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After the end of World War II in 1946 the petroleum trade and industry in
Thailand had significantly expanded. Petroleum had become the main source of fuel in
the country as a result of the transformation of the economic structure and
transportation, especially the development of roads and domestic industries supported
by the United States of America and international economic organizations since 1947.
The growth of the petroleum sector during the period that this thesis focuses on reflects
the government’s attempt to participate and take control of the petroleum trade and
industry. The relationship between private sector and the government was cooperative
and complicated at the same time. Also, there was a lot of shifting in the relationship
between the stakeholders and investors.
The First Oil Crisis (1973-1975) had significant impact on Thai economy and
society. It also generated conflicts on oil price between the private and public oil
companies. Hence, there was a strong attempt to make the private sector and investors
less dominant, and increase government’s role in the petroleum industry, which finally
gave rise to the establishment of Petroleum Authority of Thailand in 1978.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ความสําคัญของ “นํา้ มันปิ โตรเลียม” ต่อระบบเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั ดูจะเป็ นสิ่งที่ยากจะ
ปฏิเสธดังจะเห็นได้ อย่างชัดเจนจากความเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันในแต่ละครัง้ ได้ ส่งผลกระทบ
อย่างสําคัญต่อการค้ า การลงทุน และราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภคในเกือบทุกพื ้นที่ของโลก อย่างไรก็ดี
การขึ ้นมามีบทบาทและความสําคัญของนํ ้ามันปิ โตรเลียมในโลกก็ดจู ะเป็ นสิ่งที่เพิ่งก่อตัวขึ ้นในช่วงครึ่ง
แรกของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 หรื อเมื่อราวสองร้ อยปี ที่ผา่ นมา
ในอดีตก่อนการมีบทบาทของนํ ้ามันปิ โตรเลียมในฐานะเชื ้อเพลิงสําคัญของโลก พลังงานจาก
สัตว์ พืช และกําลังมนุษย์ หรื อที่เรี ยกรวมกันว่า “พลังงานหมุนเวียน” (Renewable Energy) เป็ น
พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ ในสังคมโลก จนกระทัง่ การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1 ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่
18 ที่เครื่ องจักรไอนํา้ ได้ ทวีความสําคัญและถูกนํามาใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ได้ ทําให้
“พลังงานฟอสซิล” (Fossil Energy) โดยเฉพาะถ่านหิน เริ่ มมีบทบาททดแทน “พลังงานหมุนเวียน”
มากยิ่งขึ ้น1 นอกจากนี ้ ในส่วนของภาคครัวเรื อนตั ้งแต่ครึ่งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงครึ่ งแรก
ของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ก่อนการกําเนิดและขยายตัวของการใช้ ไฟฟ้า ก็ยงั ปรากฏความแพร่หลายของ
การใช้ นํา้ มันก๊ าดอันเกิดจากการกลัน่ นํา้ มันปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นพลังงานฟอสซิลอีกชนิดหนึ่งในการใช้
เป็ นเชื อ้ เพลิงให้ แ สงสว่า งด้ ว ยเช่นกัน 2 ทัง้ นี ค้ วามแพร่ ห ลายของการใช้ นํ า้ มัน เพื่ อให้ แ สงสว่ า งใน
ครัวเรื อนก็ได้ ทําให้ การขุดเจาะและอุตสาหกรรมการกลัน่ นํ ้ามันในช่วงเวลานันเริ
้ ่ มพัฒนาและขยายตัว
มากขึ ้น

1

ดู Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso,
2011), pp. 12-13.
2
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power (New York: Free Press,
2009), pp. 34-35.
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การนําเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน (internal combustion) หรื อเครื่ องยนต์แบบลูกสูบ3 มาใช้
อย่างแพร่ หลายทังในภาคอุ
้
ตสาหกรรมและการขนส่งในช่วงครึ่งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 จนได้ รับ
การขนานนามว่าเป็ นส่วนสําคัญของ “การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 2”4 เป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ นํ ้ามัน
ปิ โตรเลียมถูก นํ ามาใช้ ในฐานะเชื อ้ เพลิงเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะนํา้ มันแกสโซลีน (gasoline) หรื อ
เบนซิน (benzene) และดีเซล (diesel) ที่เป็ นผลผลิตจากการกลัน่ นํ ้ามันดิบ
ความแพร่หลายของการใช้ นํ ้ามันในฐานะเชื ้อเพลิงได้ เพิ่มมากขึ ้นไปอีกในช่วงหลังสงครามโลก
้
ทางนํ ้า และทางอากาศที่
ครัง้ ที่ 1 (ค.ศ. 1914 - 1918) อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการขนส่งทังทางบก
ถูกปรั บปรุ งในช่วงสงครามและมีการใช้ นํา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงขับเคลื่อนหลัก ได้ แพร่ หลายกลายเป็ น
เทคโนโลยีการขนส่งในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในประเทศแถบอเมริ กาเหนือและยุโรป โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริ กาที่มีรถยนต์จดทะเบียนมากถึงกว่า 4 ล้ านคันหรื อคิดเป็ นรถยนต์ประมาณกว่าร้ อยละ 70
ของโลกในช่วงเวลานั ้น5
การขยายตัวของการใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 นี ้เป็ นสิ่งที่สมั พันธ์ กบั การ
เพิม่ ปริ มาณของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลักโดยเฉพาะในทวีปอเมริ กาเหนือ และยุโรป ซึง่
ได้ ทําให้ นํ ้ามันทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ ้นในฐานะต้ นทุนและเชื ้อเพลิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การค้ า รวมถึงเป็ นยุทธปั จจัยหลักสําคัญของกองทัพสมัยใหม่เกือบทุกประเทศ ซึง่ ในสงครามโลกครัง้ ที่
2 (ค.ศ. 1939 - 1945) เทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ ในสงครามส่วนใหญ่ล้วนมีนํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง
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เครื่ องยนต์แบบลูกสูบนี ้แตกต่างจากเครื่ องจักรไอนํ ้าตรงที่ใช้ พลังขับเคลื่อนหลักมาจากการสันดาปภายใน
(internal combustion) ในขณะที่เครื่ องจักรไอนํ ้าใช้ พลังที่เกิดจากการสันดาปภายนอก (external combustion) โดย
เครื่ อ งยนต์ แ บบลูก สูบ มี ลัก ษณะเด่ น ตรงที่ ส ามารถให้ ค วามเร็ ว ได้ ส มํ่ า เสมอและไม่ ต้ อ งควบคุม ความร้ อนอยู่
ตลอดเวลาซึง่ ตรงข้ ามกับเครื่ องจักรไอนํ ้า ดู Judith G. Coffin, Western Civilizations: their History & their
Culture (New York: Norton, 2002), pp. 879 – 881; Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil,
Money & Power, pp. 134 – 148.
4
ดู Judith G. Coffin, Western Civilizations: Their History & Their Culture, pp. 879-881.
5
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, p. 191.

