางประวัติศาสตร ในการที่จะตอตานการรุกรานและบอน
ทําลายของฝายคอมมิวนิสต” 7
ภายหลั ง การลงนามแถลงการณรว มฯดัง กล า ว ไทยไดรับ ความชว ยเหลือ จากสหรั ฐฯ
มหาศาลทั้งความชวยเหลือทางการเงินและความมั่นคงทางทหาร โดยไทยยอมใหสหรัฐฯเขามาใช
ฐานทัพในไทยมากขึ้น8
นอกจากการแทรกแซงทางการเมืองแลว ไทยและสหรัฐฯยังสนับสนุนปฏิบัติการลับในลาว
ทหารลับไทยในลาวปฏิบัติการดวยวัตถุประสงคสองขอคือ การคุมครองรัฐบาลลาวใหปราศจาก
คอมมิวนิสต โดยเฉพาะขบวนการปเทดลาวและเวียดนามเหนือ ขอสองคือ สนับสนุนเวียดนามใต
โดยตัดขาดเสนทางโฮจิมินห และที่สําคัญคือ การใหทหารไทยเขาไปแทนที่พวกมงที่ทุงไหหิน
ขบวนการดังกลาวไดแก หนวยพารู ยุทธการหิ่งหอย Sierra Romeo เปนตน9
ในขณะที่ความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชาในชวงเวลาดังกลาว ยังคงผูกติดอยูกับ
มโนทัศนวาดวยภัยคุกคามคอมมิวนิสตของผูนําไทย เนื่องจากกัมพูชามีความใกลชิดกับเวียดนาม
เหนือและโซเวียตเปนอยางมาก ผูกําหนดนโยบายไทยเชื่อเปนอยางมากวา คนกัมพูชากําลังถูก
คอมมิวนิสตเขาครอบงํา แมวากัมพูชาจะเสนอนโยบายตางประเทศที่เปนกลาง ยิ่งไปกวานั้น
ปญหาที่สรางความตึงเครียดระหวางทั้งสอง คือ การแกงแยงครอบครองพื้นที่เขาพระวิหาร ปญหา
นี้นําไปสูความขัดแยงระหวางผูนํา คือ เจาสีหนุและจอมพลสฤษดิ์ ที่ตางฝายก็ใชเวทีทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ ทําสงครามจิตวิทยากลาวโจมตีซึ่งกันและกัน กัมพูชาจึงไดตัดความสัมพันธ
ทางการทูตกับไทยถึงสองครั้ง ในป ค.ศ. 1958 และ 1961 สงผลใหพื้นที่ชายแดนเกิดการ
กระทบกระทั่งกันเรื่อยมา10

7

แถมสุข นุมนนท, “แถลงการณรวมถนัด-รัสก ค.ศ.1962” ใน ชัยโชค จุลศิริวงศ, 5 ทศวรรษการตางประเทศไทย

(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ: คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, 2536), หนา 164.
8

“ทหารสหรัฐฯยกพลขึ้นบกในไทยเนื่องจากสถานการณในลาว” หอจดหมายเหตุแหงชาติ ก/ป7/2505/บ1.12

9

Sutayut Osornprasop, “Amidst the Heat of the Cold War in Asia: Thailand and the American Secret War in

Indochina (1960-74),” Cold War History 7, 3 (Aug 2007): 350-359.
10

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Khien Theeravit, “Thai-Kampuchean Relation,” Asian Survey 22, 6 (1982): 565.

Roger M. Smith, Cambodia’s Foreign Policy (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1965), p. 141. Michael Leifer,
“Cambodia and Her Neighbours,” Pacific Affairs, 34, 4 (1961-1962): 362-363. Michael Leifer, Cambodia: the search
for security,(London: Pall Mall,1976), p. 25.
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3.2 ความสัมพันธระหวางไทยและอินโดจีนในชวง ค.ศ. 1975
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและกลุ ม ประเทศอิ น โดจี น ในช ว งนี้ เกิ ด ด ว ยสาเหตุ ห ลาย
ประการโดยเฉพาะสภาพการเมืองระหวางประเทศ ที่เปนตัวขับเคลื่อนนโยบายของไทย จากที่
กลาวมาแลววา อิทธิพลของสหรัฐฯในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเพิ่มมากขึ้นใน ทศวรรษที่ 1960
เมื่อผูนําสหรัฐฯสนับสนุนเวียดนามใต ในการตอตานเวียดนามเหนือ สหรัฐฯไดทุมเทกําลังทหาร
และความชวยเหลือทางเศรษฐกิจในการทําสงครามเวียดนามอยางมาก ทหารสหรัฐฯในเวียดนาม
ใตจาก 16,500 คนใน ค.ศ. 1964 มาเปน 267,000 คนใน ค.ศ. 196611 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ในขณะนั้นไดใชยุทธศาสตรการตานทานนอกประเทศ และดําเนินการสืบเนื่องจากรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ นั่นคือการเพิ่มฐานทัพสหรัฐฯในไทย12แตภายหลังการรุกรานครั้งใหญของเวียดกง
ใน ค.ศ. 1968 สหรั ฐฯเริ่ มตระหนั กในขีดความสามารถทางทหารของตน และเริ่มเขา ใจวาไม
สามารถมีชัยชนะเหนือสงครามเวียดนามได รวมทั้งการประทวงสหรัฐฯจากทั่วทุกมุมโลก สหรัฐฯ
จึงเริ่มเจรจากับเวียดนามเหนือเพื่อยุติสงคราม ภายหลังจากการเจรจาสันติภาพที่ปารีส ค.ศ.
197313 สหรัฐฯเริ่มถอนทหารออกจากเวียดนามใต จนในที่สุดเวียดกงและเวียดนามเหนือสามารถ
โจมตีจนประสบชัยชนะยึดเวียดนามใตได ค.ศ. 197514 เทากับเปนการลดอิทธิพลของสหรัฐฯใน
ภูมิภาคนี้ลง
ในขณะที่ฝายคอมมิวนิสตเอง กอนป ค.ศ. 1973 ทําใหจีนเกรงกลัวภัยคุกคามจากโซเวียต
จึงพยายามปรับความสัมพันธกับสหรัฐฯเพื่อคานอํานาจ ในขณะที่สหรัฐฯก็ไดเจรจาลดอาวุธกับ
โซเวียตเพื่อใหผอนคลายความตึงเครียดระหวางกัน จีนไดแขงขันกับสหภาพโซเวียตเพื่อขยาย
อิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากที่จีนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับ
หลายประเทศ เชน มาเลเซีย ใน ค.ศ. 1975 เปนตน สวนสหภาพโซเวียตก็ใหการสนับสนุนและ

11

จุลชีพ ชิณวรรโณ, ชนวนสงครามไทย จีน อินโดจีน, (กรุงเทพฯ: ดอกหญา, 2529), หนา 133-134.

12

อานรายละเอียด ความชวยเหลือทางทหารจากสหรัฐแกไทยรวมทั้งการใชฐานปฏิบัติการตามจังหวัดตางๆในไทย ไดที่

พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ, สงครามเวียดนาม สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย" (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ,
2549), หนา 12-18.
13

มุมมองของผูน ําไทยในขณะนั้นมีความวิตกกังวลกับความมั่นคงของประเทศอยางมาก เนื่องจากไทยมีความ

หวาดระแวงไมไววางใจเวียดนามเหนือ และไทยตองการที่จะมีภาพชัดเจนวาสหรัฐฯมีนโยบายตอภูมิภาคนี้จริงๆอยางไร
นอกจากนั้นไทยยังวิตกกังวลตอสถานการณในลาวและกัมพูชา และตองการที่จะใหสหรัฐฯใหการสนับสนุนตอไป อางใน กุลลดา
เกษบุญชู-มี้ด, ความขัดแยงทางการเมืองของไทย ขามไปใหพนพลวัตภายใน (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 14 ตุลา, 2552), หนา 47.
14

จุลชีพ ชิณวรรโณ,ชนวนสงครามไทย จีน อินโดจีน, หนา 133-134.
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ชวยเหลือทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองแกเวียดนาม ดังจะเห็นไดจากการเชิญชวนใหเวียดนาม
เขาเปนสมาชิกของสภาความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ หรือ COMECON ในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1978 และตอมาในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 ไดลงนามใน “สัญญามิตรภาพ”
และ “ความรวมมือระหวางกัน” กับเวียดนาม15
การเมืองภายในของประเทศอินโดจีนอื่นๆ ไดแก ลาว และ กัมพูชา ในชวง ค.ศ. 1975 นั้น
อาจกลาวไดวาเปนชัยชนะของฝายคอมมิวนิสตในอินโดจีน ในสวนของลาว ขบวนการปเทดลาว
ไดรับอํานาจอยางสมบูรณในชวงปลายป ค.ศ. 1975 การเมืองภายในของกัมพูชารัฐบาลนายพล
ลอนนอลถูกโคนลมโดยกองทหารเขมรแดง ที่บุกเขายึดกรุงพนมเปญในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975
ไดตั้งรัฐบาลภายใตชื่อเปนทางการวากัมพูชาประชาธิปไตย มีนายพอลพตเปนนายกรัฐมนตรี
กัมพูชาประชาธิปไตยมีความเปนอยูแบบคอมมิวนิสตอยางโดดเดี่ยว ตัดขาดจากโลกภายนอก
เขมรแดงยังไดทําการยายราษฎรออกจากเมืองหลวงไปสูชนบท16
ในขณะที่การเมืองภายในประเทศ ก็มีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายตางประเทศไทย
โดยเฉพาะเหตุการณ 14 ตุ ลาคม ค.ศ. 1973 ไดสงผลใหระบอบทหารหมดอํา นาจลงไป ผูนํา
รัฐบาลพลเรือนในขณะนั้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนที่เกิดขึ้น จึงดําเนินนโยบายอยู
รวมกันโดยสันติกับประเทศเพื่อนบานในอินโดจีน แตรัฐบาลก็อยูไดในระยะหนึ่งเทานั้น ค.ศ. 1976
พลเอกสงัด ชะลออยู ทํารัฐประหารใหนายธานินท กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี ตอมาพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตทหารก็ไมสามารถกุมอํานาจเบ็ดเสร็จไว
เชนเดิม การเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่ 1970 ทั้งภายนอกภายในประเทศนี้ สงผลใหไทยตองปรับ
ความสั ม พั น ธ ท างการทู ต กั บ จี น พร อ มๆกั บ การลดความใกล ชิ ด กั บ สหรั ฐ ฯ โดยไทยสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตกับจีนใน ค.ศ. 1975 หลังจากที่สหรัฐฯไดฟนฟูความสัมพันธกับจีนในป
ค.ศ. 1972 ในขณะที่ความสัมพันธระหวางไทยและสหรัฐฯเริ่มมีความตึงเครียดกรณีเรือ มายาเกซ
ทาทีรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นจึงคอนขางแข็งกราวตอสหรัฐฯ17

15

เรื่องเดียวกัน หนา 136.
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อุปดิศร ปาจรียางกูร, “เมื่อขาพเจาเยือนกัมพูชา,” สราญรมย, 49(กุมภาพันธ 2535): 83.
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จุลชีพ ชิณวรรโณ, “นโยบายตางประเทศไทยชวงสงครามเย็น” ใน ชัยโชค จุลศิริวงศ, 5 ทศวรรษการตางประเทศไทย

(กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ: คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ, 2536), หนา 129.

38
3.3 ความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซีย, ไทย-พมา
ความสัมพันธระหวางไทย-มาเลเซีย ยังคงมีนัยของความมั่นคงของรัฐ ทั้งความมั่นคงทาง
ทหาร ความมั่นคงทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต ซึ่ง
กรณี ของทั้ งไทยและมาเลเซีย นั้น จุ ดเริ่มตนอยูที่การเมื องภายในของทั้งสองประเทศ ที่สงผล
กระทบตอความขัดแยงระหวางกัน โดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณภาคใตของไทย กลาวคือ ชวงรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดแนวนโยบายสรางชาติภายใตอุดมการณชาตินิยม และปฏิบัติการ
ดานลบของรัฐไทยที่กระทําตอชุมชนชาวมุสลิมภาคใต18 ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงขึ้น จนเกิด
กระบวนการตอตานรัฐไทย ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเชื่อวา
ขบวนการดั ง กล า วได รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลมาเลเซี ย โดยเฉพาะพรรคปาสที่ เ ป น ผู อ ยู
เบื้องหลัง ในชวง ทศวรรษที่ 1960-70 ปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไข สงผลใหชาวมุสลิมจาก
ฝงไทยอพยพไปมาเลเซีย ยิ่งไปกวานั้น เกิดความรวมมือของขบวนการแบงแยกมุสลิมและพรรค
คอมมิวนิสตมลายา ซึ่งไดสรางความเคลือบแคลงสงสัยแกรัฐบาลมาเลเซียเชนกันวา ฝายไทยให
การสนับสนุนและอยูเบื้องหลัง19จากปญหาดังกลาวนี้เอง รัฐบาลไทยและมาเลเซียมีการแกไข
ข อ ตกลงที่ จ ะร ว มมื อ ในช ว งทศวรรษ 1970 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ปราบปรามกลุ ม พรรค
คอมมิวนิสตมลายา รวมทั้งขบวนการแบงแยกดินแดน ภายใตยุทธศาสตรผสม/รวมตางๆ20
ทางดานความสัมพันธระหวางไทยและพมานั้น นับตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมี
อูนุเปนผูนํารัฐบาลอยูนั้น ความสัมพันธเปนไปในทางที่ดีและมีความใกลชิดมาก21 จอมพล ป.
พิบูลสงคราม และ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท เดินทางเยือนพมา ใน ค.ศ. 1954 นัยในการเยือนครั้งนี้
เป น ไปเพื่ อ หยั่ ง ท า ที พ ม า ภายหลั ง การเยื อ นพม า ของนายครุ ส ชอฟ 22 แต ภ ายหลั ง จากการ
รัฐประหาร ค.ศ. 1962 ไดมีการเปลี่ยนผูนําเปนนายพลเนวิน ไดสงผลใหความสัมพันธระหวางไทย
และพมาตองหางเหิน โดยเฉพาะประเด็นชนกลุมนอย ที่เคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลพมาตามแนว
18

ธเนศ อาภรณสุวรรณ, ความเปนมาของทฤษฎีแบงแยกดินแดนในภาคใตไทย (กรุงเทพฯ: โครงการเอเซียตะวันออก

เฉียงใตศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), หนา 70-74.
19

Shanti Nair, Islam in Malaysia Foreign Policy (London: Routledge, 1997), pp. 175-181.

20

กรมการเมือง กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต กระทรวงการตางประเทศ, “การประชุมหารือระหวางไทย-มาเลเซียใน

ระหวางการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย,” 19-22 ก.พ. 2522 (เอกสารอัดสําเนา)
21

เวณิกา บุญมาคลี่, พมา: นโยบายตางประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2540), หนา 47.
22

กรมพิธีทางการทูต, จอมพล ป. พิบูลสงครามนําคณะทูตสันถวไมตรีไทยไปเยือนประเทศพมา 14-19 ธันวาคม พ.ศ.

2498 (กรุงเทพฯ: กระทรวงการตางประเทศ, 2498), หนา 35.

39
ชายแดน พมาหวาดระแวงวาไทยใหการสนับสนุนชนกลุมนอยบางกลุม ซึ่งเปนภัยคุกคามตอ
รัฐบาลพมาเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากไทยใหความสําคัญไปที่
ปญหาอินโดจีน ทําใหหนวยงานของไทย เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ ตางให
ความสนใจตอปญหาอินโดจีนมากกวาการสรางความสัมพันธกับรัฐบาลพมา23
3.4 ความสัมพันธระหวางไทยและอินโดจีนในชวงทศวรรษที่ 1980
นับตั้งแตสหรัฐฯเริ่มตนถอนทหารออกจากเวียดนาม ตั้งแตในป ค.ศ. 1973 เรื่อยมาจนถึง
ป ค.ศ. 1975 รัฐบาลฝายตอตานคอมมิวนิสตมีกําลังออนแอลงอยางเห็นไดชัด จนในที่สุดฝาย
คอมมิวนิสตไดรับชัยชนะ เมื่อสหรัฐฯถอนตัวออกไปจากอินโดจีน ไดมีการแขงขันอิทธิพลของจีน
และโซเวียต เชน ในเวียดนาม โซเวียตใหความชวยเหลือเวียดนามมากกวาจีน จึงทําใหมีอิทธิพล
มากกวา ในกัมพูชานั้นจีนสามารถเขาไปมีอิทธิพลเพียงผูเดียว ในขณะที่ลาวไดรับอิทธิพลจาก
เวียดนาม ทําใหลาวมีแนวโนมเอนเอียงไปทางโซเวียตมากกวาจีน24
เมื่อกลุมประเทศอินโดจีนกลายเปนคอมมิวนิสต ในป ค.ศ. 1975 พรอมๆกับการถอน
ทหารของสหรัฐฯ ทําใหไทยจําเปนตองปรับนโยบายตางประเทศ ไดแก การเปดสัมพันธกับจีน
รวมทั้งสงเสริมบทบาทของอาเซียนเพิ่มมากขึ้น นโยบายตางประเทศจึงใหน้ําหนักกับมหาอํานาจ
ที่ “รอบทิศทางมากขึ้น” เพื่อเนนการเคลื่อนตัวออกจากการพึ่งพิงสหรัฐฯแตฝายเดียว แตกระนั้น
ไทยก็ยังตระหนักถึงความสําคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื่อเวียดนามไดรุกรานกัมพูชา ซึ่งไดสราง
ความวิตกกังวล เกี่ยวกับภัยคุกคามทางทหารบริเวณชายแดนไทยเปนอยางมาก
ทศวรรษที่ 1970 เกิดความขัดแยงระหวางสามมหาอํานาจ ไดแก จีน สหรัฐฯ และโซเวียต
สงผลใหในชวงนี้ ความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐฯมีความสัมพันธใกลชิดกันยิ่งขึ้น เพื่อตอตาน
อิทธิพลโซเวียต โดยเฉพาะจีนนั้น ไดตอตานโซเวียตและเวียดนาม ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยกรณี
เวียดนามรุกรานกัมพูชา
3.4.1 กรณีเวียดนามรุกรานกัมพูชา
สาเหตุสําคัญที่สุดที่ผลักดันใหเวียดนามรุกรานกัมพูชา คือ ความตองการเสริมสรางความ
มั่นคงของประเทศ เพื่อที่จะสามารถตอสูกับการคุกคามของมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

23

เวณิกา บุญมาคลี่,พมา: นโยบายตางประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, หนา 49-50.

24

เขียน ธีระวิทย, กัมพูชา: ชุดปญหาอินโดจีน (กรุงเทพฯ: สรางสรรค, 2524), หนา 119.

40
เวียดนามสามารถควบคุมการปกครองของทั้งลาวและกัมพูชาได ตลอดจนจะทําใหภูมิภาคที่ราบ
สูงตอนเหนือไมถูกแทรกแซงจากศัตรู25 หรือเรียกวา แนวความคิดวาดวยการสถาปนาสหพันธ
อินโดจีน นอกจากประเด็นดังกลาวนี้แลว ความขัดแยงกันเองระหวางจีนและโซเวียต ยังมีสวน
สําคัญในการผลักดันปญหาเหลานี้ใหทวีความรุนแรงมากขึ้น
จีน: นับตั้งแตสิ้นสุดสงครามเวียดนาม จีนไดมองการถอนทหารอเมริกันออกจาก
เวียดนามดวยความกังวลใจ และไดชี้แจงตอนานาชาติใหเห็นถึงความมุงหมายในการเปนเจาครอง
โลกของโซเวียต และชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการสะกัดกั้นอิทธิพลของโซเวียต ซึ่งจีนมองวา
เอเชียอาคเนยเปรียบเสมือนหลังบานของตน จึงไดขัดขวางโซเวียตไมใหขยายอิทธิพลเขามาใน
ภูมิภาคนี้ สิ่งที่สรางความไมพอใจใหแกจีนอยางมาก คือ การที่เวียดนามสงกองกําลังทหารกวาด
ลางรัฐบาลพอลพตซึ่งจีนสนับสนุนอยูในป ค.ศ. 197926 ความขัดแยงของจีนและโซเวียตไดมาถึง
จุดแตกหัก เมื่อจีนตัดความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ และทางเทคนิคในโครงการตางๆ 80 โครงการ
ตอเวียดนาม เมื่อป ค.ศ. 1978 แมเวียดนามจะเขาเปนสมาชิก COMECON ในปเดียวกัน แตก็ไม
สามารถทดแทนความชวยเหลือทั้งหมดที่จีนเคยให27เมื่อเวียดนามรุกรานกัมพูชาวันที่ 7 มกราคม
ค.ศ. 1979 ประเทศตางๆที่ เคยใหค วามช ว ยเหลือเวีย ดนาม ทั้ง ยุโรปและญี่ปุ น ได งดให ค วาม
ชวยเหลือดวย
โซเวียต: ในที่โซเวียตเห็นวาความขัดแยงที่เกิดขึ้น เปนเพราะการดําเนินนโยบายที่
โหดเหี้ยมของเขมรแดงในชวง ค.ศ. 1975-78 ที่ไดเขนฆาผูคนไปมากมาย28ในขณะเดียวกันโซเวียต
ก็ประสบความสําเร็จในการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามมากกวาจีน ทั้งๆที่จีนอยูใกลชิด
กวาและยังมีอาวุธสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพสูง29
อาจกลาวไดวา ความขัดแยงระหวางเวียดนามและกัมพูชานั้น มหาอํานาจไดเขามามี
สวนรวมโดยเฉพาะจีนและโซเวียต และความขัดแยงดังกลาวก็เชื่อมโยงกับการเผชิญหนาระหวาง
จีนและโซเวียตในอินโดจีน การที่เวียดนามทําสนธิสัญญามิตรภาพโดยรวมมือกับโซเวียต ค.ศ.
1978 และการสงกองกําลังทหารเขายึดครองกัมพูชา เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจีนสงกองกําลังบุก
25

เขียน ธีระวิทย,กัมพูชา: ชุดปญหาอินโดจีน, หนา 47-48.
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สมพงษ ชูมาก, ความพยายามของนานาประเทศในการแกไขวิกฤตการณกัมพูชา (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร

ผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาฯ, 2527), หนา 20-24.
27

เขียน ธีระวิทย,กัมพูชา: ชุดปญหาอินโดจีน, หนา 47-48.
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เสาวภาคย เตชะสาย,“นโยบายตางประเทศไทยตอกลุมประเทศอินโดจีนในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 44.
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182.

เมธา พรอมเทพ, ชนวนสงครามเวียดนาม-กัมพูชา (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), หนา
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เข า “สั่ ง สอน” เวี ย ดนาม อย า งไรก็ ดี ก ารกระทํ า ของจี น นั้ น ยิ่ ง ผลั ก ดั น ให เ วี ย ดนามกระชั บ
ความสัมพันธกับโซเวียตมากขึ้น30
ผูนําไทยในขณะนั้น คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท มองวาการที่เวียดนามยึดครองกัมพูชา
และมีอิทธิพลครอบงําลาว ซึ่งทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดตอกับไทย เปนภัยคุกคามตอความ
มั่น คงของไทยอย า งมาก โดยเฉพาะด า นชายแดนตะวัน ออกจากเวียดนามและพัน ธมิตรของ
เวียดนาม ผูนําไทยไดใชเครื่องมือทางการทูตเพื่อแกไขสถานการณที่คับขัน เชน รวมมือกับประเทศ
ในกลุมอาเซียนกดดันใหเวียดนามถอนทหารออกไปจากกัมพูชา การรวมมือกับมหาอํานาจอื่นๆ
และสหประชาชาติ เพื่อสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของเวียดนาม การดําเนินนโยบายของรัฐบาล
พลเอกเปรม เปนการกดดันดานทหารและระบบเฮงสัมรินทางออม และไทยหลีกเลี่ยงที่จะมีความ
ขัดแยงทางทหารกับเวียดนามโดยตรง ไดแก
การสรางแนวรวมกับจีนหลังจากที่เวียดนามบุกกัมพูชา ทําใหความสัมพันธระหวางไทย
และจี น ดี ขึ้น จากเดิ ม ที่ม องจีน วา เปน ภัย คุก คาม เมื่ อ เกิดป ญ หาดั ง กลา วขึ้ น ความสนใจและ
ผลประโยชนข องจี น และไทยก็ สอดคล อ งกัน นั่น คือ ต อ งการใหเ วีย ดนามถอนทหารออกจาก
กัมพูชา แตลักษณะความรวมมือของไทยกับจีนไมเปนทางการ โดยจีนจะกดดันเวียดนามในดาน
ชายแดน โดยเสริมสรางกองกําลังบริเวณชายแดนจีน-เวียดนาม โดยเฉพาะเมื่อเกิดการปะทะของ
ทหารเฮงสัมริน/เวียดนามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา การกดดันในลักษณะนี้เปนการปองปราม
เวียดนาม ในขณะเดียวกันจีนไดใหความชวยเหลือโดยสงอาวุธใหไทย หรือขายอาวุธบางชนิดให
ไทยในราคามิตรภาพ31
การใหความสนับสนุนแกฝายตอตานระบอบเฮงสัมริน กลาวคือ ไทยมีขอตกลงอยางไม
เปนทางการกับจีน ที่จะใหจีนหยุดความชวยเหลือแกพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย โดยไทย
ยอมใหความชวยเหลือแกเขมรแดงผานชายแดนไทย รวมทั้งใหที่พักพิงแกเขมรฝายตอตานระบอบ
เฮงสัมรินอีกดวย32 นอกจากนี้ ไทยยังรวมกับจีนและอาเซียนสนับสนุนรัฐบาลผสมสามฝาย ไดแก
ฝายสีหนุ ซอนซาน และเขมรแดง อีกดวย33
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สมพงษ ชูมาก, ความพยายามของนานาประเทศในการแกไขวิกฤตการณกัมพูชา, หนา 30-31.
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สมจิตต สาสนรักกิจ,“นโยบายตางประเทศของไทยตอปญหากัมพูชา สมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 11-12.
32

เรื่องเดียวกัน, หนา 14.
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“Inside Thailand’s Foreign Policy: An interview with Air Chief Marshal Siddhi Savetsila Minister of Foreign

Affairs of Thailand”, Asian Review 5 (1991): 35.
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3.4.2 ความสัมพันธไทย-ลาว
ภายหลังลาวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนคอมมิวนิสตแลว ความสัมพันธระหวาง
ไทยและลาวเปนไปอยางไมราบรื่นนัก กลาวคือ ไดมีขบวนการตอตานรัฐบาลลาวอพยพเขามา
อาศัยอยูในไทยจํานวน 80,000 คน ทําใหไทยตองตั้งศูนยผูลี้ภัยชาวลาวขึ้นตามแนวชายแดน ซึ่ง
รวมถึงทหารฝายขวาที่ไดใชพื้นที่ประเทศไทย เปนแหลงปฏิบัติการกอกวนรัฐบาลลาว ในขณะที่
ลาวใหการสนับสนุนแก พคท.ซึ่งบางสวนก็ยังคงสรางปญหาใหแกรัฐบาลไทย บอยครั้งที่รัฐบาล
ไทยเคลือบแคลงสงสัยวา ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลลาวและเวียดนาม
นอกจากนี้ พรมแดน 1,750 กิโลเมตร มักจะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางไทย-ลาว
สวนใหญจะอยูในบริเวณร องน้ําลึกและพรมแดน เชน กรณีสามหมูบานระหวางไทยลาวดา น
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดแล ว ภายหลั ง จาก ค.ศ. 1975 พรรคคอมมิ ว นิ ส ต ล าวยั ง คงไม
ไววางใจไทย แมจะมีการปกครองในระบอบพลเรือน ในขณะที่ผูรับผิดชอบดานความมั่นคงของ
ไทยก็ไมไววางใจลาวเชนกัน โดยเฉพาะหลังจากที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาและลาวไดประกาศ
สนับสนุนเวียดนาม34
3.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศไทยในรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ
ในชวงปลาย ทศวรรษที่ 1980 ถึงตน 1990 เปนสภาวะที่สงครามเย็นกําลังจะสิ้นสุดลง
เปนการยุติการเผชิญหนาของสองมหาอํานาจอยางสหรัฐฯและโซเวียต ทําใหการปรับนโยบาย
ตางประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ น้ําหนักในกระบวนการการพิจารณาความมั่นคงแบบ
ดั้งเดิมนั้น ดูจะลดลําดับความสําคัญลง สภาพแวดลอมใหมที่เกิดขึ้นนี้ไดขยายขอบเขตทําใหรัฐ
ตระหนักถึงมิติอื่นๆนอกจาก ประเด็นหลัก เชน การทหาร เขามาสูเรื่องเศรษฐกิจ หรือเรียกไดวา
เปนความมั่นคงรูปแบบใหม (Non Traditional Security) สภาวะดังกลาวนี้ สามารถนํามาอธิบาย
ลักษณะนโยบายตางประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวไดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับ
นโยบายตางประเทศไทยสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่มุงเนนเปลี่ยนแปลงจากความมั่นคง
แบบเกาใหเขาสูความมั่นคงรูปแบบใหมนั่นเอง

34

สุรชัย ศิริไกร, “ความสัมพันธไทยลาวหลัง ค.ศ. 1975” ใน โคริน เฟองเกษม และคนอื่นๆ, การตางประเทศของไทย

จากอดีตถึงปจจุบัน: รวมงานเขียนและปาฐกถา (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), หนา 326-334.
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3.5.1 สภาพแวดลอมระหวางประเทศ
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 สภาวะความขัดแยงทางความมั่นคงในการเมืองระหวาง
ประเทศเริ่มผอนคลายลงอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ความสัมพันธของมหาอํานาจในชวงกลาง
ทศวรรษที่ 1980 ไดเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือ สหรัฐฯ จีน โซเวียต ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ
ลดลง เนื่องจากปญหาภายในของแตละประเทศ รวมทั้งการผอนคลายความตึงเครียดระหวาง
สหภาพโซเวียตและสหรัฐฯ ทั้งสองเผชิญหนากับความมั่นคงแตเดิมไดผอนคลายลง สหภาพโซ
เวียตเสนอใหมีการลดอาวุธระหวางกัน และเนนการประนีประนอมมากขึ้น นอกจากนี้สหรัฐฯและ
โซเวียตยังมีความพรอมมากขึ้น ในการรวมมือกันแกไขปญหาในภูมิภาคตางๆ สหรัฐฯไดสนับสนุน
ขอเสนอในการแกปญหาของไทยและอาเซียน ซึ่งเรียกรองใหโซเวียตกดดันเวียดนาม
การปรับความสัมพันธระหวางจีนและโซเวียต ยังเปนตัวแปรสําคัญในการแกไขปญหา
ในกั มพูชา เนื่องจากทั้ง สองสนับสนุน ความขัดแยงที่เ กิดขึ้น จีนได เรียกรองใหโซเวียตยอมรับ
เงื่อนไขหลายขอ เชน ใหโซเวียตกดดันเวียดนามใหถอนทหารออกจากกัมพูชา ซึ่งเปนภัยคุกคาม
ตอความมั่นคงของจีน และเปนอุปสรรคตอการปรับความสัมพันธของจีน ทั้งสองประเทศมีการ
เยื อ นเพื่ อ หารื อ ระหว า งผู นํ า หลายต อ หลายครั้ ง โซเวี ย ตยอมรั บ ที่ จ ะกดดั น เวี ย ดนามให
ประนีประนอมมากขึ้น ทําใหเวียดนามและระบอบเฮงสัมรินผอนปรนลง จึงนํามาซึ่งการถอนทหาร
ในป ค.ศ. 1989 ในเวลาตอมา35
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณระหวางประเทศ ที่เกิดการผอนคลายความตึงเครียด
ระหวางประเทศตางๆ ไดเอื้ออํานวยใหไทยสามารถเจรจากับเวียดนาม รัฐบาลเฮงสัมริน โดยใช
การคา เศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีผลประโยชนรวมกัน เปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการ
แกไขปญหาความขัดแยง และการสรางความไววางใจระหวางกัน
3.5.2 การปรับนโยบายตางประเทศของไทย
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดเขามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.
1988 โดยเปน ผูนํ ารั ฐบาลผสมพลเรือน ที่มาจากการเลือกตั้ง คนแรกในรอบ 12 ป รัฐบาลนี้มี
แนวนโยบายที่ชัดเจนตอประเทศอินโดจีน และการแกไขปญหากัมพูชาในทิศทางใหม กลาวคือ
การเสนอที่จะปรับทาทีตอประเทศเหลานี้ ใหมีลักษณะผอนปรนมากกวาที่ผานมา ดวยการนําเอา
35

สมจิตต สาสนรักกิจ,“นโยบายตางประเทศของไทยตอปญหากัมพูชา สมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 28-30.
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ประเด็นทางเศรษฐกิจมาใชเปนหลักในการดําเนินความสัมพันธระหวางกัน ตามนโยบาย “เปลี่ยน
สนามรบใหเปนสนามการคา” 36 อาจกลาวไดวา รัฐบาลชุดนี้เปลี่ยนภาพจากการมองประเทศ
เพื่อนบานวา เปนศัตรูทั้งในทางทหารและการเมือง ที่เปนความมั่นคงแบบดั้งเดิม (Traditional
Security) มาสูการมองในเชิงหุนสวนในทางเศรษฐกิจและดานอื่นๆ
เหตุผลทางนโยบายขางตนนั้น สัมพันธกับเศรษฐกิจไทยที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วใน
ชวงเวลาดังกลาว ไทยจึงจําเปนตองแสวงหาตลาดและแหลงวัตถุดิบ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการ
สงออกของไทยในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันกับตลาดโลกโดยเฉพาะกับประเทศ
อุตสาหกรรม ที่มีแนวโนมภูมิภาคนิยม (Regionalism) และปกปองตลาดภายในของตนมากขึ้น37
อยางไรก็ตาม เปาหมายหลักของนโยบายตางประเทศไทย โดยเฉพาะในปญหากัมพูชา
ในสมัยพลเอกชาติชาย ยังคงเนนดานการเมืองและความมั่นคง โดยตองการใหกัมพูชาเปนรัฐ
อธิปไตย มีเอกราชและบูรณภาพแหงดินแดน ไมเปนภัยคุกคามตอเพื่อนบาน เชนเดียวกับรัฐบาล
พลเอกเปรม กลาวคือ ไทยยังคงรวมมือกับจีนในการสนับสนุนรัฐบาลผสม เพื่อกดดันเวียดนาม
และระบอบเฮงสัมริน พลเอกชาติชาย และ พล อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของไทย เดินทางเยือนจีนหลายครั้ง และจีนยังไดใหความชวยเหลือดานอาวุธแกเขมร
แดงเพื่ อ ต อ สู กั บ รั ฐ บาลเฮงสั ม ริ น ในขณะที่ ค วามร ว มมื อ ระหว า งไทยและสหรั ฐ ฯ ยั ง คงมี อ ยู
โดยเฉพาะความมั่นคงทางทหาร การซื้อขายอาวุธ การซอมรบรวมกัน ซึ่งไดดําเนินมาตั้งแตรัฐบาล
พลเอกเปรม แมวาสหรัฐฯจะลดความชวยเหลือตอเขมรฝายตอตาน รัฐบาลพลเอกชาติชายไดปรับ
นโยบายโดยลดการกดดันทางการทูตตอเวียดนามลง และมีความพรอมที่จะรวมมือดานการคา
การลงทุน และการเจรจาแกไข38 ทั้งนี้การปรับนโยบายตอเวียดนามดังกลาว เปนความพยายาม
ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่ยังคงหาหนทางใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา ดานหนึ่งเปน
การลดภัยคุกคามตอความมั่นคงไทย
การแกไขปญหากัมพูชาของรัฐบาลพลเอกชาติชายที่สําคัญ คือ การติดตอกับนายฮุน
เซน ในการหารืออยางไมเปนทางการในประเทศไทย ในการเจรจายุติปญหาหลังจากนั้นไดเชิญ
กลุมเจานโรดมสีหนุ นายซอนซาน เพื่อปรับความเขาใจกันที่ประเทศไทย เพื่อประสานจุดยืนของ
36

สุณัย ผาสุก นโยบายตางประเทศของไทย: ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอปญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 1991) (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), หนา 22.
37

พวงทอง ภวัครพันธุ, สงคราม การคาและชาตินิยมในความสัมพันธไทย-กัมพูชา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาประเทศ

ไทย, 2552), หนา 70.
38

สมจิตต สาสนรักกิจ,“นโยบายตางประเทศของไทยตอปญหากัมพูชา สมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 20-21.
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แตละฝาย และเสนอใหญี่ปุนเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางกลุมเหลานี้39 การเชิญนายฮุนเซน
มาเยือนไทย นับเปนการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของนโยบายตางประเทศไทยตอกัมพูชา ที่รัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ และ พลเอกเปรม ยึดถือตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานับ 10 ป ยิ่งไปกวานั้นการ
กระทําดังกลาว ยังสรางความไมพอใจใหแกสหรัฐฯและจีน รวมทั้งรัฐบาลกลุมประเทศอาเซียน40
แรงผลักดันดังกลาวของ พลเอกชาติชาย ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ พล.อ.อ. สิทธิ ผูซึ่งยึดถือความผูกพันธของอาเซียน ตอมาตรการแกไข
ปญหาในกัมพูชาอยางสมบูรณแบบ ไดแก (1) การถอนกําลังทหารของเวียดนามทั้งหมดออกจาก
กัมพูชาภายใตการควบคุมของสหประชาชาติ (2) การสรางความปรองดองแหงชาติขึ้นในกัมพูชา
โดยใหมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลขึ้นสี่ฝาย ภายใตการนําของเจานโรดมสีหนุ บนพื้นฐานของ
การแบงสรรอํานาจระหวางฝายตางๆอยางเสมอภาคกัน (3) การจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น เพื่อให
ชาวกัมพูชาสามารถตัดสินอนาคตของตนเอง ในบรรยากาศแหงสันติภาพ เปนตน ในขณะที่คณะ
ที่ปรึกษาของพลเอกชาติชายซึ่งไดรับความสนใจจากสาธารณะโดยถูกมองวาเปนมันสมองของ
นายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจนโยบายใหมๆ โดยเฉพาะนโยบายตางประเทศ41 กลาวคือ ทางฝาย
ที่ปรึกษาพลเอกชาติชายเห็น วา นโยบายแบบเกาใชไมไดผล ยิ่ง ไปกวานั้นรั ฐบาลไทยไมค วร
สนับสนุนพวกเขมรแดงที่เปนพวกทารุณโหดรายใหกลับเขามามีอํานาจ หรือมีบทบาทในกัมพูชา
ตลอดไป ในทางปฏิ บั ติ จ ะเห็ น ว า พลเอกชาติ ช ายไม ไ ด ป รึ ก ษาด า นนโยบายต า งประเทศกั บ
กระทรวงการตางประเทศ ดังนั้นนโยบายของ พล.อ.อ.สิทธิ และนายกรัฐมนตรีจึงแตกแยกกันใน
ประเด็นของกัมพูชา42
นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบายเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา
นั้น มีวัตถุประสงค ที่ชัดเจน คือ การแสวงหาตลาดการคาและแหลงวัตถุดิบ เพื่อรองรับความ

39

สุณัย ผาสุก, นโยบายตางประเทศของไทย: ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ตอปญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 1991) (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), หนา 29.
40

เรื่องเดียวกัน หนา 34-35.



คณะที่ปรึกษาได แก นายพันศักดิ์ วิญญรักษ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร นายณรงคชัย อัครเศรณี นายสุรเกียรติ เสถียร
ไทย นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ และ นายชวนชัย อัชนันท
41

เสาวภาคย เตชะสาย, “นโยบายตางประเทศไทยตอกลุมประเทศอินโดจีนในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 58-61.
42

สุรชัย ศิริไกร, “บทบาทของผูนําในการกําหนดนโยบายตางประเทศ: การดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลชาติ

ชาย ชุณหะวัณตอปญหากัมพูชา,” ใน โคริน เฟองเกษม และคนอื่นๆ, การตางประเทศของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน: รวมงานเขียน
และปาฐกถา (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), หนา 19-21.
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ตองการภายในของไทย โดยเศรษฐกิจไทยมุงที่จะพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการสงออกใหมากขึ้น
รัฐบาลพลเอกเปรมและพลเอกชาติชาย ตางใหความสนับสนุนและเห็นความสําคัญของนโยบาย
ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการส ง ออก พร อ มทั้ ง เป ด ตลาดให ก ว า งขึ้ น กว า เดิ ม โดยเฉพาะตลาด
อินโดจีน43 ประกอบกับเศรษฐกิจไทยในชวงเวลาดังกลาว เติบโตอยางมากตั้งแต ค.ศ. 1987 สงผล
ใหกิจการตางๆเกิดการขยายตัว อีกทั้งยังมีนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก ใน
ปลายป ค.ศ. 1988 ระดับของผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มขึ้นราวรอยละ 10 ของเปาหมายที่ตั้งไว
ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตมากกวารอยละ 10 ทําใหการสงออกของไทยมีลูทางที่แจมใสขึ้น44
กล า วโดยสรุ ป ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งไทยและประเทศเพื่ อ นบ า น ถู ก เชื่ อ มโยงกั บ
แนวความคิดวาดวยความมั่นคงแบบดั้งเดิมอยางแยกไมออก ดังจะเห็นไดจากปฏิบัติการทาง
ทหารในประเทศเพื่อนบาน การยินยอมใหสหรัฐฯเขามาตั้งฐานทัพในประเทศ เนื่องดวยเหตุผล
จากภัยคุกคามคอมมิวนิสตของกลุมประเทศอินโดจีน ในขณะที่เพื่อนบานไดพยายามผันแปรเขาสู
ระบอบดังกลาวอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งไดผลักดันใหนโยบายตางประเทศไทยมีความชัดเจน ที่จะ
กดดันและตอตานภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตกับสหรัฐฯ นับตั้งแตรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม
เปนตนมา และเมื่อประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนไดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเขาสูสังคม
นิยมแลว รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ยังคงเฝามองปฏิกิริยาของเพื่อนบานเหลานี้อยูเสมอ จนกระทั่ง
ความมั่นคงของไทยถูกทาทายอีกครั้ง ในกรณีเวียดนามบุกกัมพูชา นโยบายตางประเทศไทยจึง
ตองแสวงหาเกราะปองกันจากมหาอํานาจ คือ จีน ในการกดดันใหเวียดนามถอนทหารออกจาก
กัมพูชา เพื่อสรางความมั่นคงตามแนวบริเวณชายแดนของไทย กระทั่งตอมาสหภาพโซเวียตลม
สลาย สงผลใหเวียดนามไมสามารถแบกรับภาระในกัมพูชาได สถานการณจึงไดคลี่คลายลงอยาง
มาก ผูนําไทย คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดปรับนโยบายตางประเทศใหเขาสูกระแสความ
มั่นคงแบบใหม โดยใชเศรษฐกิจนําทหารและการเมือง สงผลใหการคาระหวางไทยและเพื่อนบาน
คึกคัก และสามารถเพิ่มระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหแกไทยอีกดวย
ในบทตอไป จะกลาวถึงการริเริ่มความสัมพันธทางพลังงาน ระหวางไทยและเพื่อนบาน
โดยจะใชจุดเริ่มตนที่รัฐบาลพลเอก ชาติชาย ซึ่งจะเห็นไดวาจากการพัฒนานโยบายความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานของรัฐบาลชุดนี้ ไดสงผลใหแนวนโยบายการแสวงหาพลังงาน
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สมจิตต สาสนรักกิจ,“นโยบายตางประเทศของไทยตอปญหากัมพูชา สมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ,”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), หนา 41.
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Larry A. Niksh, “Thailand in 1988: The Economic Surge” Asian Survey xxix, 2 (Feb1989): 165-167. อางใน

เสาวภาคย เตชะสาย,“นโยบายตางประเทศไทยตอกลุมประเทศอินโดจีนในสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ,” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 58-61.
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กั บ เพื่ อ นบ า นเริ่ ม มี ค วามชั ด เจนขึ้ น โดยจะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง มู ล เหตุ รากฐาน ป จ จั ย ของการสร า ง
ความสั ม พั น ธ ท างพลั ง งาน ระหว า งไทยและประเทศเพื่ อ นบ า น และไทยได ส ร า งกลไกและ
กระบวนการกําหนดนโยบายจากภายในอยางไร รวมถึงการอธิบายวาไทยกับประเทศเพื่อนบานมี
ปฏิสัมพันธ และการสรางความรวมมือทางพลังงานตอกันอยางไรบาง

บทที่ 4
การริเริ่มนโยบายพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน
ในบทนี้จะชี้ใหเห็นถึงสถานการณพลังงานโลก โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานครั้งที่หนึ่งและ
สอง ตลอดจนสงครามอาวเปอรเซีย ที่ไดสงผลกระทบตอไทยเรื่อยมา จนถึงรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ ไดมีนโยบายเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งการออกมาตรการภายในและ
การแสวงหาพลังงานจากภายนอกประเทศ ซึ่งประเด็นหลังนี้ รัฐบาลพลเอกชาติชายถือเปนรัฐบาล
แรกที่เริ่มแสวงหาพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะ
ชี้ใหเห็นถึงกระบวนการกําหนดนโยบายของไทยวา มีกระบวนการอยางไรตลอดจนอธิบายวา
องคกรภาคส วนใดเป นแรงผลั กดั น สํา คัญ ในฐานะผูกําหนดนโยบายพลังงานของไทยในชว ง
รัฐบาลพลเอกชาติชายเปนตนมา
4.1 นโยบายพลังงานในชวงรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ไดกลาวไปแลววา ในชวงที่ไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (ค.ศ.
1982-1986) จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 (ค.ศ. 1987-1991) เกิดการลงทุนจากตางประเทศเขาสู
ไทยอย างมาก รัฐบาลมี นโยบายสง เสริ ม การลงทุนประกอบกําไรชวง ค.ศ. 1983-85 ประเทศ
อุตสาหกรรมหลายประเทศ ตองการขยายฐานการผลิตสูประเทศกําลังพัฒนา เชน ญี่ปุน ไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายใหความสนใจ ที่จะเขามาลงทุนเนื่องจากมีความ
พรอมในดานตางๆอยางมาก ดังนั้นชวงระหวางป ค.ศ. 1987-88 สถานการณทางดานการลงทุน
ของไทยจึงไดขยายตัวอยางมาก ดังจะเห็นไดวา ในป ค.ศ. 1986 มีการอนุมัติการสงเสริมการ
ลงทุนเพียง 295 โครงการ แตในป ค.ศ. 1987 ไดอนุมัติเพิ่มขึ้นถึง 625 โครงการและในป ค.ศ.
1988 ไดอนุมัติเพิ่มเปน 1,454 โครงการ1
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ สวนหนึ่งไดสงผลกระทบตอการใชพลังงานของประเทศอยาง
มาก ภายหลังจากการกาวกระโดดของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP เติบโต
รอยละ 9-10 ทําใหความตองการพลังงานของไทยเพิ่มมากขึ้น แผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 ไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับพลังงานดังนี้

1

เวณิกา บุญมาคลี่, พมา: นโยบายตางประเทศไทยสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2540), หนา 141.
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1) ปรับปรุงแกไข พรบ.ปโตรเลียม และ พรบ.ภาษีเงินไดปโตรเลียม ซึ่งจะเพิ่มแรงจูงใจใหเอกชนมา
ลงทุนสํารวจและผลิตปโตรเลียมในไทย
2) สนับสนุนใหมีการเพิ่มผลผลิต ผลิตปโตรเลียมภายในประเทศมากขึ้น เพื่อที่จะลดการนําเขา
จากตางประเทศ
3) ขยายกําลังการกลั่นของประเทศใหสูงขึ้น
4) ปรับโครงสรางราคาผลิตภัณฑน้ํามัน อัตราราคาคาไฟฟาเพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) สงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนดานพลังงานมากขึ้น2
4.1.1 วิกฤตพลังงานครั้งที่หนึ่ง สอง และผลจากสงครามอาวเปอรเซีย
วิกฤตน้ํามันครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในชวงเศรษฐกิจโลกกําลังขยายตัวสูง ทําใหมีความตองการใช
น้ํามันอยางมาก สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดวิกฤตมาจากการลดปริมาณการผลิตของผูผลิตน้ํามัน
ขณะที่ โ ลกกํ า ลั ง มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ สู ง ซึ่ ง ทํ า ให ค วามต อ งการใช น้ํ า มั น เพิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนั้น โอเปคยังใชน้ํามันเปนอาวุธทางการเมืองเพื่อตอตานอิสราเอล เนื่องจากเกิดสภาวะ
สงครามระหวางอาหรับกับอิสราเอลในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ผลจากวิกฤตน้ํามันครั้งแรกนี้กอใหเกิดสภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ การ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันจึงทําใหตนทุนการผลิตสินคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว3
การที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เปน
10 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล ในป ค.ศ. 1973 อัตราการขยายตัวของ GDP อยูที่รอยละ 9.9 ได
ปรับตัวเหลือเพียงรอยละ 4.4 เทานั้น ในป ค.ศ. 1974 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของระดับสินคาทําใหอุปสงคภายในประเทศลดลง ระดับราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นเปนผลจากการที่
เศรษฐกิจไทยตองพึ่งพาน้ํามันในปริมาณสูง ทําใหตนทุนการผลิตสินคาปรับสูงขึ้นตามไปดวย
วิกฤตน้ํามันครั้งที่ 2 เปนผลตอเนื่องจากวิกฤตน้ํามันครั้งแรก และผลของการปฏิวัติลมลาง
ราชบัลลังกของกษัตริย ชาห ปาเลวี แหงอิหราน ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1978 ทําใหเกิดการประทวง
หยุดงานในบริเวณแหลงผลิตน้ํามันของอิหราน ซึ่งเปนผลใหปริมาณการผลิตในประเทศลดลง และ

2

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับดานพลังงาน พ.ศ. 2533 เลมที่ 2

(เอกสารอัดสําเนา)
3

พงศพัฒน คุโรวาท และ ชนิยา ชัยพฤกษ, น้ํามัน: จากวิกฤติการณ สูพลังงานทดแทน (กรุงเทพฯ: ฝายวิจัยธนาคาร

กรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน), 2547), หนา 6.
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ทําใหการผลิตน้ํามันมีปริมาณลดลงตลอดจนการสงออกก็ลดลง ผลของสงครามทําใหเกิดการใช
น้ํามันเพื่อเปนเครื่องมือตอรองทางการเมือง
วิกฤตครั้งนี้มีการกอตัวแตกตางจากครั้งแรก นับจากป ค.ศ. 1970 ประเทศผูสงออกน้ํามัน
มีการสงเสริมการผลิต และไดพยายามสรางความมั่นคงทางเสถียรภาพของราคาน้ํามันไมใหสูง
มากนัก ความพยายามนี้สิ้นสุดลงเมื่อ ค.ศ. 1978 ที่ประชุมโอเปคประกาศใหราคาน้ํามันเพิ่มขึ้น
รอยละ 15 ในระยะเวลา 12 เดือน และพยายามที่จะกําหนดราคาน้ํามันในระยะยาว ดวยผลผลิต
ภายในของกลุมแตก็ไมสําเร็จ ในเวลาเดียวกันประเทศผูผลิตน้ํามันสงออกก็มีอํานาจจากการ
กําหนดราคาใหสูงขึ้น เพราะความตองการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนชวงที่เงินดอลลาร
สหรัฐออนตัวลงในตลาด
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันของกลุมโอเปค ทําใหเกิดการเริ่มตนของวิกฤตน้ํามันครั้งที่ 2
และการตกจากอํานาจของพระเจาซารแหงอิหราน และภายหลังจากสงครามระหวางอิรักและ
อิหราน ทําใหอิหรานตองหยุดการผลิตในป ค.ศ. 1978 ทําใหปริมาณการผลิตน้ํามันของอิหราน
ลดลงอยางตอเนื่องจาก 5.2 ลานบารเรลตอวัน ในป ค.ศ. 1978 เหลือ 1.4 ลานบารเรลตอวัน ในป
ค.ศ. 1980 สงผลใหปริมาณน้ํามันของโลกลดลงถึงรอยละ 6 การผลิตน้ํามันตกต่ํามากกวา 1 ป
แมวาการผลิตน้ํามันจะเพิ่มมากขึ้นจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย แตก็ไมสม่ําเสมอ
ปริมาณการผลิตน้ํามันลดลงอีกในเดือน กันยายน ค.ศ. 1980 เมื่อสงครามระหวางอิรักและอิหราน
ปะทุขึ้น4
ในชว งเกิ ด วิ ก ฤตน้ํา มั น ครั้ ง ที่ห นึ่ง และสอง รั ฐ บาลพลเอกเกรี ย งศัก ดิ์ ชมะนั น ทน เริ่ ม
มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นในป ค.ศ. 1978 จึงออกพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทยเพื่อ จั ด ตั้ ง ปตท. จุด ประสงค เ พื่ อ รวมหน า ที่ ด า นพลั ง งานน้ํ า มั น ของประเทศให เ ข า อยู ใ น
หนวยงานเดียวกัน อยางไรก็ตามแมจะมี ปตท.เขามาดูแล แตสถานการณน้ํามันดิบยังปรับตัว
สูงขึ้น แมรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์จะพยายามแกปญหาหลายครั้ง แตดูเหมือนวาจะไมสามารถ
ควบคุมได และจุดที่สําคัญ คือ การขึ้นราคาน้ํามันเบนซินอีกรอยละ 25 ในป ค.ศ. 1980 ทําให
ราคาน้ํ า มั น เบนซิ น ขึ้ น มา 9.50 บาทต อลิ ตร ดี เ ซลลิ ตรละ 4.88 บาท สร า งความเดื อ ดร อ นให
ประชาชนอยางมาก

4

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ,น้ํามัน: สถานการณพลังงานกับกระบวนทัศนใหมดานพลังงานทางเลือก(กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษา

เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 81-83.