3

หลัก และประเทศมหาอํานาจส่วนใหญ่ในขณะนันได้
้ พยายามค้ นหาและยึดครองแหล่งผลิตนํ ้ามันเพื่อ
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในกองทัพ6
หลังการยุติลงของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แผนฟื น้ ฟูและการสนับสนุนประเทศในหลายภูมิภาคที่
มี สหรั ฐอเมริ กาเป็ นแกนนํ าหลัก ได้ วางรากฐานให้ นํ า้ มันได้ กลายมาเป็ นเชื อ้ เพลิงหลักของหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่แผนฟื น้ ฟูได้ เน้ นการพัฒนาระบบถนนที่มีรถยนต์เป็ นพาหนะ
หลัก 7 การวางรากฐานที่ ส่งผลต่อการขยายตัว ของการใช้ นํา้ มัน นี เ้ ป็ นสิ่งที่ ห นุน เสริ มอิ ทธิ พลทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริ กา อันเนื่องมาจากสหรัฐอเมริ กาในขณะนันเป็
้ นแหล่งผลิตนํ ้ามัน
หลักสําคัญแห่งหนึ่งของโลก อีก ทัง้ บริ ษั ทนํ า้ มัน ของสหรั ฐ อเมริ กายังมี อิท ธิ พลอย่างมากจากการ
ควบคุมเครื อข่ายการผลิตและการค้ านํ ้ามันที่ครอบคลุมทัว่ โลก ยิ่งไปกว่านั ้นการค้ านํ ้ามันในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ใช้ “ดอลลาร์ สหรัฐฯ” (U.S. Dollar) เป็ นสือ่ กลางยังได้ ทําให้ เกิดการแพร่ กระจาย
ของการใช้ “ดอลลาร์ สหรัฐฯ” ในระบบเศรษฐกิจโลกจนกลายเป็ นสกุลเงินหลักทดแทน “สเตอร์ ลิง”
้ งเป็ นการหนุนเสริ มบทบาทของสหรัฐฯ ด้ วยเช่นกัน8 ทัง้ นี ้
(Pound sterling) ของอังกฤษ อีกทังยั
สัมพันธภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลงของภูมิเศรษฐกิจและการเมือง และบทบาทของสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการคมนาคม กับอุตสาหกรรมนํ า้ มันปิ โตรเลียมในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นสิ่งที่นักวิชาการจํานวนหนึ่งได้ ทําการศึกษาและพยายามอธิบาย อาทิ งาน
ศึกษาของเดวิด เพนเตอร์ (David Painter) ที่ได้ ชี ้ให้ เห็นบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริ กาในยุโรป
ตะวันตกหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผ่านแผนการมาแชล (the Marshall Plan) ที่มีต่อการปรับเปลี่ยน
แบบแผนทางการคมนาคมขนส่ง และภาคการผลิ ต ที่ ส่ง ผลต่ อ การขยายตัว ของการบริ โ ภคและ

6

Frank Alison Fleig, Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia (Cambridge: Harvard
University Press, 2005), p. 3.
7
Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso, 2011),
p. 122.
8
David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” The Business History Review, Vol. 58 No. 3
(Autumn 1984), pp. 361-362, 377-382.
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อุตสาหกรรมนํ ้ามัน และการปรับเปลี่ยนการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินมาสูน่ ํ ้ามันปิ โตรเลียมมากขึ ้น
ตลอดจนการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาผ่านอุตสาหกรรมนํ ้ามัน9
ในทางเดียวกัน งานศึกษาของแดเนียล เยอร์ จิน (Daniel Yergin) ที่นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็น
สัมพันธภาพระหว่างบทบาทและอิทธิ พลทางเศรษฐกิจการเมืองของสหรัฐอเมริ กากับอุตสาหกรรม
นํ า้ มัน ผ่ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และการปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนทางการคมนาคมในช่ ว งหลัง
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 แล้ ว ยังได้ ปูพืน้ ให้ เห็นถึงสัมพันธภาพระหว่างเทคโนโลยี ทางการทหาร การ
คมนาคม และการผลิต กับอุตสาหกรรมนํา้ มันในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่เป็ นพื ้นฐานต่อการ
ขยายตัวของการบริ โภคและอุตสาหกรรมนํ า้ มันในช่วงหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ตลอดจนชีใ้ ห้ เห็น
เครื อข่ายการค้ าของบริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่ที่ขยายตัวครอบคลุมทัว่ โลกทุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริ กาเป็ น
มหาอํานาจหลัก10
ในส่วนของประเทศไทย แม้ การบริ โภคและการค้ านํา้ มันจะเริ่ มปรากฏตังแต่
้ ทศวรรษ 2420
เป็ นต้ นมา ทัง้ นํา้ มันก๊ าดเพื่อให้ แสงสว่างและนํา้ มันเบนซินหรื อแกสโซลีนที่เป็ นเชือ้ เพลิงขับเคลื่อน
ยานพาหนะ และเริ่ มทวีความสําคัญในกองทัพและการคมนาคมมากขึ ้นในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่
1 (พ.ศ. 2457 - 2461)11 หากแต่การบริ โภค การค้ า และอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยดู
จะมีบทบาทและขยายตัวอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงเป็ นต้ นทุนในเกือบทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ
ก็จนกระทัง่ หลังการยุติของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งมีพื ้นฐานสําคัญมาจากการปรับเปลี่ยนแบบแผน
ทางการคมนาคมและการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนน ที่ไ ด้ รับการสนับสนุน และความ
ช่วยเหลือจากสหรั ฐอเมริ กาและองค์การระหว่างประเทศที่มีสหรั ฐฯ เป็ นแกนนํ า12 อันมีลกั ษณะที่
คล้ ายคลึงกับปรากฏการณ์ในยุโรปตะวันตกและอีกหลายภูมิภาคในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
9