ในขณะนัน้ รัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ แกไขปญหาน้ํามันขาดแคลนโดย ไดติดตอซื้อน้ํามันดิบเชงลี จากจีนปริมาณ 5
ลานตัน จากป ค.ศ. 1979-1983 ปแรกนํามา 6 แสนตัน จากเรือบรรทุกน้ํามันของจีน โดยมี นายสุนทร หงสลดารมภ เดินทางไป
เจรจากับรัฐบาลปกกิ่ง ตอมา นายเกษม จาติกวณิช ผูวาการ กฟผ.ไดเดินทางไปเจรจาขอซื้อน้ํามันจากอินโดนีเซีย และ
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ในชวงดังกลาวฝายคานไดรวบรวมที่จะยื่นหนังสือไมไววางใจรัฐบาล ที่ไมสามารถแกไข
ปญหาวิกฤตพลังงานได โดยในป ค.ศ. 1980 พรรคฝายคานและวุฒิสมาชิกไดรวมกันเพื่อประชุม
เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ที่จะเริ่มประชุมวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1980 แตใน
วันที่ 29 กุมภาพันธ พลเอกเกรียงศักดิ์ไดประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และวันที่ 3
มีนาคม พลเอกเปรม ติณสูลานนท ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลพลเอกเปรมไดพยายามแกไขปญหาน้ํามัน ดวยการลดใชความตองการพลังงาน
เชน หามเปดไฟโฆษณาในชวงดึก ปดโทรทัศนในชวง 18.00-20.00 น. ก็ไมไดผลมากนัก ป ค.ศ.
1981 ราคาน้ํ า มัน เบนซิ น พุง สู ง ถึง ลิตรละ 13.45 บาท อยา งไรก็ต ามหลัง จากนั้ น ราคาก็คอ ยๆ
คลี่คลายลงไป5
วิกฤตอาวเปอรเซีย (ค.ศ. 1990) นับเปนวิกฤตน้ํามันรอบใหมหลังจากวิกฤตรอบที่ 2 สืบ
เนื่ อ งมาจากอิ รั ก บุ ก ยึ ด คู เ วต ทํ า ให ค วามต อ งการใช น้ํ า มั น ดิ บ ของโลกมี ป ริ ม าณสู ง กว า ปกติ
เนื่องจากผูบริโภคเกิดความตื่นกลัว จึงกักตุนน้ํามันและเพิ่มปริมาณสํารองน้ํามันอยางเต็มที่ ดวย
เกรงวาจะเกิดวิกฤตการณน้ํามันขึ้นอีก นอกจากนี้การทางสหประชาชาติไดทําการปดลอมทาง
เศรษฐกิ จตออิ รักและคูเวต ทํ าใหปริม าณน้ํา มัน ดิ บในสวนที่เ ปน สวนแบงของทั้ง สองประเทศ
หายไปจากตลาดโลกประมาณ 4.64 ลานบารเรลตอวัน สง ผลใหราคาน้ํา มันดิ บเพิ่มขึ้น อยา ง
รวดเร็ว จนกระทั่งกองทัพสหรัฐฯเปดฉากโจมตีอิรักในป ค.ศ. 1991 ราคาน้ํามันดีเซลจากตลาด
สิงคโปรปรับตัวสูงขึ้นจาก 35 เปน 45 ดอลลารสหรัฐฯตอบารเรล เนื่องจากตะวันออกกลางใช
น้ํามันชนิดนี้ในการทําสงครามจึงไมสามารถสงออกมายังสิงคโปรได
ขณะนั้นไทยนําเขาน้ํามันจากอิรักและคูเวต รอยละ 17 ของการนําเขาน้ํามันทั้งหมด แมวา
ไทยจะสามารถจั ด หาน้ํ า มั น จากแหล ง อื่ น ๆทดแทน ในส ว นที่ เ คยนํ า เข า จากอิ รัก และคู เ วตได
เพี ย งพอ แต ก ารจั ด หาน้ํ า มั น ดิ บ และน้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป ประมาณร อ ยละ 73 ยั ง ต อ งนํ า เข า จาก
ตางประเทศ ดังนั้นการที่น้ํามันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น รวมทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
โลกจึงสงผลกระทบตอไทยพอสมควร แตยังนอยกวาวิกฤต 2 ครั้งที่ผานมา6

นายศิววงค จังคศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไปเจรจาซื้อกับเปโตรนาสของมาเลเซีย อางใน รวมมติคณะรัฐมนตรีวา
ดวย เรื่องพลังงาน พ.ศ. 2522 สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (เอกสารอัดสําเนา)
5

ปรานี ขัติยศ, “ผลกระทบและแนวโนมยุคหลังสงครามเย็น,” ใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, น้ํามัน: สถานการณพลังงานกับ

กระบวนทัศนใหมดานพลังงานทางเลือก (กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), หนา 99103.
6

ปตท.ฝายจัดหาและวางแผน, การประเมินความตองการปโตรเลียมของประเทศ พ.ศ. 2535-49 (กรุงเทพฯ: ปตท,

2534), หนา 6.
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ตารางที่ 4.1: แสดงสัดสวนมูลคาการนําเขาน้ํามัน
ป

น้ํามัน

การนําเขา สัดสวนการนําเขาน้ํามัน (%)

1985

56,719

253,334

22.4

1988

38,829

501,400

7.7

1989

55,350

650,826

8.5

1990

86,228

804,606

10.7

1991

127,962

956,167

13.4

แหลงที่มา: มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับพลังงาน 2533 เรื่อง ผลกระทบ
ของเหตุการณใน ตะวันออก กลางตอเศรษฐกิจไทย

4.1.2 การสรางนโยบายรองรับปญหาพลังงาน
สืบเนื่องจากวิกฤตน้ํามันในอดีต รัฐบาลพลเอกชาติชาย จึงพยายามลดการพึ่งพิงน้ํามัน
จากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาที่ใชน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา ที่ตองนําเขาเปน
จํานวนมาก จนกระทั่งเกิดวิกฤตน้ํามันทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มมีนโยบายพัฒนาแหลง
ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ เชน การพัฒนาแหลงน้ําสําหรับโรงไฟฟาพลังน้ํา กาซธรรมชาติ
และถานหิน สําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอน7 รวมทั้งการแสวงหาพลังงานเหลานี้จากภายนอก
เชน ประเทศเพื่อนบาน เปนตน
4.1.2.1 การพัฒนาพลังงานภายในประเทศ
การสรางเขื่อนผลิตไฟฟา
ประเทศไทยมีการสรางเขื่อนจาก 3 แหงใน ป ค.ศ. 1970 เพิ่มเปน 10 แหงในสิบปตอมา
และ ค.ศ. 1991 เพิ่มขึ้นเปน 26 แหง แรงผลักดันในการสรางเขื่อนถูกกําหนดโดย กฟผ.ซึ่งเปน
หน ว ยงานในการจัดหาพลั ง งานไฟฟา ให แกประชาชน ซึ่งเกิ ดจากแนวนโยบายในชว งรัฐ บาล
พลเอกเปรม และพลเอกชาติชาย ที่ไดมีการแถลงอยางเปนทางการตอสภาฯ ถึงการจัดหาพลังงาน
ไฟฟาในฐานะสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการกําหนดใหมีการหาวิธีใชพลังงานใหมเพื่อทดแทน
7

วีรวัฒน ชลายน, การพัฒนาไฟฟากับปญหาสิ่งแวดลอม (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2536), หนา 18.

53
พลังงานน้ํามัน8ในชวงเวลาดังกลาวเกิดการสรางเขื่อนสําคัญๆ เชน เขื่อนแกงกรุง จ. สุราษฏธานี
ซึ่ง กฟผ. ไดเขาไปสํารวจในป ค.ศ. 1990 เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ คาดการณความตองการพลังงานของภาคใตไว ดังนี้
ตารางที่ 4.2: ความตองการพลังงานของภาคใต
1989

2001

ความตองการ

473

1,213

การผลิตไฟฟา

548

1,518

แหลงที่มา: กฟผ.

เขื่อนแกงกรุงเปนเขื่อนขนาด 80 เมกะวัตต คาดการณในขณะนั้นวาจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 1994
สามารถที่จะแทนที่โรงไฟฟาขนอมได รัฐบาลพลเอกชาติชาย จึงมีมติยืนยันให กฟผ.ดําเนินการ
กอสรางเขื่อนแกงกรุง ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยมีเงินลงทุน 3,110 ลานบาท9
อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดเริ่มมีการสรางเขื่อนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน เขื่อนปากมูล ซึ่ง
เปนเขื่อนที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให กฟผ. ดําเนินการกอสรางเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.
1990 เพื่อนําไฟฟามาพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนนี้เปนโครงการหนึ่งที่บรรจุไวใน
โครงการพัฒนาระบบพลังไฟฟาสวนที่ 3 ของ กฟผ.ไดรับเงินกูจากธนาคารโลกป ค.ศ. 1991 มูลคา
23 ลานเหรียญสหรัฐฯ (จากทั้งหมด 54 ลานเหรียญสหรัฐฯที่ธนาคารโลกปลอยกูให กฟผ.) โดยทั้ง
ธนาคารโลกและ กฟผ.ตางอางถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของไทย ซึ่งคาดการณไว
ในขณะนั้นวา ป ค.ศ. 2000 วา GDP ของไทยจะโตขึ้นรอยละ 6-8 ตอป ทําใหพลังงานไฟฟาเพิ่ม
เฉลี่ยรอยละ 14 ตอป การเพิ่มขึ้นนี้จึงหมายถึงตองเพิ่มการผลิตไฟฟาใหไดมากกวา 1,000 เมกะ

8

โดม ไกรปกรณ, “ขบวนการสิ่งแวดลอมในสังคมไทยระหวาง พ.ศ. 2525-2535: ศึกษาการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการ

เขื่อนน้ําโจน เขื่อนแกงกรุง และเขื่อนปากมูล,”(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548), หนา 93.
9

หนังสือที่ นร.(สพว9) 3346/2533 และ นร 0202/ว(ล)4849 วันที่ 3 มีนาคม 2533 เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึง

เลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (เอกสารอัดสําเนา)

54
วัตตตอป10นอกจากนี้ ในป ค.ศ. 1979 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นวา
จําเปนจะตองพัฒนาแหลงชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยโครงการผันน้ําจากแมน้ําโขงมาเก็บในแมน้ําชี หนึ่งในโครงการนั้นคือ จากแมน้ํา
โขง-แมน้ํามูล11
จากตัวอยางการสรางเขื่อนขนาดใหญของไทยดังกลาวนี้ ไดเกิดกระแสคัดคานจากทั้ง
ประชาชนในพื้นที่และกลุม NGOs ที่ไดเรียกรองใหหยุดการสรางเขื่อนน้ําโจน ซึ่งไดมีการระงับไป
ในป ค.ศ. 1988 เนื่องจากเห็นวาโครงการดังกลาวจะกอใหเกิดปญหามลพิษ และเปนการทําลาย
สิ่ ง แวดล อ ม12 ในขณะที่ ก ารสร า งเขื่ อ นปากมู ล นั้ น ประเด็ น ที่ ไ ด รั บ การวิ พ ากษ วิ จ ารณ อ ย า ง
กวางขวางทั้งในและตางประเทศ คือ ผลกระทบตอการประมง โดยที่แมน้ํามูลเปนแหลงปลาที่อุดม
สมบูรณมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การกอสรางเขื่อนจะปดกั้นทางเดินของปลา
ถึงแมวาโครงการเขื่อนปากมูลจะสรางบันไดปลาแตก็ยังไมชัดเจนวาจะแกไขได13
โรงไฟฟาถานหิน
การกอสรางเหมืองถานหินลิกไนต เชน โครงการโรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะนั้น เปนปญหาที่
เรื้อรังมาอยางยาวนาน เนื่องจากความตองการใชไฟฟาของประเทศเพิ่มมากขึ้น ในป ค.ศ. 19751992 ไดทําการขยายเหมือง กอสรางระบบไฟฟาลําเลียงเพื่อขนถานลิกไนต และกอสรางเครื่อง
ผลิตไฟฟาเครื่องที่ 11 รวมแลวโรงไฟฟาแมเมาะมีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 2,025 เมกะวัตต คิดเปน
รอยละ 27 ของไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด
การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาแมเมาะไดกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดล อมขึ้น เนื่องจากสาร
ซัลเฟอรไดออกไซดที่ถูกเผาไหม ไมสามารถลอยขึ้นสูบรรยากาศไดสะดวก ทําใหชาวบานบริเวณ
ใกลเคียงไดรับผลกระทบอยางรุนแรง14

10

Pak Mun Dam: Facts, Background, Questions and Answers (Bangkok: The Electricity Generating

Authority of Thailand, 1994), pp. 2.
11

กนกวรรณ มะโนรมย, “วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนลุมแมน้ําที่ไดรับ

ผลกระทบจากการสรางเขื่อนปากมูล” ใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ความรูกับการเมืองเรื่องทรัพยากร (กรุงเทพฯ: ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2548), หนา 123.
12

โดม ไกรปกรณ, “ขบวนการสิ่งแวดลอมในสังคมไทยระหวาง พ.ศ. 2525-2535: ศึกษาการเคลื่อนไหวคัดคานโครงการ

เขื่อนน้ําโจน เขื่อนแกงกรุง และเขื่อนปากมูล,”(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548), หนา 164.
13

วีรวัฒน ชลายน, การพัฒนาไฟฟากับปญหาสิ่งแวดลอม, หนา 38.

14

Ingvar Sander, “Environmental conflict and energy policy in Thailand: the role of actors, strategies, and

systemic framework conditions,” Amsterdam: International Institute on Thai Studies, 1999.
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จากปญหาดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวาในชวงกอนและสมัย พลเอกชาติชาย เกิด
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญ ที่เปนแรงผลักดันการเคลื่อนไหวของภาค
ประชาชนเพื่อตรวจสอบ รวมถึงการมีสวนรวมในโครงการพัฒนาใหญๆของรัฐบาล เพราะในอดีต
การผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไมไดรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาชนเทาใดนัก ซึ่งไดสงผล
กระทบตอชุมชนทองถิ่นมาโดยตลอด ไมวาจะเปนเรื่องมลพิษ หรือการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน
ดังนั้นแรงผลักดันจากประชาชนนี้จะมีน้ําหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นไดจากองคกรเอกชนจากป
และการมี
ค.ศ. 1990 ที่ มีจํานวน 18 องค กร และเพิ่ม ขึ้น เปน 25 องคกรในป ค.ศ. 1992
พระราชบัญญัติการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในป ค.ศ. 1992 ซึ่งกําหนดใหบุคคล
หรือองคกรเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถเรียกรองกลาวโทษผูกระทํา
ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนา
โครงการดานพลังงาน จึงไดรับความสนใจจากสาธารณชนเปนอยางมาก15
4.1.3 การริเริ่มแสวงหาพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน
จากแรงผลักดันภายในประเทศขางตน มีสวนอยางมากในการกําหนดนโยบายพลังงาน
ในชวงพลเอกชาติชาย ใหปรับนโยบายไปสูภายนอกประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน อัน
ไดแก การลงนามขอตกลงวาดวยการพัฒนาพื้นที่ไหลทวีปทับซอน ไทย-มาเลเซีย หรือ JDA เพื่อ
นํ า ก า ซธรรมชาติ ขึ้ น มาใช ป ระโยชน รวมทั้ ง ตระหนั ก ถึ ง พื้ น ทั บซ อ นกับ เวี ย ดนามและกัม พู ช า
เชนเดียวกัน และความรวมมือกับพมา ในการพัฒนาแหลงผลิตกระแสไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลัง
น้ํา เปนตน
ภายหลังจากวิกฤตการณอาวเปอรเซียในทศวรรษที่ 1990 สิ้นสุดลง ไดสรางผลกระทบตอ
การนําเขาน้ํามันของทั่วโลก ในสวนของประเทศกําลังพัฒนาในขณะนั้นจําเปนตองใชน้ํามันเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟา ชวงเวลาดังกลาวนี้เอง ลาวและพมาไดเจรจาขอซื้อไฟฟาจากรัฐบาลไทย ในป
ค.ศ. 1990 โดยทางการพมาและลาวไดมีหนังสือถึง กฟภ.ในการขอซื้อไฟฟาจากไทย โดยไทยจะ
แบงขายกระแสไฟฟาใหพมาที่ อ.ทาขี้เหล็ก ปริมาณ 1,000 กิโลวัตต สวนของลาวจะจัดสงตาม
สายสงที่มีมากอนหนานี16้
15

วีรวัฒน ชลายน, การพัฒนาไฟฟากับปญหาสิ่งแวดลอม, หนา 33.

16

การซื้อขายดังกลาวเปนการซื้อขายเชิงพาณิชย ไมไดเปนความรวมมือระหวางทั้งสองฝาย ในการพัฒนาระบบไฟฟา

และไทยยังไมมีกระแสไฟฟาเหลือมากพอที่จะจําหนาย อางอิงใน หนังสือเลขที่ นร 0908/3185 เรื่อง ประเทศสหภาพพมา และ
หนังสือเรื่อง สปป.ลาวขอซื้อกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2533 (เอกสารอัดสําเนา)
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ในปเดียวกัน พลเอกสุนทร คงสมพงษ ผูบัญชาการทหารสูงสุดและผูอํานวยการปฏิบัติ
นโยบายชายแดนไทย-พม า ในขณะนั้น ได เ สนอให ประธานคณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
แหงชาติ ในการรวมมือดานพลังงานกับพมา ไดแกโครงการคลองกระ และโครงการน้ําแมสายโดย
ไทยจะพัฒนาโครงการคลองกระ สวนพมาจะพัฒนาโครงการน้ําแมสาย เพื่อผลิตไฟฟาโดยทั้งไทย
และพมาจะยื่นขอความชวยเหลือทางการเงินไปที่ ADB และบริษัท EPDC ของญี่ปุน17
ขณะที่พลังงานกาซธรรมชาติ ในรัฐบาลนี้ไดมีการริเริ่มสรางความรวมมือกับพมาผาน
ปตท. โดยผูมีสวนสําคัญ คือ นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจารวมทุน และการซื้อขายปโตรเลียมระดับนโยบาย ความ
เปนมาของความรวมมือดังกลาวเกิดขึ้นโดย บริษัทยูโนแคลเสนอให ปตท.รวมทุนรอยละ 10 กับ
บริษัทยูโนแคล (พมา) และ MOGE ของพมา ในการพัฒนาแหลงปโตรเลียมแปลง F ในพมา โดย
การรวมทุนครั้งนี้ ปตท.ใหเหตุผลวา ความตองการกาซฯเพิ่มสูงขึ้น ปตท.จึงไดซื้อเพิ่มขึ้นโดยอัตรา
การผลิ ต จากแหล ง ภายในประเทศลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง จากนั้ น ปตท.ได ส ง เรื่ อ งไปให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเห็นชอบ จึงไดตกลงที่จะรวมทุนดังกลาว18
ในชวงเวลาเดียวกันนี้ กระทรวงพลังงานพมาไดมีหนังสือประกาศเชิญชวนหนวยงานหรือ
บริษัทที่สนใจเขารวมทุน พัฒนากาซฯนอกชายฝงในอาวเมาะตะมะ ในแหลง M-3 M-5 และ M-6
ปตท.จึงไดเสนอเรื่องไปยังเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพื่อเห็นชอบ ใน
ขณะเดียวกัน ปตท.ก็ไดหารือกับนาย U Tin Tun ผูอํานวยการใหญฝายวางแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงานพมา ถึงความเปนไปไดในการสรางทอกาซฯ มายังไทยบริเวณ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากการ
คาดการณในป ค.ศ. 1996 เปนตนไป ไทยจะมีความตองการใชกาซฯมากกวาที่ผลิตไดในประเทศ
รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความมั่นคง ในดานการจัดหาพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ ปตท.
จะเริ่มเจรจาพื้นที่คาบเกี่ยวกับเวียดนามและกัมพูชา ในลักษณะเดียวกับแหลง JDA กับมาเลเซีย19

17

หนังสือเลขที่ นร. 0202/ว(ล) 15997 เรื่อง การขอความเห็นชอบในการรวมมือดานพลังงานกับฝายพมา สํานักงาน

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 5 ตุลาคม 2533 (เอกสารอัดสําเนา)
18

ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจารวมทุน ไดเสนอใหจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม เปนบริษัทในหุนของ ปตท.สผ ในนามบริษัท

ปตท.สผ (พมา) จํากัด โดยสามารถดําเนินธุรกิจโดยไมนําคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชบังคับกับ
รัฐวิสาหกิจทั่วไปมาบังคับใช อางอิงจาก หนังสือเลขที่ อก. 1002/ (กรท.) 09/133 เรื่อง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเจรจารวมทุนและการซื้อขายปโตรเลียมระดับนโยบาย ถึงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และกรรมการและเลขานุการกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2533 (เอกสารอัดสําเนา)
19

หนังสือ ปตท.สผ. ที่ 654/2533 ถึง นายกร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดหากาซฯจาก

สหภาพพมาและประเทศขางเคียงเพื่อนํามาใชประโยชนในประเทศไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2533 (เอกสารอัดสําเนา)
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อาจกลาวไดวา จุดเริ่มตนของการแสวงหาแหลงพลังงานในประเทศเพื่อนบานเกิดขึ้นชวง
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ดังที่กลาวไปแลววา จากสาเหตุภายใตเงื่อนไขแรงตอตานโครงการกอสราง
ทางพลังงานภายในประเทศ ทําใหรัฐบาลไทยจําเปนตองแสวงหาพลังงาน หรือลงทุนจากภายนอก
มากยิ่งขึ้น ผานองคกร เชน ปตท.หรือ กฟผ.เพื่อใหสามารถดําเนินการรวมทุนกับตางชาติและนํา
พลังงานกลับมาใชประโยชนภายในประเทศ
4.2 กระบวนการกําหนดนโยบายพลังงานไทย (ตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชายเปน
ตนมา)
การกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ประกอบดวยองคกรหลายๆสวนทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนผูที่ทํางานเกี่ยวของดานพลังงาน องคกรเหลานี้เปนตัวขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบัติงานของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด ในการศึกษาประเด็นนี้จะอธิบายถึง
บทบาทของปจจัยทางองคกรภาคสวนดังกลาว ตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ที่ไดมีสวนกําหนด
และผลักดันนโยบายของรัฐไทยในการแสวงหาพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน
4.2.1 ภาครัฐบาล
เนื่องจากการบริหารพลังงานของรัฐในชวงกอนป ค.ศ. 1987 ขาดเอกภาพในการ
บริหารงาน ซึ่งเปนอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนาพลังงานและไมสามารถตอบสนองนโยบาย
ของรั ฐ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ ใ น ค.ศ. 1986
ให มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติขึ้น เพื่อกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆทางดาน
พลังงานและตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนหนวยงานชั่วคราวระดับ
กอง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในรั ฐบาลพลเอกชาติชาย ไดยกฐานะของสํา นักงานคณะกรรมการนโยบายพลัง งาน
แหงชาติเปนหนวยงานถาวรระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่เปนสํานักเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ โดยมอบหมายให รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําเคาโครงของการจัดตั้ง
กระทรวงพลังงานขึ้น โดยแบงดังนี้
(ก) สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
(ข) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(ค) กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
(ง) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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(จ) กรมการคาปโตรเลียม
รัฐวิสาหกิจไดแก
(ก) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(ข) การไฟฟานครหลวง
(ค) การไฟฟาสวนภูมิภาค
(ง) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
(จ) บริษัทบางจากปโตรเลียมแหงประเทศไทย
การบริหารพลังงานในขณะนั้น กระจายอยูหลายแหงทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยใน
ระดับนโยบายนั้นประกอบดวย องคกรดังนี้
- สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่
เป นฝ ายเลขานุ การของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง ชาติ และเสนอแนวนโยบายและ
แผนการบริหารพลังงานของประเทศ
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ในป ค.ศ. 1986 รั ฐ บาลได จั ด ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ (National
Energy Policy Committee) เพื่อวางนโยบายและประสานงานโยบายพลังงานทั้งหมด จึง
กอใหเกิดสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (National Energy Policy Office,
NEPO)
สํ า นั ก งานนี้ เ ป น องค ก รระดั บ กรมขึ้ น ตรงต อ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดั ง นั้ น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ จึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรี
ทั้งหมดรวมเปนกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพง.) เปนหนวยงานที่ไดจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ค.ศ. 1992 เพื่อทําหนาที่เปนสํานัก
เลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) มีหนาที่ดังนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศตอรัฐมนตรี
(2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
(3) ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการ ของคณะกรรมการทั้งหลาย
ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับพลังงาน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ


ในป ค.ศ. 2002 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดยายเขามาสังกัดกระทรวงพลังงานและ
เปลี่ยนชื่อเปน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
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พลังงาน เพื่อใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนบริหาร และพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ เปนตน
สวนคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คือ คณะบุคคลที่มีหนาที่ในการเสนอแนะ
และประสานงานดานนโยบายพลังงาน และทําหนาที่แทนคณะรัฐมนตรี ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอคณะรัฐมนตรี
(2) พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กับขอเสนออื่นๆของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวทําความเสนอตอนายกรัฐมนตรี
(3) เสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
นายกรัฐมนตรีขอใหพิจารณา
(4) จัดใหมีการประสานงานระหวางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กับสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการจัดทําแผนงานและ
โครงการพัฒนาและในดานปฏิบัติตามแผน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอื่นที่มีความรูความชัดเจน หรือมีประสบการณในทางเศรษฐกิจและสังคมไมเกินเกา
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งและใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการ กพ. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยงานสํานักเศรษฐกิจการคลัง และผูวา
ธนาคารแหง ประเทศไทยเปน กรรมการโดยตํ า แหนง และใหเลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการนี้ดวย
โดยสรุปแลว หนาที่ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ คือ ติดตาม ดูแล และ
ประสานเพื่อใหมีการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนงานบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ ตลอดจนเสนอนโยบายทั้งหมดตอคณะรัฐมนตรี สวนคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติทําหนาที่เสนอแนะ และใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตอคณะรัฐมนตรี ดังนั้นจะเห็นวาคณะรัฐมนตรีจะเปนองคกรสูงสุดที่จะพิจารณานโยบายและ
มาตรการใดๆทางดานพลังงาน20

20

จุลจิตต บุณยเกศ, การจัดตั้งกระทรวงพลังงานเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร, 2535-36), หนา 61-74.
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ตอ มาในระดั บ ปฏิ บั ติก าร เป น ระดั บ ที่ทํ า หนา ที่ รับ นโยบายมาปฏิบั ติ มี ทั้ง สว นราชการตั้ง แต
กระทรวง กรม กอง ฝาย ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก
ระดับกระทรวง
สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย

กรม/กอง/ฝาย/รัฐวิสาหกิจ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง
กรมโยธาธิการ
กรมการพลังงานทหาร
กรมการคาภายใน
กรมทะเบียนการคา

สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ ทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ป ระสานงาน
ระหวางงานตามนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ และงานการปฏิบัติโดย
สพช.จะทําหนาที่ติดตามดูแล และเรงรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการทั้งหลาย ที่มีอํานาจที่
เกี่ยวของกับพลังงาน และทําหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล และประสานงานการปฏิบัติของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับพลังงาน
การประสานงานระหวางหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนนั้น กระทําโดยผาน “หนวย
ปฏิบัติการ” ซึ่งเปนองคกรของรัฐอีกตอหนึ่ง ตัวอยางเชน รัฐ กํากับ ดูแล และประสานงานดาน
ปฏิบัติการในเรื่องน้ํามันกับภาคเอกชนโดยผาน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในเรื่องไฟฟา
รัฐ กํากับ ดูแล โดยผานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สรุปคือ จะไมมีการประสานงาน
ระหวาง สพช.และภาคเอกชน21(ในขณะนั้น ปตท.ยังไมไดแปรรูป)
ในประเด็นของการแสวงหาพลังงานกับประเทศเพื่อนบานนั้น สพช.นับวาเปนองคกรที่มี
ส ว นสํ า คั ญ อย า งมากต อ การกํ า หนดทิ ศ ทาง การร า งนโยบาย ให ข อ มู ล แก ฝ า ยบริ ห าร คื อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อรางขอตกลงรวมทั้งการประสานงานกับองคกรรัฐวิสาหกิจ เพื่อประสานนโยบาย

21

เรื่องเดียวกัน หนา 76 และ 92.
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และมอบหมาย หรือเสนอขอมูลที่นําไปสูการเกิดขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อน
บาน จากนั้นจึงมอบหมายใหองคกรรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนไทย ดําเนินการตอไป
4.2.2 ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
องคกรของรัฐวิสาหกิจและเอกชนดานพลังงานที่สําคัญของประเทศ มี 2 องคกร ไดแก
ปตท.และ กฟผ.ซึ่งมีบทบาทดานพลังงานน้ํามัน-กาซฯและไฟฟาของไทย ในอดีตองคกรเหลานี้เปน
ของรัฐบาล หลังจากนั้นจึงไดแปรรูปไปเปนรัฐวิสาหกิจและเอกชนในเวลาตอมา องคกรเหลานี้มี
หนาที่รับนโยบายจากรัฐบาล หรือ สพช.และในขณะเดียวกันก็สามารถยื่นหนังสือขอความคิดเห็น
ไปยังคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชนเดียวกัน
ตารางที่ 4.3: แสดงหนวยงานหลักของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนในสาขาพลังงาน
หนวยงาน

บทบาทและหนาที่
ไฟฟา

กฟผ.

ผลิตและจัดสงไฟฟา

กฟน.

จําหนายไฟฟาใหแกประชาชนในเขต กทม. นนทบุรีและสมุทรปราการ

กฟภ.

จําหนายไฟฟาใหแกประชาชนในพื้นที่ ที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของ กฟน.

IPPs

ผลิตไฟฟา

SPPs

ผลิตไฟฟา
กาซธรรมชาติ

ปตท. กาซ

สํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ (ผานทาง ปตท.สผ.) จัดสงและจําหนายกาซฯ

บริษัทเอกชน สํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ
น้ํามัน
ปตท.น้ํามัน

นําเขา กลั่น (ผานทางบริษัทในเครือ) และจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม

บริษัทเอกชน กลั่นและจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม
แหลงที่มา: สํานักแผนและนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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4.2.1.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กฟผ.เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟา
ของประเทศ กฟผ.มีหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิตและจําหนาย
พลังงานไฟฟา ใหการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และผูใชพลังงานไฟฟารายอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งประเทศใกลเคียง และดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานพลังงานไฟฟา
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่สงเสริมกิจการของ กฟผ.โดยมีนโยบายหลักคือการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน มีระบบไฟฟาที่มั่นคงเชื่อถือได และราคาเหมาะสม
ในชวง ค.ศ. 1991 กฟผ.คาดวาในอีก 10 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีความตองการไฟฟา
เพิ่มขึ้นจาก 9,000 เปน 19,000 เมกะวัตตตอป และเนื่องจากความตองการใชไฟฟาที่สูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว กฟผ.จึงขยายโรงไฟฟาภายในประเทศเพิ่มเติม ขณะที่มีโครงการหลายแหงถูกชะลอไว
เพราะเหตุผลดานสิ่งแวดลอม และการตอตานจากประชาชน กฟผ.ไดพยายามหาแหลงมาทดแทน
เชน โรงไฟฟาลิกไนต โรงไฟฟานิวเคลียร ตลอดจนการจัดหาพลังงานนอกประเทศ ซึ่งในขณะนั้น
กฟผ.ซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟากับการไฟฟามาเลเซีย ตามแนวชายแดนอยูกอนแลว รวมทั้งการรับ
ซื้อไฟฟาจากลาวในโครงการน้ํางึม
เนื่องจากโรงไฟฟาหลายโครงการถูกระงับ จากปญหาดานสิ่งแวดลอม กฟผ. ในขณะนั้น
จึงเตรียมหาลูทางการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน คือ ลาวและพมา กลาวคือ
ใน ค.ศ. 1991 ตัวแทนรัฐบาลไทยไดเขารวมประชุมกับรัฐบาลลาว ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนา
แหงเอเชีย เพื่อหาแนวทางพัฒนาเขื่อนผลิตไฟฟาโครงการน้ําเทินสอง ที่กรุงเวียงจันทน พบวาหาก
โครงการแลวเสร็จ จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดในตนทุนที่ต่ํามาก ซึ่ง กฟผ.ไดขอใหรัฐบาลไทย
พิจารณาโครงการลงทุน และซื้อกระแสไฟฟาจากเขื่อนดังกลาว
สําหรับการสรางเขื่อนในพมานั้น กฟผ.ไดศึกษาความเปนไปได 8 โครงการ คาดวา
สามารถผลิตไฟฟาได 6,397.5 เมกะวัตต มูลคาการลงทุน 5,120.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเปน
การลงทุนระหวางไทยและพมา เพราะพมาไมสามารถหาเงินลงทุนเองได แตอาจใหพมาดูแล
โครงการและจําหนายไฟฟาใหแกไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการผันน้ําจากเขื่อนสาละวินประเทศ
พมา เพื่อใชในการผลิตกระแสไฟฟาในเขื่อนภูมิพล ในขณะนั้นยังคงศึกษาความเปนไปได22
โดยระเบียบปฏิบัติ หลังจากการลงนาม MOU รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในฐานะ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานความรวมมือดาน
22

บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, กัลยา อุดมวิทิต และ วิมลรัตน สุขเจริญ, การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ:

สถาบันนโยบายศึกษา, 2537), หนา 7-9.
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พลังงานไฟฟาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อรับ
ซื้อไฟฟาใหสอดคลองกับนโยบายและความตองการไฟฟา พิจารณารายละเอียดโครงการที่จะรับ
ซื้อ และเจรจาสัญญาใหไดราคา เงื่อนไข ความมั่นคงในการจายกระแสไฟฟา และตนทุนของระบบ
อยางเหมาะสม หลังจากนั้น จึงเสนอราง Tariff MOU ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(กพช.) และ ครม.ใหความเห็นชอบ เมื่อมีการลงนาม Tariff MOU แลว กฟผ.จะเจรจากับผูพัฒนา
โครงการเพื่อจัดทํารางสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) และนําเสนอ
ขอความเห็นชอบตามขั้นตอนเดียวกับ Tariff MOU23
ชวงตอมาภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 กฟผ. กําลังดําเนินการเพื่อแปรรูป
เชนเดียวกับ ปตท.ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ นายปยสวัสดิ์
อัมระนันท กลาววา หากแปรรูปแลวในลักษณะที่มีการแขงขันกันมากขึ้น กฟผ.จะสามารถรับซื้อ
ไฟฟาในราคาที่ถูกขึ้นมากกวาที่จะลงทุนดําเนินการเอง นอกจากนี้ความตองการไฟฟาของประเทศ
โดยปกติเพิ่มขึ้นในระดับกวารอยละ 10 ทําใหมีความจําเปนในการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา สายสง
และระบบจําหนายไฟฟาทุกป เพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นได เพราะการลงทุนนี้ตองใชเงิน
ลงทุนสูงประมาณปละ 50,000 ลานบาท ซึ่งเปนภาระตอภาครัฐ24
ทางดานประเด็นการลงทุนดานไฟฟาในประเทศเพื่อนบานนั้น กฟผ.ไดดําเนินการตอเนื่อง
จากชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ไดแก กฟผ.สรางโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อรับซื้อกาซของ ปตท.เพื่อนํามา
ผลิตไฟฟา นอกจากนี้ กฟผ.ยั งลงนามบัน ทึกความเขา ใจกับรัฐบาลพมาในป ค.ศ. 2005 เพื่อ
กอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา 4 เขื่อน ในแมน้ําสาละวิน และอีกหนึ่งเขื่อนในแมน้ําตะนาวศรี การ
กอสรางดังกลาวเปนแผนตอเนื่องกับโครงการใหญของ กฟผ.คือ ASEAN Power Grid ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงไฟฟาของทุกประเทศในภูมิภาค ใหเปนโครงขายเดียวกัน รวมทั้งไฟฟาจากกลุม
ประเทศ GMS ก็เชนกัน ที่กฟผ.ไดผลักดันใหเกิดการซื้อ-ขายไฟฟาระหวางประเทศขึ้น
ซึ่งทําใหเห็นวานโยบายพลังงานโดยเฉพาะไฟฟาของไทย ถูกกําหนดโดย กฟผ. แทบ
ทั้งสิ้น ดังนั้นการที่รัฐบาลจะดําเนินนโยบายรวมมือทางพลังงานกับเพื่อนบาน ซึ่งสวนใหญคือ
พลังงานไฟฟา จะมีผูผลักดันแนวนโยบายของภาครัฐนอกจาก สพช.แลว ยังตองเกิดจากการ
ประสานงานกับภาครัฐวิสาหกิจ คือ กฟผ. เพื่อกําหนดนโยบายพลังงานรวมกันดวย

23

กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับ

ประเทศเพื่อนบาน [ออนไลน],2010. แหลงที่มา: http://.www.mfa.go.th/internet/document/5535.doc [2553, กุมภาพันธ 16]
24

2-3.

ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน “คําถาม 10 ขอ การแปรรูป กฟผ.” วารสารนโยบายพลังงาน 41 (กรกฎาคม-กันยายน 2541):
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ภาพที่ 4.1: แสดงขั้นตอนการเจรจารับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานของ กฟผ.

Thai Committee/EGAT

MOU Between Thailand
and Neighboring
Country

Committee

Project Selection

EGAT’s system
Requirements

Agree COD
EGAT’s Indicative Tariff

Thai Committee/EGAT

Tariff / MOU
Negotiations

Approval from: Thai
Committee/EGAT’s Board/NEPC

Committee/Developer

Committee/Approval

MOU Signed Between EGAT
and Developer

Thai Committee/Egat

PPA Negotiations

Approval from: Thai Committee/EGAT’s
Board/Authority General/NEPC

Committee/Developer

Committee/Approval

PPA Signed

Contract Administration Working Group

Project Construction

Energizing Date
Commercial
Operation Date
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4.2.1.2 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
วิกฤตน้ํามันในป ค.ศ. 1973 เมื่อกลุมโอเปคเขามาควบคุมการผลิตและกําหนดราคา
น้ํามันทําใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดการขาดแคลนน้ํามันไปทั่วโลก
สํ า หรั บ ไทยในขณะนั้ น มี เ พี ย งองค ก รเชื้ อ เพลิ ง ที่ ทํ า หน า ที่ จั ด หาน้ํ า มั น ซึ่ ง ได จ ากโรงกลั่ น
ภายในประเทศเทานั้น ยังไมสามารถสรางเครือขายในการจัดหาน้ํามัน จากตลาดภายนอกประเทศ
ได รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จัดตั้งบริษัทน้ํามันแหงชาติขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือของรัฐในการแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ํามัน และใชเปนอํานาจตอรองกับบริษัทน้ํามันตางชาติ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ขึ้นในป ค.ศ. 197825
ในป ค.ศ. 1985 ไดจัดตั้ง ปตท.สํารวจและผลิต ซึ่งตอมาไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ค.ศ. 1993 ในขณะนั้น ปตท.ยังคงเปนผูถือหุนใหญ ปตท.สผ. มีหนาที่
ทํ า ธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม ทั้ ง ในและนอกประเทศ ปตท.สผ.มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซฯ เปนหุนสวนในการพัฒนาแหลงกาซฯบงกช มีสวนรวมในโครงการ
อาวเมาะตะมะ ประเทศพมา และการเจาะสํารวจในพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เปนตน26
ในอดีต ปตท.เปนศูนยการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีของรัฐบาล เปน
องคกรที่ทํากําไรใหแกรัฐบาล และมีการลงทุนสูงเพื่อวางแผน และลงมือปฏิบัติตามบทบาทที่รัฐ
กํา หนด ปตท.ดํ าเนิ นการตามแผนการจั ดหาน้ํา มัน ดิบ ให เ พียงพอกับความต องการที่เ พิ่ม ขึ้น
รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีนโยบายเพิ่มปริมาณสํารองน้ํามัน ปตท.จึง
เสนอนโยบายโดยการสรางคลังน้ํามัน โรงกลั่น โรงแยกกาซ รวมทั้งการวางทอกาซฯจากอาวไทย
มาสู จ.ระยอง และภาคใต เปนตน27
ปตท. ไดดําเนินธุรกิจเปดตลาดน้ํามันในลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งแผนการจัดหา
กาซธรรมชาติจากเพื่อนบาน ดังจะเห็นไดจากการริเริ่มในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ในการที่ ปตท.
เขาไปรวมลงทุนในแหลงบนบกและนอกชายฝงของพมา รวมทั้งการพัฒนาแหลง JDA ระหวาง
ไทย-มาเลเซีย และประเด็นพื้นที่ทับซอนกับเพื่อนบานที่เหลือ เชน เวียดนามและกัมพูชา เพื่อนํา
กาซฯมาจําหนายให กฟผ.เพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาในขั้นตอนตอไป
25

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน,“ประวัตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการเปดเสรีดานพลังงาน,” โครงการ

ศึกษาวิจัยและจัดทําประวัติการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย เสนอตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงานชุดที่ 4 เลมที่ 6, 2546.
26

กัญญา หัทยานนท และ นิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย, รอบรูเรื่องปโตรเลียม: เรื่องราวของอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2541), หนา 81.
27

เรื่องเดียวกัน, หนา 86.
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ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ ค.ศ. 1997 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนว
ทางการขายหุนของรัฐที่ดําเนินการไดเร็ว ไดแก การขายหุนของ ปตท. ในบริษัท ปตท.สผ. และ
บริษัทบางจากปโตรเลียม หุนของกระทรวงการคลังในบริษัทเอสโซ และบริษัทบางจากฯ และขาย
หุนของ กฟผ. ในบริษัทผลิตไฟฟาจํากัด ปตอมา ไดมีการขายหุนของ ปตท. ในบริษัท ปตท.สผ.
ใหแกผูลงทุนทั้งในและนอกประเทศ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยมี นายชวน หลีกภัย
เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดทําแผนแมบทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ มีการแปรรูปในสาขาพลังงาน 3
สาขา คือ สาขาไฟฟา สาขากาซธรรมชาติ และสาขาน้ํามัน ตอมาวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2001 ได
จัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัดมหาชนขึ้น28
การดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในปจจุบัน แบงโครงสรางออกเปน 3 กลุมธุรกิจ ดังนี้
(1) กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
ประกอบธุรกิจกาซฯ ครอบคลุมธุรกิจสํารวจ และผลิตจัดหา ขนสง จัดจําหนาย โดยการ
สํารวจกาซธรรมชาติ ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ ปตท.สผ. สวนโครงขายระบบการคากาซ
ธรรมชาตินั้น ปตท.เปนผูดําเนินการเพียงรายเดียวในไทย และยังเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ จาก
แหลงผลิตทั้งในและตางประเทศ มีระบบขนสงทางทอ จัดจําหนายเพื่อสนองความตองการใหกาซ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในประเทศ
(2) กลุมธุรกิจน้ํามัน ประกอบธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจการจําหนาย น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และผลิตภัณฑปโตรเคมี ผานตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ โดยในสัดสวนของการจัดจําหนายในประเทศ ปตท.มีสวนครองตลาดอันดับ
หนึ่ง มีสถานีบริการน้ํามันภายใตชื่อ ปตท.ถึง 1,500 แหง และมีสวนแบงตลาดสูงที่สุดในประเทศ
เชนกัน นอกจากนี้ ปตท.ยังจัดหาจําหนายผลิตภัณฑครอบคลุมตลาดทุกกลุม ตั้งแตหนวยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผูผลิตไฟฟาของประเทศ เชน กฟผ.ผูผลิตไฟฟาอิสระ ผูคาน้ํามัน และกาซ
หุงตมรายวัน
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยการคาสากล นําเขา สงออก น้ํามันดิบ คอนเดน
เสท จากทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งซื้อ-ขาย และสงออกน้ํามันสําเร็จรูป ไปยังประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต29

28

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน,“ประวัตินโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการเปดเสรีดานพลังงาน,” โครงการ

ศึกษาวิจัยและจัดทําประวัติการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย เสนอตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ชุดที่ 4 เลมที่ 6, 2546.
29

75.

ณัฐรพี วิวัฒนากันตัง, Ptt and Oil: 26 ป ยักษใหญ ปตท. "ยิ่งวิกฤต ยิ่งโต" (กรุงเทพฯ: แมเนเจอรคลาสิก, 2548), หนา
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จากการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหเขาสูภาคเอกชนอยางเต็มรูปแบบ ทําให ปตท. มีบทบาท
สําคัญในการแสวงหาพลังงานนอกประเทศมากขึ้น และเพื่อทํากําไรในเชิงธุรกิจในขณะเดียวกันก็
เปนตัวเชื่อมโยงใหไทย สามารถดําเนินนโยบายทางพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน และ ปตท. เอง
ก็สามารถเขาไปลงทุนในแหลงพลังงานสําคัญๆของเพื่อนบานได เชน ปตท. ไดรับสัมปทานจาก
แหลง JDA กับเปโตรนาสของมาเลเซีย และการที่ ปตท.ไดสัมปทานแปลง B ในแหลงกาซฯของ
กัมพูชา พมาในแปลง M7 M9 M3 M4 M11 บริเวณอาวเมาะตะมะ หลังจากดําเนินการในแหลง
ยาดานาและเยตากุน ในชวงที่ยังไมไดแปรรูป ในขณะที่เวียดนามนั้น ปตท.สผ.เขาไปลงทุน 4
โครงการไดแก แหลงน้ํามันแปลง 9-2 แปลง 16-1 แหลงกาซฯในแปลง 48/95 และ 52/97 อีกทั้งใน
รัฐบาลทักษิณ ปตท.ก็ไดมีบทบาทในการผลักดัน เครือขายทอสงกาซฯอาเซียนที่เรียกวา TransASEAN Gas Pipeline (TAGP) เพื่อเชื่อมโยงทอกาซฯกับแหลงตางๆในภูมิภาคอีกดวย30
อาจกลาวไดวาภายหลังจากการแปรรูปทําให ปตท.มีสภาพคลองตัวขึ้น จนสามารถสราง
ความรวมมือกับตางประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคอื่นๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การขุดเจาะน้ํามันและกาซฯ ที่มีการเพิ่มขยายแหลงอยางมาก ปตท. สามารถดําเนินการเองโดยไม
ตองเกี่ยวของกับรัฐบาลไทย (ไมมีการลงนาม MOU ระหวางรัฐบาล) ซึ่งทําใหเห็นไดวาในปจจุบัน
นโยบายปโตรเลียมและกาซฯของไทย มีภาพของการถูกขับเคลื่อนโดย ปตท.มากกวาที่จะมองใน
มิติของรัฐไทย
4.2.3 กลุมผูเกี่ยวของดานพลังงาน
นอกเหนือจากองคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่เปนตัวกําหนดทิศทางนโยบาย
พลั ง งานไทยแล ว ยั ง มี ก ลุ ม ของผู เ กี่ ย วข อ งด า นพลั ง งาน ซึ่ ง บุ ค คลเหล า นี้ ล ว นมี ส ว นในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทางพลังงาน ทั้งจากการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การเขาไปมีหนาที่โดยตรงใน
รัฐบาลชุดนั้นๆ อีกทั้งยังมีสวนในการรวมเจรจาซื้อขายแหลงพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน โดย
การเป น ทั้ ง ตั ว แทนรั ฐ บาล ในขณะเดี ย วกั น ก็ อ าจจะเป น ที่ ป รึ ก ษา ให กั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
บริษัทเอกชน ในที่นี้ขอยกตัวอยางบุคคลเหลานี้เพียงจํานวนหนึ่ง ไดแก
(1) นายกร ทัพพะรังสี
นายกร ทัพพะรังสี เขามาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมใน
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในขุนพลยุคน้ํามันของรัฐบาลนั้น นโยบายปโตรเลียม

30

นเรศ สัตยารักษ และคนอื่นๆ, ทิศทางพลังงานไทย (กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน, 2549), หนา 186-188.
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ทั้งหมดจะตองไดรับการพิจารณาจากนายกร นโยบายของการทํางานในขณะนั้น คือ การพยายาม
ใหราคาน้ํามันดําเนินไปอยางเสรีภายใตกลไกตลาด31
นายกร กลาววา “ตองการใหสังคมไทยอยูกับความจริงของราคาน้ํามัน หมดเวลาแลวที่จะ
คุมราคาน้ํามัน” นอกจากนี้นายกร ยังเขาเปนหนึ่งในคณะกรรมการเจรจาปโตรเลียม ซึ่งไดมีสวน
ให ปตท.สามารถเขาไปรวมทุนสํารวจแหลงปโตรเลียมในพมา นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการ
จัดหากาซธรรมชาติในประเทศเพื่อนบานในรุนบุกเบิก โดยการผูกมิตรกับสองประเทศ คือ พมา
และมาเลเซีย เขาไดดําเนินการเจรจากับมาเลเซียในประเด็นพื้นที่ทับซอน ในชวงรัฐบาลพลเอก
เปรม เกิ ดประเด็น พิพาทและมาเลเซี ยจะนํา เขา สูการพิจารณาของศาลโลก นายกรไดเ ขา มา
ดําเนินการเจรจาหาขอยุติและชวงตอมา จึงนําไปสูการตกลงรวมกันในสมัยพลเอกชาติชาย ใน
สวนของพมา นายกรไดดําเนินการเจรจากับนาย หมอง เอ เกี่ยวกับการวางทอกาซเขามายังไทย
รวมทั้งในรัฐบาลพลเอกชวลิต นายกรไดอยูในกระบวนการยุติขอพิพาทกับเวียดนาม จนสามารถ
เจรจาตกลงรวมกันได หลังจากนั้น นายกรจึงเดินทางไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา
ถึ ง ประเด็ น ดั ง กล า ว เขาเชื่ อ ว า การแสวงหาแหล ง พลั ง งานจะต อ งมี ค วามหลากหลาย 32เพื่ อ
เสริมสรางความมั่นคงใหแกระบบพลังงานไทย
(2) นายสาวิตต โพธิวิหค
มีการกลาวไววา ชวงป ค.ศ. 1992-2000 รัฐมนตรีคนเดียวที่ดูแลหนวยงานดานพลังงาน
เกื อ บทั้ ง หมด คื อ นายสาวิ ต ต โพธิ วิ ห ค (อดี ต ข า ราชการสภาพั ฒ น ฯ ) รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ซึ่งหากจะมองวา นโยบายพลังงานในรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย มีนายกร ทัพพะรังสี เปนหัวเรือใหญ ในการกําหนดทิศทางนโยบายพลังงานกับประเทศ
เพื่อนบานแลว นโยบายพลังงานในยุคตอมาจึงอยูในการกํากับของนายสาวิตต ซึ่งมีแนวนโยบาย
พลังงานที่ชัดเจนมาก วาจะตองมองในกรอบที่ใหญขึ้น เขากลาววา “พลังงานไทยจะตองมีการ
เชื่อมโยงกับตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบานหรือภูมิภาคของไทย” เพราะพลังงาน
ไมไดมีระบบในตัวเอง พลังงานเชน กาซฯ ที่สงมาตามทอจะตองมีเครือขายเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน
เหมือนตางประเทศ พลังงานไฟฟาก็เชนเดียวกัน

31

4 ขุนพลน้ํามันยุค "ชาติชาย" [ออนไลน],2537. แหลงที่มา:

http://www.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=6404 [2553, กุมภาพันธ 24]
32

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, “สรุปแนวความคิดและบทสัมภาษณผูที่เกี่ยวของดานพลังงาน,” โครงการ

ศึกษาวิจัยและจัดทําประวัติการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย เสนอตอ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ชุดที่ 4 เลมที่ 7, 2546
หนา 2.
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นายสาวิตต เปนผูใชอํานาจบริหารเพื่อเชื่อมโยงพลังงานกับเพื่อนบาน โดยการลงนาม
MOU ซื้อไฟฟาจากลาว พมา และมาเลเซีย เขาเห็นวาประเทศไทยตั้งอยูตรงกลางของประเทศ
เพื่อนบาน การที่เพื่อนบานมีศักยภาพในการพัฒนารวมกัน จึงควรสรางทอเชื่อมโยงระหวางไทย
กับเพื่อนบานได ถือเปนผลประโยชนรวมกัน ดังนั้นจึงเริ่มลงนาม MOU กับลาวอยางเปนทางการ
นอกจากความรวมมือแบบทวิภาคีแลว นายสาวิตต ยังเสนอใหเชื่อมโยงกันแบบพหุภาคี
ทั้งภูมิภาคและขยายตอจากไทยและเพื่อนบานใกลเคียง จนเขาสูระบบโครงขายอาเซียนนั่นเอง ซึ่ง
เขากลาววา การใชนโยบายดังกลาวนี้เปนไปเพื่อความมั่นคงของชาติ นอกจากจะเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยกับเพื่อนบานแลว ก็ควรจะมีผลประโยชนทางพลังงานรวมกันดวย
นโยบายพลังงานในมุมมองของนายสาวิตต เห็นวา ความมั่นคงแหงชาติที่ยึดถือความ
มั่นคงทางทหารไดหมดไป แทนที่ดวยการแขงขันทางเศรษฐกิจ นั่นคือ การเชื่อมโยงทางพลังงาน
กับเพื่อนบาน เพราะพลังงานสามารถแยกออกจากการเมืองได เชน ในกรณีของลาวจะเห็นได
ชั ดเจนวา เมื่ อเกิ ดป ญ หาดา นชายแดน กระแสไฟฟ าไม เคยขาดแม วา การค า ขายจะป ด ดา น
ชายแดนจะข า มไม ไ ด แต ก ระแสไฟฟ า ไม เ คยหยุ ด จึ ง แสดงเห็ น ว า พลั ง งานไม ไ ด เ ป น ผลจาก
การเมือง33
จึงอาจกลาวไดวา นายสาวิตต คือ ผูนํานโยบายในชวงนายกรมาใชอยางหลากหลายมาก
ขึ้น ซึ่งจะเห็นวานโยบายพลังงานไทยกับเพื่อนบาน มีพลวัตตั้งแตสมัยนายกชาติชายเริ่มเผชิญกับ
ปญหาราคาน้ํามัน จากวิกฤตอาวเปอรเซีย ทําใหในขณะนั้นการแสวงหาพลังงานในประเทศเพื่อน
บานเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยมาโดยเฉพาะน้ํามัน และ กาซฯ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
การใชน้ํามันเพื่อผลิตไฟฟามาเปนเขื่อนพลังน้ํา ประกอบกับเกิดแรงคัดคานการสรางเขื่อนและ
เหมืองถานหินลิกไนตภายในประเทศ ทําใหกลุมผูเกี่ยวของดานพลังงานเหลานี้เริ่มหันไปเจรจากับ
เพื่อนบาน นโยบายพลังงานจึงซอนอยูภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจ
(3) นาย ปยสวัสดิ์ อัมระนันท
นาย ปย สวัสดิ์ คื อ หนึ่ ง ในขุนพลน้ํา มัน ยุคพลเอกชาติ ชาย เขาเปน ผูมี บ ทบาทในการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคในชวง ค.ศ. 1980-1992 และเมื่อเขามาดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดผลักดันใหเกิดนโยบายดานพลังงานที่สําคัญๆหลายเรื่อง เชน การเปด

33

เรื่องเดียวกัน, หนา 7-9.

70
ตลาดเสรีน้ํามัน และการยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามัน การปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน การปรับ
โครงสรางและแปรรูปกิจการพลังงาน นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการไฟฟา เปนตน
นโยบายพลั งงานที่สําคัญภายในประเทศ ที่เขามีสวนรวมผลั กดั นนั้น คือ การแปรรูป
กิจการไฟฟา การปรับโครงสรางกิจการไฟฟา ใหมีการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย ในสวนของ
การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานนั้น เขาใหความสําคัญไปในดานการซื้อขายไฟฟา
ระหวางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อขายกระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 กับลาว โดยกลาววา
“ กาซธรรมชาติเปนทรัพยากรที่มีจํากัด ใชแลวหมดไปและประเทศไทยก็ไมไดมีกาซฯมาก
ในขณะที่การนําเขากาซฯจากประเทศพมา ก็มีสัดสวนที่สูงถึงหนึ่งในสี่ ของการใชกาซฯในประเทศ
ไทย และคาดวาสัดสวนดังกลาวจะยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อเริ่มนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) ในป 2553
เพื่อเสริมสรางกาซฯจากแหลงในประเทศและประเทศเพื่อนบาน การพึ่งพากาซฯในการผลิตกาซฯ
ในระดับปจจุบันนับวาเปนระดับที่สูงมาก สําหรับในกลุมที่เปนผูนําเขาปโตรเลียม นอกจากนั้น
ราคากาซฯ ยั งมีความสัมพั นธ กับราคาน้ํามัน ซึ่ งทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่ม ขึ้น มามี
ผลกระทบตอราคากาซฯ และตนทุนในการผลิตไฟฟาดวย”34
เขาเห็นวาโครงการน้ําเทิน 2 เปนโครงการที่สําคัญในการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาของไทย
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการไฟฟ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ป ล ะ 1,788 เมกะวั ต ต ในช ว ง ค.ศ. 2005-2011
ในขณะนี้ไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนไฟฟา การผลิตไฟฟาทําไดชาเพราะการทําความ
เขาใจกับประชาชน และการขอใบอนุญาตดานสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการที่ใชเวลานานและ
โครงการน้ําเทิน 2 จะชวยกระจายแหลงเชื้อเพลิงของประเทศ และเพิ่มความมั่นคงดานพลังงาน35
นายปยสวัสดิ์จึงสนับสนุนโครงการนี้อยางเต็มที่
กลาวโดยสรุป ภายใตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด ในรัฐบาลพลเอก
ชาติชายในขณะนั้น ไดรับกระทบจากวิกฤตอาวเปอรเซีย ทําใหตนทุนราคาพลังงานสูง จนสงผลตอ
การนําเขาน้ํามันของไทย รัฐบาลจึงออกมาตรการหาแหลงพลังงานภายในประเทศ เพื่อทดแทน
การนํา เข า เช น การสร า งเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ตามภาคตา งๆ การเพิ่ม การผลิตลิก ไนต
หากแตเกิดกระแสคัดคานและตอตานจากภาคประชาชน เนื่องจากโครงการทางพลังงานดังกลาว

34

ทิศทางกิจการไฟฟา: ประเด็นที่ควรจับตามอง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, 2548), หนา 248.

35

เรื่องเดียวกัน, หนา 249.
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ไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ แรงผลักดันนี้ไดทําใหรัฐบาล
ไทยตองแสวงหาพลังงานจากภายนอก โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ปตท. จึงไดรวมลงทุนขุด
เจาะกาซฯในพมา และ กฟผ. ทําการศึกษาความเปนไปไดในการสรางเขื่อนระหวางไทย-พมา
ในขณะที่ พลเอกชาติชายไดลงนาม MOU กับมาเลเซียเพื่อพัฒนาแหลงกาซฯ ในพื้นที่พัฒนารวม
JDA และเริ่มที่จะเจรจากับเวียดนามและกัมพูชาในประเด็นดังกลาว
ขณะเดี ย วกั น องค ก รของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน มี บ ทบาทอย า งมาก ในการกํ า หนด
นโยบายพลังงานไทย ซึ่งไดแก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ สภาพัฒนฯ กฟผ. ปตท.
รวมทั้งกลุมผูเกี่ยวของดานพลังงานในแตละรัฐบาล ซึ่งกลุมองคกรและบุคคลเหลานี้ ไดเปนกลไก
หลั ก ในการกํ า หนดทิ ศ ทางและให ข อ มู ล แก น ายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี ฯ ทั้ ง มาตรการทาง
พลังงานภายในและภายนอกประเทศ ทําใหเห็นวาการกําหนดนโยบายพลังงานไทย ไมไดเปนเรื่อง
ของรัฐเพียงอยางเดียว เพราะหากวิเคราะหอยางถี่ถวนแลวจะพบวา ผูที่มีบทบาทแทจริงนั้นหาใช
รัฐบาลไทยไม กลาวคือ นโยบายปโตรเลียมและก าซฯถูกกํ าหนดโดย ปตท.นโยบายไฟฟาจะ
เกี่ยวของกับ กฟผ.โดยตรง และสองสวนนี้ยังเชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนน เนื่องจาก กฟผ.เปน
ลูกคาหลักของ ปตท. ดังนั้นจากสภาพความเปนจริงแลว การแสวงหาพลังงานในประเทศเพื่อน
บาน จึงเปนการเขาไปลงทุนโดยเอกชนไทย เพื่อนําพลังงานเหลานั้นมาจําหนายใหแกรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาลไทยจึงเปนเพียงตัวแสดงที่ชวยอํานวยความสะดวก รวมถึงเปนผูทําใหกระบวนการเจรจา
งายขึ้น และถูกตองตามแผนนโยบายพลังงานของประเทศเทานั้น

บทที่ 5
พลังงานกับการกําหนดความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
(ค.ศ. 1990-2006)
ไทยรับซื้อพลังงานจากเพื่อนบานที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติจากพมารอยละ 26 และ
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําจากลาว ที่ผลิตเปนกระแสไฟฟาสงมายังไทยแลว รอยละ 2 ของกําลังการผลิต
ไฟฟาทั้งหมด ซึ่งยังถือวาเปนสัดสวนที่นอย เมื่อเทียบกับการนําเขาพลังงานน้ํามันจากตะวันออก
กลาง ในอนาคตไทยมีแนวโนมจะเพิ่มปริมาณการนําเขาพลังงานจากประเทศเพื่อนบาน ใหมาก
ขึ้นตามลําดับ กระบวนการตางๆดําเนินตอไป ในชวงกลางทศวรรษที่ 1990 จนถึง ค.ศ. 2006 ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่ผูเขียนจะทําการศึกษา เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานไทย
ความรวมมือทางพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน จะใชหนวยวิเคราะหซึ่งแบงเปนสอง
ประเภท คือ การซื้อขายและพัฒนากาซธรรมชาติระหวางไทยและพมา และการพัฒนาพื้นที่ทับ
ซอนระหวางไทย-มาเลเซีย และ ไทย-กัมพูชา ในสวนของพมารัฐบาลไทยให ปตท.เปนผูดําเนินการ
เจรจากับรัฐบาลพมา ในการเขาไปสํารวจและผลิตจากแหลงที่ไดลงนามไว กาซธรรมชาติที่ไดจะ
ถูกสงเขามายังทอที่โรงไฟฟาราชบุรี โรงไฟฟาไตรเอ็นเนอรยี(ทีโค)และโรงไฟฟาวังนอยเพื่อมาใชใน
การผลิตกระแสไฟฟา และการพัฒนาพื้นที่ทับซอนระหวางไทย-มาเลเซียและกัมพูชานั้น อยูบน
พื้นฐานของอาณาเขตอธิปไตยทางทะเลที่ทับซอนกันอยู ซึ่งไทยและประเทศทั้งสองตางก็อางสิทธิ
เหนือบริเวณดังกลาว กระทั่งเกิดกระบวนการจัดการความรวมมือ เพื่อจะแกไขและยุติขอขัดแยง
ระหวางกัน ในสวนของไทยและมาเลเซีย ความรวมมือกาวหนาอยางเสมอมา ไดแกการแบงปน
ผลประโยชน ที่ล งตั ว ครึ่ ง ตอครึ่ ง การจัดตั้ง องคกรรวมเพื่ อพัฒ นาพื้น ที่ที่ไมสามารถแบ ง กั น ได
ตลอดจนการบรรลุขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ดานกัมพูชานั้นเกิ ดขอพิพาททางดินแดนตั้งแตยุค
อาณานิคม โดยเฉพาะพื้นที่เขาพระวิหารเรื่อยมา จนถึงกรณีพื้นที่ทับซอนทางทะเล เนื่องดวย
อุปสรรคทางปจจัยหลายอยาง เชน การเมืองภายในประเทศ ตลอดจนความสัมพันธระหวางทั้ง
สองที่ไมคอยจะราบรื่นนัก ทําใหการเจรจาลวงเลยมาหลายสิบป ก็ไมสามารถบรรลุขอตกลงได
ความรวมมือประเภทที่สอง คือ การรับซื้อไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา และการศึกษาโครงการ
ความรวมมือดังกลาวระหวางไทย-ลาว ไทย-พมา และ ไทย-กัมพูชา
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5.1 พลวัตความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยและเพื่อนบาน: กาซธรรมชาติ
5.1.1 พมา
พมาเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก โดยเฉพาะกาซฯ หลังจาก
ที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขาไปรวมลงทุนกับรัฐบาล เพื่อทําการสํารวจและขุดเจาะกาซฯ
รวมทั้งน้ํามันในประเทศ ทําใหมีเงินลงทุนทางตรงจากตางชาติ หลั่งไหลเขาไปในพมามากถึงรอย
ละ 90 ของเงินลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด โดยในแตละปจะมีการคนพบแหลงกาซฯใหมๆ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหกาซฯเปนที่มาของรายไดเงินตราตางประเทศที่สําคัญที่สุดของพมา
โดยในป ค.ศ. 2006 พมาสงออกกาซฯรวม 12.4 พันลานลูกบาศกเมตร (ประมาณรอยละ 96 ของ
ปริมาณกาซฯที่พมาผลิตไดทั้งหมด) คิดเปนมูลคากวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ (สัดสวนราวรอยละ
33 ของมู ล ค า การส ง ออกทั้ ง หมด) ป จ จุ บั น พม า สามารถผลิ ต ก า ซฯได เ ฉลี่ ย ราว 9.9 พั น ล า น
ลูกบาศกเมตร ตอป และคาดวามีปริมาณกาซฯสํารองราว 2,460 พันลานลูกบาศกเมตรซึ่งสวน
ใหญอยูทางตะวันตก และทางตอนใตของประเทศ โดยแบงเปนแหลงกาซฯนอกชายฝง (Offshore)
และบนบก (Onshore)
ขณะเดียวกัน พมาเพิ่งพัฒนาไฟฟาพลังน้ําไดเพียง 390 เมกะวัตต เทานั้น แตพมายังมี
โอกาสพัฒนาการผลิตไฟฟาพลังน้ําไดอีกมาก ดวยการผันน้ําจากแมน้ําอิระวดี ชิตตอง สาละวิน
และ จินดวิน มาใชประโยชน ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตไฟฟาพลังน้ําไดไมนอยกวา 37,000 เมกะ
วัตต1
ตารางที่ 5.1: แสดงพัฒนาการการพัฒนาพลังงานกาซธรรมชาติในพมา
วัน เดือน ป
ค.ศ. 1963
ค.ศ. 1980
ค.ศ. 1988
ค.ศ. 1990
ค.ศ. 2001

1

การดําเนินการ
พมาจัดตั้งบริษัทน้ํามันและกาซพมา
มีการรวมทุนครั้งแรกในบริเวณอาวเมาะตะมะ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศ
รัฐบาลพมาไดเชิญชวนใหบริษัทตางชาติประมูลแหลงนอกชายฝง 18 แปลง
ไดแก อาวเมาะตะมะ 13 แปลง แหลงยะไข 5 แปลง
บริษัทน้ํามันขามชาติ 21 บริษัท ลงนามขอตกลง 33 ฉบับกับ MOGE
บริษัทแดวูลงนามสํารวจแปลง A-1 ในรัฐยะไขและเฉว

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย,ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการคาของประเทศสหภาพพมา

[ออนไลน],2551.แหลงที่มา: http://www.dtn.go.th/vtl_upload_file//1212984205328/Myanmar.doc [2551, มีนาคม 11]
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ค.ศ. 2002
ค.ศ. 2004
ค.ศ. 2005

บริษัทน้ํามันตางชาติ 9 แหงสํารวจพื้นที่ใน 14 แปลง
กระทรวงพลังงานพมาจะเพิ่มผลผลิตตอวันเปน 20,000 บารเรลตอวัน
พมาสงออกกาซฯในปริมาณ 167,392.9 ลานลูกบาศกฟุต มูลคา 688.89
ลานเหรียญสหรัฐ

5.1.1.1 ศักยภาพดานพลังงานกาซธรรมชาติของพมา
เมื่อรัฐบาลทหารพมาเขามาบริหารประเทศภายใตการนําของเนวิน อุตสาหกรรมน้ํามันได
กลายมาเป น ของรั ฐ บาล รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งานได ตั้ง บริษั ท น้ํา มั น และก า ซฯพม า
(Myanmar Oil and Gas Enterprise: MOGE) ขึ้นในป ค.ศ. 1963 และตอมาไดตั้งบริษัท
Myanmar Petrochemical Enterprise ทําหนาที่กลั่นและตั้งโรงงานผลิต และบริษัท Myanmar
Petroleum Products Enterprise ซึง่ จะควบคุมการกระจายการผลิตปโตรเลียม ในชวง ค.ศ. 1990
ไมสักและน้ํามัน กลายเปนสินคาสงออกหลักของพมา ในชวงทศวรรษที่ 1960-70 การผลิตน้ํามัน
ยังคงพอประมาณ และเพิ่มขึ้นตอปอยูที่ 3.81 ลานบารเรล ในป ค.ศ. 1965 ไปเปน 6.3 ลาน
บารเรลในป ค.ศ. 1971 และ 9.55 ลานบารเรลในป ค.ศ. 1978 ในชวงตนทศวรรษที่ 1980 การ
ผลิตน้ํามันลดลง รัฐบาลยังคงลังเลที่จะใหบริษัทตางชาติเขามารวมทุน ตอมาการรวมทุนเกิดขึ้นที่
แหลงนอกชายฝงในชวงตน ทศวรรษที่ 1980 บริเวณอาวเมาะตะมะ พรรคสลอรค (SLORC) ไดมี
กฎหมายใหมเกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศ ในป ค.ศ. 1988 เปดใหมีการลงทุนและแบงปน
ผลผลิตในภาคน้ํามัน และกา ซฯ ในชวงตนทศวรรษที่ 1990 พรรคสลอรคไดเชิ ญชวนใหบริษัท
ตางชาติ ประมูลแหลงนอกชายฝงใน 18 แปลง ไดแก อาวเมาะตะมะ 13 แปลงและ 5 แปลงใน
รัฐยะไข (Arakan) บริษัทน้ํามันตางชาติ ไดแก Texaco, Premier Oil, Total และ Unocal ได
ประมูลแหลงกาซธรรมชาติสําคัญๆไดแก ยาดานา เยตากุน ในอาวเมาะตะมะ2
ในป ค.ศ. 2001 บริษัทตางชาติ 21 แหงลงนามขอตกลง 33 ฉบับกับบริษัทน้ํามันและกาซ
พมา (MOGE) ในการดําเนินงานในแหลงบนบก ในชวงตน ค.ศ. 2002 บริษัท 9 แหงทํางานใน
พื้นที่ 14 เขต ยังคงบริษัทตางชาติที่รวมลงทุนในแหลงน้ํามันบนบก ไดแก China’s Dian-Qian Gui
Petroleum Exploration Bureau of SINOPEC และ MOGE ซึ่งลงนามการอนุมัติใหเขารวมใน
สัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) ในการขุดเจาะแหลงบนบกแปลง D ใน
ตอนกลางของพมา ในชวงตนเดือน กันยายน ค.ศ. 2004 กระทรวงพลังงานของพมาคาดวาจะ
2

628.

Asshild Kolas, “Burma in the Balance: The Geopolitics of Gas” Strategy Analysis 31, 4 (July 2007): 627-

75
พยายามเพิ่มการผลิตแหลงน้ํามันบนบก ประมาณ 12,000 บารเรลตอวัน เปน 20,000 บารเรลใน
อนาคตอันใกล และสุดทายอาจจะอยูที่ระดับ 40,000 บารเรลตอวัน เพื่อชวยการผลิตคอนเดนเสท
และน้ํามันนอกชายฝง รวมถึงการฟนฟูแหลงใหม
กาซฯเปนผลิตผลแรกที่พมานํามาสรางเปนสินคา ตั้งแตป ค.ศ. 1971 การผลิตขยายตัว
อยางรวดเร็ว ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟา การผลิตเพิ่มเปน 4 เทาภายหลัง ค.ศ.
1973 และหยุดชะงักในชวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1980 และตนทศวรรษที่ 1990 หลังจากนั้นการ
ผลิตก็เพิ่มขึ้นอยางมาก ในแหลงบนบกแปลงใหม และการคนพบแหลงกาซฯนอกชายฝงใหม 2
แหลง ภายหลังการลงนามการอนุมัติใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing
Contract) ในสัญญา 14 ฉบับกับบริษัทน้ํามันขามชาติ 7 แหง ระหวางป ค.ศ. 1990-2001 มีสอง
แหลง คือ เมาะตะมะ (Martaban) ตะนาวศรี (Tanintharyi) และ 3 แหลงในรัฐยะไข โครงการนอก
ชายฝงแรกที่ไดรับการพัฒนา คือ ยาดานา สํารวจและขุดเจาะโดยบริษัท Total ไดแกแปลง M5
และ M6 มูลคา 1.2 พันลานเหรียญสหรัฐ ประมาณ 6.5 ลานลานลูกบาศกฟุต โครงการนอก
ชายฝงแหลงที่สองมีมูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบดวยไปแปลง M12 M13 และ M14
ประมาณ 3.2 ลานลานลูกบาศกฟุต แหลงเยตากุนสํารวจโดยบริษัท Texaco และพัฒนาโดย
บริษทั เปโตรนาส สามารถผลิตกาซฯได 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
บริษัทแดวูของเกาหลีใต ไดลงนามการอนุมัติใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต แปลง
A-1 ในรัฐยะไข ซึ่งอยูตรงขามกับบังคลาเทศทําให MOGE ประกาศวา
“การคาแหลงกาซธรรมชาติสํารองระดับโลกไดเกิดขึ้นแลว”
ยังมีบริษัทอื่นๆที่เขารวมกับแดวู โดยแดวูถือหุนรอยละ 60 และ Korea Gas Corporation (รอยละ
10) สองบริษัทของอินเดีย คือ ONGE Videsh (A Subsidiary of Oil and Natural Gas
Corporation) รอยละ 20 และ Gail (Gas Authority of India) รอยละ 10 ที่จะพัฒนาแหลงกาซฯที่
มีศักยภาพในการผลิต 4.2-5.8 ลานลานลูกบาศกฟุต
นอกจากนี้ บริษัทแดวูคาดวาแหลงเฉว (Shwe) จะสามารถทําผลกําไรใหบริษัทปละ 86
ลานเหรียญสหรัฐ เปนเวลา 20 ปโดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2001 ซึ่งคาดวาพมาจะไดรับเงิน 800 ลาน
เหรียญสหรัฐ ถึงหลายพันลานเหรียญสหรัฐตอป มีปริมาณกาซฯอยูระหวาง 4-6 ลานลานลูกบาศก
ฟุต บริษัทแดวูไดสํารวจประเมินวาจะมีปริมาณเพิ่ม 7-12 ลานลานลูกบาศกฟุต เดือนกุมภาพันธ
ค.ศ. 2004 บริษัทแดวูไดประกาศสิทธิในการสํารวจแปลง A-3 ใกลกับเฉว (Shwe) ในอาวเบงกอล
ถื อ เป น แหล ง นอกชายฝ ง ล า สุ ด เป น การร ว มผลิ ต ระหว า ง MOGE กั บ บริ ษั ท จี น และสิ ง คโปร
(CNOOC or China National Offshore Oil Company, China Huanqiu Contracting and
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Engineering Corporation and Golden Aaron of Singapore) เพื่อสํารวจแหลงในรัฐยะไข
แปลง A-4 และแปลงบริเวณอาวเมาะตะมะ แปลง M 103
ตารางที่ 5.2: แสดงบรรษัทขามชาติทลี่ งทุนแปลงสัมปทานแหลงบนบก (Onshore)
แปลง
IOR-2(Chauk Field)
MOGE-1
(Yenangyaung Field)
MOGE-2
(Mann Field)
MOGE-2
(Htaukshabin/Kanni Field)
RSF-6 (Mindegyi-Chaungtha)
RSF-8 (Yenanma)
IOR-3 (Tetma)
RSF-2(Tuyintaung)
RSF-3 (GwegyoNgashandaung)
IOR-4 (Pyay-Pyalo)
PSC-D
PSC-M
PSC-C1
PSC-C2
PSC-L
แหลงที่มา: Asian Review 8 (2005)

บริษัท/ประเทศ
Gold Petrol JOC Inc./Indonesia
Gold Petrol JOC Inc./Indonesia

Type of Contract
IPR
IPR

Myanmar Petroleum Resources PCC
Ltd./Myanmar
Focus Energy Ltd./Australia
Modified
Wesburne Oil Ltd./United
Kingdom
Wesburne Oil Ltd./United
Kingdom
Chinnery Asset Ltd./China
Chinnery Asset Ltd./China
Chinnery Asset Ltd./China

PCC

CNPC International/China
SINOPEC/China
CNOOC/China
CNOOC/China
CNOOC/China
ESSAR/India

IPR
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

PSC
PSC
PSC
PSC

สวนแหลงนอกชายฝงมีทั้งหมด 25 แปลง ที่กําลังอยูในระหวางการสํารวจอยูในอาวเมาะ
ตะมะ 12 แปลง และชายฝงเขตตะนาวศรี (Tanintharyi) 6 แปลง และชายฝงรัฐยะไข 7 แปลง
3

Tin Maung Maung Than, “Myanmar’s energy Sector: Banking on Natural Gas” Southeast Asian Affairs

(2005): 261-265.
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บริษัทน้ํามันและกาซฯจากออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา จีน อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย
รัสเซีย เกาหลีใต และไทยมีขอตกลงกับพมา ในการขุดเจาะกาซฯและน้ํามันในป ค.ศ. 2005 พมา
สงออกกาซฯมูลคากวาหนึ่งพันลานเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะสงไปยังไทย ภาคน้ํามันและกาซฯ
ยังคงเติบโตขึ้นในป ค.ศ. 2006 โดยการลงทุนจากจีน ไทย เกาหลีใต และอินเดีย ในเดือนเมษายน
ถึงกรกฎาคม ค.ศ. 2006 พมาสงออกกาซฯปริมาณ 167,392.9 ลานลูกบาศกฟุตมูลคา 688.89
ลานเหรียญสหรัฐมายังไทย เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 รวมมูลคาการลงทุนน้ํามันและกาซฯแลวมี
มูลคา 2.94 พันลานเหรียญสหรัฐ มากกวารอยละ 30 ของการลงทุนทั้งหมดในพมา จากแหลงเฉว
(Shwe) แหลงเดียว บริษัทแดวูคาดวาจะไดกําไรอยางนอยปละ 86 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในเวลา
20 ป ซึ่งพมาวางแผนวาจะไดกําไรต่ําที่สุดอยูที่ 800 ลานเหรียญสหรัฐตอป และอาจจะสูงถึง 3
พันลานเหรียญสหรัฐ4
รูปภาพที่ 5.1: แสดงพื้นทีส่ ัมปทานกาชธรรมชาติในรัฐยะไข

แหลงที่มา: http:// www.shwe.org

4

Asshild Kolas, “Burma in the Balance: The Geopolitics of Gas” Strategy Analysis 31, 4 (July2007): 629.
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5.1.1.2 ยุทธศาสตรทางพลังงานของจีนและอินเดียในพมา
เปนที่ทราบกันดีวา จีนมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาแหลงพลังงานในพมาเนื่องจาก
ความตองการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นของจีน ทําใหเกิดการพิจารณาทอน้ํามันเชื่อมจีนและพมา
ผลประโยชนของจีนในพมา ไมใชเพียงการคนพบกาซฯในแปลง A-1 เทานั้น แตเปนการขนสง
พลังงานของจีนจากตะวันออกกลางมาขึ้นที่พมา เพื่อตองการลดการพึ่งพาบริเวณชองแคบมะละ
กา ในการขนสงพลังงานจากตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยมีโครงการสรางทอกาซฯจากภาค
ตะวันตกของพมา ที่ท าเรือน้ํ าลึกเจากพิว (Kyauk
Phyu) ไปยั งคุนหมิงในมณฑลยูน นาน
เชนเดียวกับการเชื่อมซิงเจียงกับเมือง Gwadar ในปากีสถาน นอกจากนี้พมายังเชื่อมทอกาซฯ
อื่นๆในแหลงในรัฐยะไขและบังคลาเทศรวมทั้งประเทศไทย5 แนวทางการซอมรบรวมในทะเลอันดา
มันของทหารเรือจีนและพมา เปนหนึ่งในแผนการของจีน ที่ตองการขนสงน้ํามันผานทาเรือในพมา
ซึ่ ง อดี ต กองทั พ อิ น เดี ย เคยใช ป ฏิ บั ติ ก ารมาก อ น ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของจี น ต อ พม า
เหนือกวาเพื่อนบานอื่นๆ ในขณะเดียวกันพมาก็เปนเสมือนความมั่นคงของจีน เนื่องจากพมาอยู
ทางทิศตะวันตกของชองแคบมะละกา และติดชายแดนจีนทางตะวันตกเฉียงใต พมาสามารถ
ขยายเสนทางขนสงจากจีนออมชองแคบ ซึ่งเปนเสนทางผานของเรือบรรทุก เพราะชองแคบมะละ
กาเปนเสนทางที่จีนตองพึ่งพาการนําเขาน้ํามันดิบกวารอยละ 80 นักวิเคราะหจีนเกรงวา จะมีการ
หามขนสงสินคาหากเกิดวิกฤตในความสัมพันธระหวางจีนและสหรัฐฯ จีนจึงไดชวยพมาสราง
ทาเรือและโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะทําใหจีนสามารถเขาไปในทาเรือน้ําลึกในมหาสมุทรอินเดียได6



ไมเฉพาะแตกาซธรรมชาติเทานั้น จีนยังมีประวัติอันยาวนานในการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในพมาโดยโครงการกวา
30 โครงการถูกขับเคลื่อนโดยทุนจากจีน เชน บริษัท Yunnan Machinery& Equipment Import & Export Co.,Ltd ของจีนลงนาม
ในขอตกลงโครงการโรงไฟฟา Paunglaung ตอนบน ทางตะวันออกของเมืองเปยมะนาเมืองหลวงแหงใหมของพมาในขอตกลง
ดังกลาวพมาสามารถซื้ออุปกรณและเครื่องมือในการสรางเขื่อนจากจีนกวา 800 ลานเหรียญสหรัฐ โครงการอื่นๆเชน รัฐบาลพมา
ลงนามขอตกลงในการซื้ออุปกรณจากบริษัทจากจีนในการสรางเขื่อน Ye Ywa เปนตน อางใน Chris Greasen and Apsara
Palettu, “Electricity Sector and Hydropower” in Democratizing Water Governance in the Mekong Region, Louis Lebel
and others(Chiang Mai: Silkworm), p.108.
5

Myat Thein and Myoe Myint, “Energy Competition and Corporation in BIMSTEC region: potential and

prospects for Myanmar” Asian Review 18 (2005): 111-113.
6

Asshild Kolas, “Burma in the Balance: The Geopolitics of Gas” Strategy Analysis 31, 4 (July 2007): 626.
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รูปภาพที่ 5.2: แสดงเสนทางทอลําเลียงน้าํ มัน-กาซจากแหลงในพมามายังจีน

แหลงที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=496879

อินเดียก็ตองการพลังงานจากพมาเชนเดียวกัน แตไมประสบความสําเร็จในหลายๆเหตุผล
นับตั้งแตบังคลาเทศปฏิเสธใหอินเดียนําทอกาซฯผาน และการที่อินเดียตัดสินใจไมดําเนินการ
นําเขากาซฯจากอิหราน ผานดินแดนของปากีสถาน ซึ่งสงผลใหตองซื้อจากพมาซึ่งเปนที่มาของ
โครงการ พม า-บังคลาเทศ-อินเดีย ในการขายกาซฯในอาวเบงกอลซึ่ง จะทํา ใหบังคลาเทศได
คาตอบแทนจากการใหทอกาซฯผาน และการขุดเจาะแหลงกาซฯดานตะวันออกเฉียงเหนือ และ
อินเดียสนับสนุนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการขุดเจาะแหลงใหมในพื้นที่เดียวกันดวย ในชวงตนป ค.ศ.
2006 บริษัท Oil and Gas Corporation ของอินเดีย ถือหุนรอยละ 20 ของแหลงนอกชายฝงของ
พมา แปลง A-a และ A3 และบริษัท Gas Authority of India Ltd., ถือหุนรอยละ 10 ทั้งสอง
โครงการ บริษัทน้ํามันของอินเดีย ESSAR ทําสัญญาแบงปนผลผลิต ในป ค.ศ. 2005 เพื่อสํารวจ
น้ํามันและกาซฯในแปลง L และแหลงนอกชายฝงแปลง M27

7

Myat Thein and Myoe Myint, “Energy Competition and Corporation in BIMSTEC region: potential and

prospects for Myanmar” Asian Review 18(2005): 111-113.
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จากโครงการเฉว-อินเดียไดเสนอใหสรางเสนทางสงออกกาซฯ ในแหลงเฉวมายังอินเดีย
ไดแก
เสนทางที่ 1: จาก เมืองซิตตะเว (Sittwe) ไป เมืองมองตอ (Maungdaw) ในรัฐยะไข ในพมาไปยัง
เขตบันดารบัน (Bandarban) ในบังคลาเทศไป เมือง Chhimtuipui ไปรัฐมิโซรัม (Mizoram) ของ
อินเดีย
เสนทางที่ 2: จากเมืองชิตตะเว (Sittwe) ไป เมือง Buthidaung ในรัฐยะไข จากพมาไปยังรัฐชิน
(Chin) ชายแดนอินเดียไปยังเมือง Chhimtuipui รัฐมิโซรัม (Mizoram) ของอินเดีย
เสนทางที่ 3: จากเขตบันดารบัน (Bandarban) ในเมืองจิตตะกอง (Chittagong) ของบังคลาเทศ
ไปยังเมือง Chhimtuipui รัฐมิโซรัม (Mizoram) ของอินเดีย8
5.1.1.3 การซื้อ-ขายกาซธรรมชาติระหวางไทยและพมา
การที่ไดเห็นจีนและอินเดีย แขงขันทางยุทธศาสตรพลังงานในพมา ทําใหไทยไมสามารถ
นิ่ ง เฉยได โดยเฉพาะในสถานการณที่น้ํา มัน ในประเทศมี ร าคาสูง ขึ้ น รวมทั้ง การพยายามหา
พลังงานทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตน้ํามัน ซึ่งพมาซึ่งเปนเพื่อนบาน
ที่มีชายแดนติดกับไทยยาวที่สุด มีแหลงกาซฯมหาศาลที่จะสามารถรองรับ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการใชพลังงานของไทยได อีกทั้งยังไดชวยกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อนบาน ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไดกลาววา
“พมาจะเปนแหลงพลังงานที่ใหญที่สุดของไทย”
5.1.2 มาเลเซีย
5.1.2.1 ภูมหิ ลังวาดวยการแบงเขตไหลทวีป
การเจรจาแบงอาณาเขตทางทะเลระหวางไทยกับมาเลเซีย ไดเริ่มกระทํากันตั้งแตเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 1972 โดยมีปจจัยสําคัญอยู 2 ประการ ที่ผลักดันใหเกิดการเจรจาแบงอาณาเขต
ทางทะเลขึ้ น คื อ ประการแรก สหประชาชาติ ไ ด จั ด ทํ า ประมวลกฎหมายทะเลขึ้ น ในรู ป ของ
อนุสัญญาโดยเฉพาะอนุสัญญาวาดวยไหลทวีป (Continental Shelf) ซึ่งมีผลทําใหมีอาณาเขต
ทะเลขึ้นมาใหมหลายประเภท ซึ่งเมื่อประกอบกับวิกฤตการณน้ํามันปโตรเลียม ทําใหไทยและ
8

The race for gas in Burma [online],2007. Available from: http://www.shwe.org/docs/shwe [5, June 2008]

81
มาเลเซียเห็นความสําคัญ ในอันที่จะตองมีการแบงปนอาณาเขตทางทะเลระหวางกัน ใหเปนที่แน
ชัดเพื่อไมใหเกิดปญหา โดยเฉพาะทั้งสองประเทศไดใหสัมปทานกับบริษัทน้ํามัน ในพื้นที่ทับซอน
กันไปแลว ประการที่สอง สนธิสัญญาระหวางสยามกับอังกฤษ ค.ศ. 1909 วาดวยเขตแดน ซึ่ง
ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร จากปากแมน้ําโกลกซึ่งทําใหมาเลเซียเสียดินแดน
เพิ่มขึ้น ไทยจึงเห็นวาควรจะมีการเจรจากับมาเลเซียเสียใหม9
ตอมามีการเจรจาเกี่ยวกับการแบงเขตไหลทวีป ระหวางไทย-มาเลเซียในอาวไทยและ
ทะเลจีนใต ระหวางผูแทนของทั้งสองฝายระหวาง 27 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม ค.ศ. 1978 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ผลปรากฏวาไมสามารถหาขอยุติ เกี่ยวกับเรื่องเสนแบงเขตไหลทวีประหวางกันได
เนื่องจาก
1. ฝายมาเลเซียประสงคจะหยั่งทราบทาทีของฝายไทยเทานั้น จึงไมสงเจาหนาที่ระดับสูง
ผูมีอํานาจเขารวมการเจรจา
2. ตามอนุสัญญากรุงเจนีวาป ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป ฝายไทยยอมสามารถใชเกาะ
โลซินเปนเสนฐาน ในการกําหนดเสนแบงเขตไหลทวีปกับมาเลเซียได แตมาเลเซียพยายามบาย
เบี่ยงไมยอมใชเกาะดังกลาว
3. ในพื้นที่บริเวณอาวไทยและทะเลจีนตอนใต ในสวนที่ยังตกลงกันไมไดนี้มีกาซธรรมชาติ
จํานวนมาก ทั้งสองฝายจึงพยายามหาเหตุผลทุกวิถีทาง เพื่อใหบอกาซทั้งหมดหรือจํานวนมาก
ที่สุดเขามาอยูภายใตสิทธิอธิปไตย ของแตละฝายเทาที่จะทําได
อยางไรก็ตามการเจรจาดังกลาว เปนผลใหทางดานทาทีทางดานกฎหมายของไทยดีขึ้น
เพราะสามารถทําใหมาเลเซียยอมรับหลักการ ที่จะแบงเขตไหลทวีปกับไทยโดยอาศัยมูลฐานตาม
กฎหมายตามอนุสัญญาเจนีวาป ค.ศ. 1958 วาดวยไหลทวีป
ตอมาฝายมาเลเซียไดแสดงความจํานง ที่จะขอเปดการเจรจาแบงเขตไหลทวีปตอจาก
การเจรจาครั้งกอน ฝายไทยจึงตกลงใหจัดการประชุมระหวาง 6-9 ธันวาคม ค.ศ. 1979 แตไดรับ
การแจงจากทางการมาเลเซีย ใหเลื่อนการเจรจาออกไปอีกระยะหนึ่งอยางกะทันหัน โดยใหเหตุผล
วานายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีความวิตกกังวล ในการเจรจาครั้งนี้จึงเห็นวาควรจะมีการปรึกษาหารือ
กันระหวางระดับนายกรัฐมนตรีในหลักบางประการ กอนที่จะสงคณะผูแทนมาเจรจา เพื่อใหการ
เจรจาประสบผลสําเร็จ

9

จตุรนต ถิระวัฒน, อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย: ปญหากฎหมายในทางปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อน

บานและประชาคมระหวางประเทศ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 58-61.