ดู David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” pp. 359-383.
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 149 - 542.
11
ยศ วัชรเสถียร, ประวัติรัถยาน (กรุ งเทพฯ: เคล็ดไทย, 2521), หน้ า 133 - 134; ประกาศตั ้งกองรถยนต์
เกราะในกองเสนาหลวง ร.อ.,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 36 (4 มกราคม 2462), หน้ า 3026.
12
ดู กุลลดา เกษบุญชู, “ธนาคารโลกกับพัฒนาการเศรษฐกิจของไทย,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2517); ณัฐพล ใจจริ ง, “การ
เมื อ งไทยสมั ย รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงครามภายใต้ ระเบี ย บโลกของสหรั ฐ อเมริ ก า (พ.ศ. 2491-2500),”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ รั ฐ ศาสตร์ ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
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แม้ ว่าการขยายตัวของการบริ โภคและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในภาพใหญ่หรื อระดับมหภาคจะ
ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสัม พัน ธ์ กับ บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของสหรั ฐ อเมริ ก าผ่ า นการสนับ สนุน และความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 รวมถึงการขยายตัวของระบบ
ทุนนิยมโลกที่มีสหรัฐอเมริ กาและเครื อข่ายดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ นแกนหลักอย่างแนบแน่น หากแต่ใน
ระดับจุลภาคปฏิสมั พันธ์ระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่ กลุม่ ทุนภายในประเทศ และรัฐบาลไทย ดูจะ
ชี ้ให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่ลงรอย การแข่งขัน และความร่ วมมือโดยตลอดตังแต่
้ ช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
อย่างไรก็ดี การศึกษาและงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมของ
ไทยในปั จจุบนั ดูจะมีสภาพไม่แตกต่างจากมุมมองที่ พอล เอช กิดเดนส์ (Paul H. Giddens) นัก
ประวัติศาสตร์ ที่บกุ เบิกการศึกษาอุตสาหกรรมนํ ้ามัน มีตอ่ การศึกษาประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรมนํ ้ามัน
ในสหรัฐอเมริ กาช่วงทศวรรษ 1940 มากนัก13 กล่าวคือ งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรม
นํา้ มันส่วนใหญ่ จะเป็ นไปในเชิ งประวัติการทําธุรกิจที่บริ ษัทนํ า้ มันแต่ละแห่งหรื อสิ่งพิมพ์ ทางธุรกิจ
จัดทําขึ ้นเพื่อมุ่งศึกษาความเป็ นมาขององค์กร โดยให้ ความสนใจไม่มากนักกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพทางเศรษฐกิจหรื อเงื่อนไขทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา14 และถึงแม้ จะปรากฏงานศึกษาทาง
มหาวิทยาลัย, 2552), หน้ า 88; รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย:
บทวิเคราะห์ เชิ งประวั ติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมื อง พ.ศ. 2475-2530 (กรุ งเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย, 2532), หน้ า 29; Alexander J. Caldwell, American Economic Aid to Thailand (Lexington:
Lexington Books, 1974); David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” pp. 359 – 383.
13
Paul H. Giddens, “History Looks at Oil,” Bulletin of the Business Historical Society, Vol. 20,
No. 1 (February 1946), p. 3.
14
อาทิ เอสโซ่, ความรู้ คือประทีป ฉบับพิเศษ 90 ปี บริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย), (กรุ งเทพฯ: เอสโซ่,
2527); Shell Company of Thailand, The Shell Guide to Thailand (Bangkok: Shell Company of Thailand,
1982); ณัฐรพี วิวฒ
ั นากันตัง, PTT and Oil: 26 ปี ยักษ์ ใหญ่ ปตท. "ยิ่งวิกฤต ยิ่งโต" (กรุ งเทพฯ: แมเนเจอร์ คลา
สิก, 2548); สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย. ปิ โตรเลียมเมืองสยาม: วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย (สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2536); องค์การเชื ้อเพลิง, บันทึกองค์ การ
เชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519 (กรุ งเทพ: องค์การเชื ้อเพลิง, 2519); องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การ
เชือ้ เพลิง (กรุ งเทพ: องค์การเชื ้อเพลิง, 2500); ศูนย์ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่ องปิ โตเลียม, การปิ โตเลียมแห่ ง
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วิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และอุตสาหกรรมนํ ้ามันจํานวนหนึ่ง15 แต่ก็เป็ นงานศึกษาที่มิได้ สะท้ อน
ให้ เห็นสัมพันธภาพระหว่างการเปลีย่ นแปลงทางภูมิเศรษฐกิจการเมืองและแบบแผนทางการคมนาคม
และการผลิต อิทธิพลของสหรัฐอเมริ กา และการขยายตัวของทุนนิยมโลกในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 กับการขยายตัวของการบริ โภคและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย รวมถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุม่ ผลประโยชน์และรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรมนํ ้ามันมากนัก16
จากสภาพการศึก ษาประวัติศาสตร์ แ ละพัฒ นาการของอุตสาหกรรมนํ า้ มัน ปิ โตรเลียมใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันในต่างประเทศได้ สะท้ อนให้
เห็นว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันอย่างเชื่อมโยงและสัมพันธ์ กบั บริ บททางเศรษฐกิจ
และสังคมการเมืองทังในระดั
้
บประเทศและระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการ
คมนาคม ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุม่ ผลประโยชน์และรัฐเป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ นในการที่จะช่วย
ประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่ องปิ โตเลียม, 2528); วิษณุ โชลิตกุล, ปตท. ไม่ อยากตายก็
ต้ องโต (กรุงเทพฯ: วลัญชทัศน์, 2550). เป็ นต้ น
15
อาทิ ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,”
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2526), หน้ า 87; สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย นั บ ตั ง้ แต่ ส งครามโลกครั ้ง ที่ 2
จนถึ ง ปั จจุ บั น (กรุ ง เทพฯ: หน่ ว ยวิ จั ย คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529); ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,”
(เอกสารวิจยั ส่วนบุคคล, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2521); กนกวรรณ ขอบุตร, “บทบาทของรัฐบาลไทย
เกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ ้ามันในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2461-2526,” (ปริ ญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2544).
16
แม้ ในงานศึกษาของแอร์ ลีน แนร์ (Arlene Becker Neher) ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการเมื องกับการดําเนินกิจการนํ ้ามันของบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศ รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างการดําเนินนโยบายความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริ กาในประเทศไทยที่เอื ้อต่อการขยายตัวของการ
บริ โภคและการค้ านํ ้ามันภายในประเทศอยู่ในระดับหนึง่ หากแต่ก็เป็ นการกล่าวถึงเพียงแค่บทหนึง่ ของการศึกษาและ
ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง 1 ทศวรรษหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เท่านัน้ ดู Arlene Becker Neher, “Prelude to Alliance:
The Expansion of American Economic Interest in Thailand During the 1940s,” (Ph.D. Thesis, Northern
Illinois University, 1980).
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อธิบายและเติมเต็มภาพของพลวัตรที่ปรากฏในอุตสาหกรรมนํ ้ามันโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลก
ครั ง้ ที่ 2 ที่ ป รากฏการขยายตัว อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมของการบริ โ ภคและอุต สาหกรรมนํ า้ มัน รวมถึ ง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในระบบเศรษฐกิจ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ก้ ารพยายามอธิ บ ายพัฒ นาการและลัก ษณะของอุต สาหกรรมนํ า้ มัน
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย ตั ้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงการจัดตัง้ การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (พ.ศ. 2489-2521) ที่สมั พันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการคมนาคมที่
ส่งผลต่อพัฒ นาการของอุตสาหกรรมและความต้ องการนํ า้ มันปิ โตรเลีย มในประเทศไทย รวมถึง
ผลกระทบของวิกฤติการณ์ราคานํ ้ามันในกลางทศวรรษ 2510 ที่มีต่อประเทศไทยอันเป็ นพื ้นฐานของ
การก่อตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2521) อันเป็ นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทในการจัดการ
ดูแล และควบคุมการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันซึ่งเป็ นรากฐานสําคัญหนึ่งของเศรษฐกิจ การขนส่ง
และอุตสาหกรรมของประเทศที่ล้วนมีนํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก
จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต และแบบแผน
ทางการคมนาคมของประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ได้ รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริ กาและองค์กร
ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ มี ส่ ว นอย่ า งสํ า คัญ ต่ อ การขยายตัว ของการบริ โ ภคและการทวี
ความสําคัญของนํ ้ามันปิ โตรเลียมภายในประเทศ ที่กลายมาเป็ นเชื ้อเพลิงหลักสําคัญของไทย การ
ขยายตัวดังกล่าวนี เ้ ป็ นพื ้นฐานสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม และการสํารวจและผลิตนํ า้ มัน
ปิ โตรเลียม รวมถึงได้ ทําให้ ตลาดนํ ้ามันภายในประเทศของไทยผูกติดกับตลาดนํ ้ามันโลกอย่างใกล้ ชิด
ตั ้งแต่ทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา
อย่างไรก็ดี แม้ ในภาพกว้ างการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบคมนาคมตามแบบแผนของทุนนิยม
ภายใต้ ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริ กาจะมีความสอดคล้ องกับทิศทางการเพิ่มปริ มาณการบริ โภค
และการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทย หากแต่เมื่อพิจารณาสัมพันธภาพนอกระนาบความสัมพันธ์
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศแล้ วจะเห็นได้ ว่าตลอดช่วงเวลากว่า 4 ทศวรรษตังแต่
้
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุติในปี 2489 จนถึงการก่อตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยในปี 2521 บทบาท
ของภาครั ฐและสัมพันธภาพของรั ฐและเอกชนในอุตสาหกรรมนํา้ มัน รวมถึงสัมพันธภาพของกลุ่ม
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ผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมนํ ้ามันได้ สะท้ อนให้ เห็นทังลั
้ กษณะของความร่ วมมือเกื ้อหนุน ความไม่ลง
รอย และการแข่งขัน
ในส่วนของบทบาทของภาครัฐในอุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทย แม้ ภาครัฐจะเข้ าไปมีบทบาทใน
อุต สาหกรรมและการค้ า นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิง ภายในประเทศอย่า งแทบจะเบ็ ด เสร็ จ หลังการประกาศ
พระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง 2481 และการถอนตัวของบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ 2 รายใหญ่ที่ทํา
ธุรกิจในประเทศไทยมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 อันได้ แก่ บริ ษัทรอยัล ดัทช์ เชลล์ (Royal Dutch Shell
Company) และบริ ษัทสแตนดาร์ ด แวคคัม ออยล์ (Standard Vacuum Oil Company) อันเนื่องจาก
ความไม่พอใจต่อพระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง 248117 หากแต่บทบาทภาครัฐดูจะแทบหมดสิ ้นไป
หลังการยุติของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในปี 2489 อันเนื่องมาจากบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศรายใหญ่ ได้
กลับเข้ ามาเปิ ดดําเนินการในประเทศไทยอีกครัง้ พร้ อมทังให้
้ รัฐบาลไทยลงนามใน “คํามัน่ ประกัน” ที่มี
สาระสําคัญในการจํากัดบทบาทของรัฐไว้ แต่เพียงการจําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่หน่วยงานรัฐเท่านัน้ แอร์ ลีน
แนร์ (Arlene Becker Neher) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าบริ ษัทนํ ้ามันดังกล่าว “มองประเทศไทยในฐานะดินแดนที่
มีศกั ยภาพในการลงทุน ทังการเป็
้
นแหล่งผลิตแร่ที่สาํ คัญ การเป็ นจุดเชื่อมต่อการบินโลกที่สร้ างขึ ้นโดย
สหรัฐอเมริ กา และการเป็ นตลาดนํ ้ามันที่มีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตอ่ ไปในอนาคต”18
รัฐบาลไทยหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2494 ที่แทบปราศจากบทบาทในอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
ภายในประเทศได้ พยายามเจรจาต่อรองกับบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศเพื่อขอยกเลิก “คํามั่นประกัน
(พ.ศ. 2489)” ส่งผลให้ สมั พันธภาพของรัฐบาลไทยกับบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนต่างประเทศที่สว่ นหนึ่งได้ รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาในช่วงเวลานันดู
้ จะเต็มไปด้ วยความไม่ลงรอยและการตอบโต้
ระหว่างกัน แต่กระนัน้ ในท้ ายที่สุด รั ฐบาลไทยที่มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบกใน
ขณะนัน้ เป็ นผู้นําในการเจรจา สามารถขอยกเลิกคํามั่นประกันได้ ใน พ.ศ. 2499 ซึ่งยังคงให้ บริ ษัท
นํา้ มันต่างประเทศสามารถดําเนินกิ จการในขอบเขตเหมือนในทศวรรษ 2490 แต่เพิ่มบทบาทของ
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ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,” หน้ า