82
กอนป ค.ศ. 1979 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ไดมีหนังสือสวนตัวถึง
นายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้วา เพื่อที่จะแกไขปญหาเรื่องการแบงเขตไหลทวีป ซึ่งคางคากัน
อยู โดยอาศัยความสัมพันธอันดีฉันพี่นองระหวางไทยและมาเลเซีย จึงควรจะหาทางทําความตก
ลงกันเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ซึ่งยังไมไดตกลงกําหนดเขตกั้นมาใชประโยชน
รวมกัน และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไดหารือกับนายกรัฐมนตรีไทยที่ปนัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได
พิจารณาแลวเห็นวา การทําความตกลงแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ คือ น้ํามัน
และกาซฯรวมกันในพื้นที่ ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับการแบงเขตไหลทวีปกับมาเลเซีย ตามความ
คิ ด เห็ น ของฝ า ยมาเลเซี ย นั้ น จะเป น ผลประโยชน ต อ ประเทศไทย จึ ง มี ม ติ เ ป น การสมควรที่
นายกรัฐมนตรีจะเจรจา เพื่อทําความตกลงกับฝายมาเลเซีย และใหเชิญนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมา
เพื่อปรึกษาหารือ ที่จังหวัดเชียงใหม สวนการเจรจาแบงเขตไหลทวีป ระหวางไทย-มาเลเซียในอาว
ไทยและทะเลจีนใต ก็ใหเจรจากันตอไปโดยทาทีของไทยมี ดังนี้
1. ในหลักการ ควรจะพยายามหาทางกําหนดเสนแบงเขตไหลทวีป ระหวางไทย-มาเลเซีย
(ซึ่ ง ทางฝ า ยมาเลเซี ย ก็ เ ห็ น ด ว ย) หากไม ส ามารถตกลงกั น ได ก็ ค วรตกลงให มี ก ารแสวงหา
ผลประโยชนรวมกัน ในบริเวณที่ยังไมอาจตกลงกันได แตทั้งนี้จะตองปรับบริเวณที่ตกลงกันไมได
ใหเหลือพื้นที่นอยที่สุดเทาที่จะทําได
2. หากจําเปนจะตองดําเนินการแสวงหาผลประโยชนรวมกันแลว จะตองมีการปรับเสน
ไหลทวีปที่มาเลเซียอางกับฝายไทย ในการเจรจาระดับเจาหนาที่ เพราะเห็นวาฝายมาเลเซียได
กําหนดเสนทางดังกลาว โดยไมถูกตองตามหลักกฎหมายและขอเท็จจริงกลาวคือ ไมไดนําเอาเกาะ
บินหรือหินระกิตซึ่งอยูใกลชิด เปนสวนหนึ่งของขอบฝงมาใชเปนจุดฐาน ในการลากเสนดวยจึง
จําตองขอใหมาเลเซียปรับเสนดังกลาวเสียใหม ใหถูกตองซึ่งทําใหฝายไทยไดโครงการบอกาซ
ตอนบนมากขึ้น
ฝายไทยเสนอนโยบายในการประชุมระดับเจาหนาที่ คือ
- ยังมีพื้นที่ไหลทวีปซึ่งประชิดกันระหวางไทยและมาเลเซีย ที่ตางฝายตางอางสิทธิเหลื่อม
ล้ํากัน
- ความพยายามทั้งปวง เพื่อกําหนดเสนเขตไหลทวีปใหแนนอนยิ่งขึ้น ควรกระทําตอไปบน
มูลฐานของหลักการซึ่งไดตกลงกันไว ในการเจรจาครั้งที่เพิ่งผานมาและเพื่อลดพื้นที่ที่อางสิทธิ
เหลื่อมล้ํากัน ใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได ในเจตนารมณแหงมิตรภาพและเพื่อผลประโยชนแหง
ความมั่นคงรวมกัน
-โดยไมกระทบกระเทือนถึงความพยายามทั้งปวงดังกลาว ทั้งสองฝายตกลงกันวาหากไม
สามารถตกลงกํ าหนดเสนแบงเขตไหลทวีป ควรจะไดทําการศึกษาคนควาหามาตรการจัดตั้ง
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องคกรเจาหนาที่รวม เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่อาง
สิทธิเหลื่อมล้ํากันซึ่งไดกําหนดขึ้นอยางแนนอน
- คําสั่งเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมด และคําสั่งอื่นใดกอนหนานี้ ที่ไดกระทําเกี่ยวกับการ
สํารวจ และแสวงหาประโยชนพื้นที่ที่อางสิทธิเหลื่อมล้ํากันของแตละฝาย จะถูกโอนไปยังองคกร
เจาหนาที่รวมและถาเมื่อจัดตั้งองคกรนี้
- คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและผลประโยชนทั้งหลาย ที่ไดมาจากการบริหารขององคกร
เจาหนาที่รวมทั้งสองฝายจะแบงกันตามกฎเกณฑซึ่งจะตกลงกัน
- ขอตกลงนี้มีอายุตลอดระยะเวลา 20 ป ถึงแมจะมีขอยุติใหมในชวงเวลานั้น หากไมมีขอ
ยุติใดเกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ขอตกลงนี้จะมีผลตอไปจนกระทั่งสิ้นสุดดวยความตกลงระหวางกัน
- อยางไรก็ตามหากมีขอยุติใหม ภายในชวงเวลาและเมื่อชวงระยะเวลา 20 ปไดสิ้นสุดลง
แลว และหากเปนที่ตกลงใหองคกรเจาหนาที่เลิกกิจการ ก็ใหแบงบรรดาทรัพยสินและรวมรับภาระ
ความรับผิดชอบทั้งปวง ตามกฎเกณฑซึ่งจะตกลงกัน10
5.1.2.2 กระบวนการเจรจาเพื่อแกไขขอขัดแยง
ดังที่กลาวมาแลววา พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เกิดจากการอางสิทธิของไทยและ
มาเลเซียเหนือไหลทวีปในอาวไทยตอนลาง และมีผลทําใหเกิดพื้นที่ทับซอนกันขึ้น เนื้อที่ประมาณ
7,250 ตารางกิโลเมตร อยูหางจาก จ.ปตตานี ราว 180 กิโลเมตร และหางจาก จ.สงขลา 260
กิโลเมตร หรือหางจากเมืองโกดาบารูรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ประมาณ 150 กิโลเมตร การอาง
พื้นที่ทับซอนดังกลาว มิใชเฉพาะไทยและมาเลเซียเทานั้น แตอาวไทยถูกลอมรอบไปดวยกัมพูชา
เวียดนามไทย และมาเลเซียทั้ง 4 ประเทศตางก็อางสิทธิเหนือไหลทวีปบริเวณนี้เชนกัน
มาเลเซียนั้นอางสิทธิโดยตราพระราชบัญญัติ วาดวยไหลทวีป ค.ศ. 1966 โดยยึดหลัก
equidistance เปนเกณฑ ในการลากเสนแบงเขตทะเลเนื่องจากมาเลเซียเปนภาคีอนุสัญญากรุง
เจนีวา วาดวยเขตไหลทวีป ค.ศ. 1958 และอีก 5 เดือนตอมาประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ซึ่งทํา
ใหเกิดพื้นที่ทับซอนกับไทยและประเทศอื่นๆ ในกรณีของไทยนั้น การอางสิทธิจะสามารถพิจารณา
จาก การตราพระราชบัญญัติปโตรเลียม ค.ศ. 1971 โดยใชเกาะกระและเกาะโลซินเปนฐาน ในการ
วัดระยะความกวางของไหลทวีป เนื่องจากเกาะทั้งสองอยูหางจากชายฝงไทยราว 40 ไมลเทานั้น
ซึ่งมาเลเซียไมยอมรับ เพราะเสนขอบนอกของไหลทวีปของไทย ในบริเวณใตสุดตองลวงล้ําการ
10

กรมการเมือง กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต กระทรวงการตางประเทศ, “การประชุมหารือระหวางไทย-มาเลเซียใน

ระหวางการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย,” 19-22 ก.พ. 2522.(เอกสารอัดสําเนา)
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อ า งสิ ท ธิ ข องมาเลเซี ย อยู ดี อั น เป น เหตุ ทํ า ให เ กิ ด พื้ น ที่ ทั บ ซ อ น โดยพื้ น ที่ ทั บ ซ อ นของไทยกั บ
มาเลเซียประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 5.3: แสดงความเปนมาและพัฒนาการขององคกรรวมไทย-มาเลเซีย
วัน เดือน ป
21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1979
30 พฤษภาคม ค.ศ. 1990
4 กรกฎาคม ค.ศ. 1990
22 มกราคม ค.ศ. 1991
กุมภาพันธ ค.ศ. 1992
1 ตุลาคม ค.ศ. 1992
21 เมษายน ค.ศ. 1994

5 มีนาคม ค.ศ. 1996

30 พฤษภาคม ค.ศ. 1996

19 กันยายน ค.ศ. 1997

ลําดับเหตุการณ
ไทยและมาเลเซียลงนามจัดตั้งองคกรรวมไทย- มาเลเซีย ที่ จ. เชียงใหม เพื่อ
สํารวจและแสวงหาผลประโยชนในพื้นที่พัฒนารวม
รัฐมนตรีตางประเทศของทั้งสองลงนามการอนุวัติ MOU จัดตั้งองคกรรวม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)
รัฐบาลทั้งสองทําพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร
ไทยและมาเลเซียประกาศ พรบ. องคกรรวมไทยมาเลเซียพรอมกัน
เกิดการประชุมครั้งแรกของประธานรวมและสมาชิก MTJA ของแตละ
รัฐบาล
จัดตั้งหัวหนาสํานักงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร การประชุมครั้งแรกประธาน
MTJA มาจากไทยมีวาระ 4 ป
MTJA ลงนามสัญญาแบงปนผลผลิตกับผูประกอบการ 2 กลุม: แปลง A-18
Triton Oil ถือหุนรอยละ 50 และ Petronas Carigali (JDA) ถือหุนรอยละ
50 แปลง B-17 กับ C-19 ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50
และ Petronas Carigali (JDA) ถือหุนรอยละ 50
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให ปตท.ลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง
(Memorandum of Intent หรือ MOI) และนํามาสนองความตองการใน
ตลาดในประเทศไทย
ปตท. และเปโตรนาส ในฐานะกลุมผูซื้อลงนามบันทึกความเขาใจกับกลุม
ผูขายไดแก MTJA และกลุมบริษัทผูประกอบการในแปลงสัมปทาน A-18
และแปลงสัมปทาน B-17 และ C-19.
ปตท. และเปโตรนาส บรรลุขอตกลงลงนาม Heads of Agreement (HOA)
ในการซื้อกาซฯฝายละ 50:50 เพื่อนํากลับไปใชประโยชนในประเทศของตน
และรวมศึกษาความเปนไปไดของการรวมทุนในโครงการทอสงกาซฯ หรือ
TTM โครงการใชประโยชนกาซฯ JDA ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
และทางภาคเหนือของมาเลเซีย

การจัดตั้งพื้นที่พัฒนารวมฯ ถือเปนวิธีผอนคลายปญหาหรือแกปญหาอยางชั่วคราว โดย
รัฐบาลไทยและมาเลเซียจัดตั้งพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซียขึ้น โดยผลของบันทึกความเขาใจ
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ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรรวมเพื่อแสวงผลประโยชนจาก
ทรัพยากร ในพื้นดินใตทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหลทวีป ของประเทศทั้งสองในอาวไทยลงนาม
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1979 แตเนื่องจากยังมีประเด็นปญหาทางกฎหมาย และทางเทคนิค
ทําใหองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ไมสามารถดําเนินการได ทั้งสองฝายไดจัดทําความตกลงระหวาง
รัฐบาลไทยและมาเลเซีย วาดวยรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองคกรรวม
ไทย-มาเลเซีย ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 และทั้งสองฝายยังออกกฎหมายภายใน
เพื่ออนุมัติตามพันธกรณีทั้งหลายดวย เพื่อใหองคกรรวมฯดําเนินการตามขอตกลง ป ค.ศ. 1979
ในแง ข องไทย ได ต ราพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก รร ว มไทย-มาเลเซี ย ค.ศ. 1990 เพื่ อ อนุ มั ติ ต าม
พันธกรณี
อ ง ค ก รร ว ม มี ฐ า น ะ เ ป น นิ ติ บุ ค ค ล เ พื่ อ สํ า ร ว จ แ ล ะ แส ว ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไมมีชีวิตในพื้นที่พัฒนารวมฯโดยเฉพาะปโตรเลียม (น้ํามันและกาซ) โดย
องคกรรวมฯทําหนาที่ดูแลกิจการ ในนามของรัฐบาลทั้งสองและมีคณะกรรมการองคกรรวมฯ
ประกอบดวย ประธานองคกรรวมฯและสมาชิกที่แตงตั้งโดยรัฐบาลแตละฝายๆละ 7 คน ทั้งนี้
องคกรรวมฯ จะทําสัญญาใหสิทธิแกบริษัทผูประกอบการ ภายใตเงื่อนไขของระบบสัญญาแบงปน
ผลผลิต (PSC) ซึ่งเปนระบบผสมผสาน ระหวางระบบสัญญาแบงปนผลผลิตที่ใชอยูในมาเลเซีย
กับระบบสัมปทานที่ใชอยูในไทย หรือเปนระบบสัญญาแบงปนผลผลิตที่แกไข (modified PSC)
โดยทั้งสองฝายตางเห็นพองตองกันวา จะใหผลประโยชนตอรัฐบาลทั้งสองมากกวาระบบสัมปทาน
ที่ใชในไทย สวนคาใชจายขององคกรรวมฯ ไดรับการแบงปนใหรัฐบาลแตละฝายเทาๆกัน11

11

พรชัย ดานวิวัฒน, “ทอกาซไทย-มาเลย ผนึกความรวมมือ 3 ประเทศ,” ไทยโพสต (2 พฤษภาคม 2542): 7.
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รูปภาพที่ 5.3: แสดงพื้นทีส่ ัมปทานกาซธรรมชาติในพื้นที่ทับซอน

แหลงที่มา: www.mtja.org

รัฐบาลไทยและมาเลเซีย ไดทําบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ. 1979 ใหมีการจัดตั้งองคกรรวม (Joint Authority) เพื่อสวมสิทธิ์แทน
รัฐบาลทั้งสอง ในการสํารวจและแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียม พื้นที่พัฒนารวม
(Joint Development Area หรือ JDA) โดยอาศัยหลักการแบงปนผลประโยชน และคาใชจาย
เท า ๆกั น รั ฐ บาลไทยและมาเลเซี ย ได บ รรลุ ผ ลการเจรจา เพื่ อ ก อ ตั้ ง องค ก รร ว มมาเลเซี ย ไทย
(Malaysia Thailand Joint Authority หรือ MTJA) โดยไดลงนามความตกลงวาดวยรัฐธรรมนูญ
องคกรรวมที่กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศไทยและมาเลเซีย12เพื่อรวมกันพัฒนาทรัพยากรปโตรเลียม ที่อยูในบริเวณพื้นที่คาบ
เกี่ยวของทั้งสองประเทศ หรือ JDA องคกรรวมไทยมาเลเซีย ไดทําสัญญากับบริษัทรับจางสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมหลายบริษัท ในรูปของสัญญาแบงปนผลผลิต (PSC) เพื่อรวมกันสํารวจขุด
เจาะพั ฒ นาและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มในบริเ วณพื้ น ที่ ค าบเกี่ ย วดั ง กล า ว ผลของการขุ ด เจาะแหล ง
ปโตรเลียมในพื้นที่คาบเกี่ยว ตามสัญญาแบงปนผลผลิตพบวา มีกาซธรรมชาติซึ่งมีปริมาณสํารอง
คุมคาตอการพัฒนาเชิงพาณิชย และเริ่มการผลิตและพัฒนาใชไดในป ค.ศ. 1999-2000 องคกร
รวมมาเลเซียและไทยและคูสัญญา ตามสัญญาแบงปนผลผลิตประสงคจะขายกาซธรรมชาติ ที่
พัฒนาขึ้นมาใชประโยชน ในบริเวณพื้นที่คาบเกี่ยวของทั้งสองประเทศดังกลาว ใหแกบริษัทน้ํามัน

12

กระทรวงอุตสาหกรรม “หนังสือที่ อก1003/ ,” กุมภาพันธ 2539 (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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แหงชาติประเทศมาเลเซีย (Petronas) และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)13ตอมาไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 และทําพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร
โดยรัฐบาลทั้งสองฝายที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1991 เปนผลบังคับใหประเทศทั้ง
สองตองออกกฎหมายอนุวัติ การกอตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย โดยมีสาระสําคัญเหมือนกันและ
ประกาศใชพรอมกัน โดยความเห็นชอบของรัฐบาลทั้งสองประเทศ องคกรรวมไทย-มาเลเซียไดลง
นามในสัญญาแบงปนผลผลิต กับกลุมบริษัทปโตรเลียมเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1994 ในการ
ใหสิทธิในการสํารวจ ซึ่งประกอบไปดวยแปลงสํารวจจํานวน 3 แปลง คือแปลงที่ A-18 B-17 และ
C-19 โดยกลุมบริษัทปโตรเลียม ที่ไดรับสิทธิเขาทําสัญญา PSC กับองคกรรวมคือ บริษัทผูไดรับ
สัมปทาน หรือไดรับสิทธิจากรัฐบาลแตละฝาย กอนที่จะเกิดบันทึกความเขาใจไทย-มาเลเซีย ค.ศ.
1979 โดยกลุมบริษัทปโตรเลียมในแตละแปลง ตางถือสิทธิฝายละรอยละ 50 เทากัน ดังนี้
(1) บริษัท Triton Oil Company of Thailand Inc. และ Triton Oil Company of Thailand
(JDA) Ltd. (รอยละ 50) กับบริษัท Petronas Carigali จากประเทศมาเลเซีย (รอยละ 50)
ในแปลงสํารวจหมายเลข A-18 (พื้นที่ 2,958 ตารางกิโลเมตร)
(2) บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม อินเตอรชั่นแนล จํากัด (PTTEPI) จากประเทศไทย
(รอยละ 50) กับบริษัท Petronas Carigali จากประเทศมาเลเซีย (รอยละ 50) ในแปลง
สํารวจหมายเลข B-17 และ C-19 (พื้นที่ 4,292 ตารางกิโลเมตร)
มีการขุดพบกาซในแปลงสํารวจ A-18 และ B-17 คาดวาจะมีปริมาณสํารองกาซรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 10 ลานลานลูกบาศกฟุต ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณสํารองกาซในอาวไทยปจจุบัน และคาด
วาจะสามารถทําการผลิตกาซฯ ในปริมาณ 300-500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เริ่มตั้งแต ป ค.ศ.
1999 และอาจจะเพิ่มขึ้น เปนวันละ 750-1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ตารางที่ 5.4: แสดงพื้นที่สมั ปทานและบริษัทที่ไดรบั สัมปทาน
สัมปทาน
Block A-18

13

สําเนา)

ผูรับสัมปทาน
• Petronas Carigali (JDA)
•Triton Oil Company
(Thailand)&Triton Oil Company

รอยละ
50
50

รายงานการประชุมคณะกรรมการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12/2538 วันที่ 20 ธันวาคม 2538 (เอกสารอัด
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(JDA)
• Petronas Carigali (JDA)
• PTT EPI

Block B-17/C-19

50
50

ตารางที่ 5.5: แสดงปริมาณความตองการกาซจากแหลง JDA
ป
ไทย
มาเลเซีย

2001-2003
390
686

2004
600
มากกวา 500

ตั้งแต 2005
750
มากกวา 500
หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

ตารางที่ 5.6: แสดงปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติ ณ เดือนกันยายน ค.ศ. 1997
ปริมาณสํารอง
Block
A-18
B-17/C-19
รวม

Prove
3,193
686
3,879

Prove+Proable
6,188
2045
8,233

Prove+Proable+Possible
10,634
3,455
14,089
หนวย: ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

5.1.3 กัมพูชา
ความรวมมือทางพลังงานระหวางไทยกับประเทศกัมพูชานั้น ถือวามีพลวัตความกาวหนา
ชากวาสามประเทศขางตน เนื่องจากสาเหตุการเมืองภายในกัมพูชาเอง ที่เพิ่งจะมีการเจรจา
สันติภาพเสร็จสิ้นในชวงทศวรรษที่ 1990 อีกทั้ง ปญหาระหวางสองประเทศในหลายๆประเด็นยัง
ไมไดรับการแกไขใหชัดเจน อีกสวนหนึ่งมาจากสภาพภูมิศาสตรของกัมพูชา ที่ไมเอื้ออํานวยตอการ
พั ฒ นาพลั ง งานได ม ากเท า ที่ ค วร ไทยจึ ง มี ร ว มมื อ กั บ กั ม พู ช าเพี ย งขั้ น พื้ น ฐานเท า นั้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ซึ่งในเบื้องตนจะเปนการใหความชวยเหลือในการพัฒนา
พลังงานภายในประเทศ
ความรวมมือทางพลังงานระหวางไทยและกัมพูชาที่เกิดขึ้นไดแก
1. โครงการศึกษาความเปนไปไดเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียมในพื้นที่ทับซอน
ทางทะเลจนถึงพื้นที่ชายฝง
2. การศึกษาแผนแมบทระบบไฟฟาใหการไฟฟากัมพูชา
3. โครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟา (การจําหนายไฟฟาใหเมืองศรีโสภณ จ.เสียม
ราฐ และ จ.พระตะบอง)
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4. โครงการศึกษาความเปนไปไดโครงการไฟฟาพลังน้ําสตึงมนัม
5. โครงการความรวมมือดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน14
พื้นที่ทับซอนทางทะเลระหวางไทยกับกัมพูชา เริ่มเปนปญหาตั้งแตชวงสงครามเย็นจาก
บทที่สาม มีการตั้งขอสังเกตวา ภายหลังจากศาลโลกประกาศใหเขาพระวิหารเปนของกัมพูชาได
สรางขอขัดแยงเรื่องการปกปนเขตแดน รวมถึงพื้นที่ทับซอนทางทะเลระหวางสองประเทศ สงผลให
ไมสามารถตกลงกันไดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังมีปญหาอธิปไตย การเมืองภายใน และ
ประวัติศาสตร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ที่เปนปจจัยสําคัญกอใหเกิดความยืดเยื้อ
ในการเจรจาตกลงของหลายชวงรัฐบาลที่ผานมา
5.1.3.1 ขอพิพาทไทย-กัมพูชาวาดวยพื้นที่ทับซอนทางทะเล
ตารางที่ 5.7: แสดงความเปนมาของเขตไหลทวีปทับซอนไทย-กัมพูชา
วัน เดือน ป
ค.ศ. 1970
ค.ศ. 1971
ค.ศ. 1972
ค.ศ. 1973
ค.ศ. 1995
ค.ศ. 1997
ค.ศ. 2001
ค.ศ. 2003

ลําดับเหตุการณ
กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปแตไมสามารถเจรจาตกลงเจรจากับไทยได
ไทยประกาศแผนที่แสดงเสนไหลทวีปของไทย
-กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปของตนอีกครั้งซึ่งกวางกวาการประกาศครั้งแรก
-บริษัท ELF ของฝรั่งเศสไดรับสัมปทานสํารวจปโตรเลียมในกัมพูชา
ไทยประกาศเขตไหลทวีปทับซอนเนื่องจากเวียดนามและกัมพูชาไดประกาศเขต
ไหลทวีปของแตละประเทศ
ทั้งสองฝายมีการเจรจากันแตยังไมสามารถบรรลุขอตกลง
รัฐบาลพลเอกชวลิต ดําริถึงการขยายไหลทวีปของไทยจาก 12 ไมลทะเลเปน 24
ไมลทะเล
ไทยและกัมพูชาลงนาม MOU เพื่อสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ทับซอน
มีการเจรจาหลังวิกฤตความสัมพันธ แตไมสามารถตกลงกันในความชัดเจนของ
การแบงพื้นที่และผลประโยชนที่ไมลงตัว

ในการกําหนดเขตไหลทวีปของกัมพูชานั้น ไดอาศัยสนธิสัญญาวาดวยการปกปนเขตแดน
(ทางบก) ระหวางไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 เปนมูลฐานการกําหนดเขตไหลทวีปดานเหนือ โดย
14

กระทรวงการตางประเทศ,สถานะลาสุดความรวมมือทางพลังงานกับกัมพูชา [ออนไลน],2548.แหลงที่มา:

http://www.mfa.go.th/internet/document/2134.doc [2551, สิงหาคม 1]
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ประกาศเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1970 โดยอาศัยเสนแบงเขตทางทะเล ระหวางไทย-กัมพูชา
ตามที่ฝายกัมพูชากลาวอาง เปนเขตแนวไหลทวีปดานเหนือและลากผานเกาะกูดออกมาในบริเวณ
อาวไทย หลังจากที่เจรจากับไทยในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1970 ในเรื่องอาณาเขตทางทะเลแลวไม
สามารถตกลงกันได กัมพูชาไดประกาศเขตไหลทวีปของตนอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
1972 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับครั้งกอน คือ เสนเขตไหลทวีปยังคงผานกึ่งกลางเกาะกูดของไทย
แตครั้งนี้คลุมพื้นที่ทางทะเลกวา 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกวางกวาการประกาศครั้งแรก15
การประกาศเขตทางทะเลของกัมพูชา สมัยนายลอนนอลในชวงทศวรรษที่ 70 เปนชวงที่มี
การตื่นตัวในการอางสิทธิในเขตไหลทวีป และการสํารวจแหลงปโตรเลียมในทะเล รัฐบาลกัมพูชา
ในขณะนั้นไดใหสัมปทานขุดเจาะ และแสวงหาปโตรเลียมในเขตไหลทวีปของกัมพูชา แกบริษัท
ELF ของฝรั่งเศส รัฐบาลกัมพูชาจึงไดประกาศเขตทะเลอาณาเขต และไหลทวีปของกัมพูชาเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 ตอมาสมัยนายพอลพตไดมีการประกาศเขตแดนทางทะเล โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
1) กัมพูชาถือวาความกวางของทะเลอาณาเขตเปน 12 ไมลทะเล
2) เขตเศรษฐกิจจําเพาะกวาง 200 ไมลทะเล
3) เกาะทุกเกาะของกัมพูชามีทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปโดยรอบ
4) กัมพูชาจะดําเนินมาตรการเพื่อปกปองผลประโยชนในเขตทางทะเลเหลานี้
การประกาศเขตทางทะเลในสมัยเฮงสัมริน ไดมีการประกาศเสนฐานตรงผานรอบนอกของ
เกาะตางๆ โดยเริ่มตั้งหลักเขตแดนไทย-กัมพูชาที่ 73 ผานรอบนอกของเกาะคัสโรวี ลงมาบรรจบ
กันกับเสนฐานตรงของเวียดนามที่เกาะปนจัง และประกาศเขตไหลทวีปมีความกวาง 200 ไมล
ทะเลวั ด จากเส น ฐานที่ ใ ช วั ด ความกว า งของทะเลอาณาเขต ของกั ม พู ช าประกาศเมื่ อ วั น ที่
13 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 จากการประกาศเขตไหลทวีปของกัมพูชา ทําใหกัมพูชามีพื้นที่ทางทะเล
ในเขตไหลทวีป ประมาณ 16,200 ตารางไมลทะเล16
ในสวนของไทย กอนที่จะมีการประกาศเขตไหลทวีป กระทรวงพัฒนาการแหงชาติโดย
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ประกาศเขตสัมปทานพื้นที่สํารวจแหลง
ปโตรเลียม เฉพาะในอาวไทยจํานวน 19 แปลง และกรมทรัพยากรธรณีก็ไดออกประกาศแผนที่
แสดงเสนไหลทวีปของไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1971 ตอมามีการใหสัมปทานแกบริษัท

15

วศิน ธีรเวชญาณ,“การแบงอาณาเขตทางทะเลระหวางประเทศไทยกับประเทศใกลเคียง,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520), หนา129.
16

กิตติ ศรัทธา,“ปญหาเขตทับซอนของไหลทวีปในอาวไทยกรณีศึกษาประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), หนา 42-43.
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น้ํามันทําการขุดเจาะสํารวจในอาวไทย หลายบริษัท เชน ESSO, Union Oil, Gulf Oil, BP เปนตน
จากผลของการเจาะสํารวจในระหวาง ค.ศ. 1971-76 อันเปนชวงเริ่มตนของการสํารวจหาแหลง
น้ํ า มั น และก า ซธรรมชาติ ใ นอ า วไทย ได เ จาะพบก า ซธรรมชาติ แ ละก า ซเหลว 8 หลุ ม และพบ
น้ํามันดิบ 3 หลุม มีการประเมินในเบื้องตนวาแหลงกาซธรรมชาติที่พบในอาวไทยนั้น มีปริมาณ
พอที่ จะนํ ามาใชเ ปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อทดแทนน้ํามันเตาที่ตองสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ
ไทยทําการประกาศเขตไหลทวีปทับซอน ใน ค.ศ.1973 เนื่องจากกัมพูชาและเวียดนามใต
ไดประกาศเขตไหลทวีปของแตละประเทศ โดยเสนเขตไหลทวีปที่ทั้งสองประเทศประกาศนั้น ล้ํา
เขามาในบริเวณเขตสัมปทานสํารวจขุดเจาะแหลงน้ํามัน และกาซธรรมชาติของไทย หากไทยนิ่ง
เฉยก็จะเปนการรับรองคําประกาศนั้น และจะมีผลผูกพันธไทยในแงของการยอมรับอํานาจ ของ
กัมพูชาและเวียดนามในเขตที่เหลื่อมล้ําเขามา ไทยจึงตองทําการประกาศเขตไหลทวีปของไทย
เพื่อเปนการยืนยันถึงอํานาจของรัฐ ในพื้นที่ทับซอนนั้นโดยเสนเขตไหลทวีปเริ่มตนจากหลักหมุดที่
73 (หลักเขตแดนไทย-กัมพูชาที่ 73 บริเวณหมูบานหาดเล็ก) และลากตอออกจากหมุดที่ 73 ไทย
จึงถือวาสวนหนึ่งเปนเสนแบงทะเลอาณาเขต และไหลทวีประหวางประเทศไทยและกัมพูชา17
ไทยและกัมพูชาไดมีการเจรจาใน ค.ศ. 1995 และทั้งสองฝายยังไมสามารถบรรลุขอตกลง
ใดๆ ต อ มานายกรั ฐ มนตรี ฮุ น เซนแถลงข า ว เกี่ ย วกั บ การเจรจาป ญ หาพื้ น ที่ ทั บ ซ อ นกั บ ไทยที่
กรุงเทพฯกับ นายชวน หลีกภัย ในการเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 กรกฎาคม ค.ศ. 1998 ซึ่งกอน
หนานั้นไทยและเวียดนาม ไดลงในเขตพัฒนารวมใน ค.ศ. 1997 แลว และทางฝายกัมพูชาก็เริ่มมี
การเจรจากับเวียดนามดวยเชนกัน
“ผมเสนอแกนายกรัฐมนตรีไทยใหมีการยุติหารือเรื่องเขตทับซอนระหวางประเทศ
ไทยและกัมพูชาไวกอน จนกวาจะมีการหารือระหวางรัฐบาลกัมพูชากับรัฐบาลเวียดนาม
ซึ่งผมกําลังจะเดินทางไป และตอไปจะเปนการเจรจาหารือรวมกันระหวางรัฐบาลทั้งสาม
ซึ่งผมเสนอใหเปนเขตพัฒนารวมทั้งสามประเทศ"18

17

เรื่องเดียวกันหนา, 48-51.

18

“กัมพูชา เสนอไทย-เวียดนาม พัฒนาพื้นที่ทับซอนทางทะเล,” ผูจัดการรายวัน (8 พฤษภาคม 2541): 6.
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รูปภาพที่ 5.4: แสดงการลากเสนฐานของกัมพูชาและไทย

แหลงที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=476060

รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1997
ใหประกาศขยายไหลทวีปทับซอน ระหวางไทยเวียดนามและกัมพูชา ใหเปนสิทธิครอบครองของ
ไทย ซึ่งในการนี้ พลเอกชวลิต เปนผูนําเรื่องนี้เขาหารือกับคณะรัฐมนตรีดวยตัวเอง ซึ่งเห็นวาเขต
ไหลทวีปทับซอนดังกลาว เปนเขตที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
ปริมาณมหาศาล นายประจวบ ไชยสาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ไดยืนยันวามี
เอกสารทางประวัติศาสตรแสดงอยางชัดเจนวา บริเวณไหลทวีปที่กําลังจะประกาศขยายไปนั้น
เปนพื้นที่ครอบครองของไทยมาตั้งแตโบราณแลว ไทยจะขยายจาก 12 ไมลทะเลเปน 24 ไมล
ทะเล19 อยางไรก็ตาม กระทรวงการตางประเทศไทยยืนยันวา ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ
ไมมีการขยายไหลทวีป20 แตภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในไทยในชวง ค.ศ. 1997 แลว
ประเด็นดังกลาวไดเงียบหายไป

19

“5 ชาติเพื่อนบานฮึ่มประทวงไทยฮุบไหลทวีป,” แนวหนา (31 มกราคม 2540): 1.

20

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่งให พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกฯในขณะนั้นเขาเฝารายงานให

ถึงปญหาดังกลาว “บัวแกวปฏิเสธขยายไหลทวีป 5 ทูตอาเซียนเปลาประทวงจิ๋ว” แนวหนา (1 กุมภาพันธ 2540): 3.
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5.1.3.2 แหลงพลังงานแหงใหมและการแขงขันของมหาอํานาจใน
กัมพูชา
จากหลักฐานทางธรณีวิทยา บริเวณที่คาดวาจะมีแหลงน้ํามันและกาซฯโดยเฉพาะแถบ
บริเวณอาวไทย ซึ่งมีพื้นที่ไหลทวีปของกัมพูชากวา 60,000 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะตอนกลาง
ของโตนเลสาป (Tonle) และจังหวัดกัมโปงสมในชวง ค.ศ. 1970-1974 บริษัทจากสหรัฐฯและ
แคนาดารวมทั้งบริษัท Elf-Erap Co.,จากฝรั่งเศสไดสํารวจบริเวณไหลทวีปของกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่
7,000 ตารางกิโลเมตร โดยในโตนเลสาปคาดวาจะมีปริมาณน้ํามัน ระหวาง 2,000-3,500 เมตร
ในป ค.ศ. 1991 รัฐบาลกัมพูชาไดประกาศใหมีการยื่นประมูลแหลงน้ํามันและกาซฯ ซึ่งไดเริ่มเซ็น
สัญญาไดในปตอมา21
การสํารวจน้ํามันและกาซธรรมชาติ ในกัมพูชาเริ่มในป ค.ศ.1992 รับผิดชอบโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการเปดแปลงเพื่อใหมีการแขงขันสัมปทาน ทั้งแหลงบนบกและนอกชายฝง ไดแก
4 กลุมบริษัทดังนี้
1) บริษัท Oil Ple Ltd. และ Compagnie Européene des Petroles ไดแปลงสัมปทานที่ 1
และสัญญาการสํารวจ 6000 ตารางกิโลเมตร
2) บริษัท Premier Oil Pacific, Repsol Exploration SA, Ampol Exploration Ltd. และ
Santos Ltd. ไดแปลงสัมปทานที่ 4 และสัญญาการสํารวจ 1700 ตารางกิโลเมตร
3) บริษัท Japan Petroleum Exploration Co. และ Nissho Iwai Corporation จัดตั้งบริษัท
ชื่อวา Cambodian Petroleum Exploration (CAMPEX) ไดแปลงสัมปทานที่ 3 และ
สัญญาการสํารวจ 4000 ตารางกิโลเมตร
4) บริษัท NAWA Oil ไดแปลงสัมปทานที่ 9 และสัญญาการสํารวจ 3000 ตารางกิโลเมตร22
ปจจุบันกัมพูชากําลังจะกลายเปนประเทศผูสงออกพลังงานรายใหม ซึ่งมีปริมาณน้ํามัน
มหาศาล บริษัทน้ํามันรายใหญของสหรัฐฯ เชน เชฟรอน ชี้แจงวาแหลงน้ํามันและกาซฯของกัมพูชา
อยูฝงทะเลทางใต (ซึ่งคาบเกี่ยวกับพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกัมพูชา-ผูเขียน) นายเต ดวง ตารา
21

V.I.Vysotsky, R.D. Rodnikova and Mak Ngion Li, “The Petroleum Geology of Cambodia,” Journal of

Petroleum Geology 17, 2 (April 1994): 204-207.
22

Asian Development Bank, Promoting subregional cooperation among Cambodia,Lao

PDR,Myanmar,Thailand,Viet Nam and Yunnan Province of the People's Republic of China: subregional energy sector
study for Asian Development Bank (Manila: Asian Development Bank,1994), p.2/26.
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ผูอํานวยการการปโตรเลียมแหงชาติของกัมพูชา คาดคะเนวาพื้นที่ 6,278 ตารางกิโลเมตรของ
แปลงสัมปทาน A ซึ่งเชฟรอนกําลังสํารวจ มีปริมาณน้ํามันมากกวา 700 ลานบารเรล ธนาคารโลก
ไดประเมินวา กัมพูชามีปริมาณสํารองพลังงานทั้งหมด ในสวนของน้ํามันสูงกวา 2 พันลานบารเรล
และกาซธรรมชาติ 10 หมื่นลานลูกบาศกฟุต ในอนาคตการสงออกน้ํามันจะมีมูลคามากกวา 2
พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนั้นมีบริษัทน้ํามันตางชาติ ที่แยงชิงเพื่อใหไดรับสัมปทานการสํารวจ
และผลิตในสวน 5 แปลง ที่กําหนดโดยรัฐบาลกัมพูชา อยางไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชายังไมมีความ
ชั ด เจนในแผนโครงการ ที่ จ ะประมู ล แปลงสั มปทานกลางทะเล เม็ ด เงิ น ลงทุ น ในกั ม พู ช าและ
ขอตกลงรวมกัน แตในอนาคตคาดวากัมพูชาจะเปลี่ยนจากประเทศผูนําเขาพลังงาน มาเปนผู
สงออกพลังงานใหญแหงหนึ่งในภูมิภาค23
จะเห็นวาการที่กัมพูชามีพลังงานอยางมหาศาลนี้เอง ทําใหเกิดสงครามแยงชิงกลยุทธทาง
ภูมิรัฐศาสตรระหวางสหรัฐฯและจีน ในการตอสูเพื่อเขาถึงแหลงน้ํามันแหลงใหมๆ ทั่วโลกซึ่งบริษัท
น้ํ า มั น ของสหรัฐ ฯสามารถเขา ถึ ง แหล ง น้ํา มั น ได กอน แตก็มี ก ารยื น ยั น วา บริ ษัท น้ํ า มัน จากจี น
สามารถลอบบี้สิทธิในหลายๆแปลงสัมปทาน ที่ซึ่งบริษัทซอฟแวรจากจีนไดชวยฝายพลังงานใน
ทองถิ่นของกัมพูชาดําเนินการทดสอบ ที่เรียกวา “logging” ในปจจุบัน จีนใหความความสําคัญกับ
กัมพูชามากขึ้นอยางเห็นไดชัด ดังเชน กลุมทุนของจีนสรางโครงสรางพื้นฐานใหกับกัมพูชา เชน
สรางตึกที่ปรึกษารัฐมนตรีในกรุงพนมเปญ อีกทั้งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนไดขอความชวยเหลือดาน
การเงินจากจีนมูลคา 200 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับโครงสรางพื้นฐาน หรือการที่ตัวแทนพรรค
คอมมิวนิสตจีนเขาหารือกับสมาชิกชั้นสูงของพรรค CPP อยางลับๆ24

23

Shawn W. Crispin,Cambodia’s coming energy bonanza[online],2007.Available from:

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IA26Ae01.html [ 2008, June 20]
24

Shawn W. Crispin,Cambodia’s coming energy bonanza[online],2007.Available from:

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IA26Ae01.html [ 2008, June 20]
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รูปภาพที่ 5.5: แสดงแหลงสัมปทานน้ํามันและกาซธรรมชาติในกัมพูชา

แหลงที่มา: Global Witness,February 2009.

จากรูปขางตนสามารถแบงแปลงสัมปทานแหลงนอกชายฝงเฉพาะพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งติด
กับพื้นที่ทับซอนไดดังนี้
(1) แปลงสัมปทาน A ไดรับการสัมปทานโดยบริษัท เชฟรอนในป ค.ศ. 2002 แปลง
สัมปทาน A นี้มีความกาวหนามากกวาบริเวณอื่นๆของกัมพูชา มีการสํารวจและประเมินราคาหา
หลุมแรกเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 2006 ตามมาอีก 4 แปลงในปตอมา โดยรวมแลวเชฟรอนถือหุนรอยละ
55 และ บริษัท มิตซุยรอยละ 30 ของญี่ปุนและ GS Caltex Corporation รอยละ15 ของเกาหลีใต
(2) แปลงสัมปทาน B สิทธิสัมปทานเปนของ ปตท.สผ ซึ่งรวมทุนกับบริษัท Singapore
Petroleum Company (SPC) และบริษัท Malaysia’s Resourceful Petroleum Ltd. และบริษัท
จากออสเตรเลีย Australia’s Cooper Energy เขามารวมในป ค.ศ. 2007
(3) แปลงสัมปทาน C บริษัท Polytec ในเครือ Polytec Asset Holdings Limited มีศูนย
อยูที่ฮองกง ถือหุนทั้งหมดในสิทธิการสํารวจแปลง C ซึ่งเปนแปลงที่ไมมีการเสนอความเคลื่อนไหว
(4) แปลงสัมปทาน D บริษัทสิงคโปรภายใตชื่อ China Petrotech ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน
Mirach Energy ถือหุนทั้งหมด บริษัทไดอนุญาตให China Zhen Rong Cambodia Energy
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(CZRCE) ตกลงทําสัญญาแบงปนผลผลิตกับรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งจะมีสิทธิสํารวจ 7 ปและผลิต 30
ปในแปลง D แตเพียงผูเดียว
(5) แปลง E มีบริษัทรวมทุน คือ บริษัทถือสัญญาแบงปนฯ คือ Medco จากอินโดนีเซีย
รอยละ 41.3 Kuwait Energy รอยละ 20.6 JHL Petroleum รอยละ 4.1 Lundin Petroleum
(สวีเดน) รอยละ 34
(6) แปลง F มีขอมูลยืนยันแนชัดนอยมาก ถึงการสัมปทานแตทางรัฐบาลกัมพูชาเผย
เอกสารสําคัญออกมาวาบริษัทน้ํามัน CNOOC จากจีน ทั้งนี้สํานักขาวซินหัวจีนไดชี้แจงวาไดรับ
สิทธิสัมปทานแปลง F ตั้งแต ค.ศ. 2007 และขณะนี้กําลังเซ็นสัญญาแหลงบนฝงแปลง XIII แตยัง
ไมแนชัด นอกจากนี้ยังมีแหลงบนฝงไดแก
(1) แปลง XII บริษัท Medco ไดรับสัมปทานรอยละ 52.5 บริษัท CNPA รอยละ 40 และ
JHL รอยละ 7.5
(2) แปลง X และ XV ตั้งอยูแถบชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของโตนเลสาป บริษัทที่สนใจ
คือ ATI Petroleum (ATIP) ซึ่งไดสัมปทานที่ไอเวอรรีโคสท เวียดนามและตูนีเซีย
สวนแปลงอื่นๆนั้น อยูในขั้นตอนของการเจรจาแตมีรายงานวาทางจีน Guandong Chenguan ได
ขอสัมปทานทั้งสี่แปลงในแหลงบนฝง25
อยางไรก็ตาม การปโตรเลียมแหงชาติกัมพูชา (CNPA) ยังเก็บรายละเอียดขอมูลเปน
ความลับ และปฏิเสธที่จะใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงกับบริษัทน้ํามัน รวมทั้งการเปดเผย
รายไดในขณะเดียวกันบริษัท เชฟรอนและมิตซุย ชะลอการดําเนินการนอกชายฝงกัมพูชา หลังจาก
ไมมี การสง สัญญาณถึงความคืบหนาในการเจรจา แตก็คาดวา กัมพูชาจะมี รายไดมากกวา 2
พันล านเหรียญสหรั ฐต อป จากน้ํามันและกาซธรรมชาติซึ่งมากกว าภาคอุตสาหกรรมทั้ง หมด
รวมกัน26
5.2 พลวัตความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยและเพื่อนบาน: เขื่อนไฟฟาพลัง
น้ํา
5.2.1 ลาว
ลาวเปนประเทศที่ไมมีทางออกทะเล ภูมิประเทศสวนใหญของลาว มีลักษณะเปนพื้นที่สูง
ชัน ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดมีความลาดชันกวา 30 องศา ดังนั้นกิจกรรมดานการเกษตร
25

“Country for sale: How Cambodian’s Elite has captured the country extractive industries,” Global Witness

(Feb 2009): 43-48.
26

“Cambodia finds oil and changing fortunes” Bangkok Post (17 Dec 2006): 6.
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จึงถือเปนปจจัยสําคัญของลาว โดยมีมูลคาถึงรอยละ 50 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) และจากการที่ไมมีทางออกทะเล ก็ยังเปนอุปสรรคตอการสงออกดวย ทําใหลาวสูญเสีย
รายไดถึงรอยละ 15 เนื่องจากขอจํากัดทางภูมิศาสตรขางตน ทําใหลาวมีทางเลือกนอยมากในการ
หารายไดเขาประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาเงินจากตางชาติ การสงออกไฟฟาพลังน้ําถือเปนทางเลือก
ที่สําคัญของลาวที่มีศักยภาพที่จะทําได ถือเปนรายไดหลักเขาประเทศมาชานาน27
ตารางที่ 5.8: แสดงศักยภาพของแหลงไฟฟาพลังน้าํ ของลาว
แหลงน้ํา
ศักยภาพบนแมน้ําโขง
ศักยภาพบนแมน้ําสําคัญ
เซกอง
น้ําเทินบุน
น้ํางึม
น้ําอู
อื่นๆ
แหลงที่มา: กระทรวงพลังงาน

จํานวน (เมกะวัตต)
13000
12515
4025
3345
1624
1350
2171

ตารางที่ 5.9: แสดงพัฒนาการความรวมมือเขื่อนไฟฟาฯไทย-ลาว
วัน เดือน ป
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1971
ค.ศ. 1987
ค.ศ. 1993
ค.ศ. 1997

การดําเนินการ
ไทยและลาวลงนามในพิธีสารการแลกเปลี่ยนไฟฟาระหวางประเทศ
เขื่อนน้ํางึมเริ่มเดินกระแสไฟฟาสงเขามายังไทย
กฟผ.รับซื้อไฟฟาจากเขื่อนเซเสท
ไทยและลาวลงนาม MOU จําหนายไฟฟาใหไทยจํานวน 1,500 เมกะวัตต
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยชะลอการรับไฟฟาจากลาวจากป ค.ศ. 2004 เปน
ป ค.ศ. 2006

ความรวมมือระหวางไทยกับลาว ในโครงการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในลาว เกิดขึ้นครั้ง
แรกในป ค.ศ. 1965 เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการที่ ค ณะกรรมการลุ ม แม น้ํ า โขงตอนล า ง อั น
ประกอบดวย เวียดนาม กัมพูชา ลาว และไทย ตางเห็นชอบโครงการพัฒนาน้ํางึมในลาวซึ่งเปน

27

ไซปะเสิด พมสุพา, “เขื่อนน้ําเทิน 2 เสียงสะทอนจากลาว,” ผูจัดการรายวัน(16 มีนาคม 2548): 10
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โครงการเขื่อนอเนกประสงค ที่คาดวาสามารถเก็บกักน้ําไดถึง 8 พันลานคิวบิกเมตร อํานวยความ
สะดวกดานชลประทานแกพื้นที่โดยรอบ ถึง 200,000 ไร และดานการผลิตไฟฟาพลังน้ําสูงถึง 150
เมกะวัตต โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากประเทศตางๆ ถึง 22.8 ลานเหรียญสหรัฐ
ดวยความคาดหวังวาการชวยพัฒนาดังกลาว จะชวยใหประเทศเหลานี้ไมตองตกอยูในรมเงาของ
คอมมิวนิสต โดยสหรัฐฯไดสนับสนุนดานการเงินถึง 12 ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศอื่นๆไดแก
เดนมารก นิวซีแลนด ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ผูใหทุนเหลานี้เห็นชอบใหธนาคารโลกบริหารเงิน
ดังกลาว
ในสวนของไทย ไดเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาเขื่อนน้ํางึม ในรูปแบบของการให
สินเชื่อแกลาว ในการกอสราง 2 ประเภทคือ การใหสินเชื่อในรูปการซื้อปูนซีเมนต และการไฟฟา
กั ง หั น ก า ซ จนกว า โครงการน้ํ า งึ ม จะแล ว เสร็ จ สิ น เชื่ อ ทั้ ง สองนี้ ล าวจะใช คื น ให ไ ทยโดยส ง
กระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ํางึม หลังจากสรางเสร็จในมูลคาที่เทากันโดยไมมีดอกเบี้ย และในวันที่ 12
สิงหาคม ค.ศ. 1965 ไทยและลาวรวมกันลงนามในพิธีสารแลกเปลี่ยนไฟฟาระหวางประเทศ
จากอนุสัญญาดังกลาว ไทยและลาวจึงไดดําเนินการสรางสายสงแรงสูง 115 กิโลโวลต
มายังบริเวณริมฝงแมน้ําโขงของแตละฝาย ฝายไทยเริ่มจากจังหวัดอุดรธานี ฝายลาวเริ่มที่นคร
เวียงจันทน สวนสายสงชวงขามแมน้ําโขงนั้น คณะกรรมการลุมแมน้ําโขงตอนลางเปนผูกอสราง
และเชื่อมตอสายสงของทั้งสองประเทศ โดยใชเงินลงทุนของมิตรประเทศขางตน โดยการกอสราง
สายสงไดแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1968 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเปนองค
ประธาน ประกอบพิธีสายสงรวมกับสมเด็จเจามหาชีวิตสวางวัฒนา แหงราชอาณาจักรลาว เมื่อ
วัน ที่ 6 ธัน วาคม ค.ศ. 1968 หลัง จากนั้น จึง ไดมี ก ารก อสร า งสายสง 115 กิโ ลโวลต จากนคร
เวียงจันทนไปยังหัวงานของเขื่อนน้ํางึม ในเดือน มกราคม ค.ศ. 1971 และสามารถทําการเดิน
กระแสไฟฟามาใชเปนคาปูนซีเมนต และพลังไฟฟาของไทยไดในเดือนเดียวกัน หลังจากนั้นไทยได
รวมมือรับซื้อพลังงานไฟฟา จากเขื่อนเซเสทของลาว (Xeset) กวารอยละ 80 ไทยและลาวลงนาม
ในสัญญาซื้อขายไฟฟาในโครงการนี้เมื่อ ค.ศ. 1987 ในกรณีนี้ กฟผ. ลงทุนกอสรางสายสงขนาด
115 กิโลโวลต จากเขื่อนสิรินธรไปยังจุดรับซื้อที่ชายแดน รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 39 ลานบาท
และเริ่มรับซื้อกระแสไฟฟาจากเขื่อนเซเสท ตั้งแต ค.ศ. 1991 เปนตนมา28 ในชวงเวลา ค.ศ. 1990
ความรวมมือระหวางประเทศทั้งสองมีเพิ่มมากขึ้น ในชวง พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นักลงทุนไทย
ใหความสนใจในการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําในลาวอยางมาก ไดมีการกอสรางเขื่อนเพิ่มเติมอีกหลาย
แหง เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหกับประเทศไทย รวมกําลังการผลิตประมาณ 691 เมกะวัตตกิจการ
28

พาฝน นิลสวัสดิ์, ”ความรวมมือไทย-ลาว ในกรณีการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในลาว (2536-2540),” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), หนา 13-14.
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ไฟฟากลายเปนแหลงรายไดหลักของลาว และเปนที่มาของความรวมมือการซื้อขายพลังงานไฟฟา
ระหวางกันในเวลาตอมา29
รัฐบาลไทยและลาวไดลงนามบันทึกความเขาใจ เรื่องความรวมมือดานการพัฒนาไฟฟา
ในลาว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1993 ณ นครเวียงจันทน เพื่อสงเสริมและรวมมือกันพัฒนา
ไฟฟาจําหนายใหกับประเทศไทย ในขนาดประมาณ 1,500 เมกะวัตต ภายในป ค.ศ. 2002 โดย
ตอมาไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการประสานความรวมมือพัฒนาไฟฟาในลาว (คปฟ.-ลาว) โดยมี
ผูวาการ กฟผ. เปนประธาน และประกอบดวยผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมเศรษฐกิจกระทรวงการ
ตางประเทศ และกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน และรัฐบาลลาวไดแตงตั้ง Committee for
Energy and Electric Power (CEEP) เพื่อติดตามการดําเนินงานและประสานความรวมมือ ใน
การพัฒนาโครงการ ใหเปนไปตามบันทึกความเขาใจดังกลาว30และตอมาวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.
1996 ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว ฉบับใหมเพื่อแทน
ฉบับเกาโดยการขยายการรับซื้อไฟฟาจากเดิม 1,500 เมกะวัตต เปน 3,000 เมกะวัตตภายในป
ค.ศ. 200631
อยางไรก็ตาม ในชวง ค.ศ. 1997 ภายหลังเกิดวิกฤติการเงินในประเทศไทย กฟผ.ไดมีแผน
กําลังการผลิตไฟฟา (ค.ศ. 1998-2011) ซึ่งมีแนวโนมวา ความตองการไฟฟาของประเทศลดลงต่ํา
กวาประมาณการอยางตอเนื่อง ทําใหมีแนวโนมวาความตองการไฟฟาจะเพิ่มขึ้นนอยกวาคา
พยากรณความตองการไฟฟา ฉบับเดือน ตุลาคม ค.ศ. 1996 กฟผ.จึงไดดําเนินการในแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาเปนการแกไขปญหาระยะสั้น เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และนโยบายชะลอการลงทุนของรัฐบาล สงผลใหตองชะลอการรับซื้อไฟฟาจากประเทศลาว (สวน
ที่ยังไมไดเริ่มเจรจา) กําลังผลิต 1,100 เมกะวัตตออกไป 2 ป จากเดิมจายไฟฟาในป ค.ศ. 2004
เปนป ค.ศ. 200632

29

สุพจี นิลอุบล,“พลังงานขามแดน,” ความมั่นคงศึกษา 54(มีนาคม 2552): 24.

30

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย “หนังสือที่ กฟผ.01100/ 29203,” 5 มิถุนายน 2539 (เอกสารอัดสําเนา)

31

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ,การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว,มิถุนายน 2540 (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)

32

ฝายวางแผนระบบไฟฟา กฟผ., “แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ.(พ.ศ. 2541-2554) เพื่อแกไขปญหาระยะสั้น

เนื่องจากความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นนอยกวาประมาณการ” ตุลาคม 2540.
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5.2.2 พมา
ตารางที่ 5.10: แสดงแนวทางความรวมมือในการสรางเขื่อนไฟฟาฯระหวางไทย-พมา
วัน เดือน ป
พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
สิงหาคม ค.ศ. 1990
กรกฎาคม ค.ศ. 1997
ธันวาคม ค.ศ. 2005
มิถุนายน ค.ศ. 2006

การดําเนินการ
พมาเสนอโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา 7 แหง ไทยตกลงศึกษาความเหมาะสม
ศึกษาโครงการอีก 5 โครงการ
ไทยขอความชวยเหลือดานการเงินไปยังญี่ปุน
ไทยและพมาลงนาม MOU วาดวยความรวมมือในการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลัง
น้ําและกาซฯในพมาสงมายังไทย
ลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง กฟผ. และ MEPE วาดวยการพัฒนาเขื่อน
ไฟฟาพลังน้ํา
กฟผ.และ Chinese Sino Hydro Corporation ลงนาม MOU ในการพัฒนา
เขื่อนฮัตจี

อยางที่กลาวมาแลววา จุดเริ่มตนของโครงการพัฒนาไฟฟาจากเขื่อนพลังน้ําในพมานั้น
เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในชวงป ค.ศ. 1989 มีการเจรจากันในเชิงแนวคิด
ระหวางเจาหนาที่ไทยและพมา ในการพัฒนาแมน้ําตลอดแนวชายแดนของสองประเทศ และตอมา
เกิดโครงการพัฒนาพลังน้ําระหวางชายแดน และมีดําริที่จะจัดตั้งหนวยงานเพื่อดําเนินการภายใต
กรอบดังกลาว เดือนกรกฎาคมปเดียวกัน คณะผูแทนไทยโดยเลขาธิการพลังงานแหงชาติของไทย
เดินทางไปยังกรุงยางกุง และเกิดขอตกลงที่จะรวมมือกันพัฒนาโครงการสําหรับประโยชนทั้งสอง
ฝาย พรอมทั้งกอตั้งคณะทํางานประสานความรวมมือ โครงการพัฒนาพลังงานแหงชาติของไทย
กับรัฐวิสาหกิจของพมา (The Myanmar Power Enterprise – MEPE) เปนหนวยงานหลักของ
คณะทํา งาน โดยมี ก ารเจรจาในประเด็น ของเป า หมายแนวทาง ที่ จ ะพัฒ นาศั ก ยภาพของน้ํ า
ระหวางชายแดนทั้งสองประเทศภายหลังจากการตั้งคณะกรรมการรวม ไดมีการประชุมเทาที่มีการ
บันทึกไว 3 ครั้ง
ครั้งแรก พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 เสนอโครงการพลังน้ํา 7 โครงการที่กรุงเทพฯไทยตกลงที่
จะศึกษาความเหมาะสมเบื้องตนโครงการเขื่อนคลองกระ สวนพมาศึกษาโครงการแมน้ํา
แมสาย
ครั้งที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1990 ไดขอสรุปคือ ใหศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนสําหรับอีก 5
โครงการที่เหลืออยางเรงดวน
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ครั้งที่ 3 ณ กรุงยางกุงที่ประชุมตกลงวาไทยจะขอความชวยเหลือทางการเงินไปยังญี่ปุน33
กระทรวงพลังงานพมากลาววา พมามีพื้นที่โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํากวา 268 แหงที่มี
ศักยภาพในการผลิตไฟฟาได 39,720 เมกะวัตต ความสําคัญของเขื่อนไฟฟาพลังน้ําตอรัฐบาล
พมา คือ เม็ดเงินลงทุนในโครงการตางๆ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 เจาหนาที่ระดับสูงของฝาย
ไฟฟาพลังน้ํารายงานจาก รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพลังงานพมาวา การสรางนั้นมีคนงาน
3,000 คนและวิศวกร 400 คนทํางานวิจัยโครงการนี้
ศักยภาพของเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา กวารอยละ 60 อยูทางภาคตะวันออก และทางตอนกลาง
ของประเทศ ซึ่ง เปน พื้นที่ของกะเหรี่ยงและรัฐฉาน แผนการสรางเขื่อนไฟฟาพลัง น้ํา ของพมา
ประกอบดวย เขื่อนทาซาง 7,000 เมกะวัตต เขื่อนฮัตจี 1,200 เมกะวัตต เขื่อนสาละวินตอนลาง
หรือเขื่อนดากวิน 500 เมกะวัตต เขื่อนสาละวินตอนบนหรือเขื่อนเวยจี 4,000 เมกะวัตตและเขื่อน
ตะนาวศรี 600 เมกะวัตต ซึ่งกระแสไฟฟาทั้งหมดคาดวาจะถูกสงมายังไทย 34
นายสมพงษ อมรวิ วั ฒ น รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี พร อ มด ว ยผู แ ทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กรมวิเทศสหการ กระทรวงการตางประเทศ ไดเดินทางเยือนประเทศพมา ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม
ค.ศ. 1997 ในการเดิ น ทางดั ง กล า ว ได เ ข า พบรองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ดู แ ลส ง เสริ ม การลงทุ น
นาย หมอง หมอง ขิ่น (Maung Maung Khin) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นาย U
Ohn Gyaw ไดหารือเรื่องพลังงาน และการผันน้ํากับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานพมา ดังนี้
- ประเทศพมามีความประสงคจะขายไฟฟาใหไทย ทั้งจากโรงไฟฟาพลังน้ําและโรงไฟฟาที่
ใชกาซฯเปนเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนไฟฟาพลัง น้ํา ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก กระทรวง
พลังงานไดประเมินศักยภาพทางเทคนิคของการผลิตไฟฟาพลังน้ําวา อยูในระดับสูงถึง 100,000
เมกะวั ตต โดยทํา การศึ ก ษาเบื้อ งตน โครงการต างๆจํ า นวน 196 โครงการ รวมกํ า ลั ง การผลิ ต
38,000 เมกะวัตต
- โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่จะขายไฟฟาใหแกไทยหลายโครงการ เชน35

33

“เขื่อนทํานบน้ําตานักรบสาละวิน” ผูจัดการ (17 พฤศจิกายน 2546): 29-30.

34

Chris Greasen and Apsara Palettu,“Electricity Sector and Hydropower” in Democratizing Water

Governance in the Mekong Region, Louis Lebel and others(Chiang Mai: Silkworm), pp. 105-108.
35

สําเนา)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ “หนังสือที่ นร.0904/1517,” 24 มิถุนายน 2540.(เอกสารอัด
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ตารางที่ 5.11: แสดงโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่ทางการพมาเสนอแกทางการไทย
เขื่อน
เขื่อนไฟฟาพลังน้ํากก (150 เมกะวัตต)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําฮัตจี (400 เมกะวัตต)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําบาลุซุง (Baluchaung)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําตะนาวศรี
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําเยวา (Yeywa)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําบิลิน (Bilin)

รายละเอียด
เปนการรวมทุนระหวาง MDX,Ital-Thai และ Marubeni
ใหสัมปทานแกบริษัท Jasmine และ Ital-Thai
-

รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมา ไดรวมกันลงนามบันทึกความเขาใจเรื่องการรับซื้อไฟฟาจาก
พมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 โดยทั้งสองฝาย จะสงเสริมความรวมมือกันในการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟาในพมา เพื่อขายไฟฟาใหแกไทยในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต ภายในป ค.ศ.
2010 ซึ่ ง ต อ มารั ฐ บาลของทั้ ง สองฝ า ย ได ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู มี อํ า นาจในการ
ดําเนินการซื้อขายไฟฟา และตกลงรายละเอียดของขอตกลงในบันทึกความเขาใจดังกลาวแลวจาก
ผลการประชุมคณะกรรมการของทั้งสองฝาย ไดขอสรุปที่สําคัญคือ พมาไดเสนอโครงการผลิต
ไฟฟาที่จะขายใหไทยจํานวน 3 โครงการไดแก
ตารางที่ 5.12: แสดงโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่เขาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐบาล
ไทยในป ค.ศ. 1997
เขื่อน
เขื่อนไฟฟาพลังน้ํากก (42 เมกะวัตต)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําฮัตจี (300 เมกะวัตต)
เขื่อนไฟฟาพลังน้ําทาซาง (3,300 เมกะวัตต)

รายละเอียด
มีเสนทางสายสงบริเวณ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
มีเสนทางสายสงบริเวณ อ.แมสอด จ.ตาก
มีเสนทางสายสงบริเวณ อ.แมสาย จ.เชียงราย

อยางไรก็ดี เนื่องจากสหภาพพมาประสบปญหาการขาดแคลนไฟฟาอยางมาก ใน ค.ศ.
1997 คณะกรรมการเพื่อดําเนินการสงออกไฟฟาแหงพมา ไดแสดงความประสงคที่จะขอซื้อไฟฟา
จากไทย เขาระบบปริมาณ 100-150 เมกะวัตต โดยเสนอขอให กฟผ.สงไฟฟาผานจุดเชื่อมโยงจาก
สถานีไฟฟาแรงสูงฝงไทย ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงฝงพมา ที่เมือง
หงสาวดี รวมระยะทางของสายสงทั้งสิ้น 431 กิโลเมตร ทั้งนี้บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (EGCO) ได
เสนอเปนตัวแทนลงทุนกอสรางสายสงในชวงดังกลาว โดยในระยะแรกจะรับไฟฟาจาก กฟผ.เขา
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ระบบไฟฟาของพมาสงไปยังเมืองหงสาวดี และในอนาคตเมื่อรับซื้อไฟฟาจากพมาก็อาจจะใชสาย
สงเสนนี้มาขายยังฝงไทย 36
5.2.3 กัมพูชา
ศักยภาพการผลิตไฟฟาของกัมพูชามีนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับลาวและพมา การ
ไฟฟากัมพูชา (Electricité du Combodge) ผลิตไฟฟาไดเพียง 130 เมกะวัตต ซึ่งการผลิตไฟฟา
ของกัมพูชาสวนใหญไดจากน้ํามันดีเซล อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชาไมเอื้อตอการไหล
ของน้ํา ทําใหไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเทาที่ควร จากการสํารวจพบวากัมพูชามีศักยภาพ
ทางเทคนิคสําหรับโครงการเขื่อน 65 แหง ตามแนวภูเขาทางภาคตะวันตกของประเทศ สามารถ
ผลิตรวมกันแลว 5,300 - 8,135 เมกะวัตต ปจจัยสําคัญที่ทําใหกัมพูชาไมพัฒนาการผลิตไฟฟา
เทาที่ควร มาจากการขาดทรัพยากรบุคคล และการสนับสนุนทางการเงินที่มีจํากัด ซึ่งในอนาคตอัน
ใกลจะสามารถใชรองรับไดเฉพาะการบริโภคในประเทศเทานั้น37
จากการศึกษาของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development Bank) พบวา
โครงการเขื่อนเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกสรางขึ้นในกัมพูชา คือ โครงการ Kirirom (10 เมกะวัตต) แลว
เสร็จในป ค.ศ. 1968 แตถูกทําลายระหวางสงคราม ค.ศ. 1972 หลังจากนั้นก็ไมไดสรางขึ้นอีก
โครงการที่ถูกสรางหลังจากนั้นคือ โครงการ Prek Thnot (18 เมกะวัตต ) แตโครงการดังกลาวอยู
ในระหวางสงคราม สรางไดประมาณรอยละ 20 จึงหยุดลง โครงการนี้เปนโครงการที่สําคัญตอการ
ชลประทานเพื่อสงน้ํา 1.7 แสนไร โครงการ Strung Battambang เปนอีกโครงการเพื่อใชประโยชน
ในการชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟา 24 เมกะวัตต โครงการนี้ศึกษาความเปนไปไดใน
ทศวรรษที่ 1970 โครงการซัมบอร (Sambor) (3200 เมกะวัตต) โครงการบนแมน้ําโขงศึกษาความ
เปนไปไดโดยรัฐบาลญี่ปุนป ค.ศ. 1969 โครงการนี้รวมอยูในโครงการเบื้องตนของคณะกรรมการ
แม โ ขง เลขาธิ ก ารแม น้ํ า โขงเห็ น ว า โครงการนี้ จะเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาเขื่ อ นกั้ น แม น้ํ า โขง

36

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ,“รายงานความกาวหนาการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและจัดตั้ง

ตลาดกลางซื้อขายไฟฟา,” 2543, หนา 17.
37
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(cascade) โครงการ Strung Kamchay (85 เมกะวัตต) ศึกษาความเปนไปไดโดย Hydroproject
S. J. Jonk of Moscow ในป ค.ศ. 1965 แตโครงการถูกชะงักในป ค.ศ. 196838
ศั ก ยภาพในการสร า งเขื่ อ นพลั ง น้ํ า ของกั ม พู ช ามี ไ ม ม ากนั ก ทั้ ง หมดประมาณ 8,000
เมกะวัตต มีโครงการนอยมากที่มีการศึกษาความเปนไปได เริ่มตั้งแตทศวรรษที่ 1960 - ตน1970
โครงการตางๆศึกษาผานคณะกรรมการแมน้ําโขง (1970-73) แตโครงการถูกพักไว เพราะมีขอมูลที่
จํากัด ทามกลางการศึกษาความเปนไปได โครงการที่นาสนใจไดแก ซัมบอร ซึ่งศึกษาโดยประเทศ
ญี่ปุนเสนอใหมีกําลังการผลิต 970 เมกะวัตต ตอมาเลขาธิการลุมแมน้ําโขงเสนอใหผลิต 3200
เมกะวัตต ซึ่งโครงการก็ถูกพักไวเชนกัน การใชประโยชนจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา จะอยูแถบแมน้ํา
โขงรวมทั้งที่อาวตางๆ โดยรอบ ซึ่งมีประมาณ 1100 เมกะวัตต โครงการหลักจะตั้งอยูที่แมน้ํา
Se San และ Sre Pok
ตารางที่ 5.13: แสดงโครงการกอสรางเขื่อนที่มีความเปนไปไดในกัมพูชา

เขื่อน
สตึงเตร็ง
ซัมบอร

ศักยภาพการผลิต
เมกะวัตต
3300
3200

กิกะวัตตตอป
14600
16200

โครงการเขื่ อ นไฟฟ า พลั ง น้ํ า ที่ น า สนใจในกั ม พู ช า ตั้ ง อยู ใ นทางตะวั น ตกเฉี ย งใต ข อง
ประเทศไปทางอาวไทย แถบภูเขามีความสูงมากกวา 1,000 เมตรหางจากชายฝงทะเล 200
กิโลเมตรเทานั้นมีปริมาณฝนตกชุกที่สุดในภูมิภาค มากกวา 4000 มิลลิเมตร ไหลลงสูอาวไทย
คณะกรรมการแมน้ําโขงวางโครงการไวในป ค.ศ. 1973 ซึ่งจะมีกําลังการผลิตประมาณ 1000
เมกะวัตต โครงการพื้นที่อื่นๆเชน สะตึงมนัม 2 (90 MW) Strung Attay Diversion (110 เมกะ
วัตต) และ Strung Kamchay (85 เมกะวัตต)39
โครงการโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา C1 เขื่อนสะตึงมนัม 1 (150 เมกะวัตต ) และ C3
Strung Atay Diversion (325 เมกะวัตต ) ประหยัดคาไฟ 5.6 และ 11.2 ลานเหรียญสหรัฐ/ป ซึ่ง
โครงการกําลังศึกษาความเปนไปได แมวาในความเปนจริงกัมพูชาไมไดตองการพลังงานมาก
38

Asian Development Bank, Promoting subregional cooperation among Cambodia,Lao

PDR,Myanmar,Thailand,Viet Nam and Yunnan Province of the People's Republic of China: subregional energy sector
study for Asian Development Bank(Manila: Asian Development Bank, 1994), p. 2/58.
39

Ibid.,p. 2/8.
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ในขณะนั้นแตคาดวา ในชวง ค.ศ. 2005-2008 การเชื่อมโยงระหวางไทยและกัมพูชา จะมีแผนการ
สงไฟฟาสวนเกินไปยังไทย40เลขาธิการแมน้ําโขงชี้วา จะมีการรางโครงการระหวางไทยและภาค
ตะวันตกเฉียงใตของกัมพูชา คือ โครงการสะตึงมนัม 2 ซึ่งอางเก็บน้ําและการนําเขา จะอยูที่
กัมพูชาสวนโรงไฟฟาจะอยูที่ไทยแถบชานเมือง จ.ตราด โครงการนี้มีศักยภาพทางชลประทาน
อยางมาก41
กลาวโดยสรุป ความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน มีพลวัต
อยางตอเนื่องนับตั้งแตอดีต ซึ่งไดชี้ใหเห็นถึงความรวมมือเบื้องตน ในสวนของการสรางเขื่อนไฟฟา
พลังน้ํารวมทั้งการอธิบายสาเหตุหรือรากเหงาของปญหา ในกรณีของพื้นที่ทับซอนระหวางไทย
และประเทศเพื่อนบาน พลวัตดังกลาวเสมือนเปนจุดเริ่มตนของการสรางความสัมพันธระหวางกัน
โดยมี “พลังงาน” เปนตัวกําหนดทิศทางในปจจุบันและอนาคต ในบทตอไปจะชี้ใหเห็นถึงความ
รวมมือและความขัดแยงทางพลังงานกับประเทศเพื่อนบานวา ทั้งสองกรณีนั้นไดทําใหเห็นความ
ตอเนื่อง และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางประเทศมากนอยแคไหนและอยางไรบาง

40

Ibid.,p. 6/69.

41

_______2/18.

บทที่ 6
ความรวมมือและความขัดแยงทางพลังงาน
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน
ในบทนี้จะเสนอใหเห็นความตอเนื่อง ของกระบวนการสรางความรวมมือ รวมทั้งการ
พยายามแกไขความขัดแย ง จากการพิพ าทที่เ กิดขึ้นระหวา งไทยและเพื่อ นบ านในกรณีตา งๆ
ขางตน และชี้ใหเห็นถึงแรงผลักดันจากรัฐบาลระหวางไทยและเพื่อนบาน มีทิศทางความรวมมือให
ออกมาในรูปแบบตางกันออกไป รวมทั้งการพยายามแกไขขอขัดแยง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใน
สวนของความรวมมือทางพลังงานแตละดาน
ความรวมมือทางพลังงานในสวนแรก เปนความรวมมือในดานกาซธรรมชาติระหวางไทย
และพมา ไทยมาเลเซียและไทยกัมพูชานั้น จําแนกไดดังนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลง
ยาดานาและแหลงเยตากุน การพัฒนาแหลง JDA และทอสงกาซฯ TTM กับมาเลเซียรวมถึง
กระบวนแกไขความขัดแยง กรณีพื้นที่ทับซอนไทยกัมพูชา ในสวนตอมาไดแกความรวมมือเพื่อ
พัฒนาและศึกษา ความเปนไปไดเขื่อนไฟฟาพลังน้ําระหวางไทยพมา ไดแก เขื่อนทาซาง ฮัตจี ฯลฯ
ดานลาวนั้นเปนการรับซื้อไฟฟา จากเขื่อนน้ําเทิน-หินบุน หวยเฮาะ น้ําเทิน 2 และโครงการอื่นๆ
การศึกษาความเปนไปไดในการสรางเขื่อนสตึงมนัมในกัมพูชา ลําดับสุดทายคือ ศึกษาความ
ขัดแยงในโครงการพลังงานตางๆ จากมุมมองของภาคประชาชนและองคกรที่ไมใชรัฐ
6.1 ความรวมมือและความขัดแยงทางพลังงาน: กาซธรรมชาติ
6.1.1 พมา
ตารางที่ 6.1: แสดงพัฒนาการความรวมมือเกี่ยวกับพลังงานกาซฯระหวางไทยและพมา
วัน เดือน ป
มิถุนายน ค.ศ. 1991
5 ตุลาคม ค.ศ. 1993
สิงหาคม ค.ศ. 1994
กันยายน ค.ศ.1994
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995
13 มีนาคม ค.ศ. 1997

การดําเนินการ
ปตท. เรงใหมีการเจรจาในการพัฒนากาซฯในพมา
มติ ครม. ให ปตท.ดําเนินการเจรจาเรื่องซื้อกาซฯกับรัฐบาลพมา
ทั้งสองฝายเจรจาครั้งสุดทายกอนที่จะมีการซื้อขาย
ผูนําระดับสูงของไทยเยือนพมาเพื่อเจรจาซื้อขายกาซฯ
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ลงนามสัญญาซื้อขายกาซฯจากแหลงยาดานา
ไทยและพมา ลงนามซื้อขายกาซฯจากแหลงเยตากุน
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จากการเกิดวิกฤตการณน้ํามันหลายครั้งที่ผานมา รัฐบาลไทยพยายามจัดหาพลังงานอื่นๆ
เพื่อทดแทนน้ํามัน โดยในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ไดมีการริเริ่มนํากาซฯขึ้นมาใช
ประโยชนจากบริเวณอาวไทย สามารถทดแทนการนําเขาน้ํามัน ประมาณรอยละ 20 ของความ
ตองการน้ํามันทั้งหมดของไทย ซึ่งจะนํามาใชเพื่อผลิตไฟฟาโดยใชกับโรงไฟฟาบางปะกง กาซฯ
ดังกลาวไดแก หลุมสัมปทานแปลงที่ 12 ของบริษัทยูเนี่ยนออยลแหงประเทศไทย ที่ไดทําการ
สํารวจตั้งแตป ค.ศ. 1961 เปนเนื้อที่ทั้งหมด 18,697 ตารางกิโลเมตร บริษัทยูเนี่ยนออยลขายกาซฯ
ใหองคการกาซในราคา 1.04 เหรียญสหรัฐตอ 1,000 ลูกบาศกฟุต1
ตอมาแนวโนมความตองการพลังงานของประเทศสูงขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นับตั้งแตป ค.ศ. 1981 การจัดหากาซฯไดเพิ่มระดับต่ํากวา 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวันเปน 2,300
ลานลูกบาศกฟุต ในป ค.ศ. 2001 สามารถทดแทนการพึ่งพาพลังงานน้ํามัน ไดเปนจํานวนมาก ทํา
ให สั ด ส ว นการใช น้ํ า มั น ของประเทศลดลง จากสั ด ส ว นร อ ยละ 36 ของการใช พ ลั ง งานในเชิ ง
พาณิชย ทั้งประเทศในชวงป ค.ศ. 1993-4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 9 มีผลใหการ
ขยายตัวของการใชพลังงาน สูงขึ้นรอยละ 13 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหภาครัฐในขณะนั้น
ประเมินใหเตรียมการจัดหากาซฯ เพิ่มเติมใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว และขณะนั้น
คาดวาใน ค.ศ. 1999 ความตองการใชกาซฯจะมีจํานวน 2,460 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในขณะที่
การจัดหาแหลงกาซฯ ในประเทศจะมีไมเพียงพอตอความตองการใชในอนาคต โดยคาดวาจะเริ่ม
ขาดแคลนตั้งแตป ค.ศ. 1998 เปนตนไปรัฐบาลไทยจึงให ปตท. เริ่มเจรจากับรัฐบาลพมา ใน ค.ศ.
1993 ถึงความเปนไปไดในการจัดหา และนําเขากาซฯจากแหลงยาดานา2
มิถุนายน ค.ศ. 1991 ปตท.ดําเนินการเรงดวนใหมีการเจรจาในการพัฒนากาซฯ ในฝง
ตะวันตกเฉียงใตของพมา ซึ่ง ปตท.อาศัยความสัมพันธที่ใกลชิดกับนายทหารระดับสูงพมา ในชวง
รัฐบาลรัฐประหาร รสช. นายมารุต มฤคทัต (ปจจุบันคือกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด มหาชน) และ พลเอกสุนทร คงสมพงษ ไดเจรจาถึงการสัมปทาน
กาซฯที่กรุงยางกุง โดยมุงเนนไปที่แหลงกาซฯนอกชายฝงในอาวเมาะตะมะ3
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1993 ให ปตท.ดําเนินการเจรจากับรัฐบาลพมา
เพื่อรับซื้อกาซฯจากแปลงสัมปทาน ของบริษัทโททัล (Total) ใหทันแผนการกอสรางโรงไฟฟา

1

“การนํากาซธรรมชาติในอาวไทยขึ้นมาใช,” หอจดหมายเหตุแหงชาติ ก/2/2523/89.

2

“ความเปนมาของโครงการทอสงกาซฯไทย-พมา” การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, การฟนคืนสูธรรมชาติ 5 ปทอสง

กาซฯไทย-พมา (กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จํากัดมหาชน, 2545), หนา 14.
3

Marc Innes-Brown and Mark J. Valencia, “Thailand’s Resource Diplomacy in Indochina and Myanmar,”

Contemporary Southeast Asia 14, 4 (March 1993): 340.
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พลังความรอนรวมในบริเวณภาคกลางตอนลาง ซึ่งจะแลวเสร็จประมาณป ค.ศ. 1998-99 ปตท.
ไดดําเนินการเริ่มเจรจา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 โดยมีความกาวหนามาเปนลําดับ
จนกระทั่งวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ไดมีการตกลงกําหนดราคาขายกาซฯ ในการเจรจาระดับสูง
เปน 3 เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู โดยเริ่มตั้งแตกลางป ค.ศ. 1998 และไดมอบหมายใหคณะเจรจา
ระดับเจาหนาที่ไปเจรจารายละเอียดตอไป
การเจรจาครั้งสุดทาย และการจัดทําสัญญาซื้อขายไดแลวเสร็จใน วันที่ 17-29 สิงหาคม
ค.ศ. 1994 ที่ ป ระเทศไทย โดยมี ผูแ ทนจากทุ ก ฝา ยเขา ร ว ม 4 ต อ มาพลตรี ส นั่ น ขจรประศาสน
รัฐมนตรี วาการกระทรวงอุตสาหกรรม พร อมดวย ดร.สาวิ ตต โพธิวิหค รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี นายพรเทพ เตชะไพบูลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเลื่อน
กฤษณกรี ผูวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และคณะรวมทั้งสิ้น 56 คน ไดเดินทางไปเยือนพมา
ตามคําเชิญของนาย อู คิน หมอง เต็ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานพมา ไดมีการลงนามวันที่
9 กันยายน ค.ศ. 1994 เพื่อเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญของพมา เชน พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย
ประธานสลอรคและนายกรัฐมนตรี ตอมาเขาพบ พลเรือโท หมอง หมอง ขิ่น รองนายกรัฐมนตรี
และประธานคณะกรรมการการลงทุนพมา และพลโท ชิด สวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงปาไม
นอกจากการเจรจาซื้อขายกาซฯแลว ไทยยังมีความประสงคที่จะใหมีการทองเที่ยวกับพมา และ
ไทยตองการซื้ อไมที่ถูกตัดและทิ้งตามบริ เวณชายแดนของพมา รวมทั้งเขาไปลงทุนในกิจการ
เหมืองแรถานหินในพมา
วัตถุประสงคหลักในการเยือนพมาครั้งนี้ คือ การลงนามเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายกาซฯ
จากแหลงยาดานา เกิดแถลงการณรวมระหวาง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน กับนาย อู คิน หมอง
เต็ง สาระสําคัญคือ ทั้งสองฝายจะสนับสนุนการดําเนินงานตามสัญญาซื้อขายกาซฯ อันเปน
สัญลักษณของความสัมพันธ และความรวมมืออันดีในดานพลังงานระหวางสองประเทศ ทั้งฝาย
ไทยและฝายพมาเห็นพองวา ความสําเร็จในการลงนามซื้อขายกาซฯครั้งนี้ จะทําใหมีการทําความ
ตกลงในดานอื่นๆที่เปนประโยชนรวมกันตามมาอีก ซึ่งรวมถึงความรวมมือในโครงการสาละวิน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา และจะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนตางประเทศ ที่
จะเขาไปลงทุนในพมามากขึ้น5
ปตท. สามารถบรรลุขอตกลงในการซื้อขายกาซฯจากแหลงยาดานา (Yadana) ของพมา
โดยกลุมผูขายซึ่งประกอบดวย บริษัท Total Myanmar Exploration and Production, Unocal

4

กระทรวงอุตสาหกรรม, “หนังสือที่ อก.1003/5215,” 26 ตุลาคม 2537 (เอกสารอัดสําเนา)

5

กระทรวงการตางประเทศ, “หนังสือที่ กต1103/68151,” 26 กันยายน 2537 (เอกสารอัดสําเนา)
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Myanmar Offshore Co., Ltd และรัฐบาลพมา โดย Myanmar Oil and Gas Enterprise ได
กําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาการผลิตกาซฯ จากแหลงยาดานา และกอสรางทอสงกาซฯในปริมาณ
มากกวา 500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ขายใหกับ ปตท. เพื่อจําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย นําไปผลิตกระแสไฟฟาที่จังหวัดราชบุรีในป ค.ศ. 1998 โดยทั้งสองฝายไดกําหนดใหมี
การลงนามบันทึกขอตกลงสองฉบับ ดังนี้
(1) ฉบับแรกเปนบันทึกขอตกลง ในความรวมมือทางดานปโตรเลียม และพลังงานที่มีเนื้อหา
สาระในระดับกวางๆ ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีพลังงานของพมา
ครอบคลุมเรื่องการเขารวมทุน ในโครงการพัฒนาแหลงกาซฯยาดานาของบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) เรงรัดใหมีการเจรจาและตกลงซื้อขายกาซฯ จากแหลงยาดานา
และสนับสนุนใหมีการวางทอสงกาซฯ มาเชื่อมกับทอสงกาซฯทางฝงไทย บริเวณชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ความสําเร็จในโครงการดังกลาว จะเปนการปูทางไปสูความรวมมือทางดานพลังงาน
อื่นๆของสองประเทศในอนาคต
(2) ฉบับที่สอง เปนบันทึกขอตกลงในการซื้อขายกาซฯจากแหลงยาดานา ที่มีเนื้อหาตามที่
คูสัญญาไดเจรจาตกลงกันแลว ทั้งนี้บันทึกขอตกลงดังกลาวจะมีขอความที่กําหนดใหขอตกลง
ดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลแลว โดยมีสาระสําคัญของขอตกลงในการซื้อ
ขายกาซฯจากแหลงยาดานาดังนี้
- ปตท.จะรับซื้อกาซฯที่ชายแดนในปริมาณ 525 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยจะเริ่มทยอยรับ
กาซฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1998 เปนตนไป
- กําหนดสูตรปรับราคากาซฯในระยะยาว ตามการปรับตัวของดัชนีราคาทางเศรษฐศาสตร
และราคาน้ํามันซึ่งเมื่อยอนกลับไปในชวงตนป ค.ศ. 1994 แลวราคากาซฯ ณ ชายแดนไทย
ประมาณ 2.5 เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู
- สําหรับราคาซื้อขายกาซฯตั้งแตกลางป ค.ศ. 1991 เปนตนไปจนครบ 15 เดือนใหยืนราคา
ขายไวที่ 3 เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู หลังจากนั้นราคาไปตามสูตรปรับราคาที่กําหนด
- อายุสัญญา 30 ป6
เกี่ยวกับการนํามาใชประโยชนนั้น ปตท.ไดรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นํ า ก า ซฯมาใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ การผลิ ต ไฟฟ า เป น หลั ก โดย ปตท.จะวางท อ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว ที่ชายแดนเหมืองปล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนจุดสงมอบกาซ

6

กระทรวงอุตสาหกรรม,“หนังสือที่ อก.1003/4572,” 26 กันยายน 2537. (เอกสารอัดสําเนา)
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มายังโรงไฟฟาขนาด 2,800 เมกะวัตตของ กฟผ.ซึ่งจะสรางขึ้นที่ จ.ราชบุรี รวมระยะทางประมาณ
300 กิโลเมตร และประมาณคากอสราง 10,000 ลานบาท7
2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 รัฐบาล นายชวน หลีกภัย ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซฯ
จากแหลงยาดานา ระหวา งไทยกับพมาโดยมีผูแทนฝายซื้อคือ นายเลื่อน กฤษณกรี ผูว าการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนผูลงนาม สวนผูแทนฝายพมาและบริษัทรวมทุน ไดแก
นาย อู เป จี กรรมการผูจัดการบริษัทน้ํามันและกาซฯแหงสหภาพพมา นาย เจ เอ็ม เบิรก ผูแทน
จาก บริษัท Total Myanmar Exploration and Production จํากัด นายมารตี้ เอ็ฟ มิลเลอร ผูแทน
จากบริษัทยูโนแคลฯ นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ป โ ตรเลี ย มจํ า กั ด (มหาชน) เป น ผู ล งนามทั้ ง นี้ โ ดยมี นายไตรรงค สุ ว รรณคี รี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม และ นาย อู คิน หมอง เต็ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแหงสหภาพ
พมาไดรวมในพิธีลงนามดวย8
ใน ค.ศ. 1997 รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดําเนินการสานตอนโยบายโดยเฉพาะ การ
สร า งท อก า ซฯจากพม า มายั ง ชายแดนจั ง หวั ด กาญจนบุรี ได มีก ารนํ า ผูคั ดค า นและสนั บ สนุ น
โครงการทอกาซฯมาหารือที่ทําเนียบรัฐบาล โดยนายกสรุปวาทั้งสองกลุมไมไดคัดคานโครงการ
และจะไมมีการชะลอโครงการทอกาซฯไทย-พมา นาย กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม ใหเ หตุ ผลกั บสื่อถึ งความจํา เปนในโครงการทอก า ซฯไทยพมา วา เมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตัวและจํานวนประชากรเพิ่ม ความตองการพลังงานก็เพิ่มอยางตอเนื่องในระดับ 1,000 เมกะ
วั ต ต ต อ ป ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งจั ด หาแหล ง ก า ซฯ เพื่ อ ใช เ ป น พลั ง งานในการผลิ ต
กระแสไฟฟา ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนการเตรียมพรอมสําหรับพื้นที่
พัฒนาภาคตะวันตกของประเทศ และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ในภาคตะวันตก
และเป น การประสานความร ว มมื อ ระหว า งไทยกั บ พม า ซึ่ ง ประโยชน ที่ จ ะได รั บ คื อ สามารถ
ประหยัดคาเชื้อเพลิง เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลผลิตกระแสไฟฟา ไดปละ
7,000 ลานบาท9 รัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย สมัยตอมาไดให ปตท. ดําเนินการโครงการวางทอกาซ
ตอไปเพื่อใหเห็นแกประโยชนสวนรวม และไมมีทางยกเลิกโครงการดังกลาว10
แหลงเยตากุนบริเวณอาวเมาะตะมะ ซึ่งอยูทางตอนใตของแหลงยาดานาไดมีการลงนาม
สัญญากันไปแลว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1997 ระหวาง นายกร ทัพพะรังสี และนาย อู คิน
7

กระทรวงการตางประเทศ,“หนังสือที่ กต.1103/68151,” 26 กันยายน 2537. (เอกสารอัดสําเนา)
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“ไทยซื้อกาซฯพมาปละหมื่นลาน,” ประชาชาติธุรกิจ (5 กุมภาพันธ 2538): 7.

9

“ทอกาซฯพมาจิ๋วเคลียรเอง,” ไทยรัฐ (8 มิถุนายน 2540): 1,21.

10

“ชวนไฟเขียวทอกาซฯ ปตท.” ไทยรัฐ (10 กุมภาพันธ 2541): 1,13.
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หมอง เต็ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแหงชาติพมา โดยมีปริมาณสํารองกาซฯตามที่ตกลงไว
ในสัญญา 1.1 ลานลานลูกบาศกฟุต โดย ปตท.จะรับซื้อ 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระยะเวลา
30 ป สงกาซฯเขาในระบบในป ค.ศ. 1999 โดยกลุมที่ไดรับการสัมปทานแหลงเยตากุน ไดแก
บริษัท เท็กซาโก เอ็กซพลอเรชั่น เมียนมาร อิงค จํากัด ถือหุนรอยละ 35.4166 บริษัทพรีเมียร
ปโตรเลียม เมียนมารจํากัด รอยละ 21.25 บริษัท นิปปอน ออยล เอ็กซพลอเรชั่น (เมียนมาร) จํากัด
รอยละ 14.1667 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนลรอยละ 14.1667 และ บริษัทน้ํามันและกาซฯ
แหงพมารอยละ 1511
แหลงเยตากุนอยูระหวางจุดเชื่อมตอของ แปลง M12 M 13 และ M14 ทั้งนี้จุดสงมอบกาซ
จะเปนจุดเดียวกับแหลงยาดานา คือ บริเวณบานอีตอง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การ
ขนก า ซฯยั ง อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ผู สัม ปทาน โดยดํ า เนิ น งานภายใต ก ารดู แ ลของ
Moattama Gas Transportation Company Limited (MGTC) ซึ่งแหลงเยตากุนจะเปนทอขนาด
20 นิ้วมายังชายแดนบานอีตอง เปนระยะทาง 270 กิโลเมตร จะบรรจบกับทอจากแหลงยาดานา12
กาซฯจากแหลงดังกลาว จะใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาราชบุรี และโรงไฟฟาของบริษัทไตรเอ็นเนอ
จี้ (ทีโค) ตามสัญญาที่ ปตท.เริ่มสงใหกับ บริษัททีโคใน ค.ศ. 2000 แตใน ค.ศ. 1999 แหลงเยตา
กุนไดสํารวจพบปริมาณกาซฯเพิ่มเปน 2.92 ลานลานลูกบาศกฟุต จากเดิมที่มีปริมาณสํารองกาซฯ
1.1 ลานลานลูกบาศกฟุต ภายใตการพัฒนาของบริษัทเปโตรนาสจากมาเลเซีย รอยละ 30 บริษัท
พรีเมียร ปโตรเลียม รอยละ 26.6 บริษัท นิปปอน ออยล เอ็กซพลอเรชั่น จํากัด รอยละ 14.2 บริษัท
ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 14.2 และบริษัทน้ํามันและกาซฯแหงพมา รอยละ 1513
ค.ศ. 2000-2002 ไทยไมไดรับกาซฯจากพมาอยางที่คาดการณไว เนื่องจากเศรษฐกิจ
ชะลอตัวและทําใหการบริโภคกาซฯลดลงตามไปดวย อีกทั้งการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรีไมเสร็จทัน
ตามกําหนด ปตท.จึงขอเลื่อนการรับกาซฯจากแหลงเยตากุน ไปใน ค.ศ. 2007-2008 ซึ่ง ปตท.ตอง
จายเงินคา Take or pay ประมาณ 4,500 ลานบาท จากแหลงยาดานาเดิมที่ตองจายตั้งแตป ค.ศ.
1998-2000 เปนจํานวน 31,000 ลานบาท14 การซื้อจากแหลงเยตากุน ไดกําหนดกรอบการเจรจา
กับผูขายกาซฯไว 3 ประเด็น คือ 1) เปนการเลื่อนการรับกาซฯสวนที่เพิ่มออกไป ในลักษณะที่จะ

11

“เท็กซาโก ยันไมทิ้งกาซฯบอเยตากุน ปตท.ยันยังเดินหนาเพิ่มแหลงสํารอง,” วัฏจักร (14 สิงหาคม 2540): 2.

12

“ปริมาณกาซฯสํารองและความสามารถผลิตกาซฯ,” สยามโพสต (7 ธันวาคม 2540): 17.

13

“ผูคากาซฯพมาหวั่นโรงไฟฟาราชบุรีลาชาดอกพบสุวัจนขอคํายืนยันรับกาซฯไดตามสัญญา” กรุงเทพธุรกิจ (9

ธันวาคม 2542): 21.
14

“สุริยะเดินหนาไลบี้ผูผลิตกาซฯพมาลดคากาซฯสิ้นปใหคนไทยอีกระลอกมูลคาหมื่นลาน,” ผูจัดการรายวัน (28

พฤศจิกายน 2544): 4.
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ทยอยรับกาซฯเปนขั้นบันได โดยแหลงเยตากุนไดเริ่มผลิตกาซฯตั้งแต พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ผลิต
ไดขั้นแรก 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน แตในสัญญากําหนดไววา ตองรับกาซฯ 200 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน และเพิ่มเปน 260 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในเดือนเมษายน ป ค.ศ.2004 ซึ่งปตท. เจรจา
กับผูขายยอมรับการขอเลื่อนสวนที่เพิ่มออกไป โดยจะเปนในลักษณะทยอยรับ 2) ขอใหผูขายกาซ
ฯดําเนินการสนับสนุนโรงไฟฟา ซึ่งอาจจะเปนสวนลดในรูปของไฟฟา และ 3) กาซฯในสวนที่เกินนี้
ปตท.ขอใหผูขายกําหนดราคา ใหแขงขันกับราคาน้ํามันเตาได เพราะเกรงวาหากตอไปราคาน้ํามัน
เตาถูกกวา ราคากาซฯอาจจะเกิดปญหาได จึงเจรจากับแหลงเยตากุนวาไมใหกาซฯราคาสูงกวา
น้ํามันเตา15
ใน ค.ศ. 2003 ในการประชุมความรวมมือดานยุทธศาสตรเศรษฐกิจ ระดับผูนําที่เมือง
พุกามประเทศพมา ไทยไดเจรจากับพมาในสองระดับคือ รัฐบาลตอรัฐบาล โดยจะให ปตท.เขาไป
ชวยในดานการพัฒนาเพิ่มมูลคาของกาซฯในพมา โดยจัดตั้งโรงแยกกาซฯในฝงพมา ตรงชวงที่ติด
กับจังหวัดราชบุรี และจะมีโครงการรวมกันในการนํากาซฯหุงตม ที่แยกไดไปจําหนายในบังคลา
เทศในอนาคต อี ก ทั้ ง ปตท.สผ.มี แ ผนลงนามกั บ รั ฐ บาลพม า ในการเข า ไปสํ า รวจและผลิ ต
ปโตรเลียมแหลงใหม 2 แปลง ในอาวเมาะตะมะใกลแหลงยาดานาและเยตากุน โดยถือหุนสัดสวน
50:50 คาดวาจะมีปริมาณกาซฯสํารอง 7.5 ลานลานลูกบาศกฟุต และทางพมาไดเรงใหไปสํารวจ
โดยเร็ว16 ค.ศ. 2005 ปตท.สผ. ไดรับซื้อกาซฯเพิ่ม จากแหลงเยตากุนเปน 400 ลานลูกบาศกฟุต
หรือ 11.32 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน และปตอมาไดเจรจากับพมา เพื่อเพิ่มการนําเขากาซฯจาก
แหลงเยตากุนอีก 100 ลานลูกบาศกฟุต หรือ 2.83 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน17
อาจกล า วได ว า การพั ฒ นาและจั ด หาแหล ง พลั ง งานก า ซฯในพม า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
นโยบายพลังงานไทย เนื่องจากพมามีแหลงทรัพยากรจํานวนมากที่ยังไมไดสํารวจ การพัฒนา
แหลงกาซฯในพมาถือเปนแนวทางที่เหมาะสม ในการตอบสนองความตองการพลังงานของไทยที่
เพิ่มมากขึ้นทุกป การเขาไปรวมทุนสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานในพมา จะสงผลใหปริมาณ
พลังงานสํารองของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลดีอยางมากตอความมั่นคงทางพลังงานของไทย การ
สํารวจแหลงกาซฯในพมานับวาคุมคาการลงทุน มากกวาประเทศอื่นๆที่หางไกลออกไป และการที่
ไทยและพมามีชายแดนติดตอกันจึงเปนการสะดวก ในการขนสงและประหยัดคาใชจายในการ

2548): 8.

15

“ประเสริฐ บุญสัมพันธ คียแมนในการเจรจาราคากาซฯพมา,” ประชาชาติธุรกิจ (14 มกราคม 2545): 8.