87.
18

Arlene Becker Neher, Prelude to Alliance: The Expansion of American Economic Interest in
Thailand during the 1940s, p. 402.
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ภาครั ฐให้ สามารถมีส่วนร่ วมในการจําหน่ายนํา้ มันแก่ภาคเอกชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมกลัน่
นํ ้ามัน19
บทบาทและสัมพันธภาพของภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมนํ ้ามันดูจะเปลี่ยนแปลงไป
อีกหลังการรั ฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ใน พ.ศ. 2500 ที่นํามาสู่รัฐบาลที่สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้ างพืน้ ฐานภายในประเทศภายใต้ ความช่วยเหลืออย่างเข้ มข้ นของ
สหรัฐอเมริ กาภายใต้ บริ บทของสงครามเย็น รัฐบาลในช่วงเวลานี ้ได้ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การกลัน่ นํ ้ามันภายในประเทศทังในส่
้ วนของภาครัฐและภาคเอกชน จนนําไปสูก่ ารก่อตั ้งโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ขนาดใหญ่ 2 แห่งในกลางทศวรรษ 2500 อันได้ แก่ โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากของกรมพลังงานทหารที่ได้
ให้ บริ ษัทซัมมิทอินดัสเตรี ยล (Summit Industrial) จากประเทศปานามาเช่าดําเนินการ และโรงกลัน่
นํ ้ามันไทยของภาคเอกชน20 ซึง่ ต่อมาในกลางทศวรรษ 2510 ได้ มีการเปิ ดดําเนินการของโรงกลัน่ เอสโซ่
ที่ดําเนินการโดยบริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด อันเป็ นบริ ษัทลูกของแอกซอนโมบิล (ExxonMobil)
บริ ษัทนํา้ มันยักษ์ ใหญ่ของโลกจากสหรัฐอเมริ กาใน พ.ศ. 2513 แม้ ในช่วงเวลาตั ้งแต่ต้นทศวรรษ
2500 จะปรากฏความไม่ลงรอยระหว่างภาคเอกชนกับรัฐบาลในการดําเนินอุตสาหกรรมอยู่บ้าง
โดยเฉพาะในกรณีของการปรับขึ ้นราคานํ ้ามันของโรงกลัน่ ในต้ นทศวรรษ 2510 หากแต่ความไม่ลงรอย
ดังกล่าวก็สามารถคลี่คลายโดยใช้ เวลาไม่นานนัก และในภาพรวมถือได้ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ
และเอกชนมีลกั ษณะที่สะท้ อนให้ เห็นความร่ วมมือและการเกื ้อหนุน รวมถึงการรอมชอมระหว่างกัน
แม้ ภาครั ฐจะเป็ นผู้ที่ควบคุมสัมปทานและการดําเนิ นงานของอุตสาหกรรมนํ า้ มัน และราคานํา้ มัน
ภายในประเทศ รวมถึงมีองค์การเชื ้อเพลิงในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จําหน่ายนํ ้ามันให้ กบั ประชาชน หากแต่
ภาครัฐก็มิได้ เข้ ามายุง่ เกี่ยวหรื อแสดงบทบาทมากนักต่อภาคเอกชน ในทางเดียวกับการดําเนินงานของ
้ ้ส่วนหนึ่งอาจ
องค์การเชื ้อเพลิงและบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนก็มิได้ ปรากฏภาพของการแข่งขันที่ชดั เจน ทังนี
เนื่องมาจากการที่บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันแต่ละแห่งมีสมั พันธภาพและสายสัมพันธ์อนั ดีกบั ข้ าราชการและ
บุคคลในรัฐบาลซึง่ ค่อนข้ างมีเสถียรภาพจนถึงกลางทศวรรษ 2510
19

องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519 (กรุ งเทพ: องค์การเชื ้อเพลิง,
2500), หน้ า 47-54.
20
โรงกลัน่ ทังสองแห่
้
งมี กําลังการผลิตเริ่ มแรกรวม 56,000 บาเรลต่อวัน แยกเป็ นจากโรงกลัน่ บางจาก
20,000 บาเรลต่อวัน และโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย 36,000 บาเรลต่อวัน

10

ภาพความร่ วมมือ การเกือ้ หนุน และการรอมชอมที่ว่านีไ้ ด้ เริ่ มจางหายไปหลังการปะทุของ
วิกฤตินํ ้ามันครัง้ ที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2516 ที่บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนได้
เกิดความขัดแย้ งกับรัฐบาลทุกชุดตังแต่
้ พ.ศ. 2516 ถึง 2519 ในการขอปรับขึ ้นราคาจําหน่ายนํ ้ามัน
ภายในประเทศอันมีสาเหตุมาจากการปรับตัวของราคานํ ้ามันในตลาดโลกภายใต้ แรงกดดันจากกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออก (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC)
อัน เนื่ อ งมาจากความขัด แย้ ง ในตะวัน ออกกลาง 21 รั ฐ บาลไทยภายใต้ แ รงกดดัน ของสัง คมและ
นักหนังสือพิมพ์จํานวนหนึ่งได้ ระงับการขอขึ ้นราคานํ ้ามันของโรงกลัน่ ในหลายวาระอันส่งผลให้ ความ
ขัดแย้ งระหว่า งโรงกลั่นเอกชนกับ รั ฐเริ่ ม ทวีความรุ น แรงมากขึน้ นักการเมื องและนักหนังสือพิม พ์
จํานวนหนึ่งได้ ตอบโต้ และวิจารณ์การกระทําของโรงกลัน่ อย่างรุ นแรง และได้ เกิดกระแสในการจัดตัง้
บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติที่สว่ นหนึ่งมีแม่แบบมาจากรัฐวิสาหกิจและบริ ษัทนํ ้ามันที่มีการจัดตังในภู
้ มิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตงแต่
ั ้ ช่วงกลางทศวรรษ 2500 เพื่อควบคุมการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันซึ่ง
เป็ นต้ นทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญอันเป็ นพื ้นฐานสําคัญในการก่อตั ้งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยใน
พ.ศ. 2521
นอกจากภาพของบทบาทรัฐและสัมพันธภาพระหว่างรัฐและเอกชนแล้ ว อุตสาหกรรมนํ ้ามัน
ในประเทศไทยยั ง ได้ สะท้ อนให้ เห็ น สัม พัน ธภาพของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ห รื อ กลุ่ ม ทุ น ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่ทําการศึกษาด้ วยเช่นกัน กล่าวคือ ในทศวรรษ 2490 หลังการยุติของ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตลาดการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศดูจะอยู่ภายใต้ อิทธิ พลของ
บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการข้ ามชาติ (Multinational Enterprise-MNE)
อันเนื่องมาจากการจํากัดบทบาทรัฐด้ วย “คํามัน่ ประกัน พ.ศ. 2489” และมีกลุม่ ทุนภายในประเทศที่มี
สายสัมพันธ์อนั แนบแน่นกับชนชั ้นนําทางการเมืองและกองทัพหรื อที่นกั วิชาการบางคนเรี ยกว่า “กลุม่
ทุนขุนนาง”22 เข้ ามามีบทบาทสอดแทรกในฐานะนายหน้ าทางการค้ ากับภาครัฐ อย่างไรก็ดี หลังการ
รัฐประหารใน พ.ศ. 2494 กลุม่ ทุนภายในประเทศเหล่านี ้ก็ได้ แสดงบทบาทเพิ่มมากขึ ้นอันสอดคล้ องกับ
21