16

“ปตท.สผ.รวมทุนพมาสํารวจแหลงกาซฯ,” กรุงเทพธุรกิจ (6 พฤศจิกายน 2546): 26.

17

“บริษัทออสซี่ลงนามสํารวจแหลางเยตากุนรัฐบาลจิงโจปากดีแตเมินเอกชนเซ็งลี้,” ผูจัดการรายวัน (13 พฤศจิกายน
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ขนสงพลังงานมายังไทย การลงทุนในพมาจะนํามาซึ่งความสัมพันธอันดี ทั้งดานการเมืองและ
เศรษฐกิจที่จะชวยใหรัฐบาลพมาใหความรวมมือดานอื่นๆ กับไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต
6.1.2 มาเลเซีย
ตามธรรมนูญองคกรรวมไทย-มาเลเซีย และสัญญาแบงปนผลผลิตไดกําหนดนโยบาย
การจําหนายกาซ ที่กลุมปโตรเลียมสํารวจพบในเชิงพาณิชยวา จะตองจําหนายกาซรวมกับองคกร
รวม ไทย-มาเลเซีย โดยไมมีการแบงแยกการจําหนาย กลาวคือ ขายสูตลาดเดียวกันและราคา
เดียวกัน สวนจะเปนตลาดใดหรือราคาใดนั้น กลุมบริษัทปโตรเลียมตองไดรับความเห็นชอบจาก
องคกรรวมมาเลเซียกอน คณะกรรมการองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ในการประชุมครั้งที่ 12 ในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ไดกําหนดใหมีการจําหนายกาซ สนองความตองการในตลาดของประเทศ
ไทยและของมาเลเซียกอนเปนลําดับแรก และเสนอแนะแนวทางที่ทั้งสองประเทศ อาจจะรวมมือ
กันประสานประโยชนจากการพัฒนาโครงการ ใชประโยชนกาซจากแหลง JDA ตอเนื่องไป ซึ่งเปน
การสืบทอดเจตนารมณ ตามหลักการขององคกรของทั้งสองประเทศ ที่จะรวมทุนและแบงปน
ผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน คณะกรรมการองคกรรวมไทย-มาเลเซีย ไดพิจารณาแลววาการ
จําหนายกาซฯใหกับไทยนั้น มีความเปนไปไดสูงกวามาเลเซีย เนื่องจากความตองการใชพลังงาน
ของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการใชกาซฯในการผลิตไฟฟา ซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ในขณะที่แหลงกาซธรรมชาติมีอยูจํากัด ประกอบกับเปโตรนาสผูถือสัมปทานรวม สนับสนุนการ
จําหนายกาซฯในพื้นที่ดังกลาวใหกับไทยทั้งหมด18
คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1996 เห็นชอบใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
(ปตท.) ลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานง (Memorandum of Intent) กับบริษัทน้ํามันแหงชาติ
มาเลเซีย Petroleum Nasional Berhad (Petronas) ในการรวมซื้อกาซจากแหลง JDA พฤษภาคม
ปเดียวกัน ปตท.และเปโตรนาส (กลุมผูซื้อ) ไดทําการเจรจากับกลุมผูขาย ซึ่งไดแก องคการรวม
ไทย-มาเลเซีย (MTJA) และ กลุมบริษัทน้ํามันผูประกอบการ และไดลงนามบันทึกความเขาใจการ
ซื้อขายกาซ (MOU) กับกลุมผูขาย ตอมาในการประชุม MTJA เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1997
ผูวาการ ปตท. และ President ของเปโตรนาสไดประชุมเพื่อเรงรัดหาขอสรุปการซื้อขายกาซฯจาก
แหลง JDA และไดทําขอตกลงดังกลาวในรูปของ Heads of Agreement (HOA) และลงนามใน
วั น ที่ 19 กั น ยายน ค.ศ. 1997 โดยข อ ตกลงดั ง กล า วจะมี เ มื่อ ได รับ อนุมั ติ จ ากรั ฐ บาลไทยโดย
คณะรัฐมนตรี ภายหลังบรรลุขอตกลงในนาม HOA ปตท. และเปโตรนาสไดทําการเจรจากับกลุม

18

กระทรวงอุตสาหกรรม “หนังสือที่ อก1003/ ,” กุมภาพันธ 2539 (เอกสารอัดสําเนา)

114
ผูขายกาซฯ และสามารถบรรลุขอตกลง และไดมีการยกรางขอตกลงในการซื้อขายกาซฯ (Gas
Sales Agreement-Heads of Agreement หรือ GSA-HOA) ระหวางกลุมผูซื้อและกลุมผูขายใน
แปลง A-18 และ B-17/C-19 รวมกัน ซึ่งขอตกลงนี้จะมีผลเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
ไทย19
6.1.2.1 โครงการทอสงกาซ TTM และ โครงการโรงแยกกาซ
โครงการจะประกอบไปดวย การวางทอกาซในพื้นที่พัฒนารวมไทยและมาเลเซีย รวม
ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 400 กิโลเมตร เพื่อขนสงกาซฯจากพื้นที่พัฒนารวมไปยังระบบทอกาซ
ของ ปตท.และเปโตรนาส เพื่อทั้งสองจะนํากลับไปใชประโยชนในประเทศของตนตอไป ซึ่งระบบ
ทอกาซจะแบงเปนสองสวนคือ
ก. การวางทอกาซในทะเลเชื่อมทอกาซ ในแปลง A-18 ในระบบกาซของปตท.ในแปลง B-17
เปนระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เพื่อขนสงกาซฯของปตท.จากแปลง A-18 ไปรวมกับ
กาซฯของปตท.ในแปลง B-17 และขนสงเขาระบบทอกาซในทะเลของ ปตท. เพือ่ ขนสง
ตอไปขึ้นฝงทีม่ าบตาพุด จ.ระยอง
ข. การวางทอกาซจากแหลงกาซในแปลง A-18 เชื่อมกับระบบทอกาซบนบกของเปโตรนาส
(PGU III) ทางตอนเหนือของมาเลเซีย โดยจะเปนการวางทอในทะเลจากพืน้ ที่พฒ
ั นารวม
มาขึ้นฝง ที่สงขลา เปนระยะทางประมาณ 225 กิโลเมตร และการวางทอกาซบนบกจากจุด
ขึ้นฝงถึงชายแดนไทยและมาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนระยะทางประมาณ
86 กิโลเมตร และการวางทอกาซบนบกจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ถึงระบบทอกาซของเป
โตรนาสในรัฐเปลิส เปนระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ระบบทอกาซนี้จะขนสงกาซของ
ปตท.ที่จะนํามาใชประโยชนทางภาคใตตอนลางของไทยอีกดวย
โครงการโรงแยกกาซจะตั้งอยูบริเวณอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อใหบริการแยกกาซ
ของปตท.และเปโตรนาส ทีข่ ึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยจะแยกกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และกาซ
ธรรมชาติเหลว (NGL) ออกซึ่งในระยะแรก จะทําการติดตั้งโรงแยกกาซฯหนวยที่ 1 ที่มีกาํ ลังการรับ
กาซวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต ในป ค.ศ. 2001 และคาดวาจะขยายการติดตั้งโรงแยกกาซหนวย
ที่ 2 ในขนาดใกลเคียงกันในป ค.ศ. 2004-2005 ทั้งนีข้ นาดของโรงแยกกาซดังกลาว จะขึน้ อยูก ับ
ปริมาณการผลิตกาซจากพืน้ ทีพ่ ัฒนารวม

19

กระทรวงอุตสาหกรรม “หนังสือที่ อก 1003/5456,” 19 ธันวาคม 2540 (เอกสารอัดสําเนา)
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6.1.2.2 โครงการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ
นอกจากโครงการทั้งสองขางตนของปตท.และเปโตรนาส จะไดศึกษาและหาโอกาส
พัฒนาโครงการใชประโยชนกาซดังกลาว ในภาคใตตอนลางของไทยและทางเหนือของมาเลเซีย
ตอไป เชน โครงการผลิตไฟฟา (IPP/SPP) โครงการจําหนายกาซอุตสาหกรรม โครงการจําหนาย
คารบอนไดออกไซดเหลว ฯลฯ ซึ่งในสวนนี้ปตท.จะไดรวมวางแผนกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตตอนลางของไทย และให
สอดคลองรองรับกับโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-ไทย-มาเลเซีย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development Project หรือ IMT-GT) ตอไป20
วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1998 นายชวน หลีกภัย และนายมหาเธร โมฮัมหมัด
นายกรัฐมนตรีของสองประเทศ รวมเปนสักขีพยานการลงนามขอตกลงเบื้องตนของสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ จากแหลงในพื้นที่พัฒนารวม ตอมาวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1999 นายกรัฐมนตรีทั้ง
สองรวมลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ จากพื้นที่พัฒนารวม โดยมีสัญญาทั้งสิ้น 4 ฉบับ
1) สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมแปลง A-18 ในปริมาณเริ่มตน 390 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน มีกําหนดสงกาซธรรมชาติในกลางป ค.ศ. 2002 ระหวาง
- กลุมผูซื้อ: ปตท.และเปโตรนาส (ฝายละ 50:50)
- กลุมผูขาย: องคกรรวมไทย-มาเลเซีย,บริษัทไตรตัน ออยล จํากัด,บริษัทเปโตรนาสซารีกาลิ
2) สัญญาผูถือหุนบริษัทรวมทุนสาระสําคัญ คือ ปตท. และเปโตรนาสจะรวมทุนบนหลักการ
50:50 เพื่อดําเนินโครงการทอสงกาซธรรมชาติ และโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย
3) สัญญาการใหยืมคืนกาซ สาระสําคัญคือ ปตท.และเปโตรนาสจะรับซื้อกาซจาก JDA ฝาย
ละ 50:50 โดยเปโตรนาสจะรับซื้อและรับผิดชอบสัญญาซื้อขายกาซกอนในชวงแรกสวน
ปตท.จะรับซื้อในระยะตอมา และหากปตท.รับกาซฯในปริมาณสะสมที่นอยกวาสิทธิและ
ปริมาณสํารองในแหลงนี้มีไมเพียงพอ เปโตรนาสจะจัดหาจากแหลงอื่นของมาเลเซียมา
ทดแทน
4) สัญญาแมบทการรวมทุนสาระสําคัญคือ ปตท.และเปโตรนาส จะรวมศึกษาความเปนไป
ได ข องการร ว มทุ น ในโครงการใช ป ระโยชน ก า ซจาก JDA ในพื้ น ที่ เ ป า หมายได แ ก 5
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย และรัฐเปลิสและรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย21

20

กระทรวงอุตสาหกรรม “หนังสือที่ อก 1003/859,” 23 มีนาคม 2541 (เอกสารอัดสําเนา)

21

“จับตาทอกาซไทย-มาเลเซีย ซ้ํารอยทอกาซไทยพมา,” ดอกเบี้ยธุรกิจ (8 พฤศจิกายน): 5.
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ภายหลังการลงนามบันทึกความเขาใจแลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงระหวางการรับกาซของ
ทั้งสองประเทศ จากที่เสนอไววาไทยจะเปนฝายรับกาซกอนนั้น ทางการมาเลเซียไดมีการชี้แจงวา
มาเลเซียจะขอรับกาซกอน เนื่องจากมาเลเซียมีความตองการใชกาซชัดเจน และเรงดวนกวา
เพราะมาเลเซียตองนําไปใชในการผลิตพลังงานไฟฟา หลังจากที่โครงการเขื่อนบากูนไฮโดรลิกที่
รัฐซาราวัคซึ่งจะสรางขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา เกิดปญหาการระดมเงินทุน ดังนั้นรัฐบาล
มาเลเซียจึงตองชะลอโครงการ ซึ่งหมายความวากาซธรรมชาติที่มาจากแหลง JDA นี้ มาเลเซียมี
ความชัดเจน ในการนําไปเพื่อผลิตกระแสไฟฟาทดแทนเขื่อนบากูนไฮโดรลิก22
6.1.2.3 ผลประโยชนที่คาดวาฝายไทยจะไดรับ
นอกจากจะเปนการกระชั บความสัม พั นธร ะหวา งไทย และมาเลเซี ยใหแน นแฟน แลว
รัฐบาลไทยไดเนนย้ําถึงผลประโยชน จากโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซียวา หากความ
รวมมือ JDA ระหวางสองประเทศเกิดขึ้นแลว สงผลใหพื้นที่ภาคใตของไทยและภาคเหนือของ
มาเลเซียมีการพัฒนาหลายดาน ซึ่งแนนอนยอมเปนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การคา ตาม
แนวชายแดนของทั้งสองมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดานหนึ่งจะชวยลดปญหาความไมสงบตามพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
รัฐบาลไทยคาดการณวา ภาคใตของไทยมีความตองการใชไฟฟาประมาณ 1,400 เมกะ
วัตต และ 260 เมกะวัตต สําหรับภาคใตตอนลางซึ่งมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 8-9
ตอป ทั้งนี้ กฟผ.ไดมีแผนที่จะดําเนินโครงการ IPP ทางภาคใตหนวยละ 300 เมกะวัตต ในป ค.ศ.
2007 2009 และ 2011 ตามลําดับ อีกทั้งอุตสาหกรรมทางภาคใตตอนลางของไทย สวนใหญใช
น้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีความตองการใชปริมาณ 70 ลานลิตรตอป อุตสาหกรรมสวนใหญอยู
ใน จ.สงขลา บริเวณทางหลวงหมายเลข 407 และ 43 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมฉลุง ซึ่งมีแนวโนม
นาจะมี SPP ขนาดประมาณ 130 เมกะวัตต มารองรับอุตสาหกรรมในนิคมดังกลาว นอกจากนี้ อ.
จะนะ อ.นาทวี และ อ.สะเดา ยังเปนบริเวณที่มีศักยภาพสูง ที่จะสามารถพัฒนาเปนเขตนิคม
อุตสาหกรรมไดในอนาคต23
โครงการนี้จะชวยเพิ่มความมั่นคงดานอุปทานพลังงานของไทยและมาเลเซีย กลาวคือ
กาซ LPG ที่คาดวาจะมีปริมาณการบริโภคมากขึ้นเปน 90 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ใน ค.ศ. 2011

22
23

“ผาโครงการทอกาซเจดีเอ ระวังไทยเสียทามาเลเซีย,” ผูจัดการรายวัน (29 เมษายน 2541): 6.

ฝายธุรกิจกาซธรรมชาติ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย, “โครงการรวมทุนทอสงกาซและโรงแยกกาซระหวาง ปตท.
และเปโตรนาส,” 7 พฤษภาคม 2541 (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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ความตองการดังกลาว เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยาง
ในภาคใตของไทย ซึ่งจะพบวา LPG ใชเพื่อใหความรอนแกวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี และเปน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนตรถบรรทุก รถแทรกเตอร และรถบัส24นอกจากนี้ยังเกิดการสรางงานจะชวย
ลดป ญ หาเศรษฐกิ จ และป ญ หาการว า งงานของประชาชนในพื้ น ที่ เพราะจะมี โ รงแยกก า ซ
ธรรมชาติไปตั้งอยู โดยเชื่อมโยงกับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไดเปนอยางดี
อีกทั้งภายใตกรอบการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT ซึ่งสอดคลองผลประโยชนกับ
โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย บริษัทผูพัฒนา สํารวจผลิตกาซธรรมชาติไดแก Total Exploration,
Unocal (Thailand) และ ปตท.สผ.ไดรวมทุนเพื่อสรางทาเรือน้ําลึกที่ จ. สงขลา กวาง 300-400
เมตร ซึ่งเปนทาเรือขนาดใหญใชเงินลงทุนรวม 800 ลานบาท เพื่อรองรับการขนสงและขนถาย
อุปกรณการผลิตและสํารวจปโตรเลียม ในบริเวณพื้นที่ดังกลาว เชน แหลงเอราวัณ เบญจมาศ
และบงกช รวมทั้งแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย25 หลังจากที่มีการลงนาม MOU ระหวางสอง
รัฐบาลผานไปเพียงสองวันเทานั้น
6.1.3 กัมพูชา
การที่บริ ษัท น้ํา มั น ตา งชาติ มี ค วามตองการที่ จ ะสัม ปทานน้ํา มั นและกา ซฯในกั ม พูชา
รวมทั้ ง การตื่ น ตั ว ของหลายๆองค ก รใหญ ต อ สภาพความอุ ด มสมบู ร ณ ท างแหล ง พลั ง งาน
ปโตรเลียมในกัมพูชา ในบทที่แลวนั้น สวนหนึ่งเปนพื้นที่ซึ่งไทยเองไดเรียกรองมาตั้งแตอดีตเชนกัน
ทวากัมพูชามีแนวโนมที่จะตองการประกาศใหทั่วโลกไดรับรูมากกวา เนื่องจากรายไดจากการ
ประกอบการภายใตพื้นที่ทับซอนทางทะเลนี้ จะเปนประโยชนตอรัฐบาลกัมพูชาในอนาคต อีกทั้ง
กัมพูชายังตองการความชวยเหลือจากภายนอกอีกมหาศาล ในการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น ทางฝายไทยเองก็ไมไดนิ่งเฉยเพื่อไมให
กัมพูชาและประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งองคกรตางๆเหลานั้นดําเนินการเพียงฝายเดียว
รัฐบาลไทยเคยประกาศใหสัมปทานปโตรเลียมแก บริษัทไทยแลนด กัลฟ ออลย คอมปานี
เมื่อ ค.ศ. 1967 ในชวงป ค.ศ. 1971-73 ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ตางประกาศอางเขตไหลทวีป
ของตนเองในอาวไทย จนทํา ใหเ กิดพื้นที่ทับซอนกินอาณาบริเวณถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร
ในชวงที่ผานมา รัฐบาลสามประเทศปรับปรุงพื้นที่ทางทะเลเรื่อยมา จนในที่สุดมีการขีดเสนแบง

24

“Pipeline to prosperity,” Bangkok Post (7 Nov 1999): 6.

25

“ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทุนผุดทาเรือน้ําลึกที่สงขลา,” กรุงเทพธุรกิจ (24 เมษายน 2541): 15.

118
เขตแดนใหมจนเหลือพื้นที่ทับซอนระหวางไทยกับกัมพูชา พื้นที่นี้ไดมีการจัดเปนแปลงสัมปทาน
ปโตรเคมีหมายเลข G 9/43 มีพื้นที่ 26,000ตารางกิโลเมตร26
ในป ค.ศ. 2003 ไทยไดใหสัมปทานสํารวจขุดเจาะ และผลิตกับบริษัทเอกชน 4 กลุม ไดแก
บริษัท Thailand Block 5&6 LLC ในแปลงสัมปทานที่ 5-6 บริษัท บริติช แกส เอเชีย อิงค ในแปลง
สัมปทานที่ 7-8-9 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ในแปลงสัมปทานที่ 10-1113 และพื้นที่ 12 (A) 12 (B) และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดในแปลงสัมปทาน
G9/4327
อาณาเขตทางทะเลเริ่มจากจุดที่ 73 ขามมาที่จุดสูงสุดฝงไทยที่เกาะกูด และลงมาทางใต
ตามมาดวยเสนแบงครึ่งระหวางเสนแนวฝงทะเลของสองประเทศ ในป ค.ศ. 1994 บริษัทน้ํามัน
จากอังกฤษและญี่ปุนตั้งอยูริมขอบของพื้นที่ทับซอน เพื่อสํารวจคอนเดนเสทและกาซฯซึ่งไดรับ
สิทธิในนานน้ําจากกัมพูชา เพียงแตรอผลการเจรจาระหวางไทยและกัมพูชา ในชวงตน ค.ศ. 1995
ไทยและกัมพูชาเห็นพองที่จะจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อแกไขขอพิพาทแตในชวง ค.ศ. 1997 ไมมีการ
แกไขปญหาใดๆ ประกอบกับเปนปวิกฤตในกัมพูชา รวมถึงการเปลี่ยนรัฐบาลไทย ปตอมาไทยและ
เวียดนามลงนามสัญญาในการตกลงพื้นที่ทับซอนในอาวไทย ซึ่งจะรวมกับกัมพูชาดวยแตถูก
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคัดคาน ตอมาในป ค.ศ. 2000 ฝายกัมพูชาเสนอวาไทยควรจะพักประเด็น
อธิปไตยไวกอน จึงจะทําใหการพัฒนาพื้นที่ทับซอนรวมกันเริ่มตน โดยนายกฯฮุนเซนกลาววา
“ผมบอกทางการไทยอยางชัดเจนวาถาไทยตองการทําใหเรื่องอธิปไตยกระจาง
เราจะไมสามารถบรรลุขอตกลงไดภายใน 200 ปนี้แนๆ ฉะนั้นมารวมกันใชประโยชน
ดีกวา”
แตทางการไทยปฏิเสธคําเชิญของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา28
ในชวงเวลาดังกลาวจะเห็นวา ประเด็นพื้นที่ทับซอนนี้ยังไมมีการบรรลุผลเทาที่ควร สืบ
เนื่องมาจากการที่ตางฝายตางอางผลประโยชน และลังเลวาจะไดหรือเสียประโยชนมากกวากัน
สงผลใหการดําเนินการลาชาลงไปอีก


อางอิงพื้นที่ประมาณ 25,000-27,000 ตารางกิโลเมตร

26

“ขุมทรัพยทะเลลึกแหลงกาซมหึมา‘ไทย-เขมร’ตางชาติรอเคี้ยว,” โพสตทูเดย (13 พฤษภาคม 2546): A4.

27

“ขุมทองไหลทวีปไทย-กัมพูชา “เชฟรอน” ฮุบสัมปทานปโตรเลียม” ประชาชาติธุรกิจ (15 มิ.ย. 51): 7.

28

Nayan Chanda, “Cambodia and Thailand: So Much Oil, So Hard to Get,” Far Eastern Economic Review

164, 24 (June 2001): 28-29.
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2001 รัฐบาลไทยโดย นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ และนาย สก อัน ผูรับผิดชอบประเด็นพื้นที่ทับซอนฯของรัฐบาลกัมพูชา
ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ ในพื้นที่ทับซอน
เพื่อแบงปน และพื้นที่อื่นๆใหเปนพื้นที่พัฒนารวม ซึ่งกอนหนานี้ นายสุรเกียรติ์ไดหารือกับนาย
ฮอนัมฮง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกัมพูชา โดยหารือเกี่ยวกับการสรางทางรถไฟ
ถนนเชื่อมโยงระหวางกัน ซึ่งทางการกัมพูชาไดขอความชวยเหลือจากไทย เสนทางจากปอยเปตไป
ยังศรีโสภณ ซึ่งบันทึกดังกลาวจะสงไปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา กอนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะเดินทาง
เยือนกัมพูชาในสองสัปดาหตอมา29
จากการศึกษารวมกันของสหประชาชาติ ธนาคารโลก และมหาวิทยาลัยฮารวารด พบวา
พื้นที่ทับซอนทางทะเลบริเวณอาวไทยของไทยและกัมพูชา ที่อางสิทธิครอบครอง 200 ไมลทะเล
รวมพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร สวนบริเวณที่เรียกวาแปลง A ซึ่งอยูตรงกลางใน 3 สวนของพื้นที่
ทับซอน และอยูหางออกไปประมาณ 140 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต จากทาเรือสีหนุวิลล
(กําโปงสม) และมีพื้นที่ประมาณ 6,278 ตารางกิโลเมตร พบวาบริเวณดังกลาวจะมีน้ํามันดิบ
ประมาณ 2,000 ลานบารเรล กาซธรรมชาติ 10 ลานลานลูกบาศกฟุต ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดเฉพาะ
คาภาคหลวงของแตละประเทศกวา 6,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป หรือเกือบ 200,000 ลานบาทตอ
ป ไมรวมมูลคาของน้ํามันและกาซฯที่ซื้อขายกันในตลาด30

29

“Ministers in accord on maritime claims: clear way for joint oil, gas exploration,” Bangkok Post (5 June

30

“ทฤษฎีสมคบคิด ‘Conspiracy’ ปราสาทพระวิหาร-สัมปทานน้ํามัน,” โลกวันนี้ (11 สิงหาคม 2551): 4.

2001): 4.
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รูปภาพที่ 6.1: แสดงพื้นทีส่ ัมปทานกาซธรรมชาติของกัมพูชาในบริเวณพื้นทีท่ ับซอน

แหลงที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชาตกต่ําลงอีกครั้ง ในชวง ค.ศ. 2003 หลังจากมีการ
จลาจลในกรุงพนมเปญ ไดทําลายทรัพยสินของรัฐบาลไทย และในชวงปลายปเดียวกันเริ่มมีการ
แกไขและเจรจาพื้นที่ทับซอนทางทะเลอีกครั้ง ทางการไทยใหความเห็นวา พื้นที่พิพาทควรมีการ
แบงเปน 3 ดานตอเนื่องไปทางเหนือ-ใต กับรายไดจากพื้นที่ตรงกลางจะแบงเทาๆกัน การแบงพื้นที่
ดานนอกใหเพิ่มไปยังประเทศที่ใกลกับพื้นที่ ซึ่งเปนการยากสําหรับกัมพูชาที่เห็นวาพื้นที่นี้นาจะไป
ทางตะวันตก กัมพูชาเสนอใหแบงพื้นที่ตรงกลางตามแนวเสนแนวดิ่ง และตามเสนตามแนวราบ
เปน 6 เทา สรางแปลงสัมปทานได 14 แหง รายไดจากแปลงจะแบงเทาๆกัน แตละประเทศจะ
รับผิดชอบในการจัดการฝายละ 7 แปลง แตไทยไมยอมรับการแบงเทากัน นักวิเคราะหมองวา
แมวารัฐบาลทั้งสองจะไดผลประโยชน 50:50 จากรายไดการผลิตกาซฯและน้ํามัน แมจะอยูใน
พื้นที่ พัฒนารวม แต ไทยจะไดผลประโยชนมากที่สุดอยูแลว จากการศึ กษาของที่ ปรึกษาสภา
อุตสาหกรรมปโตรเลียมอังกฤษพบวา รอยละ 85 ของการพัฒนาดังกลาว ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจทั้งหมดจะตกเปนของไทย กาซจากแหลงสัมปทานในพื้นที่ทับซอน จะสงไปยังทอกาซใน
อาวไทย ซึ่งไทยอาจจะมีรายไดจากการขนสง รวมทั้งผลประโยชนอื่นๆ เชน การใชกาซในการผลิต
ไฟฟาแทนที่จะนําเขากาซธรรมชาติหรือน้ํามัน31

31

Andrew Symon, Cambodia, Thailand struggle over petroleum[online],2007.Available from:

http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/IF13Ae05.html[2008, May 22]
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กอนที่จะเกิดรัฐประหารหนึ่งเดือน นายกฯทักษิณเดินทางเยือนกัมพูชาเขาหารือกับนายก
ฯฮุนเซน เรื่องเขตแดนทางบกและทางทะเล ซึ่งตองการใหทั้งสองประเทศบรรลุขอตกลงเพื่อนําไปสู
การขุดเจาะน้ํามัน และกาซธรรมชาติบริเวณอาวไทย ซึ่งมีแนวโนมความเปนไปไดในการสรางพื้นที่
พัฒนารวมกัน โดยอาจจะแบงเปน 3 โซนคือ โซนใกลไทย โซนใกลกัมพูชา และโซนตรงกลางซึ่ง
พื้นที่นี้หากพบอะไร เชน กาซฯ หรือ น้ํามัน จะแบงผลประโยชนกัน 50:5032นายกฯทักษิณกลาววา
“ผมหวังวาการเดินทางมาเยือนครั้ง นี้อย างนอยที่สุดทําใหเขาใกลการเจรจาที่ยังไม
บรรลุผล เปนการสงสัญญาณที่ดีในความรวมมือทวิภาคี” และ “ผมตองการเจรจาใหสําเร็จเร็ววัน
หรือเราจะปลอยใหโอกาสหลุดมือไปในขณะที่ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเราก็ตองนําเขาและทนรับ
กับการขาดดุลการคา”
ผู นํา รั ฐ บาลไทยมี ค วามคาดหวั ง อย า งสูง ในการเจรจาครั้ง นั้น และตอ งการใหทั้ง สอง
ประเทศสามารถตกลงผลประโยชนกันไดโดยเร็ว ซึ่งแผนใหมที่เสนอสามโซนนั้นการเจรจาของสอง
ประเทศไมสามารถตกลงกันได ในการแบงปนผลประโยชนซึ่งไทยเสนอ 90:10 แตกัมพูชาตองการ
60:4033การที่ไทยเสนอการตอรองที่มากกวา เนื่องจากความเชื่อมโยงกับกรณีเกาะกูด กลาวคือ
พื้นที่ทับซอนทางทะเลบริเวณอาวไทย จากการลากเสนแบงเขตทั้งสองประเทศมีจุดตรงกันโดย
กัมพูชาไมไดอางวาเกาะกูดเปนของกัมพูชา แตเกาะกูดตั้งล้ําเขาไปในทะเลของกัมพูชา ซึ่งบริเวณ
เกาะกูดอยูติดกับพื้นที่ทับซอนทางทะเลของไทยและกัมพูชา ไทยเห็นวาพื้นที่เกาะกูดของไทยนั้น
มีทรั พยากรจํานวนมากกวา จึง ขอลดสัดสวนการแบงผลประโยชนที่เ ทาๆกัน เอกสารลับจาก
สถานทูตกัมพูชา โดยเปนการสํารวจแหลงพลังงานบริเวณพื้นที่ทับซอนไทย-กัมพูชาพบวา หาก
แบงครึ่งแลวพื้นที่ทับซอนแหลงกาซฯจะอยูดานของไทยมากกวา จากรูปตอไปจะเห็นวาเสนเกาะ
กูดนั้นกัมพูชาอาง โดยลากผานเกาะกูดไปครึ่งเกาะและวงกลมเปนบริเวณที่กัมพูชาใหสัมปทาน
กับ เชฟรอนขุดเจาะซึ่งกินพื้นที่เขามาที่พื้นที่ทับซอน34
32

“ทักษิณเผยหัวขอถกกัมพูชา,” ขาวสด(11 สิงหาคม 2549): 10.

33

Thai leader visits Cambodia for cooperation on energy [online],2006.Available from:

http://www.thaienergy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1348&Itemid=44 [2008, May 25]


เกาะกูดเปนของไทย จากหนังสือสัญญาระหวางไทยและฝรั่งเศส ค.ศ. 1907 ขอ 2 ระบุวา “รัฐบาลฝรั่งเสศยอมยก
ดินแดนเมืองดานซายแลเมืองตราษกับเกาะทั้งหลายซึ่งอยูภายใตแหลมสิงลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นใหแกกรุงสยามตามกําหนดเฃตร
แดน...”
34

สมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.พลเรือเอกถนอม ยืนยันเกาะกูดเปนของไทยแนนอน . [ออนไลน],2552.

แหลงที่มา: http://www.spt-th.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=131[2552, กันยายน 6]
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รูปภาพที่ 6.2: แสดงแนวเขตพื้นที่ทางทะเลซึ่งอางกรรมสิทธิโ์ ดยกัมพูชา

แหลงที่มา: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=476060

อยางไรก็ตามกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนตัวแทนจากฝายไทย ไดยึดถือการเจรจา
พื้นที่ทับซอนทางทะเล ใหเปนการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจระหวางไทยและกัมพูชา ค.ศ.
2001 และมีคณะกรรมการเทคนิครวม หรือ JTC (Joint Technical Committee) เปนกรอบการ
เจรจา ทั้งนี้มีกลไกภายใตการทํางานของ JTC อีก 4 กลไก ไดแก อนุกรรมการรวมดานเทคนิคไทยกัมพูชา คณะทํางานไทย-กัมพูชา วาดวยการแบงเขตทางทะเล คณะทํางานไทย-กัมพูชา วาดวย
ระบอบพัฒนารวม และคณะผูเชี่ยวชาญไทย-กัมพูชา โดยเปาหมายในการเจรจาคือ การแกไข
ปญหาการมีพื้นที่ทางทะเลที่เปนไหลทวีป ที่ไทยและกัมพูชาตางอางสิทธิทับซอนกัน โดยทั้งสอง
ฝายไดตกลงแบงพื้นที่ทับซอนเปน 2 สวนไดแก 1) สวนเหนือเสนรุงที่ 11 องศาเหนือใหแบงเขตทาง
ทะเลและ 2) สวนใตเสนรุงที่ 11 องศาเหนือ ใหพัฒนาเพื่อแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ใตทะเลรวมกัน โดยตองการบรรลุความตกลงในทั้งสองเรื่องนี้พรอมกัน โดยแบงแยกไมไดในการ
เจรจาที่ผานมา กัมพูชาใหความสําคัญกับการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนารวมมาโดยตลอด แตฝาย
ไทยยังคงยึดมั่นตามขอตกลงที่ไดทํากันไวแลววา การเจรจาเกี่ยวกับการแบงเขตทางทะเลและ
พื้นที่พัฒนารวมจะตองทําควบคูกันไปโดยแบงแยกไมได35
35

กต. เผยแนวทางเจรจา 2 ปมพิพาทกัมพูชา [ออนไลน],2551.แหลงที่มา:

http://www.posttoday.com/preah_vihear/cambodia24.html [2552, กรกฎาคม 9]
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จนถึงปจจุบันก็ไมมีความชัดเจนวา การดําเนินการแกไขปญหาพื้นที่ทับซอนทางทะเล จะ
บรรลุผลสําเร็จไดในเร็ววันนี้ จากปญหาตางๆที่สองประเทศประสบอยู รวมถึงการกําหนดนโยบาย
ของรัฐบาลที่ผูกติดอยูกับแนวคิดชาตินิยม ยังคงมีความเคลือบแคลง สงสัย และอางเหตุผลความ
ถูกตองของฝายตนอยูเสมอ ยิ่งไปกวานั้นตัวแสดงในกรณีนี้ ไมไดเปนเรื่องของรัฐบาลไทยและ
กัมพูชาเหมือนในอดีตอีกตอไป การเขามาของบริษัทน้ํามันขามชาติและประเทศมหาอํานาจนั้น
กลายเปนแรงผลักดันทําใหปญหาที่ยังแกไขไมไดเพิ่มความซับซอนเขาไปอีก
6.2 ความรวมมือและความขัดแยงทางพลังงาน: เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา
6.2.1 ลาว
ตารางที่ 6.2: แสดงรายละเอียดโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่ดาํ เนินการแลวเสร็จ
โครงการ
1. เทิน-หินบุน

กําลังการผลิต
รายละเอียด
210(187 เมกะ -กลุมผูพัฒนาโครงการไดแก Theun-Hinboun Power
วัตต ณ จุดสง Co.,(THPC) ประกอบดวย
มอบ)
- รัฐบาลลาว (รอยละ60)
- Nordic Hydropower AB (รอยละ20)
- MDX Lao Co.,Ltd (รอยละ20)
- ลงนาม PPA เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 1996 อายุสัญญา 25 ป
- กอสรางแลวเสร็จจายไฟเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ.เมื่อวันที่
31 มีนาคม 1998
2. หวยเฮาะ
150 (126 เมกะ - กลุมผูพัฒนาโครงการไดแก Houay Ho Power Co.,Ltd
วัตต ณ จุดสง (HHPC)
มอบ)
- Daewoo Corporation (รอยละ60)
- บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) (รอยละ20)
- รัฐบาลลาว (รอยละ20)
- ลงนาม PPA เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1997 อายุสัญญา 30 ป
- กอสรางแลวเสร็จจายไฟเชิงพาณิชย (COD) ให กฟผ.เมื่อวันที่
3 กันยายน 1999
- ปจจุบัน Houay Ho Power Co.,Ltd (HHPC)
- Stopper Finance B.V. (รอยละ60)
- Houay Ho Thai Co.,Ltd (รอยละ20)
- รัฐบาลลาว (รอยละ20)
แหลงที่มา: โครงการบริหารสัญญาระหวางกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา กฟผ.
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ตารางที่ 6.3: แสดงรายละเอียดโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําที่อยูระหวางการกอสราง
โครงการ
1. น้ําเทิน 2

2. น้ํางึม 2

กําลังการผลิต
รายละเอียด
960(920 เมกะ -กลุมผูพัฒนาโครงการไดแก Nam Theun2 Power Co.,(NTPC)
วัตต ณ จุดสง ประกอบดวย
มอบ)
- EDF International (รอยละ35)
- Electricite du Laos (รอยละ25)
- Electricity Generating Public Company Limited (รอย
ละ25)
- Italian-Thai Development Public Company Limited
(รอยละ15)
- ลงนาม PPA เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2003 อายุสัญญา 25 ป
- พลังงานไฟฟาที่เฉลี่ยผลิตตอป 5,636 ลานหนวย
615 (553 เมกะ - กลุมผูพัฒนาโครงการไดแก Southeast Asia Energy Limited
วัตต ณ จุดสง (SEAN) ประกอบดวย
มอบ)
- บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) (รอยละ28.5)
- รัฐบาลลาว (รอยละ25)
- บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (รอยละ25)
- บริษัท บางกอก เอกเพรสเวย จํากัด (มหาชน)
(รอยละ12.5)
- บริษัท Shlapak Development (รอยละ4)
- บริษัท P.T. Construction & Irrigation (รอยละ4)
- บริษัท Team Consulting Engineering and
Management (รอยละ1)
- ลงนาม PPA เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2006 อายุสัญญา 25 ป
- พลังงานไฟฟาที่ผลิตเฉลี่ยตอป 2,310 ลานหนวย

แหลงที่มา: โครงการบริหารสัญญาระหวางกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา กฟผ.

6.2.2.1 โครงการเทิน-หินบุน
โครงการนี้ตั้งอยูบนลุมน้ําเทินและลุมน้ําเทินหินบุน บริเวณรอยตอระหวางแขวงบอลิคําไซ
ตัวเขื่อนเปนฝายน้ําลน ตั้งอยูบนลําน้ําเทิน กําลังการผลิตติดตั้ง 210 เมกะวัตต กําลังการผลิต ณ
จุดสงมอบ 187 เมกะวัตต พลังงานไฟฟาที่รับซื้อเฉลี่ยตอป 1,370 ลานหนวย รับซื้อไฟฟาตั้งแต
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วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1998 จุดเชื่อมโยงระบบสงที่สถานีไฟฟาแรงสูงสกลนคร 2 (230 กิโลโวลต)
ความยาวสายสงฝงไทย 75 กิโลเมตร และฝงลาว 86 กิโลเมตร กลุมผูลงทุน คือ Theun Hinboun
Power Company (THPC) ประกอบดวย รัฐบาลลาว (รอยละ 60) Nordic Hydropower AB (รอย
ละ 20) GMS Lao (รอยละ 20) โครงการนี้ กฟผ.และ THPC ลงนาม Tariff MOU เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม ค.ศ. 1994 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) อนุมัติ PPA เมื่อ 1
พฤษภาคม ค.ศ. 1996 และการลงนามใน PPA ระหวาง กฟผ. และ THPC วันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.
1996 ระยะเวลาสัญญา 25 ป
6.2.2.3 โครงการหวยเฮาะ
ตั้งอยูบนที่ราบสูงโบลาเวน (Bolaven) ระหวางแขวงจําปาศักดิ์และอัตตะปอ ตัวเขื่อน
สรางปดลําน้ําหวยเฮาะมีลักษณะเปน เขื่อนหินทิ้งดาดคอนกรีตสันเขื่อนสูง 79 เมตรและยาว 399
เมตร ระดับความสูงของน้ํา 758 เมตร กําลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต กําลังการผลิต ณ จุดสง
มอบ 126 เมกะวัตต พลังงานไฟฟาที่รับซื้อเฉลี่ยตอป 570 ลานหนวย เริ่มขายไฟฟาเชิงพาณิชย
ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1999 จุดเชื่อมโยงระบบที่สถานีไฟฟาแรงสูงอุบลราชธานี 2 (230 kV)
ความยาวสายสงฝงไทย 70 กิโลเมตร และฝงลาว 161 กิโลเมตร ผูลงทุน คือ Houay Ho Power
Company Limited (HHPC) ประกอบดวย Suez Energy International (รอยละ 60) Electricite
du Laos (EdL) (รอยละ 20) Houay Ho Thai (รอยละ 20) กฟผ.และ HHPC ลงนาม Tariff MOU
เมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1992 และไดตออายุ MOU สองครั้ง ครั้งแรกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ค.ศ. 1997 ทั้งสองฝายเริ่มเจรจาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1996 และไดลงนามเบื้องตน เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1997 กพช. ใหความ
เห็นชอบใน PPA เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1997 กฟผ. และ HHPC ลงนาม PPA เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน ค.ศ. 1997 มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟา 30 ป36
6.2.2.4 โครงการน้าํ เทิน 2
โครงการน้ําเทิน 2 เปนโครงการที่เรียกไดวาสําคัญที่สุด ในบรรดาโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา
พลังน้ําทั้งหมดของลาวในขณะนี้ เนื่องจากเปนเขื่อนขนาดใหญ สามารถผลิตกระแสไฟฟาได
5,936
เมกะวัตต ตอป และใชง บประมาณในการสรา ง ราว 1.2 พัน ลา นเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ง

36
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กระแสไฟฟาจะถูกสงมายังไทย รัฐบาลลาวสนับสนุนและสงเสริมโครงการน้ําเทิน 2 อยางเต็มที่
เนื่องจากสามารถนําเงินตราตางประเทศ และการลงทุนรวมถึงการสรางงานและรายไดใหแกลาว
มีการทําประชาพิจารณในลาว รวมทั้งการระดมหาทุน และการสนับสนุนจากองคกรในเวทีระหวาง
ประเทศ และการอภิป รายโตแยง ในระดับ นานาชาติม านับทศวรรษ โดยเฉพาะการกูเ งิน จาก
ธนาคารโลก ทําใหโครงการน้ําเทิน 2 เปนโครงการที่นาจับตามอง จากบรรดาหลายๆประเทศ หาก
สําเร็จจะสามารถสรางผลประโยชนใหลาว ในการพัฒนาประเทศอยางมหาศาล
คณะกรรมการประสานความรวมมือพัฒนาไฟฟาในลาว ไดดําเนินการเจรจาเพื่อซื้อไฟฟา
จากโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ําเทิน 2 ซึ่งมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 600 เมกะวัตต ในขณะนั้นมี
การคาดการณระยะเวลาการดําเนินการใน ป ค.ศ. 1995-98 และดําเนินการโดยรัฐบาลลาว และ
กลุมผูรวมทุนพัฒนาโครงการ ในขณะนั้นไดแกบริษัท Transfield (ออสเตรเลีย) การไฟฟาฝรั่งเศส
(EDF) บริษัทอิตาเลี่ยนไทย จํากัด บริษัท จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัทภัทรธนกิจ
จํากัด
การเจรจาราคาซื้อขายไฟฟา ระหวางคณะกรรมการประสานความรวมมือพัฒนาไฟฟา ใน
ลาวและกลุมผูลงทุน เริ่มครั้งแรกเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ซึ่งกลุมผูลงทุนไดเสนอราคา
ไฟฟาที่ 5.29 เซนตสหรัฐตอหนวย โดยปรับราคาไดรอยละ 3 ตอป ในระหวางการกอสรางและ
รอยละ 75 ของดัชนีราคาผูบริโภคในระหวางการดําเนินการผลิต ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ
ฝา ยไทยได เ สนอราคาค า ไฟที่ 3.94 เซนตส หรั ฐ ต อ หน ว ย โดยปรับ ราคาได รอ ยละ 3 ต อ ป ใน
ระหวางการกอสราง และรอยละ 1 ตอป ในระหวางการดําเนินการผลิต และการเจรจาสามารถตก
ลงกันไดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 โดยมีขอยุติ คือ อัตราคาไฟฟา 4.55 เซนตสหรัฐตอ
หนวย (ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994) โดยใหปรับราคาไดรอยละ 3 ตอป ในระหวางการกอสราง
และรอยละ 35 ของดัชนีราคาผูบริโภคในระหวางการดําเนินการผลิต
มีพิธีลงนามขอตกลงการซื้อขายไฟฟา (Heads of Agreement) ของโครงการน้ําเทิน 2
ระหวางผูขาย รัฐบาลลาว คปฟ.-ล กฟผ. และกลุมผูลงทุนเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1995 ณ กรุง
เวียงจันทน เพื่อกําหนดหลักการและเงื่อนไขสําหรับการเจรจาในรายละเอียดสัญญาซื้อขายไฟฟา
และตอมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1995 กฟผ. มีหนังสือที่ กฟผ. 03100/14747 ถึงสํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ เ พื่ อ นํ า ข อ ต ก ล ง ซื้ อ ข า ย ไ ฟ ฟ า เ ส น อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณาความเห็นชอบ37

37

เผยแพร)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ “หนังสือที่ นร.0903/ 556,” 23 มีนาคม 2538. (เอกสารไมตีพิมพ
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โครงการน้ําเทิ น 2 มีขนาดกํา ลั งการผลิต ณ จุดสง มอบจํานวน 920 เมกะวั ตต โดยมี
พลังงานไฟฟาที่จะสงมอบใหแก กฟผ.เฉลี่ย 5,400 ลานหนวยตอป เปนระยะเวลา 25 ป โครงการ
จะกอสรางสายสงขนาด 500 กิโลโวลต เชื่อมโยงจากโรงไฟฟาไปยังสถานีไฟฟาแรงสูง 500 กิโล
โวลต ที่สะหวันนะเขต (ฝงลาว) และกอสรางสายสงขนาด 500 จากสถานีไฟฟาแรงสูงที่สะหวันนะ
เขต ขามมาแมน้ําโขงฝงไทยและเชื่อมกับระบบสง 500 กิโลโวลต ของกฟผ.ที่สถานีไฟฟาแรงสูง
รอยเอ็ด 2
อยางไรก็ดี ธนาคารโลกไดขอใหกลุมผูลงทุนโครงการน้ําเทิน 2 และรัฐบาลลาวดําเนิน
การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการเพิ่มเติม ซึ่งมีผลทําใหการเจรจาสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาตองหยุดลงชั่วคราว และเปนเหตุให MOU หมดอายุลง ตอมาคณะกรรมการพลังงาน
แหงชาติลาว (Lao National Committee for Energy: LNCE) ไดแจงให กฟผ.ทราบวา
กระบวนการศึ ก ษาผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม ได ผ า นความเห็ น ชอบจากธนาคารโลกแล ว
นอกจากนี้ ธนาคารโลกยังมีมติสนับสนุนดานการค้ําประกันเงินกูใหแกโครงการน้ําเทิน 2 หลังจาก
นั้น ทั้งสองฝายไดมีการเจรจาอัตราคาไฟหลายครั้ง ทั้งนี้ คปฟ-ล. ไดมอบหมายใหกฟผ.นําตนทุนที่
หลีกเลี่ยงไดของระบบ (System Avoided Cost) ณ ระดับ 4.178 เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต ไปเริ่ม
เจรจากับกลุมผูลงทุนในโรงการน้ําเทิน 2 และ LNCE
ในการประชุมเพื่อหารือรวมกั นระหวา ง คปฟ-ล. กลุ มผูลงทุ นโครงการน้ํ าเทิน 2 และ
LNCE ในตนเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1999 ที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ไดขอสรุปที่สําคัญ คือ
(1)

LNCE เห็นดวยในหลักการที่ กฟผ. ใชในการคํานวณราคาคาไฟฟาที่จะรับซื้อดวย
ต น ทุ น ที่ ห ลี ก เลี่ ย งได มี ค วามเห็ น ว า ราคาค า ไฟที่ ร ะดั บ 4.178 cents/kWh ซึ่ ง เป น
ขอเสนอของฝายไทยต่ําเกินไปดังนั้น LNCE จึ งขอให คปฟ-ล. นํา ขอเสนอกลับไป
พิจารณาใหม โดยขอใหรับฟงเหตุผลของกลุมผูลงทุนประกอบการพิจารณาดวย
(2) คปฟ-ล.ไมสามารถรับขอเสนอคาไฟฟาของกลุมผูลงทุนระดับ 5.13 cents/kWh
เนื่องจากสูงกวาตนทุนที่หลีกเลี่ยงไดของ กฟผ. มาก
(3) กลุมผูลงทุนโครงการไดยอมรับในหลักการของการซื้อขายไฟฟาแบบ Power Pool ซึ่ง
คาดวาไทยจะเริ่มนําระบบนี้มาใชในป ค.ศ. 2003
เพื่อชวยเหลือรัฐบาลลาว และคํานึงความสัมพันธดานพลังงานที่ดีมาตลอด ระหวางไทย
กับลาว คปฟ-ล. ไดพิจารณาราคาคาไฟฟาของโครงการน้ําเทิน 2 แบบผอนปรน และอะลุมอลวย
โดยเห็นชอบใหใชอัตราคาไฟฟาที่ระดับ 4.257เซนตสหรัฐตอกิโลวัตต ของโครงการ Independent
Power (Thailand) Co.,Ltd. (IPT) ซึ่งเปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม (Combined
Cycle) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เปนตัวแทนโรงไฟฟาที่ใชการคํานวณดวยตนทุนที่
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หลีกเลี่ยงไดไปเจรจากับลาว อยางไรก็ดีการเจรจาไมสามารถหาขอยุติได ณ ระดับราคาดังกลาวได
เนื่องจากรัฐบาลลาว ไดขอรองใหเพิ่มคาไฟฟาบางสวนใน Primary energy และ Secondary
energy และขอให กฟผ. รับซื้อพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดหากเปนไปได
เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2000 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลาว ศาสตราจารย
ดร.บุ ญ เตี ย ม พิ ด สะไหม และประธาน LNCE ได มี ห นั ง สื อ แจ ง ให รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ไ ทยทราบถึ ง การยอมรั บข อ เสนออัต ราไฟฟ า และเงื่ อ นไขการรั บ ซื้อ ไฟฟ า ของ
โครงการน้ําเทิน 2 ขางตนของรัฐบาลลาวอยางเปนทางการแลว และจะนําราคาคาตกลงไฟฟานี้ไป
เจรจาเพื่อจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) และสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase
Agreement: PPA) ตอไป38
อาจกลาวไดวาเขื่อนน้ําเทิน 2 จะเปนเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟาไดมากที่สุดในอาเซียน คาด
วาปริมาณกระแสไฟฟาจากเขื่อนน้ําเทิน 2 ทั้งหมดคิดเปน รอยละ 6 ของความตองการใชไฟฟา
ของไทยในป ค.ศ. 2009-2016 เพราะแมขนาดของเขื่อนจะไมใหญมีพื้นที่เก็บน้ําเพียง 4,000
ตารางเมตร แตทางบริษัท NTPC ใชวิธีการผันน้ําจากอางเก็บน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา ความสูงของ
เขื่อน 40 เมตรยาว 325 เมตร ขวางกั้นลําน้ําเทิน เพื่อเปลี่ยนเสนทางไหลของแมน้ําใหมารวมกัน
จนเปน อางเก็บน้ําขนาดใหญ จากนั้นปลอยน้ําผานอุโมงคทะลุภูเขา ลงมาปน กังหันเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาซึ่งตั้งอยูที่เชิงเขา การปลอยน้ําลงมาผานอุโมงคทะลุภูเขา ทําใหเกิดการผลิตไฟฟาที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม
อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกันแลว โรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ําที่มีอยูในเมืองไทย 9 เขื่อน
เทียบกับเขื่อนน้ําเทิน 2 นั้น เขื่อนน้ําเทิน 2 มีการผลิตมากที่สุด 5,936 กิโลวัตต/ป ขณะที่เขื่อนอื่นๆ
เชน เขื่อนภูมิพลอยูที่ 1,068.7 กิโลวัตต/ป เขื่อนสิริกิติ์ อยูที่ 1,476.7 กิโลวัตต/ป เขื่อนศรีนครินทร
อยูที่ 1,336.5 กิโลวัตต/ป อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับเขื่อนในลาวเองเขื่อนน้ําเทิน 2 ถือวามีกําลัง
การผลิตมากที่สุดอีกดวย39
นายคํามอน พอนแกว รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมลาว กลาว
วา
“ถึง แม ไ ทยจะมี น โยบายประหยั ด พลั ง งานมากขึ้ น และมีน โยบายที่ จ ะนํา เข า
พลังงานจากแหลงอื่นๆจากตางประเทศ ไมวาจะเปนพมาหรือจีนรวมทั้งยังมีการผลิต

38

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ “หนังสือที่ นร (กพช).0904/ 085,” 26 เมษายน 2543 (เอกสารอัด

39

“น้ําเทิน 2 ผลิตไฟฟามากที่สุดในอาเซียน Egco หนาบานเตรียมเข็นโครงการเพิ่ม,” ผูจัดการรายสัปดาห (13

สําเนา)
กุมภาพันธ 2549): A6.
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พลังงานจากภาคเอกชนภายในประเทศเองก็ตาม โครงการน้ําเทิน 2 ก็สามารถแขงขันกับ
โครงการตางๆไดแนนอน ซึ่งประเทศไทยก็ไดบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาแหงชาติแลว”
จากโครงการดังกลาวลาวจะมีรายไดปละ 40 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงจะ
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวลาว ไดครึ่งหนึ่งของประเทศใหดีขึ้น
ไดรวมทั้งยังเพียงพอที่จะทําให GDP ของลาวสูงขึ้น รอยละ 1040
6.2.2.5 โครงการน้าํ งึม 2
รัฐบาลลาวไดมี บันทึ กถึ ง คปฟ.ล แจง วา ไดมอบสั มปทานใหกับบริษัท
Shlapak
Development Company ซึ่งมีบริษัท ช. การชางจํากัดและบริษัท ศรีอูทอง จํากัดรวมลงทุนเปน
ผูพัฒนาโครงการน้ํางึม 2 ตอมากลุม Shlapak ไดนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเขื่อนน้ํางึม 2
และแนะนําผูรวมทุนใหกับ คปฟ.ล ทราบเมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1995 และนําเสนอรายงาน
การศึกษาโครงการน้ํางึม 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1995
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําน้ํางึม 2 ตั้งอยูตอนกลางของประเทศลาว หางจากกรุง
เวียงจันทนไปทางตอนเหนือ 90 กิโลเมตร อยูใกลกับอางเก็บน้ําของเขื่อนน้ํางึม 1 ไปทางตอนเหนือ
35 กิโลเมตร โรงไฟฟาโครงการน้ํางึม 2 มีกําลังการผลิตติดตั้ง 592.5 เมกะวัตตและมีพลังงาน
ไฟฟา 1,771.8 ลานหนวยตอป ในสวนของสายสง เปนสายสงวงจรคูขนาด 230 กิโลโวลต โดยสง
ไฟฟาจากโรงไฟฟาไปยังสถานีไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในการประชุมระหวาง
คปฟ-ล. และ CEEP ในระหวางวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1997 ที่ประเทศลาว ไดมีการตกลงราคา
รับซื้อในโครงการน้ํางึม 2 ในราคา 5.63 เซนตสหรัฐตอกิโลวัตตชั่วโมง (Levelized Price)41
มีการลงนามความเขาใจโครงการเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2005 โครงการน้ํางึม 2 เปน
โครงการที่ นายบุนยัง วอละจิด นายกรัฐมนตรีลาวมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อขอความ
รวมมือจากฝายไทยผลักดันโครงการ ซึ่งมีกําลังผลิต 615 เมกะวัตต กําหนดกอสรางแลวเสร็จ
ปลายป ค.ศ. 201142

40

“ประชาพิจารณเขื่อนน้ําเทิน 2 ผาน,” ผูจัดการรายวัน (14 กรกฎาคม 2548): 8.