Fadhil J. Al-Chalabi, OPEC and the International Oil Industry: A Changing Structure (Oxford:
Oxford University Press, 1980), pp. 1-6.
22
ดู สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503) (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, 2526).
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บทบาทของรัฐบาลและกองทัพในช่วงเวลานันที
้ ่พยายามเพิม่ บทบาทของภาครัฐในอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
รวมถึงการวางแผนที่เป็ นรูปธรรมในการฟื น้ ฟูกิจการของรัฐ
ในทศวรรษ 2500 ที่รัฐบาลได้ ดําเนินนโยบายส่งเสริ มอุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศ แม้
ภาครั ฐจะได้ ฟืน้ ฟูกิจการนํา้ มันผ่านการจัดตั ้งองค์การเชือ้ เพลิงและโรงกลัน่ นํา้ มันบางจากหลังการ
ยกเลิก “คํา มั่นประกัน ” ในปี 2499หากแต่ภาคเอกชนดูจ ะมี ผ้ ูมีบทบาทหลัก สํา คัญ ในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศ ซึง่ สัมพันธภาพของกลุม่ ผลประโยชน์หรื อกลุม่ ทุนในอุตสาหกรรมนี ้
ได้ แสดงให้ เห็นถึงการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ ทุนขุนนาง กลุม่ ทุนเชื ้อสายจีนภายในประเทศ
และกลุ่มบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศขนาดใหญ่ในกิจการโรงกลัน่ ขนาดใหญ่ ซึ่งบทบาทของกลุ่มทุนทัง้
สามดูจะมีความเกื ้อหนุนระหว่างกัน กล่าวคือ กลุม่ ทุนขุนนางและสายสัมพันธ์กบั กองทัพและชนชั ้นนํา
ทางการเมืองในส่วนเกื ้อหนุนต่อเสถียรภาพของกิจการ กลุม่ ทุนเชื ้อสายจีนภายในประเทศที่สว่ นใหญ่มี
ธุรกิจการค้ าเป็ นฐานเดิมจะมีสว่ นในการเชื่อมต่อเครื อข่ายการจัดจําหน่ายและขนส่งนํ ้ามันปิ โตรเลียม
ภายในประเทศไทย ส่วนกลุม่ บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศมีบทบาทสําคัญในการจัดหาเงินทุน เทคโนโลยี
และการบริ หารจัดการในการดําเนินกิจการ ตลอดจนเชื่อมต่อห่วงโซ่อปุ ทานทางวัตถุดิบของโรงกลัน่
นํ ้ามันเข้ ากับตลาดโลก
อย่ า งไรก็ ดี บทบาทของภาคเอกชนและสัม พัน ธภาพของกลุ่ม ทุ น ทั ง้ สามกลุ่ม ดูจ ะเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงและลดบทบาทลงหลังวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2516) พร้ อมกับการผลักดันเพื่อ
จัดตังการบริ
้
ษัทนํ า้ มันแห่งชาติที่สําเร็ จเป็ น “การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย” หรื อ ปตท. ใน พ.ศ.
2521 ซึ่งได้ เพิ่มบทบาทของภาครัฐให้ กลายเป็ นผู้เล่นหลักในตลาดนํ ้ามันภายในประเทศ ควบคุมทัง้
ห่วงโซ่การค้ านํ ้ามันตังแต่
้ การจัดจําหน่าย การกลัน่ การสํารวจและผลิตนํ ้ามันภายในประเทศ ในทาง
กลับกัน บทบาทของภาคเอกชนได้ เริ่ มลดลงและปรับเปลีย่ นลักษณะกลายเป็ นหุ้นส่วนกับภาครัฐโดยมี
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็ นแกนกลางของความสัมพันธ์ซงึ่ จะเริ่ มปรากฏชัดเจนขึ ้นในทศวรรษ
2530 และหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา เพื่อศึกษา
1. พัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทย ตังแต่
้ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่
สองจนถึงการจัดตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2489-2521)
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2. ปั จ จัย ทางการเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สัง คม และการคมนาคมที่ ส่ง ผลต่ อ พัฒ นาการของ
อุตสาหกรรมและความต้ องการนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทย ตลอดจนผลกระทบของ
วิกฤติการณ์ราคานํ ้ามันโลกที่มีตอ่ อุตสาหกรรมและการใช้ นํ ้ามันในประเทศไทย
1.3 ทบทวนวรรณกรรม
การทําความเข้ าใจหรื อศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในระดับประเทศดูจะไม่
สามารถละทิ ้งพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในภาพรวมระดับโลกและระดับภูมิภาคไปได้
เพราะนํ า้ มัน เป็ นสิ น ค้ า (commodity) ที่ มี ก ารไหลเวี ย นทัง้ ในระดับ โลกและภู มิ ภ าค อี ก ทัง้ ยัง มี
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับแนวนโยบายระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ และบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติ
ในแง่นีก้ ารทบทวนวรรณกรรมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํา้ มันของไทยจึง
จําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจงานศึกษาอุตสาหกรรมนํา้ มันทั ้งระดับโลกและภูมิภาคกับระดับประเทศ
อย่างน้ อยเพือ่ ให้ เห็นแง่มมุ การศึกษาและความเปลี่ยนแปลงหรื อความสืบเนื่องของอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
โดยภาพรวม
งานศึกษาอุตสาหกรรมนํา้ มันระดับโลก
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาการนํ ้ามันจํานวนหนึ่งพบว่ามี
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวอยู่พอสมควร ผ่านการใช้ กรอบแนวคิดหรื อแนวทางการวิเคราะห์ ที่มี
ความน่าสนใจแตกต่างกันโดยเฉพาะงานศึกษาในระดับโลกจํานวนหนึ่งได้ ชีใ้ ห้ เห็นการพิจารณาหรื อ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนํ ้ามันอย่างเชื่อมโยงกับความแปรเปลี่ยนและสืบเนื่องของ
แบบแผนปฏิบตั ิทัง้ ทางเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคม หนังสือ Oil Power (1976)23 ของคาร์ ล
ซอลเบิร์ก (Carl Solberg) เป็ นงานเขียนที่มีความน่าสนใจชิ ้นหนึ่ง ผู้เขียนได้ ใช้ กรอบการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ การเมืองในการอธิบายอุตสาหกรรมนํา้ มัน โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การนําเสนอภาพ
ความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมนํา้ มันกับการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาตัง้ แต่ช่วง
สงครามโลกครั ง้ ที่ ส องจนถึ ง วิ ก ฤติ ก ารณ์ นํ า้ มัน ครั ง้ แรกว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากจะแยกขาดออกจากกัน
โดยเฉพาะการขึ น้ มามี อํ า นาจและความมั่ง คั่ง ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นผลมาจากการ
23