41

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ,การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว,มิถุนายน 2540.(เอกสารอัดสําเนา)

42

กระทรวงการตางประเทศ,สถานะลาสุดความรวมมือทางพลังงานกับสปป.ลาว [ออนไลน],2548.แหลงที่มา:

http://www.mfa.go.th/internet/document/2145.doc [2551, สิงหาคม 1]

130
6.2.2.6 โครงการน้ํางึม3 น้ําเทิน1 น้ํางึม1-น้ําลึก และโครงการ
เซเสด 1-2
รัฐบาลลาวและบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ เพาวเวอร จํากัด (มหาชน) ไดลงนามบันทึกความ
เขาใจรวมกันที่จะพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 3 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1994 ตอมาบริษัท
เอ็ม ดี เอ็กซ เพาวเวอร จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนองานศึกษาโครงการน้ํางึม 3 ตอ กฟผ. เมื่อวันที่
27 ตุลาคม ค.ศ. 1995 และนําเสนอโครงการตอ คปฟ.-ล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ปเดียวกัน
กลุมผูพัฒนาโครงการไดจัดตั้งบริษัท Nam Ngum Electricity เพื่อรวมกันพัฒนาโครงการ
ในดานการออกแบบการดําเนินการกอสราง การผลิต และการสงเสริมสนับสนุนโครงการโดยมี
สัดสวนการถือหุนดังนี้
1. รัฐบาลลาวถือหุนรอยละ 45
2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ เพาวเวอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 55
โครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําน้ํางึม 3 ตั้งอยูบนแมน้ําน้ํางึม กอนที่จะถึงจุดบรรจบกันของ
แมน้ําน้ํางึม และน้ําพา 5 กิโลเมตร และหางจากเวียงจันทนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 180
กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,888 ตั้งอยูบนแมน้ําน้ํางึม โดยจะสรางกั้นแมน้ําน้ํางึมตรงสวนที่แคบที่สุด ของ
แมน้ําซึ่งอยูเหนือจุดบรรจบกันของแมน้ําน้ํางึมกับแมน้ําน้ําพา ทําใหเกิดอางเก็บน้ําซึ่งมีพื้นที่ 25.6
ตารางกิโลเมตร ขนาดความจุ 1,316 ลานลูกบาศกเมตร มีการปลอยน้ําสูงสุด 98 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที น้ําในอางเก็บน้ํานี้จะเบี่ยงเบนการไหลของน้ํา ไปในทางอุโมงคคอนกรีตจนถึงโรงไฟฟา
ความยาวอุโมงค 305 เมตร
ในการประชุม คปฟ-ล.และ CEEP ในระหวางวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1997 รัฐบาลลาวได
มี ก ารตกลงราคารั บ ซื้ อ ไฟฟ า โครงการน้ํ า งึ ม 3 ในราคา 5.78 เซนต ส หรั ฐ ต อ กิ โ ลวั ต ต ชั่ ว โมง
(Levelized Price) โดยกําหนดใหซื้อ Secondary Energy ในปริมาณไมต่ํากวารอยละ 50 ดวย
อัตราคาไฟฟารอยละ 75 ของ Primary Energy ซึ่งเหตุผลที่ คปฟ-ล. เสนอราคารับซื้อไฟฟา
โครงการน้ํา งึ ม 3 ในราคาที่ สู งกวา น้ํา งึม 2 เนื่อ งจากทาง CEEP ไดขอใหมี การรั บซื้อในอัตรา
ดังกลาวเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลลาวถือหุนในโครงการนี้ถึง รอยละ 45 และคาภาคหลวง
ของโครงการน้ํางึม 3 ก็ต่ํากวาโครงการน้ํางึม 2 ดวย43 โครงการน้ําเทิน ขนาด 540 เมกะวัตต

43

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ,การรับซื้อไฟฟาจาก สปป.ลาว,มิถุนายน 2540 (เอกสารอัดสําเนา)
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บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) (SUSCO) รวมกับกลุม ทีพีไอ และกลุมนายสมศักดิ์
ลีสวัสดิ์ตระกูล เปนผูลงทุน44
นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือนอกกรอบบันทึกความเขาใจ วาดวยความรวมมือดานการ
พัฒนาไฟฟาในลาว โดยเปนความรวมมือกับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ฟฟล.) รับซื้อไฟฟาจาก ฟฟล.
ในลักษณะ Non-firm Energy จากโครงการน้ํางึม 1 โครงการน้ําลึก และโครงการเซเสด 1 และขาย
ไฟฟาบางสวนให ฟฟล. เพื่อชวยจําหนายไฟฟา ในพื้นที่ที่อยูหางจากแหลงผลิตไฟฟาของลาว
ไทยสงกระแสไฟฟาใหลาวเพื่อใชในการกอสรางเขื่อนน้ํางึม ตั้งแตเดือน ตุลาคม ค.ศ.
1968 ถึง พฤศจิกายน ค.ศ. 1971 เมื่อสรางเสร็จลาวไดสงไฟฟามาชําระคืนคาไฟฟาและคาใชจาย
อื่นๆใหแกไทย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1971 ถึง สิงหาคม ค.ศ. 1974 ปจจุบัน กฟผ. รับซื้อ
ไฟฟาจากโครงการน้ํางึม 1 ซึ่งมีกําลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต ฟฟล. ขายไฟฟาจากโครงการ
น้ําลึก (กําลังการผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต) ให กฟผ. โดยผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาโครงการน้ํางึม 1 เริ่มสงไฟฟาเขาระบบ กฟผ. เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002
โครงการเซเสด 1-2 เป น โครงการที่ กฟผ. และ ฟฟล. ได จั ด ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ า
โครงการเซเสด (กําลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต) ตั้งแตเดือน กันยายน ค.ศ. 1991 ฟฟล. จะ
กอสราง โรงไฟฟาเซเสด 2 ขนาด 76 เมกะวัตต กําหนดจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ. ประมาณกลางป
ค.ศ. 2008 ไดมีการลงนาม MOU โครงการแลวเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ขณะนี้ กฟผ.และ
ฟฟล. อยูระหวางการเจรจาทํารางสัญญาซื้อขายไฟฟา45
นอกจากนี้โครงการ น้ําเงี๊ยบ น้ําอู และลิกไนตหงสา สามโครงการนี้ผูรวมทุนขอยกเลิกใน
ขณะที่ไทยไดนําเขาไปสูมติของคณะรั ฐมนตรีไปแลว ตอมา กฟผ.เปดใหมี การรวมลงทุนใหม
โครงการที่ไดรับพิจารณาคือ โครงการหงสาลิกไนต ที่เสนอคาไฟถูกทําใหเปนโครงการที่ไดตกลง
ทํา tariff MOU ในขณะเดียวกันโครงการน้ําเทิน 1 และน้ํางึม 3 กําลังอยูในชวงทําอัตราคาไฟฟาซึ่ง
จะเสนอเขามาใหไทยพิจารณาใหม เพราะ MOU หมดอายุไปในป ค.ศ. 2008 ซึ่งแทที่จริงแลว
tariff MOU ยังไมหมดอายุ แตทางกลุมทุนไมยอมลงนาม PPA ซึ่งทางเจาของโครงการไดให
เหตุผลวาตนทุนเพิ่มทางการลาวจึงปลอยใหหมดอายุลง46

44

Economic Cooperation Development Project Among 6 Countries in Mekong River Basin Subregion

(Bangkok: Off. of the National Economic and Social Development Board, 1996), p. 11.
45

กระทรวงการตางประเทศ, สถานะลาสุดความรวมมือทางพลังงานกับสปป.ลาว [ออนไลน],2548.แหลงที่มา:

http://www.mfa.go.th/internet/document/2145.doc [2552, สิงหาคม 1]
46

สัมภาษณ ผูอํานวยการกลุมจัดหาไฟฟาสํานักนโยบายไฟฟา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ กระทรวง

พลังงาน 13 สิงหาคม 2552.
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กลาวโดยสรุป การรับซื้อไฟฟาจากลาวนั้นมีพลวัตอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากหลาย
โครงการที่ทางการลาวสงมาใหรัฐบาลไทยพิจารณาตลอดมา จนกระทั่งมีการลงนามตกลงรับซื้อ
และจายกระแสไฟฟาเขาระบบ ทําใหเห็นไดวาศักยภาพทางพลังงานไฟฟาของลาวสามารถที่จะ
รองรับความตองการและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของไทยได ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตาราง
ตอไปจะเปนขอสรุปสถานะของการรับซื้อไฟฟาจากเขื่อนในลาวในปจจุบัน
ตารางที่ 6.4: แสดงความคืบหนาการรับซื้อไฟฟาจากลาว
โครงการ

ปริมาณรับซื้อ
กําหนดการจายเขาระบบ
(เมกะวัตต)
1. โครงการที่มีการลงนามซื้อขายและจายไฟเขาระบบ กฟผ.แลว
1.1 น้ําเทิน-หินบุน
187
31 มีนาคม ค.ศ. 1998
1.2 หวยเฮาะ
126
3 กันยายน ค.ศ. 1999
2. โครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวแตยังไมไดจายไฟฟาเขาระบบ กฟผ.
2.1 น้ําเทิน 2
920
ธันวาคม ค.ศ. 2009
2.2 น้ํางึม 2
615
มีนาคม ค.ศ. 2011
3. โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แลว
3.1 น้ําเทิน1
523
ค.ศ. 2013
3.2 น้ํางึม 3
440
ค.ศ. 2013
3.3 น้ําเงี๊ยบ
216
ค.ศ. 2014
3.4 น้ําอู
1,043
ค.ศ. 2015
แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

6.2.2 พมา
โครงการพั ฒ นาเขื่ อ นไฟฟ า พลั ง น้ํ า ในพม า ถู ก สานต อ อี ก ครั้ ง ในสมั ย รั ฐ บาล พ.ต.ท.
ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร จะเห็ น ได จ ากการประชุ ม “ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี เจาพระยา-แมโขง” (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy:
ACMECS) ณ เมืองพุกาม ประเทศพมามีการแถลงปฏิญญาพุกาม ที่มีเนื้อหาครอบคลุมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจไดแก การคาการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคม ในระหวางการประชุมครั้งนี้ไดมีการลงนามแถลงการณรวม เกี่ยวกับความรวมมือดาน
พลังงานระหวาง ไทย กัมพูชา ลาว ความรวมมือในการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซฯ ระหวาง
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ไทยกับพมา47 ซึ่งทําใหโครงการการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในพมา เริ่มมีการรื้อฟนโครงการอีกครั้ง
เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางในอนาคต
ซึ่งตอมา นายพงษเทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร สนับสนุน กฟผ.ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําสาละวิน โดย กฟผ.กําหนด
โครงการเขื่อนสาละวินอยูในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (PDP) โดยจะกอสรางโรงไฟฟาขนาด
5,000 เมกะวัตต ในสองเขื่อนขนาด 900 เมกะวัตตและ 4,200 เมกะวัตต ใชเงินลงทุนกวา 5,500
ลานเหรียญสหรัฐหรือกวาสองแสนลานบาท โดย กฟผ.จะเปนผูลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ กฟผ.เห็นวา
โครงการโรงไฟฟาสาละวินมีศักยภาพในการผลิตไฟฟา ที่มีตนทุนต่ํามากและเปนประโยชนตอไทย
ในอนาคต โดยคาไฟเฉลี่ยประมาณ 90 สตางคตอหนวยเทานั้น ซึ่งโครงการนี้จะทําใหรัฐประหยัด
เงินคาไฟไดกวา 3 หมื่นลานบาท48 ทางฝายพมาไดนําเสนอขาวเกี่ยวกับโครงการเขื่อนสาละวิน ใน
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2002 ถึงเรื่องที่ บริษัท MDX ของไทย และ นาย วิน จอ ผูอํานวยการใหญ
โรงไฟฟาพลังน้ํากระทรวงพลังงานพมารวมลงนามสัญญา ที่จะสรางเขื่อนสาละวินบริเวณทาซาง
ตอนใตของรัฐฉาน หางจากกรุงยางกุงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 300 ไมล และหาง
จากชายแดนเชียงใหม 130 กิโลเมตร ทางพมาไดระบุวา เขื่อนสาละวินมีกําลังการผลิตไฟฟาสูงสุด
7,110 เมกะวัตต โดยผลิตไฟฟาจากจีนผานพมาและลงอาวเมาะตะมะ ซึ่งพมาตองการขายไฟฟา
มายังไทยและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ภายหลังจากการลงนามสัญญา นายสวาง จําปา ผูจัดการ
บริษัท MDX ไดกลาววาเขื่อนแหงนี้คาดวาจะมีราคาสูงถึง 4 พันลานเหรียญสหรัฐ และจะเปนเขื่อน
ที่ใ หญที่ สุดในเอเชียตะวั น ออกเฉียงใต บริษัท MDX จะเปน ผูรับผลิ ตในการหาเงินทุ น ในการ
กอสรางโครงการเขื่อนผลิตไฟฟา 4,600 เมกะวัตต โดยไฟฟาสวนใหญจะขายใหกับไทย49
ภายใตแนวคิดการทําใหไทยเปนศูนยกลางไฟฟาในภูมิภาค รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานกลาววา ถาโครงการเขื่อนสาละวินสําเร็จโครงการอาเซียนกริด (ASEAN Grid) ที่จะสง
ไฟฟาผานแดนในภูมิภาคสําเร็จ หมายถึงความรวมมือในภูมิภาคสําเร็จดวย โดยสามารถมอง
นโยบายของไทยเปนสองประเด็น คือ 1) ในสวนของไทยเรื่องของความตองการใชไฟฟาในอนาคต
ตองเริ่มมองกระแสไฟฟาที่มีตนทุนราคาถูก 2) ถาเอาสวนนี้ที่ผลิตไดในราคาถูก สงตอประเทศอื่น
ทําใหผลประโยชนของไทยจะสูงขึ้นไปอีก ซึ่งรัฐบาลพมาสนใจใหไทยสรางเขื่อน โดยแสดงความ
สนใจผานกระทรวงการตางประเทศ จุดที่พมาอยากจะใหไทยไปสราง คือ เขื่อนขนาด 6,000 เมกะ

47

ปราณ พิสิฐเศรษฐการ, ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), หนา 152.

48

“กฟผ.จับมือพมาผุดโรงไฟฟาสาละวิน,” กรุงเทพธุรกิจ (13 ธันวาคม 2545): 20.

49

“ไทยลงนามสัญญาแลวผุดเขื่อนสาละวิน,” ขาวสด (3 มกราคม 2546): 10.
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วัตต ที่อยูทางตอนลางสุด กอนที่น้ําสาละวินจะไหลลงสูอันดามัน50 แนวนโยบายใหไทยเปน
ศูนยกลางพลังงานไฟฟาในภูมิภาคนั้น นายกฯทักษิณใหกระทรวงพลังงานและ กฟผ.รับผิดชอบ
การดําเนินการลงทุน ในโครงการเขื่อนสาละวินชายแดนไทยพมา นายสิทธิพร รัตโนภาส ผูวาการ
กฟผ. ไดสรุปเนื้อหาของแผนพัฒนาของ กฟผ.ไววา จากการศึกษาแมน้ําสาละวินเพียงสายเดียว
นั้น สามารถสรางเขื่อนได 5 เขื่อนจุดที่ทําได ในไทย 2 เขื่อน อีก 3 เขื่อนอยูในพมา เขื่อนที่ 1 กฟผ.
ระบุวาจะผลิตไฟฟาได 4,500-5,600 เมกะวัตต เขื่อนที่ 2 ผลิตไดประมาณ 800-1,000 เมกะวัตต
เขื่อนที่ 3 ผลิตไดประมาณ 300 เมกะวัตต เขื่อนที่ 4 ผลิตไดประมาณ 3,600-4,600 เมกะวัตต
เขื่อนที่ 5 ผลิตไดประมาณ 3,200-4,600 เมกะวัตต
ตลอดลําน้ําสาละวิน ทองน้ําลาดชันทําเขื่อนได 5 ขั้นตอน เขื่อนที่ใหญที่สุดมีกําลังการ
ผลิตประมาณ 4,000-5,000 เมกะวัตต พลังงานที่ไดประมาณ 30,000 ลานหนวยตอป โรงไฟฟาทั้ง
5 เขื่อนถาผลิตกระแสไฟฟาจะไดประมาณ 12,400-16,000 เมกะวัตต ถาทําทั้ง 5 เขื่อนพรอมกัน
จะไดพลังงานประมาณ 92,540 ลานหนวย จุดที่เหมาะสมตอการสรางเขื่อนสาละวินมีอยูหลายจุด
บริเวณน้ําทวมของเขื่อนบนคิดเฉพาะฝงไทยประมาณ 19,000 กวาไร ไมรวมพมาที่ไมทราบวาจะมี
น้ําทวมเทาไหรเขื่อนที่สองจะทวมประมาณ 4,000 กวาไร เมื่อเทียบกับเขื่อนภูมิพลที่มีน้ําทวม
ประมาณ 197,000 กวาไร เขื่อนสิริกิติ์ 152,000 กวาไรเขื่อนศรีนครินทร 260,000 กวาไร เขื่อน
วชิราลงกรณ 240,000 กวาไร การที่เขื่อนสาละวินสามารถผลิตไฟฟาไดขนาดนี้ ก็เพราะมีพื้นที่รับ
น้ํา 200,000 กวาตารางกิโลเมตร คิดเปน 3 ใน 5 ของประเทศไทย มีปริมาณน้ําเขาอางเฉลี่ยปละ
118,000 ลานลูกบาศกเมตร มากกวาเขื่อนภูมิพล 19 เทา จากพลังงานที่ไดประมาณ 35,000 ลาน
หนวย จากเขื่อนไฟฟาสาละวินคาไฟฟาจะตกอยูประมาณ 90 สตางคตอหนวย ซึ่งจะสามารถลด
คาไฟฟาใหประชาชนไดประมาณ 15 สตางคตอหนวย ซึ่งจะทําใหประหยัดเงินไดประมาณปละ
31,000 ลานบาท จากปที่คิดวาจะตองใชไฟฟาประมาณ 156,000 ลานหนวย นอกจากนั้นคาดวา
จะไดประโยชนจากการผันน้ําสาละวิน เพราะเมื่อมีการทําเขื่อนยกระดับน้ําที่ 200 เมตร รทก.น้ําจะ
ขึ้นไปถึงแมน้ําปายในภาคเหนือ แลวจะทวมจังหวัดแมฮองสอนซึ่งตองทําเขื่อนกั้นไมใหน้ําทวม แต
เมื่อกั้นแลว แมน้ําปายจะไหลกลับมาแมน้ําสาละวินไมไดอีก จึงตองมีการทําเขื่อนเพื่อเอาน้ําใน
แมน้ําปายปมลงเขื่อนภูมิพลที่อําเภอแมแตง หรือ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม สามารถเพิ่มน้ํา
ในเขื่อนภูมิพลไดประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอป เพิ่มการผลิตไฟฟาของเขื่อนภูมิพลได 250
ลานหนวย51โดยมีโครงการที่เริ่มวางแผนการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน ไดแก
50

“พงษเทพสงสัญญาณถึง กฟผ. เขื่อนสาละวินเปนคนละเรื่องกับการแปรรูป,” ประชาชาติธุรกิจ(9 มกราคม 2546):

51

“ทักษิณไฟเขียวโครงการเขื่อนสาละวิน,” ผูจัดการรายวัน (30 เมษายน 2546): 7.

10.
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ตารางที่ 6.5: โครงการเขือ่ นไฟฟาพลังน้ําทั้งหมดในพมา

เขื่อน
Painglaung
Bilin
Yeywa
Kunn Chaung
Tamanthi
Thaukyegat
Mon Chaung
Shwezaye
Baluchaung
รวม

ศักยภาพการผลิต
เมกะวัตต
280
240
400
84
1200
150
200
600
48
3202

กิกะวัตตตอป
911
1000
1402
350
5270
780
700
2000
338
12751

ตารางที่ 6.6: แสดงโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ําตามแนวชายแดนไทยพมา
ศักยภาพการผลิต
เขื่อน
เมกะวัตต
กิกะวัตตตอป
สาละวินตอนบน
4540/2
29271/2
สาละวินตอนลาง
729/2
5422/2
Nam Moi 3
288/2
631/2
Nam Moi 2
231/2
523/2
Nam Moi 1
110/2
240/2
Mae Kok
100
284
Nam Mae Sai
25
76
Kalong Kra
130/2
238/2
รวม
3170.5
18522.5
แหลงที่มา: ADB Promoting Subregional Cooperation among
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6.2.1.1 โครงการเขื่อนทาซาง
อยูในเขตรัฐฉานพมาหางจากชายแดนไทยประมาณ 130 กิโลเมตร ใน ค.ศ. 2000 มีการ
ประเมินราคาโครงการไวที่ 3,000 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณสองแสนลานบาทใน ค.ศ. 2002
รัฐบาลพมาไดลงนามสัมปทานกอสรางแก บริษัท MDX ของไทย ในชวง ค.ศ. 2004-2005 ไดมีการ
ปรับเพิ่มการผลิตของเขื่อนทาซางเปน 7,110 เมกะวัตต โดยตัวเขื่อนมีความสูง 228 เมตรจะทําให
เกิดอางเก็บน้ําขนาด 960 ตารางกิโลเมตร ถือเปนเขื่อนที่ใหญที่สุดบนลุมแมน้ําสาละวินและสูง
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท MDX ไดกอสรางถนนจากชายแดนไทย ที่จังหวัดเชียงใหม
เพื่อเดินทางสูบริเวณหัวงานเขื่อน และมีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการกอสรางเขื่อนทาซางถูกบรรจุ
ไวในแผนโครงขายสายสงในภูมิภาคแมน้ําโขง ของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย ซึ่งเปนโครงการที่จะ
เชื่อมพลังงานไฟฟา เขาสูระบบสายสงของภูมิภาคดวย โดยประเทศไทยจะเปนผูซื้อไฟฟารายใหญ
ของโครงการนี้ และแผนพัฒนาพลังงานไฟฟาของไทย ค.ศ. 1997-2017 หรือ PDP ฉบับ ค.ศ.
2007 ยังไดระบุเขื่อนทาซางเปนโครงการหนึ่งที่ กฟผ.มีแผนรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
6.2.1.2 โครงการเขื่อนเวยจี (เขื่อนสาละวินชายแดนตอนบน) และ
โครงการเขื่อนดากวิน (เขื่อนสาละวินชายแดนตอนลาง)
ตั้งอยูบริเวณแกงเวยจี ระหวางชายแดนประเทศไทย-พมา ทางเขตจังหวัดแมฮองสอน ตรง
ขามรัฐกะเหรี่ยง มีกําลังการผลิต 4,540 เมกะวัตต ตัวเขื่อนสูง 168 เมตร โครงการเขื่อนดากวิน
ตั้งอยูใกลกับหมูบานทาตาฝง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน และอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติสาละวิน
มี กําลังการผลิต 792 เมกะวัตต ตัวเขื่อนสูง 46 เมตร เขื่อนเวยจีและเขื่อนดากวิน เปนโครงการที่
เสนอโดย กฟผ. ทั้งสองเขื่อนมีมูลคาการลงทุน ค.ศ. 2003 รวมกันประมาณ 2.7 แสนลานบาท
และไฟฟาที่ผลิตไดสวนใหญจากสองเขื่อนชายแดนนี้ไทยจะเปนผูรับซื้อ
6.2.1.3 โครงการเขื่อนฮัตจีและโครงการเขื่อนยวาติ๊ด (Ywathit)
ตั้งอยูบริเวณแกงฮัตจีในรัฐกะเหรี่ยง หางจากชายแดนไทย ดาน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ประมาณ 47 กิโลเมตร เปนเขื่อนแบบ run-of-river เขื่อนฮัตจีมีโครงการเปนเขื่อนแบบคอนกรีตบด
อัดแนน (RCC: Roller Compacted Concrete dam) มีกําลังผลิต 1,200 เมกะวัตต มูลคาการ
ลงทุนประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ กฟผ. ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับบริษัท ชิโน ไฮโดร
คอรปอเรชั่น จํากัดของจีน
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เขื่อนยะวาติ๊ด เปนเขื่อนที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตไฟฟาพลังน้ํา และผันน้ําจากสาละวิน
เขาสูแมน้ําแมแตงในประเทศไทย กฟผ.ไดศึกษาเบื้องตน ในรายการโครงการเพิ่มน้ําในอางเก็บน้ํา
เขื่อนภูมิพลระบุวา เขื่อนนี้จะผันน้ําสาละวินประมาณรอยละ 10 ที่ไหลลงสูอางเก็บน้ําเขาสูลําน้ํา
แมแตง โดยใชแรงโนมถวงผานอุโมงคใตดินยาว 88 กิโลเมตร คิดเปนปริมาตรประมาณ 10,000
ลานลูกบาศกเมตรตอป และเขื่อนนี้สามารถติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาไดถึง 4,000 เมกะวัตต เขื่อน
ยะวาติ๊ดจะกั้นแมน้ําสาละวินเหนือชายแดนไทยเขต อ.เวียงแหง ขึ้นไปประมาณ 70 กิโลเมตร และ
มีระดับเก็บกักน้ําที่ 400 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง52
ปจจุบันโครงการความรวมมือโครงการเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ระหวางรัฐบาลไทยและพมา
ประสบกับปญหาไดแก เขื่อนฮัตจีเกิดการประทวงของกลุมองคกรสิทธิมนุษยชนที่กลาววา ทาง
ฝายไทยโดยผูรับผิดชอบคือ กฟผ. ดําเนินการไมโปรงใส หรือ การสรางเขื่อนไฟฟาจะทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุมนอยตามแนวชายแดน และเปนการทําลายระบบนิเวศนของวิถี
ชีวิตของชาวบานที่อาศัยตามแนวแมน้ํา เนื่องจากโครงการหลายโครงการอยูในพื้นที่ของชนกลุม
นอย เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวตามฝงไทย ทางการพมาจึงดําเนินการโดยยกเลิกกลุมผูสัมปทานเขื่อน
ทาซางจากบริษัทของไทย ไปใหกับจีนเพื่อรับดําเนินการตออยางกะทันหัน ทําใหในขณะนี้โครงการ
ความรวมมือเขื่อนไฟฟาพลังน้ําระหวางไทยและพมา ยังเปนเพียงแคโครงการการศึกษาความ
เปนไปไดเทานั้น53แตก็คาดวาโครงการที่ลงนามบันทึกความเขาใจไปแลว จะมีการดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป
6.2.3 กัมพูชา
ไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการสรางเขื่อนสตึงมนัม ตั้งแต ค.ศ. 1991 โดยผล
การศึกษาในขณะนั้นพบวา โครงการดังกลาวจะใชงบประมาณกอสรางทั้งสิ้นประมาณ 11,000
กวาลานบาท ซึ่งรูปแบบโครงการจะใชพื้นที่ของทั้งสองประเทศ โดยเครื่องปนไฟจะมีทั้งสิ้น 4 ตัว
ตัวที่ 1,2 และ 3 ตัวเครื่องจะอยูฝงไทย โดยจะตองเจาะภูเขาบรรทัด เพื่อติดตั้งเครื่องสําหรับตัวที่ 4
จะอยูหางจาก อ.คลองใหญประมาณ 7 กิโลเมตร ติดทางดานกัมพูชาทั้งในตัวเขื่อนและเครื่องปน
ไฟ โดยโครงการนี้สามารถจะมีปริมาณน้ําไหลทิ้ง รวมทั้งสิ้น 2,499.66 ลานลูกบาศกเมตร และ

52

สาละวินสายน้ําเพื่อชีวิต (กรุงเทพฯ: โครงการแมน้ําเพื่อชีวิต, 2551), หนา 40 - 44.

53

สัมภาษณ ผูอํานวยการกลุมจัดหาไฟฟาสํานักนโยบายไฟฟา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ กระทรวง

พลังงาน 13 สิงหาคม 2552
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ปริมาณน้ําสามารถเก็บไดปริมาณ 1,820.74 ลานลูกบาศกเมตร มีพลังงานไฟฟาปละ 759.89
ลานหนวยและไดรับผลตอบแทนปละ 1,889.85 ลานบาท54
รั ฐ บาลพลเอกชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ ได มี ม ติ ค ณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ
ครั้งที่ 1/1997 (ครั้งที่ 62) ใหมีการรับซื้อไฟฟาจากโครงการไฟฟา เขื่อนสตึงมนัม (Stung Mnam)
ประเทศกัมพูชา ซึ่งแมน้ําสตึงมนัมเปนแมน้ําในเขตประเทศกัมพูชา ไหลจากตอนเหนือมาทางใต
ขนานและใกลกับเขตแดนของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา บริเวณจังหวัดตราด โครงการ
ไฟฟาพลังน้ําสตึงมนัมจะประกอบดวย เขื่อนทั้งหมด 3 เขื่อน และจะชักน้ําเขามาผลิตไฟฟาใน
ประเทศไทย รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาไดลงนามในบันทึกขอตกลง (Memorandum of
Agreement) ระหวางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1996 รัฐบาลกัมพูชา ได
ขอความชวยเหลือจากรัฐบาลสวีเดน เพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ55 เขื่อนส
ตึงมนัมมีศักยภาพทางการผลิตไฟฟา 120 เมกะวัตตทั้งสองฝายไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลง
(MOA) ไวแลว แตยังไมมีการระบุถึงจํานวนและเวลาที่ซื้อ ซึ่งยังอยูในขั้นตอนของการศึกษาราคา
และความเปนไปได56
ตอมารัฐบาลไทยและกัมพูชา ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เรื่องโครงการ
ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 2000 โดยทั้งสองฝายตกลงที่จะ
สนับสนุนใหมีการซื้อไฟฟาระหวางกัน ฝายไทยรับที่จะใหความชวยเหลือในดานวิชาการและการ
ฝกอบรม ในสาขาไฟฟาใหแกหนวยงานของรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงความรวมมือกันในการวางแผน
และกอสรางระบบสายสงเชื่อมโยงระหวางทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝายไดแตงตั้งคณะกรรมการทํา
หนาที่ประสานงาน โครงการความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยและกัมพูชาแลว โดยใน
สวนของฝายกัมพูชา ไดแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเหมืองแรและพลังงาน
นาย อิฏ ปรัง เปนประธานกรรมการ ขณะฝายไทยแตงตั้งผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยเปนประธานกรรมการ เพื่อรวมกันพิจารณาในรายละเอียดของโครงการดังกลาว

54

“ไทย-เขมร เตรียมฟนเขื่อน “สตึงมนัม” รับนิคม 2 หมื่นไร-ตราดดันผานวุฒิฯ” ผูจัดการรายวัน (30 เมษายน 2544):

55

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 1/2540 (ครั้งที่ 62) ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล [ออนไลน],2540.

13.
แหลงที่มา: http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-062.htm [2552, กรกฎาคม 8]


โครงการเขื่อนสตึงมนัมในสมัยนายกฯทักษิณถูกรวมอยูในโครงการพิจารณารับซื้อไฟฟาพรอมโครงการโรงไฟฟาถาน
หินเกาะกง(3600 เมกะวัตต) ดวย
56

สัมภาษณผูอํานวยการกลุมจัดหาไฟฟา สํานักนโยบายไฟฟา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานแหงชาติ กระทรวง
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ในขณะเดียวกัน การประชุมที่กรุงเทพฯในวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2001 คณะกรรมการของ
ทั้งสองฝายไดหารือในรายละเอียด ของการที่กัมพูชาจะรับซื้อไฟฟาจาก กฟผ.ในปริมาณ 25-30
เมกะวัตต เพื่อจายไฟฟาใหแก 3 จังหวัดของกัมพูชา ไดแก บันเทอมีนเจย เสียมราฐ และ
พระตะบอง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการโครงการความรวมมือดานพลังงานระหวางประเทศ
ไทยกับกัมพูชา ฝายไทยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2001 ที่ประชุมไดมีมติให กฟผ.ใชสายสงของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค สงไฟฟาจากสถานีวัฒนานครไปยังชายแดนไทย ที่อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว โดยอัตราคาไฟฟาที่จะจําหนายใหแกกัมพูชา ณ จุดสงมอบเทากับผลบวกของ
อัตราคาไฟฟาขายปลีกประเภทกิจการขนาดใหญ (115 กิโลโวลต) รวมกับคาเฉลี่ยเงินชดเชย
รายไดที่ การไฟฟาสวนภูมิภาคไดรับจาก การไฟฟานครหลวง กับการไฟฟากัมพูชาและมอบหมาย
ให กฟผ.นําไปเจรจากับฝายกัมพูชา ในสวนของการกอสรางสายสงชวงตอจากชายแดนไทยไปยัง
3 จังหวัดของกัมพูชา บริษัทผลิตไฟฟาจํากัด (มหาชน) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกัมพูชา ให
เปนผูกอสรางสายสงในชวงดังกลาว ผลการศึกษาดานเทคนิคของระบบสายสงไฟฟาไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาแลว57
สาเหตุสําคัญในการซื้อขายไฟฟาครั้งนี้ เกิดจากการที่กัมพูชามีความตองการใชไฟฟาใน
ขณะนั้น 97 เมกะวัตต โดยสามารถจัดหาไฟฟาใหกับครัวเรือน ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในกรุง
พนมเปญและในชุ ม ชนเมื อ งของจั ง หวั ดตา งๆ ได จํา กั ด เพีย งร อยละ 10 ของจํ า นวนครั ว เรือ น
ทั้งหมดเทานั้น สําหรับครัวเรือนอีกรอยละ 90 ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูในชนบท ซึ่งยังไมมีไฟฟาใช
กัมพูชามีโรงไฟฟาขนาดเล็ก 22 แหง โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ทําใหมีตนทุนการผลิตตอ
หนวยสูงที่สุดในภูมิภาค เชน การผลิตไฟฟาของเมืองเสียมราฐมีตนทุนตอหนวยสูงถึง 20-30 เซนต
สหรัฐตอกิโลวัตตชั่วโมง อยางไรก็ดีคาดวาความตองการใชไฟฟาในอีก 18 ปขางหนาของกัมพูชา
จะเพิ่มประมาณ 8 เทาตัวจาก 97 เมกะวัตต ในป ค.ศ. 1998 เปน 746 เมกะวัตต ในป ค.ศ. 2016
เนื่องจากมีการขยายความตองการใชไฟฟาในชุมชนเมืองอื่นๆ และชนบทนอกเหนือจากที่กรุง
พนมเปญ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเห็นวา ในสวนของไทยเองการประสาน
ความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางไทยและกัมพูชา ในดานการซื้อขายไฟฟา การรวมพัฒนา
โครงการไฟฟาและดานการฝกอบรม รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานความรวมมือดาน
พลังงานระหวางสองประเทศ ซึ่งมีการหารือระหวาง กฟผ.และเจาหนาที่กัมพูชาไปแลว เมื่อวันที่
10 มีนาคม ค.ศ. 1999 เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานของรัฐ ในการพัฒนา
57

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “ความคืบหนาการซื้อขายไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน,”

สถานการณนโยบายและมาตรการพลังงานของไทยป 2544 (กุมภาพันธ 2545): 112-113.
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ความรวมมือดานพลังงานไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกันโดยเฉพาะในระยะ
สั้น กฟผ.สามารถขายไฟฟาสนองความตองการการใชอยางเรงดวน ใหกับประชาชนของกัมพูชาที่
เมืองศรีโสภณ เสียมราฐ และพระตะบอง ซึ่งในอนาคตไทยมีปริมาณการผลิตสํารองจะมีมากเกิน
ความจํ า เป น ส ว นหนึ่ ง ในขณะที่ ช าวกั ม พู ช าก็ ส ามารถใช ไ ฟฟ า ในอั ต ราที่ ถู ก ลง ซึ่ ง จะสร า ง
ความสัมพันธอันดีในดานพลังงานระหวางสองประเทศ58
อยางไรก็ตาม ในชวงการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนใน ค.ศ.
2005 กัมพูชาไดรองขอความสนับสนุนจากไทย ในการสรางเขื่อนและโรงไฟฟาที่สตึงมนัม ซึ่งไทย
ยังไมตกลง เพราะติดขัดเรื่องพื้นที่เหมาะสมในการกอสรางโครงการ59
6.3 ความขัดแยงในโครงการพลังงานไทย-เพื่อนบาน
6.3.1 ความขัดแยงเรื่องทอกาซไทย-มาเลเซีย และทอกาซไทย-พมา
โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย เกิดขอวิพากษวิจารณอยางมากในสังคมไทย ถึงความไม
โปรงใสของกลุมนักการเมือง ขาราชการระดับสูง และบริษัทที่ปรึกษา จากการคาดการณความ
ตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นของ สพช.ทําให กฟผ.พยายามขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในป ค.ศ. 1992 และ ค.ศ. 1996 ทั้งการซื้อไฟฟาจากลาว จีน ผูคัดคานกลุมหนึ่งได
วิเคราะหวา ทั้งที่พลังงานฟาจากเขื่อน และกาซธรรมชาติในประเทศเพื่อนบานตางนํามาผลิต
ไฟฟา จึงทําใหไทยมีไฟฟาเหลือใชนาน 25 ป60 ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานของทางราชการ ในขณะที่
สภาพัฒนฯ ไดรางแผนพัฒนาฯปนัง-สงขลา วาจะนํากาซไปใชในโรงไฟฟา แตปรากฎวา กฟผ.ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ผลิตและวางแผนผลิตกระแสไฟฟา ไมไดมีแผนรองรับแตประการใดในขณะที่กาซ
ธรรมชาติใน อ.จะนะ ทั้งหมดเปนกาซในสวนของมาเลเซีย สวนกาซฯของไทยทั้งหมดถูกสงไปยัง
มาบตาพุด จ.ระยอง 61

58

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, “หนังสือที่ นร 0309/998,” เมษายน 2542.(เอกสารอัดสําเนา)

59

“กัมพูชา” เอเชียรายป (2549): 119.

60

ประสาท มีแตม,” โครงการทอกาซไทย-มาเลย: ทําไมตองคิดใหม ทําใหม,”ใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ,น้ํามัน:

สถานการณพลังงานกับกระบวนทัศนใหมดานพลังงานทางเลือก(กรุงเทพฯ: ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548), หนา 129-134.
61

ประสาท มีแตม, ภาระที่ไมจําเปนดานพลังงาน: วิเคราะหปญหาโรงไฟฟาและทอกาซไทย-พมา-มาเลเซีย (กรุงเทพฯ:

สํานักพิมพเฆมขาว, 2546), หนา 95.
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นอกจากนี้ผูคัดคานยังเห็นวา เกิดความไมชอบมาพากลในขอตกลงการแบงผลประโยชน
ระหวางไทยและมาเลเซีย 50:50 นั้น เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติองคกรรวม ไทย-มาเลเซีย 1990
จะพบวาไมเปนความจริง เนื่องจากแปลง A-18 (ที่มีกาซธรรมชาติ รอยละ 70 ของพื้นที่ JDA
ทั้งหมด) บริษัทขุดเจาะ คือ เปโตรนาสและบริษัทไตรตันออยล ไมใช ปตท.ของไทย62 ประเด็น
สําคัญในโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย คือ ความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาลไทย ที่เกิด
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว กับความสูญเสียทางสังคมและการเสื่อม
โทรมของทรัพยากร เชน ทรัพยากรดินระหวางการกอสรางทอกาซ คุณภาพอากาศ นิเวศนวิทยาทั้ง
ในน้ําและพื้นดิน ในขณะที่ผลกระทบในสังคม จะกอใหเกิดผลกระทบตออาชีพประมงของชาวบาน
การเกิดการรั่วของกาซฯ การระเบิดตอบริเวณชุมชน63 สิ่งเหลานี้รัฐบาลไทย ปตท.และเปโตรนาส
ไมไดคํานึงถึง และไมไดสรางมาตรการมารองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ความขัดแยงดังกลาว ไดกอใหเกิดแรงกระเพื่อมทางสังคม เพื่อตอตานโครงการทอกาซทั้ง
ประชาชนในทองถิ่น นักวิชาการ กลุมองคกรอิสระ ใหรัฐบาลรับฟงขอเรียกรองของกลุมตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1997 รวมทั้งเสนอขอเท็จจริง จากการทําประชาพิจารณที่ลมเหลว แตรัฐบาล
นายชวนสมัยที่ 2 ไดพยายามผลักดันโครงการ ใหสามารถเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง โดยไมสนใจตอ
แรงตานทานของผูคัดคานโครงการ ดังเชน ยังคงประกาศใหมีการทําประชาพิจารณครั้งที่ 2 ทั้งๆที่
การทําประชาพิจารณครั้งแรกไดเกิดความวุนวายมาแลว64ในขณะที่รัฐบาลทักษิณชวงตอมา ก็
ไมไดฟงเสียงเรียกรองของประชาชนเชนกัน และยืนกรานจะสรางทอกาซฯตอไป โดยกลาววาถาไม
ทําประเทศชาติจะไมพัฒนา65
ในขณะที่ประเด็นทอกาซไทย-พมา นั้นตั้งแต ปตท.ดําเนินการวางทอกาซฯที่ผานมาได
กอใหเกิดกระแสการคัดคานและตอตาน จากชุมชนในทองถิ่น กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และนักวิชาการ รวมตัวกันเคลื่อนไหวคัดคาน ไมใหมีการสรางทอกาซฯผานพื้นที่เหลานี้ ผูคัดคาน
เสนอวา ไทยตองซื้อกาซฯจากพมาในราคาที่แพงกวาปกติ เนื่องจากราคากาซจากพมาสูงกวาใน
อาวไทย คือ ราคากาซฯพมาลูกบาศกฟุตละ 16.05 สตางค ในขณะที่ราคากาซในอาวไทย
ลูกบาศกฟุตละ 10.25 สตางค ซึ่งปตท.ใหเหตุผลวาเพราะระยะทางขนสงยาวกวา
62

เรื่องเดียวกัน หนา 138-139.

63

ฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ, การระงับความขัดแยงในกรณีการตัดสินใจโครงการวางทอสงกาซ ไทย-มาเลเซีย

(นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา; สถาบันครอฟทเพื่อการศึกษานานาชาติ. 2546), หนา 8-19.
64

จิตราภรณ สมยานนทนากุล,“การใชแนวทางสันติวิธีในการแกไขความขดแยง: ศึกษากรณีโครงการทอสงกาซและโรง

แยกกาซไทย-มาเลเซีย อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐสาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2548), หนา 63.
65

“แมวเดินหนาสรางทอกาซฯ 75 พื้นที่ตาน,” มติชน (27 พฤศจิกายน 2545): 1,10.
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ยังมีประเด็น Take or Pay ที่ไดเกิดปญหาขึ้น กลาวคือ ปตท. รับกาซฯมาใชเพียงเล็กนอย
เทานั้นแตจายเงินซื้อกาซฯลวงหนาใหแกรัฐบาลพมาไปแลว 13,220 ลานบาท ตามสัญญาแบบ
"take-or-pay" ที่ตกลงกันไววาหาก ปตท.ไมสามารถรับซื้อกาซไดตามกําหนด จะตองจายเงินคา
กาซใหผูขายกอนแมวาจะยังไมไดรับกาซก็ตาม ซ้ํายังตองเสียเงินอีก 7,420 ลานบาท เปนคา
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินคากาซฯที่จายไปลวงหนานี้อีกดวย นับแตเริ่มโครงการ ประเทศไทยไดใช
กาซฯจริงเพียงรอยละ 62 ของที่สัญญาระบุ สวนที่ไมไดใชรอยละ 38 ทาง ปตท.ก็ตองจายเงินให
พมาไปกอน66
ในความขัดแยงสวนอื่นที่สําคัญ ไดแก เรื่องทําลายปาและระบบนิเวศน เนื่องจากเสนทาง
จาก อ.ทองผาภูมิ ที่ใชเปนเสนทางขนสงกาซฯนั้นจะตองผานปาสมบูรณ ซึ่งเปนพื้นที่บางสวนตอง
ผานชุมชนที่ดินทํากินของชุมชนชาวกาญจนบุรี สําหรับในประเทศพมาการวางทอกาซฯโดยรัฐบาล
พมาไดมีปญหานําแรงงานเด็ก การทุบตีประชาชน การขมขืนสตรีตลอดเสนทางที่วางทอกาซฯ ซึ่ง
เป น ป ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย า งรุ น แรง ทั้ ง หมดจึ ง มี ผ ลกระทบทางเศรษฐกิ จ และ
สิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง67ยิ่งไปกวานั้น กาซธรรมชาติที่ไทยซื้อมาเปนการสงเสริมใหทหารพมา
แข็งแกรงขึ้น เนื่องจากมีเงินที่สนับสนุนและเปนขออางที่ชอบธรรมในการกวาดลางชนกลุมนอยที่
อยูตามแนวชายแดน
6.3.2 ความขัดแยงของการสรางเขื่อนในประเทศเพื่อนบาน
การสรางเขื่อนในพมา โดยเฉพาะจากแมน้ําสาละวินที่จะสงขายไฟฟามายังไทยนั้น ไดเกิด
การตอตานอยางตอเนื่องจากหลายๆฝาย เชนกัน หลังจากไทยและพมามีการลงนามกัน ในป ค.ศ.
2005 ผูวา กฟผ. นายไกรสีห กรรณสูตร และนายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
ในขณะนั้น กลาววาเขื่อนแหงนี้จะใหประโยชนทั้งสองฝาย เนื่องจากไทยไดใชไฟในราคาถูก สวน
พมาจะมีรายไดตามตองการ
กลุมผูเรียกรองกลาววา รัฐบาลไทยทําผิดรัฐธรรมนูญ 1997 และพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร โดยไดปกปดขอมูลสําคัญเกี่ยวกับแผนการสรางเขื่อน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้

66

กุลธิดา สามะพุทธิ, โครงการทอกาซไทย-พมากับคําเตือนที่เปนจริง [ออนไลน],2549.แหลงที่มา:

http://www.sarakadee.com/feature/2000/07/gas.htm [2553, มีนาคม 20]
67

ศาศวัต เพงแพ,“ความขัดแยงและการแกไขความขัดแยงในสังคมไทย: ศึกษากรณีโครงการกอสรางทอสงกาซยาดา

นา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 49.

143
ไมไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในทองถิ่น ในการตัดสินใจแตอยางใด ประเด็นที่กลุม
เหลานี้เสนอ ไดแก ผลกระทบตอชีวิตมนุษย เชน ในการสรางเขื่อนเวยจี จะสงผลกระทบตอ 4 ใน 7
เมืองในรัฐคะเรนนี โดยจะทําใหหมูบาน 28 แหงจมน้ําอยางสิ้นเชิง ยังรวมไปถึงพื้นที่ทําการเกษตร
การสูญหายของพันธุปลานับรอยในแหลงประมงอีกดวย68
การสรางเขื่อนทาซาง ซึ่งนับวาเปนเขื่อนขนาดใหญนั้น มีการเพิ่มจํานวนของทหารพมาใน
พื้นที่ที่จะสรางเขื่อนทาซาง และใชพื้นที่นี้นําไปสูการเขาไปตัดไม และขยายเสนทางนําไปสูการ
เชื่อมตอกับเขื่อน นอกจากนี้ยังมีการสังหารโหดชาวบาน และการสูญหายโดยไมทราบสาเหตุ 64
คน มีการบั งคั บโยกยายถิ่นภายหลังจากเริ่มมีการสร างเขื่อน จํานวน 50,000 ครอบครัว หรือ
ประมาณ 3 แสนคน69
กลาวโดยสรุป ความรวมมือทางพลังงานระหวางไทยและพมา เปนไปอยางสม่ําเสมอ
นับตั้งแตมีการจายกาซฯใน ป ค.ศ. 2008 ยังไมมีการหยุดชะงัก หรือ ตัดกาซ ซึ่งใหเห็นวาเปนไปได
ดวยดีในระดับหนึ่ง และอาจเปนพื้นฐานไปสูการสรางความรวมมือทางพลังงานดานอื่นๆ เชน
เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา แตกระนั้นประเด็นความขัดแยงระหวางรัฐบาลพมาและชนกลุมนอย เปนปจจัย
เสี่ยง ที่จะเกิดความออนไหวตอการขนสงกาซฯมายังไทยไดทุกเวลา รวมทั้งความเคลื่อนไหว
ภายในของไทย ในกรณีการตอตานโครงการเขื่อนสาละวิน ที่รัฐบาลไทยและ กฟผ.ควรจะตระหนัก
และดําเนินการอยางรอบคอบ
ทางดานความรวมมือทางพลังงานกับลาว ในการซื้อขายไฟฟาจากเขื่อนไฟฟาพลังน้ําซึ่ง
จากอดีตเปนตนมา มีความราบรื่นมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับอีกสามประเทศ สืบเนื่องมาจาก
ความรวมมือทางพลังงานตั้งแตในชวงสงครามเย็น เปนรากฐานใหเกิดความตอเนื่องไทยจึงเพิ่ม
ปริมาณการรับซื้อไฟฟาจากลาวเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ (จาก 1,500 เมกะวัตต เปน 3,000 เมกะ
วัตต และ 5,000 เมกะวัตต)
มาเลเซียและไทย ในชวงเริ่มตนของการอางสิทธิเหนือพื้นที่ทับซอนทางทะเล ยอมเกิด
ความขัดแยงในขณะที่ตางฝายก็เรียกรองพื้นที่ ซึ่งเชื่อวาเปนอาณาเขตของตนเอง จนกระทั่งมีการ
เจรจาแบงปนใหเหมาะสม และเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย ทําใหชวงเวลาการศึกษาความสัมพันธ
ของทั้งไทยและมาเลเซีย มีความมั่นคงทั้งทางดานพลังงานและการเมือง และในสวนของการ
พัฒนานํากาซฯขึ้นมาใชประโยชนยังคงสืบเนื่องจากในอดีต กลาวคือ ในชวงแรกมาเลเซียจะเปน
68

กลุมวิจัยดานการพัฒนาของคะเรนนี, การสรางเขื่อนภายใตรัฐบาลทหารพมา: ประสบการณจากโครงการพัฒนา

ไฟฟาพลังน้ําในรัฐคะเรนนี จากน้ําตกลอปตะถึงแมน้ําสาละวิน, แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ (กรุงเทพฯ: กลุมวิจัยฯ, 2549), หนา
49-53.
69

เครือขายแมน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศูนยขาวสาละวิน, เขื่อนสาละวิน โศกนาฏกรรมสองแผนดิน (เชียงใหม:

เครือขายแมน้ําเอเซียตะวันออกเฉียงใต, 2546), หนา 30-37.

144
ฝายนํากาซธรรมชาติขึ้นมาใชประโยชนกอน และไทยจะเริ่มรับในป ค.ศ. 2009 อยางไรก็ตาม
ปญหาทอกาซฯในสวนของไทย ยังหาขอยุติความขัดแยงระหวางรัฐบาลและประชาชนไมได
จากการอธิบายขางตนจะเห็นวา กัมพูชาเปนประเทศเพื่อนบานลําดับสุดทายที่ไทยสราง
ความรวมมือดวย พื้นฐานความขัดแยงนั้นเปรียบเทียบกับมาเลเซียแลวอยูในประเด็นเดียวกัน คือ
การอางสิทธิเหนือพื้นที่ทับซอน จุดของความขัดแยงอยูที่ในการเจรจาแตละครั้งทั้งไทยและกัมพูชา
ไมสามารถตกลงการแบงปนผลประโยชนได ในขณะเดียวกันประเด็นดังกลาวถูกนําไปสูความ
ขัดแยงทางการเมือง และ/หรือ ความขัดแยงดานประวัติศาสตรระหวางสองประเทศ ทําใหใน
ชวงเวลาการศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ทั้งสองประเทศยังไมเกิดความรวมมือที่เปนรูปธรรม เชน
การสํารวจ ผลิต ในพื้นที่ทับซอนทางทะเลแตอยางใด
อยางไรก็ตาม ประเด็นดานสิ่งแวดลอม และความมั่นคงตอชีวิตมนุษย ของชุมชนทองถิ่น
ในไทยและชนกลุมนอยตามแนวชายแดน ก็เปนปจจัยสําคัญที่ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบานควร
จะตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบจากการสร า งโครงการทางพลั ง งานทั้ ง หลาย ซึ่ ง ภายหลั ง จากการ
ดําเนินการของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่รับผิดชอบโครงการไมไดมีมาตรการรองรับใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหโครงการหลายๆโครงการไมโปรงใส ขาดการตรวจสอบ และเกิดแรง
ตอตานจากองคกรเอกชนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ และยังคงเปนปญหาที่ยังไมไดรับ
การแกไขมาจนถึงปจจุบัน

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ
7.1 บทสรุปเนื้อหา
ความสัม พัน ธ ระหว างไทยและเพื่อ นบานในชวงสงครามเย็น มีลั กษณะและทิศทางที่
หลากหลาย กลาวคือ การรับรูและเขาใจ (perception) ของไทยตอเพื่อนบาน ไดแก กลุมประเทศ
อิน โดจี น นั้ น ไทยค อ นขา งเฉยชา บวกกั บ ความหวาดระแวงต อภั ย คุ ก คามคอมมิ ว นิ ส ต ทํ า ให
ความสัมพันธระหวางไทยและลาว/กัมพูชาไมราบรื่นเทาที่ควร โดยเฉพาะกรณีที่ไทยเปนฐานทัพให
สหรัฐฯ และการแทรกแซงกิจการภายในของเพื่อนบานเหลานี้อยูเสมอ ในสวนของพมาไดปด
ประเทศ พรอมแถลงนโยบายตางประเทศแบบเปนกลาง ทําใหไทยไววางใจพมาไดในระดับหนึ่ง
แตก็มีการกระทบกระทั่งทางชายแดนอยูเสมอ ทางดานความสัมพันธระหวางไทยและมาเลเซีย ซึ่ง
ภายหลังจากมาเลเซียไดรับเอกราชจากอังกฤษแลว ความสัมพันธของทั้งสองก็เปนมิตรที่ดีตอกัน
โดยเฉพาะในนามของกลุมอาเซียน รวมทั้งการรวมกันปราบปรามคอมมิวนิสตตามแนวชายแดน
ภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สภาวะการเมืองระหวางประเทศผอนคลายลงอยางเห็นได
ชัด ทําใหประเด็นความมั่นคงทางกองกําลังทหารและการเมือง ดูจะลดลําดับความสําคัญลง
ในขณะที่ประเด็นทางเศรษฐกิจ เปนสิ่งที่ชวยทําใหสัมพันธภาพระหวางรัฐตางๆ เปลี่ยนจากความ
ขัดแยงไปสูความรวมมือ เชนเดียวกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเขามาดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดขับเคลื่อนความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย
และเพื่อนบาน โดยจุดเริ่มตนอยูที่การประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา” ซึ่ง
แนวทางดังกลาว นอกจากจะเปนการเปดมิติความสัมพันธระหวางประเทศในรูปแบบใหมแลว ใน
อีกดานหนึ่งยังเปนพื้นฐานความสัมพันธทางพลังงาน ระหวางไทยและเพื่อนบานในเวลาตอมาอีก
ดวย
ประเด็ น ความมั่ น คงทางพลั ง งาน เริ่ ม เข า มาท า ทายประเทศไทยภายหลั ง จากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงทศวรรษที่ 1990 กลาวคือ การพัฒนาประเทศจะเดินหนาตอไป
ลํ า บากหากขาดปจ จั ย ทางพลั ง งาน ประกอบกับ ช ว งเวลาดัง กล า วไทยได รับ ความสนใจจาก
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่จะเขามาลงทุนอยางมาก จึงทําใหมีความจําเปนตองเรงการ
พัฒนาแทบจะทุกดาน ในสวนของการพัฒนาพลังงานภายในประเทศนั้น แมวาไทยจะมีแหลง
พลังงาน แตก็ไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ อีกทั้งโครงการทางพลังงาน
ภายในประเทศ ยังถูกคัดคานจากกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในประเทศ ดังนั้นนโยบาย
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พลังงานของรัฐบาลจึงมีวัตถุประสงค ที่จะแสวงหาพลังงานภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบานซึ่งอุดมไปดวยทรัพยากรทางพลังงาน
ในการกําหนดนโยบายพลังงานนั้น ถูกดําเนินการโดยผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
เอกชน ในสวนของรัฐบาลมีสองสวนสําคัญที่วางรากฐานการกําหนดทิศทางพลังงาน ไดแก สํานัก
แผนและนโยบายพลังงาน (สนพ.) ซึ่งก็คือ สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ในอดีตซึ่ง
จะเปนผูรางโครงการตางๆใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ที่ไดเขามามีบทบาทในการสํารวจ ประมาณการ โครงการตางๆ รวมทั้งบุคคลที่
รับผิดชอบทางดานพลังงานในรัฐบาล และขาราชการประจํา หลังจากนั้นแนวนโยบายจะถูกสงไป
ยัง กฟผ. และ ปตท. (ในชวงที่ยังไมไดแปรรูป) เพื่อนําไปปฏิบัติในสวนของพลังงานแตละดาน
พมาเปนประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรทางพลังงานอันมหาศาลอีกแหงหนึ่ง โดยเฉพาะ
น้ํา มันและก าซธรรมชาติ นับตั้ง แตพมามี การเปดประเทศ ใหบรรดาบริษัท น้ํา มัน ตางชาติ เขา
มารวมลงทุนได สงผลใหพลังงานโดยเฉพาะกาซธรรมชาติ เปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งสราง
รายไดใหพมามหาศาล แหลงกาซธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก บริเวณอาวเมาะตะมะ รัฐยะไข รัฐ
ตะนาวศรี ซึ่งเปนพื้นที่หลักของการลงทุนกาซธรรมชาติในพมา ในขณะเดียวกันจีนและอินเดีย ได
เขามามีอิทธิพลทางพลังงานในพมาอยางมาก ดังนั้นไทยซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานจึงไมสามารถ
เพิกเฉย ตอโอกาสที่จะเขาไปแสวงหาพลังงานในพมาได ค.ศ. 1993 ไทยและพมาตกลงที่จะซื้อ
ขายกาซธรรมชาติระหวางกันไดแก แหลงยาดานา และแหลงเยตากุน เพื่อใชในการผลิตไฟฟาโดย
ไทยจะรับกาซฯจากพมาที่จังหวัดราชบุรี โดยเขามาอยูในระบบประมาณรอยละ 26 ของการใช
กาซฯของไทยทั้งหมดในขณะนี้
ภายหลังจากองคการสหประชาชาติ ประกาศใหมีการลากเสนไหลทวีป ไทยและมาเลเซีย
รวมทั้งประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ไดแก เวียดนาม กัมพูชา ตางออกมาประกาศเขตพื้นที่ทางทะเลของ
ตนทําใหเกิดพื้นที่ทับซอนกันขึ้น พื้นที่ทับซอนไทยและมาเลเซีย เริ่มมีการเจรจากันและสรุปที่จะ
รวมพัฒนาใน ป ค.ศ. 1979 เพื่อที่จะตั้งองคกรรวมไทย- มาเลเซีย เพื่อแสวงหาประโยชนจาก
ทรัพยากรทางพลังงานเปนระยะเวลา 50 ป และในป ค.ศ. 1990 ไดมีการออกใชเปนกฎหมาย
ภายในประเทศ ในขณะที่ประเด็นปญหาพื้นที่ทับซอนทางทะเลระหวางไทยและกัมพูชานั้น ยังคง
อยูในกระบวนการเจรจาตอรอง จากในอดีตซึ่งทางรัฐบาลทั้งสองไมสามารถตกลงและบรรลุการ
แบ ง ป น ผลประโยชน ส ว นหนึ่ ง ถู ก เชื่ อ มโยงกั บ การเมือ งระหว า งประเทศ เช น ภายหลั ง มี ก าร
ประกาศใหเขาพระวิหารใหเปนของกัมพูชาแลว ประเด็นเกี่ยวกับอาณาเขตดูเหมือนจะออนไหวตอ
ความรูสึกของทั้งประชาชนและรัฐบาลทั้งสองเปนอยางมาก
ปจจุบันการพัฒนาพื้นที่ทับซอนไทย-มาเลเซีย ไดมีการแบงออกเปน 3 แปลงดังนี้ A-18
B-17 และ C-19 โดยจะมีการนํากาซฯขึ้นมาใชประโยชนทางภาคใตของไทย และทางภาคเหนือ
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ของมาเลเซีย กาซฯในสวนแรกจะถูกสงไปยังมาเลเซียกอน อยางไรก็ตามปญหาความขัดแยง
ภายในของไทย ก็มีสวนใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ถึงความไมโปรงใสของรัฐบาล
และ ปตท. ในขณะที่ทางมาเลเซียก็กระตุนใหไทยจัดการอยูเสมอ ในสวนของกัมพูชานั้นความ
คืบหนาเชิงประจักษเกิดขึ้นในชวงรัฐบาลทักษิณ ที่ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย และนาย สก อาน รัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาเพื่อ
รวมกันพัฒนาทรัพยากรพลังงานในบริเวณพื้นที่ทับซอน แตก็ไมสามารถตกลงแบงปนผลประโยชน
กันอยางลงตัว
ในสวนของการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ํา รัฐบาลไทยไดตกลงที่จะรับซื้อจากลาวเปน
ประเทศแรก สืบเนื่องมาจากอดีตวาความรวมมือนี้ไดเกิดขึ้นมาแลว จึงเปนพื้นฐานอันดีที่จะสาน
สัมพันธการพัฒนาพลังงานตอกัน ในปจจุบันไทยรับซื้อไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ํางึม 2 หวยเฮาะ
น้ําเทิน 2 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆที่ลงนามระหวางกันไปแลว และอยูในขั้นตอนของการ
ดําเนินการ อยางไรก็ตามเพื่อไมใหพึ่งพิงพลังงานเพียงแหลงเดียวมากเกินไป ชวง ค.ศ. 1997 ไทย
และพมาไดมีการลงนาม MOU เพื่อผลิตไฟฟาในพมาเพื่อขายใหแกไทยในปริมาณ 1,500 เมกะ
วัตต ในการศึกษาความเปนไปได ที่จะสรางเขื่อนกั้นแมน้ําสาละวินของพมา เขื่อนที่มีศักยภาพ
เพียงพอ ไดแก เขื่อนทาซาง เขื่อนฮัตจี เปนตน นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดในกรณี
เขื่ อ นสตึ ง มนั ม ของกั ม พูช า แตแ ผนความรว มมือ ยัง คงเป น ในส ว นของการให ความช ว ยเหลื อ
กัมพูชา ในการพัฒนาเขื่อนไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในกัมพูชาเสียกอน
7.2 แนวโนมและขอเสนอแนะ
7.2.1 พมา
ไดกลาวไปแลววา พื้นฐานทางความรวมมือพลังงานที่สําคัญระหวางไทยและพมา เกิด
ในชวงสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และมีพลวัตความเนื่องมาตามลําดับ ทําใหเห็นแนว
ทางการตอบคําถามการวิจัย คือ พลังงานสงผลตอนโยบายของไทยตอพมาอยางมาก เนื่องจาก
ขอสรุปที่ชัดเจนวา ไทยพึ่งพาการนําเขากาซฯจากพมามูลคากวา 70,000 ลานบาทตอป ซึ่งทําให
ไทยขาดดุลกับพมามาโดยตลอด นับตั้งแตนําเขากาซฯ หลักฐานเหลานี้ก็ประจักษไดชัดเจนแลววา
พลังงานพมามีสวนสําคัญ ในการเปนตัวแปรที่จะกําหนดทิศทางความเปนไปได ของนโยบาย
ตางประเทศไทยตอพมาอยางมาก ฉะนั้นหากความสัมพันธของทั้งสองเกิดปญหา พมามีแนวโนม
ที่อาจจะตัดจายกาซฯใหแกไทยได เนื่องจากไทยไมไดมีหลักประกันวาพมาจะยังคงจายกาซฯให
ไทยอยางสม่ําเสมอหรือไม ดานหนึ่งทําใหวิเคราะหไดวา ไมวาไทยจะพึ่งพิงทรัพยากรอะไรจาก
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พมา สิ่งนั้นจะเปนตัวกําหนดแลววา ไทยไมจําเปนตองมีทาทีแข็งกราวตอพมา เพราะไทยอาจจะ
ไมไดสิ่งนั้นหรืออีกนัยหนึ่ง คือพลังงานจากพมาก็เปนได
ในขณะที่ประเด็นทางการเมืองภายในของพมา เชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปญหาชน
กลุมนอยตามแนวชายแดน เนื่องจากการขนสงกาซฯ ไทยควรจะเลนบทบาทใหถูกทิศทางหากไทย
ไมพึ่งพาพลังงาน (และทรัพยากรอื่นๆ) ไทยอาจจะเลือกการคว่ําบาตร เชนประเทศตะวันตกก็
เปนได กระนั้นก็ไมควรทําและปลอยใหเปนไปตามกระบวนการของอาเซียน แตดานหนึ่งหากมี
ความจําเปน ไทยควรที่จะเลือกแสดงบทบาทใหตรงประเด็น กลาวคือ กรณีการสรางเขื่อน หรือ
การสรางทอกาซฯ เปนการบุกรุกและทําลายหมูบานของชนกลุมนอย ทําใหประชาชนเดือดรอน
หากรัฐบาลไทยสามารถเขาไปชวยเหลือประชาชนพมา ในระดับหนึ่งโดยการรวมมือกับรัฐบาล
พมา ในการหาที่อยูอาศัย อาชีพใหม หากไทยทําได ดานหนึ่งก็อาจจะทําใหประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเบาบางลงบาง
แตหากไทยยังคงตองนําเขาพลังงานจากพมา และมีแนวโนมจะสูงขึ้นเชนนี้ ความสัมพันธ
ไทยและพมา ก็ยังคงเปนเชนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง แตหากวาไทยสามารถพึ่งพาพลังงานจาก
ภายในประเทศ (ซึ่งมีความเปนไปไดนอยในขณะนี้-ผูเขียน) หรือสามารถใชพลังงานนิวเคลียรหรือ
พลังงานทดแทนอื่นๆ ซึ่งทําใหไทยพึ่งพาพมานอยลง ก็อาจทําใหไทยหันกลับไปทบทวนนโยบาย
ตอพมาวา ไทยจะดําเนินนโยบายกับพมาไปในทิศทางใด1
ขณะที่อีกทัศนะหนึ่งไดเห็นวา ความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยกับพมานั้นไมไดมี
ปญ หามาก เนื่ อ งจากเป น ประเด็ น ทางด า นธุ รกิ จ แต ใ นส ว นของการเมื อ งนั้ น ที่ เ กิ ด ป ญ หาใน
ความสัมพันธระหวางกันมาโดยตลอด สําหรับประเด็นอาเซียนซึ่งไทยถูกกดดันเรียกรองใหชัดเจน
ในเรื่องประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิฯในพมา แรงกดดันนี้มาจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ในชวง 10 กวาปที่ผานมานี้ พมาไมไดมีทาทีออนขอตอแรงกดดันจากภายนอกประเทศ
จะเห็นวาพมามีทาทีแข็งกราวตอไทย เชน เมื่อเกิดการกระทบกระทั่งในทางการทูต พมาตอบโต
ทันทีโดยการปดชายแดน สิ่งเหลานี้ทําใหเห็นวา ถึงแมไทยจะเปนประเทศที่ใหญกวา แตในความ
เปนจริงไมไดทําใหไทยมีอํานาจมากกวา ในทางกลับกันไทยเองกลับเปนฝายที่เดือดรอน เมื่อพมา
ใชมาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต2 สวนนี้ทําใหเห็นวา พมาไมไดมองวาไทยเปนผูซื้อกาซฯและผู
ลงทุนหลักรายหนึ่งของพมา เนื่องจากยังมีอีกหลายประเทศที่พรอมเขาไปลงทุนในแหลงทรัพยากร
ตางๆของพมา แมวาจะไมมีประเทศไทยก็ตาม ฉะนั้นประเด็นนี้ทําใหวิเคราะหไดวา ความออนไหว
1

สัมภาษณ พรพิมล ตรีโชติ, นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 20 มกราคม 2553.

2

สัมภาษณ พวงทอง ภวัครพันธุ, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2 กุมภาพันธ 2553.
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ของไทยตอการพึ่งพาแหลงทรัพยากรของพมา ไมเฉพาะแตในสวนของพลังงานมีอยูสูงมาก ดังนั้น
ไทยจึงตองมีความรัดกุมในการกําหนดนโยบายใหชัดเจน และมีทิศทางที่ไมเปนปฏิปกษตอพมา
เทานั้น
7.2.2 มาเลเซีย
แนวโนมความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทยกับมาเลเซียนั้น ยังคงมีความตอเนื่อง
นั บ ตั้ ง แต อ ดี ต ที่ ร าบรื่ น มาโดยตลอด จากการลงนามความร ว มมื อ ระหว า งสองรั ฐ บาลเป น
ระยะเวลาถึง 50 ป เพื่อพัฒนาบริเวณพื้นที่ทับซอนทางทะเลของทั้งสองประเทศ แมวาในชวงเวลา
ในการดําเนินการนั้นจะเกิดความขัดแยง หรือ ความสัมพันธของทั้งสองสะดุดลงโดยเฉพาะใน
ประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทําใหไทยมีความเสี่ยงมากกวา แตกระนั้นความสัมพันธ
ของทั้งสองโดยรวมแลวยังไมไดถูกกระทบกระเทือน
กระนั้น ปญหาซึ่งถูกหยิบยกมาวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐไทย และ ปตท. ไดแก
การขาดความโปร ง ใส ตลอดจนการมี ส ว นร ว มของประชาชน โดยเฉพาะคนในพื้ น ที่ ซึ่ ง ได รั บ
ผลกระทบจากการสรางทอกาซ ปญหาดังกลาวถูกเสนอตามสื่อตางๆ ทําใหผูเกี่ยวของไดออกมา
อธิบายถึงที่มาของปญหา และแสดงจุดยืนถึงความถูกตอง ในกระบวนการของรัฐไทยและ ปตท.
รวมทั้ง ในส วนที่เ กี่ ยวข อ งกับมาเลเซีย (ในข อการวิจารณที่วา โครงการความรว มมือนี้ไทยได
ผลประโยชนนอยกวามาเลเซีย) ปญหาในสวนของไทยนี้เอง ดานหนึ่งไดสรางความชะงักงันใหแก
มาเลเซียที่จะสานตอการพัฒนารวมกัน
ประเด็นดังกลาวนี้เอง เปนสวนหนึ่งของความขัดแยงภายในของไทย สืบเนื่องจากการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่คัดคานการกอสรางทอกาซฯที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากไดสงผล
กระทบตอวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ทั้งในแงของการริดรอนที่อยูอาศัยของชาวบาน และสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศน รวมทั้งในดานความปลอดภัยจากทอกาซฯ ซึ่งรัฐบาลไทยไมไดมีแนวนโยบายปองกัน
ที่ชัดเจน อีกทั้งแตละรัฐบาลไมเคยสนใจกระแสคัดคาน และเดินหนาพัฒนาตอไปแมวาจะไมผาน
ประชาพิจารณก็ตาม
อยางไรก็ตามภายใตเงื่อนไขของโครงการพัฒนาพื้นที่ JDA และโครงการทอสงกาซ TTM
มีพลวัตการดําเนินการตามลําดับ จนกระทั่งมาเลเซียเสนอที่จะรับกาซฯกอนในชวงแรก ตอมา
ค.ศ. 2008 ไทยเริ่มรับกาซฯเขาสูระบบ และรับจริงในชวงปลายป ค.ศ. 2009 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ
รองปลัดกระทรวงพลังงานไดกลาววา กาซฯที่เปนสวนของไทยใหนําไปใชที่มาบตาพุดสวนของ
มาเลเซียใหนํ ามาแยกที่ประเทศไทย แลวนําไปใชที่มาเลเซี ยผานแผนดินประเทศไทย (แมวา
วัตถุประสงคหลักของการดําเนินโครงการทอสงกาซฯไทย-มาเลเซีย ก็เพื่อตองการตอบสนองการใช
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กาซฯในพื้นที่ภาคใตเปนหลัก แตเนื่องจากความตองการใชจากพื้นที่ภาคใตมีจํากัด ปตท. จึง
จัดสรรกาซฯสวนที่เหลือไปยัง จ.ระยอง)
ตารางที่ 7.1: แสดงการผลิตและการนําเขากาซธรรมชาติ ค.ศ.1998-2008
ป ค.ศ.
JDA
ยาดานา เยตากุน ปริมาณนําเขาทั้งหมด ผลิตในประเทศ
1998
2
2
1,698
1999
2
2
1,869
2000
129
36
165
1,953
2001
377
119
496
1,900
2002
418
199
617
1,986
2003
410
275
686
2,106
2004
439
287
726
2,158
2005
431
426
857
2,292
2006
452
417
869
2,353
2007
473
433
906
2,515
2008
126
434
394
828
2,784
หนวย: MMSCFD (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)
แหลงที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รวม
1,700
1,861
2,118
2,396
2,603
2,791
2,884
3,149
3,222
3,421
3,611

อาจกลาวไดวามิติความสัมพันธทางพลังงานระหวางไทย-มาเลเซียนั้น มีพลวัตราบรื่นมา
โดยตลอด แมวาจะมีปญหาที่ทําใหการพัฒนาลาชาลงไปบาง ไมเฉพาะแตพื้นที่ทับซอนเทานั้นยัง
มีประเด็นอื่นๆ ที่สานสัมพันธของทั้งสองประเทศไวอยางแนบแนน เชน อาเซียน เปนตน อยางไรก็
ตาม ในอนาคตรัฐบาลไทยหรือผูกําหนดนโยบายพลังงาน ควรจะตองตระหนักถึงกลุมประชาสังคม
และประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้น เพื่อใหกระบวนการจัดการภายในของไทยโปรงใสถูกตอง และ
สามารถดําเนินการควบคูไปกับมาเลเซียได
7.2.3 ลาว
ในสวนของการรับซื้อไฟฟาจากลาวนั้น ยังเปนสัดสวนที่นอย (รอยละ1.5-3) เมื่อเทียบกับ
การนําเขากาซฯจากพมา หรือแมกระทั่งหากไทยรับซื้อไฟฟาจากเขื่อนสาละวิน 35.446 ลานเมกะ
วัตต (ในสวนของลาวขณะนี้ 5,000 เมกะวัตต) ซึ่งจะเห็นไดวาการรับซื้อไฟฟาจากลาวนั้น มีมูลคา
นอยกวามาก อยางไรก็ตามเพื่อเปนการตอบรับแนวนโยบายพลังงานของไทย ที่ไมตองการพึ่งพา
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หรือนําเขาแหลงพลังงานเพียงแหลงเดียว ลาวจึงเปนประเทศเพื่อนบานที่มีศักยภาพ ในการสราง
เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความรวมมือดังกลาว นับตั้งแตอดีต ทาง
รัฐบาลลาวเองในชวงแรกนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งในการนําเงินทุนมาพัฒนาประเทศ ซึ่งทําให
เกิดการสงกระแสไฟฟาระหวางไทย-ลาว มากวา 30 ป
ในปจจุบันไทยยังคงเปนผูซื้อรายใหญของลาว ในขณะที่นโยบายหลักของลาวคือ ลาวจะ
เปนประเทศผูสงออกไฟฟาหลัก หรือในฐานะเปน Battery of Asia ซึ่งเปนการย้ําเจตนาที่จะสาน
ตอผลประโยชนรวมกัน ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ดานไทยก็มีการเพิ่มการรับซื้อจากลาวจาก
1,500 เปน 5,000 เมกะวัตตอยางไรก็ตามแมวาลาวจะเปนเพื่อนบานที่ไดชื่อวา มีปญหา
กระทบกระทั่งกับไทยนอยประเทศหนึ่ง แตกระนั้นในกรณีแตในกรณีหมูบานรมเกลา จ. นาน
ค.ศ. 1986 ในสมัยนั้น ซึ่งเปนชวงที่ไทยรับซื้อไฟฟาจากลาวแลวคือ เขื่อนน้ํางึม เกิดการตั้งประเด็น
วา สืบเนื่องจากความขัดแยงดังกลาวนั้น ลาวจะตัดการสงไฟฟามายังไทยหรือไม แตลาวยังรักษา
สัญญาขายไฟฟาเขื่อนน้ํางึมใหไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวา แมแตในอนาคตหากเกิดความขัดแยง
ขึ้นระหวางไทยและลาว ก็ไมนาจะกระทบตอการขายกระแสไฟฟาระหวางกัน3 อาจกลาวไดวา
นโยบายพลังงานในสวนของไทยและลาวสงผลตอทั้งสองประเทศ ในสวนของลาวเนื่องจากรายได
จากการขายกระแสไฟฟาใหไทย เปรียบเปนผลประโยชนแหงชาติลาวก็วาได กลาวคือลาวพึ่งพา
รายไดจากการสงออกกระแสไฟฟา ซึ่งถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญอับดับ 3 ของลาว และกวารอย
ละ 80 ของกระแสไฟฟา ที่ลาวผลิตไดจะสงขายแกไทย จะเห็นวาจากชวงที่ไทยชะลอการรับซื้อ
ไฟฟาจากลาวไปอีก 2 ปในชวง ค.ศ. 1997 นั้น สงผลตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจของลาว ฉบับที่ 4
ทําใหเศรษฐกิจลาวชะงักงัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอโครงการการกอสรางรวมทุนไทยลาว สงผลกระทบใหการจางงานลดลง ทําใหกําลังซื้อของคนลาวต่ําลง และเศรษฐกิจลาวไม
ขยายตั ว ตามเป า หมาย 4 ทางด า นไทยเองมี น โยบายที่ ก ระจายแหล ง พึ่ ง พิ ง ทางพลั ง งาน
นอกเหนือจากลาว เชน เขื่อนสาละวินของพมา เขื่อนสตึงมนัมของกัมพูชา นอกจากนี้ ไทยยัง
ไดรับซื้อไฟฟาจากจีนแลวมูลคา 3,000 เมกะวัตต



ลาวตั้งเปาในการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อจําหนายประเทศเพื่อนบานไววาในป ค.ศ. 2009-2019 ลาวจะสามารถสง
ไฟฟาไปขายยังไทยได 5,000 เมกะวัตต หลังจากนั้นจะสามารถสงไฟฟาไดถึง 7,000-8,000 เมกะวัตตจากเขื่อนตางๆที่ไดกําหนด
ไวในแผนแตการซื้อไฟฟาจากลาวตองถูกจํากัดปริมาณ ณ ระดับหนึ่งไมควรเกิน 10,000 เมกะวัตต
3

สุพจี นิลอุบล, “พลังงานขามแดน” ความมั่นคงศึกษา 54(มีนาคม 2552): 25.

4

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, “วิกฤติการณเศรษฐกิจไทย ผลกระทบตอโรงไฟฟารวมทุนไทย-

ลาว” Exim News 4, 3 (1998): 2.
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7.2.4 กัมพูชา
ความขัดแยงในประเด็นประวัติศาสตรชาตินิยม และการเมืองระหวางไทยและกัมพูชา
สงผลใหการพิจารณากรณีพื้นที่ทับซอนทางทะเล ยังคงหยุดนิ่งและจะยังคงอยูในสถานะดังกลาว
อีกสักระยะ สาเหตุมาจากปจจัยหลากหลายประการ เชน ความไมมั่นคงทางการเมืองภายในของ
ไทยเอง รวมทั้งนโยบายตางประเทศที่แข็งกราวของทั้งกัมพูชาและไทย เทากับเปนการเนนย้ําถึง
ความสัมพันธที่เสื่อมถอยลง
แมวาหลายตอหลายรัฐบาล พยายามหยิบยกประเด็นพลังงานขึ้นมาพิจารณาในการสราง
ความสัมพันธตอกันอีกครั้ง แตดูเหมือนวา “พลังงาน” เพียงสิ่งเดียวนั้น ไมมีน้ําหนักเพียงพอตอ
การรื้อฟนหรือปรับปรุงทิศทาง การแกไขปญหาไหลทวีปทับซอนใหเขาที่เขาทาง อยางไรก็ตามทาง
กัมพูชาเอง ก็ตองการลงมือสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ทับซอนเชนกัน เนื่องจากหากกัมพูชาไดรับ
ประโยชนจากสวนนี้แลว จะสามารถนํารายไดเขาประเทศมหาศาล ในสวนของไทยมีความแนนอน
แลววา แนวโนมการใชกาซฯจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นพื้นที่ทับซอนระหวางไทย-กัมพูชาจะ
สามารถตอบสนองความตองการพลังงานของไทยได ทั้งนี้เพื่อเปนการลดการพึ่งพิงจากกลุม
ประเทศตะวันออกกลางอีกดวย
การป ก ป น เขตแดนในพื้ น ที่ ทั บ ซ อ นทางทะเลนั้ น เป น ประเด็ น ที่ ค อ นข า งซั บ ซ อ นและ
ละเอียดออนอยางมาก ยิ่งไปกวานั้นการแบงปนผลประโยชนใหลงตัวระหวางทั้งสองฝาย ยังเปน
อีกขั้นตอนที่ตองระมัดระวัง ซึ่งในกรณีที่ผานมา เกิดการไมยอมรับการแบงจากทั้งสองฝายอยู
เรื่อยมาเชน กัมพูชาตองการ 50/50 ไทยตองการ 90/10 (ไทยใหเหตุผลวาพื้นที่ปโตรเลียมอยูใกล
กับไทยมากกวา)
ในสวนของการซื้อขายไฟฟาแบบ Power Pool หรือแมแตการศึกษาความเปนไปไดเพื่อ
สรางเขื่อนไฟฟาสตึงมนัม มีแนวโนมวาจะสืบเนื่องตอไปเรื่อยๆ เนื่องจากกัมพูชาตองการไฟฟาเพื่อ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดตามแนวชายแดน และกัมพูชาจําเปนตองนําเขาไฟฟาจากไทยเทานั้น ดานหนึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตร การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาค คือ พื้นที่เปดใหม
เหลานั้น จะตองมีพลังงานเพียงพอซึ่งเปนปญหาสําคัญของกัมพูชา เพราะพื้นที่ชายแดนนั้นขาด
แคลนไฟฟา วิธีแกไขปญหาคือ การที่ไทยขายไฟฟาใหแกกัมพูชา5
อยางไรก็ตาม ปญหาการเมืองไทย-กัมพูชา ในปจจุบันอาจจะเกิดความทาทายความ
รวมมือดานพลังงาน เนื่องจากความสัมพันธระหวางประเทศของไทย และประเทศเพื่อนบานมี

5

พวงทอง ภวัครพันธุ, สงคราม การคาและชาตินิยมในความสัมพันธไทย-กัมพูชา(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย,

2552) หนา, 125.
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ความอ อ นไหวต อ การเมื อ งอย า งมาก รวมทั้ ง มิ ติ ใ นอดี ต ที่ มี ค วามขั ด แย ง กั น มาโดยตลอด
แนวนโยบายชาตินิยมของแตละประเทศ และแมวาภายหลังสงครามเย็น ทั้งไทยและเพื่อนบานจะ
มุงนโยบายไปที่ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน เพื่อผลประโยชนในการพัฒนาประเทศ แต
ในกรณีของไทยและกัมพูชานั้น ยังคงมีปจจัยการเมืองภายใน รวมทั้งประวัติศาสตร ซึ่งมีบทบาท
สําคัญ ในการกําหนดทิศทางความเปนไปของนโยบายพลังงานระหวางประเทศ
7.3 การวิเคราะหตามกรอบแนวคิดที่ใชศึกษา
แนวคิด ความมั่นคงใหม (Non Traditional Security) เปนการศึกษาความมั่นคงที่มุงเนน
ใหมีนัยที่กวางออกไป นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงทางทหารหรือกองทัพ ซึ่งนับเปนการเปด
มิติทางการศึกษาความมั่นคงแนวใหม ในความเปนจริงแลวความมั่นคงใหมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการศึกษา ใหเขาสูบริบทแวดลอมชีวิตของมนุษยมากขึ้น ประกอบกับภายหลังเหตุการณ 9/11
ที่มีผลอยางมาก ตอการเปลี่ยนแปลงมุมมองการศึกษาความมั่นคงแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะความ
มั่นคงของมนุษย (Human Security)
หากมองในประเด็นของพลังงานแลว จะพบวาการขาดแคลนทรัพยากรทางพลังงาน การ
เกิดวิกฤตทางพลังงานครั้งแลวครั้งเลา ตลอดจนแนวโนมการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพลังงานเปนความมั่นคงใหมตอรัฐทั้งหลาย จนกระทั่งเพิ่มความสําคัญ
มากขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา ดังจะเห็นวามหาอํานาจ เชน สหรัฐฯ จีน หรือ กลุมประเทศยุโรป
มี พ ลั ง งานเป น ผลประโยชน แ ห ง ชาติ หรื อ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ความมั่ น คงทางพลั ง งาน (Energy
Security) ดานหนึ่งเปนตัวกําหนดนโยบาย ไมวาจะใชวิธีซื้อขาย แลกเปลี่ยน รวมมือเพื่อพัฒนา
หรือการใชกองกําลังเขาไปครอบครอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการไดมาซึ่งทรัพยากรทางพลังงานทั้งสิ้น แต
ในความเป น จริ ง แล ว ความมั่ น คงทางพลั ง งานไม ไ ด เ ป น เรื่ อ งใหม แ ต อ ย า งใด ในทางกลั บ กั น
พลัง งานนั้ น เปน ตั วแปรที่ ทํา ให เกิดความขัดแยงระหวา งรัฐสืบเนื่องมาเปน ประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน ที่เปนสาเหตุใหรัฐตองทําสงครามเพื่อแยงชิงทรัพยากรทางพลังงาน
การอธิบายของ Alan Collins ไดกลาวอยางชัดเจนวา ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอมนั้น
เกี่ยวเนื่องอยูกับการขาดแคลน ซึ่งทําใหรัฐมีความจําเปนที่จะตองใชกองกําลังเขาไปยึดครอง
ทรัพยากร ซึ่งสอดคลองอยางมากตอกรณีการทําสงครามเพื่อแยงชิงน้ํามัน หรือการสงกองกําลัง
เขาไปเขาไปในพื้นที่ ที่รัฐคาดวาจะมีปริมาณสํารองปโตรเลียมอยู เชน หมูเกาะในทะเลจีนใต หรือ
การอธิ บ ายความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ว า รั ฐ ที่ อุ ด มไปด ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ จ ะกลายเป น
เปาหมายของรัฐเพื่อนบาน ในกรณีของไทยจะพบวาประเทศเพื่อนบานที่อุดมไปดวยทรัพยากรทาง
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พลังงาน เชน พมาหรือลาว หรือแมกระทั่งพื้นที่ทับซอนทางทะเล ที่ไทยอางสิทธิลวนเปนเปาหมาย
หลัก ใหกับนโยบายการสรางความมั่นคงทางพลังงานของไทย
จากการศึกษาแนวนโยบายความมั่นคงทางพลังงานของไทยจะพบวา เนื่องจากไทยอยูใน
สถานะประเทศผู นํ า เข า พลั ง งาน ความมั่ น คงทางพลั ง งานจึ ง เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญต อ นโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นแนวนโยบายพลังงานของไทย จึงเนนการจัดหาพลังงานใหเพียงพอ
ต อ ความตอ งการ โดยส ง เสริ ม ใหมี การสํ า รวจและพัฒ นาแหล ง พลั ง งานภายในประเทศ และ
แสวงหาแหลงพลังงานจากภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาขึ้นมาใชประโยชนในขณะเดียวกันไทย
ตองมีการกระจายแหลงของพลังงาน และชนิดของพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการ
พึ่งพาแหลงเดียวหรือชนิดเดียวอีกดวย
7.4 ขอจํากัดในการศึกษา
วิทยานิพนธฉบับนี้ เนนการศึกษาความสัมพันธระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ผาน
บริบททางพลังงาน เพื่อตอบคําถามการวิจัยที่วา พลังงานสงผลตอความสัมพันธระหวางไทยและ
ประเทศเพื่อนบานอยางไร โดยจะมุงเนนมิติความสัมพันธในบทที่ 4 และ 5 ซึ่งเปนบทที่สามารถ
ตอบคําถามไดแตกระนั้นก็ไมสามารถละเลยองคประกอบในบทอื่นไดเชนกัน
ผูวิจัยมีความจําเปนตองทําการศึกษาพลังงานเพียง 2 ประเภทคือ กาซธรรมชาติ และ
ไฟฟาจากเขื่อนพลังน้ํา เนื่องจากเปนขอจํากัดในจํานวนเนื้อหา และตองการแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนวาพลังงานดังกลาว เปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศทางความสัมพันธระหวางไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งนอกเหนือจากพลังงานดังกลาวแลว ไทยไดรับซื้อถานหิน น้ํามันดิบ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนไฟฟา ตามแนวชายแดนกับเพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ
อนึ่ ง ประเทศเพื่ อ นบ า นในที่ นี้ ได เ ลื อ กศึ ก ษาเพี ย งเพื่ อ นบ า นที่ มี พ รมแดนติ ด กั บ ไทย
(Immediate Neighbours) โดยทั่วไปหากกลาวถึงเพื่อนบานแลว มักจะรวมไปถึงเวียดนามและจีน
(ตอนใต) ดวยซึ่งทั้งสองประเทศนี้ ก็มีความสัมพันธทางพลังงานกับไทย กลาวคือ เวียดนามและ
ไทยมีการเจรจาพื้นที่ทับซอนรวมกันบริเวณอาวไทย ในขณะเดียวกัน ปตท.ยังเขาไปลงทุนรวม
พัฒนากาซฯในทะเลอาณาเขตของเวียดนามดวย ในสวนของจีน ไทยและจีนรวมลงนามซื้อขาย
ไฟฟาตอกัน โดยไทยจะรับซื้อไฟฟาจากจีนปริมาณ 3,000 เมกะวัตต จากเขื่อนจินหง ภายในป
ค.ศ. 2017 กระแสไฟฟาดังกลาวจะถูกสงมายังลาวเขาสูไทย อยางไรก็ตามการเลือกศึกษาเพียงสี่
ประเทศเพื่อนบานนั้น ก็เพื่อตองการใหเห็นความชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของการสงกาซฯผานทอ และสายสงไฟฟาระหวางกัน
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ในสวนของการศึกษานโยบายพลังงาน ในมิติอื่นๆเชน บทบาทของ ADB World Bank
บรรษัทน้ํามันขามชาติ หรือแมแตปจจัยผลักดันภายในของประเทศเพื่อนบานแตละประเทศ ผูวิจัย
มีความจําเปน ตองหลีกเลี่ย ง ที่จะอธิบายในประเด็นเหลานี้ เนื่องดวยขอจํากัดหลายประการ
กลาวคือ วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาแบบกวาง ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสี่ประเทศโดยไมได
ศึกษาถึงรายละเอียด และกระบวนการรวมถึงลําดับขั้นตอนอยางลึกซึ้ง เพียงแคเปนการฉายภาพ
ขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาอธิบายใหเขากับกรอบการศึกษาวิจัยเทานั้น
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