Carl Solberg, Oil Power (New York: Mason, Charter, 1976).
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แปรเปลีย่ นนํ ้ามันให้ กลายเป็ นพลังงานหลักของโลกซึง่ การค้ าเกือบทังหมดถู
้
กควบคุมโดยบริ ษัทนํ ้ามัน
ข้ ามชาติของสหรัฐอเมริ กานอกจากนี ้ในส่วนแรกของงานชิ ้นนี ้ซอลเบิร์กยังได้ ให้ ภาพเกี่ยวกับการก่อตัว
และเติบโตของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในช่วงแรกที่เริ่ มต้ นอย่างเป็ นรูปธรรมในสหรัฐอเมริ กาเมื่อช่วงคริ สต์
ทศวรรษ 1850 ซึง่ เขามีความเห็นว่าอุตสาหกรรมนํ ้ามันจะเติบโตมิได้ เลยหากขาด “ชีวิตบนล้ อ” หรื อ
การใช้ รถยนต์และการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ในสหรัฐอเมริ กาโดย
เขาได้ แสดงให้ เห็นต่อไปว่าตั ้งแต่ชว่ งต้ นถึงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ความต้ องการนํ ้ามันเกือบทังหมด
้
มาจากการขนส่งโดยรถยนต์ และอัตราการใช้ รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดในช่วงทศวรรษ
1920
ก็ เป็ นตัว แปรสํา คัญที่ ทํ าให้ อุตสาหกรรมนํ า้ มันภายใต้ ก ารนํ าของบริ ษั ทยัก ษ์ ใ หญ่ ข อง
สหรัฐอเมริ กาขยายตัวและมีความแข็งแกร่งขึ ้น
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอุ ต สาหกรรมนํ า้ มั น กั บ การเมื อ งภายใต้ กรอบการอธิ บ ายแบบ
เศรษฐศาสตร์ การเมืองดูจะมิได้ มีเพียงแต่การศึกษาในสหรั ฐอเมริ กาเท่านัน้ บทความ “The Oil
Industry in Nazi Germany 1936 – 1945”24 (1985) โดยเรย์มอนด์ จี สตอกส์ (Raymond G.
Stokes) ยั ง ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น สัม พัน ธภาพระหว่ า งการเติ บ โตของระบอบนาซี เ ยอรมัน กั บ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองและก่อนหน้ าด้ วย ผู้เขียนได้ ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ ในช่วงต้ น
คริ สต์ศตวรรรษที่ 19 ถ่านหินจะเป็ นเชื ้อเพลิงหลักถึงกว่าร้ อยละ 90 ของยุโรป หากแต่นํ ้ามันก็เป็ น
เชื อ้ เพลิงที่ ไ ด้ ท วี ความสํา คัญ ขึน้ เป็ นลํา ดับ อันสัม พัน ธ์ กับการพัฒ นาและการขยายตัว ของการใช้
ยานพาหนะทังทางบกและทางอากาศ
้
ในแง่นี ้หลังการขึ ้นมามีอํานาจของนาซีที่มีเป้าหมายในการสร้ าง
และแผ่ขยายอํานาจของจักรวรรดิไรซ์ที่สาม (The Third Reich) จึงได้ มีการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมและการสํารวจนํ ้ามันไว้ ในอันดับต้ นๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้ าและถ่านหินเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสําหรับการสร้ างกองทัพสมัยใหม่เพือ่ แผ่ขยายอํานาจ โดยในช่วงก่อนทศวรรษ 1930
เยอรมันต้ องพึง่ พานํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากภายนอกเป็ นหลัก โดยที่มีการผลิตอยู่บ้างในแถบภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ ซึง่ หลังจากการขึ ้นมามีอํานาจของนาซีก็ได้ มีเร่ งรัดสํารวจและผลิตนํ ้ามันเพื่อการพึง่ ตนเอง
ที่มากขึ ้น โดยพื ้นที่สาํ รวจได้ ขยายไปตามการพื ้นที่ยดึ ครองของเยอรมนีที่ขยายขึ ้นอย่างช้ าๆ อาจกล่าว
ได้ ว่าบทความของเรมอนด์ สตอกส์ ได้ สะท้ อนให้ เห็นกรอบการวิเคราะห์ที่ให้ ความสําคัญกับความ
24

Raymond G. Stokes, “The Oil Industry in Nazi Germany 1936 – 1945,” The Business History
Review , Vol. 59 No. 2 (Summer, 1985), pp. 254-277.
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เชื่ อ มโยงระหว่า งอุต สาหกรรมนํ า้ มัน กับแผนงานการพัฒ นาเศรษฐกิ จ การบริ โภค การเมื อ งและ
การทหาร
ในทางเดียวกัน บทความ “Oil and the Marshall Plan” (1984)25 โดยเดวิด เพนเตอร์ ยังเป็ น
งานศึกษาอีกชิ ้นหนึ่งที่ใช้ กรอบทฤษฎีระบบโลก (World System) ตามแนวทางแบบเศรษฐศาสตร์
การเมือง ในการอธิบายอุตสาหกรรมนํ ้ามันในยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยผู้เขียนได้
ชี ้ให้ เห็นถึงสัมพันธภาพระหว่างการพัฒนาตามแผนการมาร์ แชล (Marshall Plan) กับการขยายตัว
ทางการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองที่เชื่อมโยงกับการขึ ้นมา
มีอํานาจนําทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริ กาในฐานะแกนกลางของโลกทุนนิยม กล่าวคือ
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่สองยุตลิ ง ยุโรปตะวันตกต้ องประสบกับปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจและความ
เสียหายอย่างมาก หนึ่งในปั ญหาสําคัญคือการขาดแคลนเชื ้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ถ่านหินที่เคยเป็ นแหล่งเชื ้อเพลิงหลักกว่าร้ อยละ 90 ของยุโรปตะวันตกในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่
สอง ได้ ถกู ใช้ และทําลายไปอย่างมากในช่วงสงคราม ในทางเดียวกันยุโรปตะวันตกยังต้ องประสบกับ
ปั ญหาขาดแคลนแหล่งนํา้ มันปิ โตรเลียมในฐานะอีกหนึ่งพลังงานสําคัญด้ วย อันเนื่องมาจากยุโรป
ตะวันออกที่เดิมเป็ นแหล่งนํ ้ามันสําคัญต้ องตกอยู่ภายใต้ การยึดครองและอิทธิพลของสหภาพโซเวียต
ในแง่นีจ้ ึงส่งผลให้ สหรั ฐอเมริ กาในฐานะแกนหลักของโลกทุนนิยมเสรี ที่พยายามขยายอิทธิ พลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจเข้ าไปในยุโรปตะวันตก ผ่านโครงการหลักสําคัญ คือ โครงการบูรณะฟื ้ นฟู
ยุโรป (European Recovery Program, ERP) หรื อที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไปว่าแผนมาร์ แชล ได้ สนับสนุน
ความช่วยเหลือทางด้ านนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นมูลค่าถึงกว่าร้ อยละ 10 ของความช่วยเหลือทังหมด
้
ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางด้ านนํ า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง ดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ อุ ต สาหกรรมนํ า้ มั น ของ
สหรัฐอเมริ กาที่ครอบครองบ่อนํ ้ามันและส่วนแบ่งหลักของโลกในขณะนั ้นให้ ขยายอิทธิพลเพิ่มขึ ้นอย่าง
มาก โดยเป็ นสิ่งที่สมั พันธ์กบั ความช่วยเหลือด้ านอื่นๆ ทังการพั
้
ฒนาอุตสาหกรรมและความช่วยเหลือ
ทางด้ านการขนส่งทัง้ ทางถนนและทางรางที่อิงอยู่กับนํ า้ มันในฐานะเชือ้ เพลิงหลัก ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ที่เสริ มให้ สหรัฐอเมริ กามีอํานาจและอิทธิพลเป็ นแกนหลักของระบบทุนนิยมเสรี
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
25

David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” pp. 359 – 383.
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นอกจากงานศึกษาที่ให้ ความสําคัญแก่อตุ สาหกรรมนํ ้ามันในฐานะแกนกลางของคําอธิบาย
แล้ ว ยังมีงานศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่ม่งุ เน้ นศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่วนหนึ่งเชื่อมโยง
กับพัฒนาการหรื อการขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ดัง
ตัวอย่างเช่น บทความ “Roads without Rails: European Highway-Network Building and the
Desire for Long-Range Motorized Mobility” (2007)26 โดยกิจส์ มัม (Gijs Mom) ที่ได้ ใช้ แนวทาง
การศึก ษาเชิ ง ประวัติ ศาสตร์ เ ทคโนโลยี ใ นการอธิ บ ายสัม พัน ธภาพระหว่ า งสํ า นึ ก ทางสัง คมและ
วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการขนส่งมาสู่การพึ่งพาระบบถนนที่มากขึ ้นในยุโรป มัมได้
ชีใ้ ห้ เห็นว่าการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนและรถยนต์อย่างมากหลังสงครามโลกครั ง้ ที่สองใน
ยุโรป โดยเฉพาะในประเทศที่มีการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ ภายใต้ แผนการมาร์ แชลส่งผลต่อการ
ก่อตัวของสํานึกทางสังคมที่ให้ ความสําคัญกับรถยนต์ในฐานะ “อนาธิ ปปั จเจก” (anarchistic
individuality) ในทางเดียวกัน การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนและสํานึกต่อรถยนต์ดงั กล่าวยังเป็ น
สิ่งที่เชื่อมโยงกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในยุโรปภายใต้ การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา
ด้ วย เช่นเดียวกับ บทความ “Transferring Technology--Shaping Ideology: American Traffic
Engineering and Commercial Interests in the Establishment of a Swedish Car Society, 19451965” (2004)27 ของพาร์ บลอมค์วิสท์ (Par Blomkvist) ที่ศกึ ษาการก่อตัวของ “สังคมรถยนต์” (Car
Society) ในสวีเดนที่สว่ นหนึง่ เป็ นผลมาจากการพัฒนาระบบถนนตามแผนพัฒนาการขนส่ง 20 ปี อัน
เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการมาร์ แชลและการชี ้นํา (lobby) ของสหรัฐอเมริ การผ่านสหพันธ์ถนนนานาชาติ
(International Road Federation, IRF) ในส่วนหนึ่งของบทความพาร์ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าการสร้ าง “สังคม
รถยนต์” ของสวีเดนและยุโรปหลายประเทศส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริ กา
เป็ นแกนหลักผ่านการขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันที่เป็ นเชื ้อเพลิงหลักของ “สังคมรถยนต์”

26

Gijs Mom, “Roads without Rails: European Highway-Network Building and the Desire for LongRange Motorized Mobility,” Technology and Culture, Vol. 46 No 4 (October 2005), pp. 745-772.
27
Par Blomkvist, “Transferring Technology--Shaping Ideology: American Traffic Engineering and
Commercial Interests in the Establishment of a Swedish Car Society, 1945-1965,” Comparative
Technology Transfer and Society, Vol. 2 No. 3 (December 2004), pp. 273-302.
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งานศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันในภาพรวมระดับโลกและนอกภูมิภาคดังที่กล่าว
มานี ้ ดูจ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า งานเหล่า นี แ้ ม้ จ ะมี จุด ร่ ว มสํ า คัญ อยู่ที่ ป ระเด็น การศึก ษาพัฒ นาการ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในแต่ละช่วงเวลาตามกรอบแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ กรอบ
ทางเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การวิ เ คราะห์ ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งเศรษฐกิ จ และ
การเมื อง และประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ชีใ้ ห้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้ น หากแต่งานศึกษาเหล่านี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นกรอบหรื อแนว
ทางการวิเคราะห์ที่นอกจากจะพิจารณาพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันแล้ ว ยังให้ ความสําคัญกับ
เงื่อนไขที่นํามาสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ า้ มันด้ ว ย โดยเฉพาะเงื่ อนไขของระบบคมนาคม
เทคโนโลยีการเดินทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสํานึกทางสังคมที่สมั พันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจใน
แต่ละยุคสมัย
งานศึกษาอุตสาหกรรมนํา้ มันระดับภูมิภาค
จากที่กล่าวมาในส่วนแรกคืองานศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามันในระดับ
โลกที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น การใช้ แ นวทางการศึก ษาและคํ า อธิ บ ายที่ มี ค วามแตกต่า งกัน จํ า นวนหนึ่ ง ที่
เชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจอื่นๆ ในส่วนของงานศึกษาอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ สว่ นใหญ่จะถูกอธิ บายผ่านกรอบแนวคิดที่คล้ ายคลึงกัน
หากแต่ก็ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความสนใจของนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ต่อพัฒนาการ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันของภูมิภาคที่เปลีย่ นแปลงและสืบเนื่องในหลายยุคสมัย
หนังสือ Oil in Burma: The Extraction of “Earth-Oil” to 1914 (2001) 28งานศึกษาของ
มารี ล์น วี ลองเมอร์ (Marilyn V. Longmuir) ได้ ใช้ กรอบการศึกษาเชิงประวัติเศรษฐกิจการเมืองเพื่อ
สะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการการผลิตนํ ้ามันหรื ออุตสาหกรรมนํ ้ามันในพม่าช่วงแรกของระบอบอาณานิคม
หรื อตังแต่
้ ชว่ งคริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ที่มีการเปลีย่ นผ่านการผลิตแบบดั ้งเดิม
มาสูก่ ารผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยมารี ล์นกล่าวถึงเมื่อแรกที่มีการค้ นพบนํ ้ามันดิบในแถบอารากัน
หรื อยะไข่ของพม่าโดยชาวพื ้นเมืองนัน้ นํ ้ามันถูกนํามาใช้ โดยตรงในการเป็ นเชื ้อเพลิงให้ แสงสว่างและ
28
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ความร้ อนภายใต้ การผลิตแบบดัง้ เดิมที่ใช้ แรงงานมนุษย์ ในการขุดเป็ นหลัก จวบจนหลังสงคราม
อังกฤษ-พม่าครัง้ ที่สาม (The Third Anglo-Burmese War) สิ ้นสุดลงใน ค.ศ. 1885 ที่สง่ ผลให้ องั กฤษ
สามารถแผ่อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจครอบคลุมดินแดนพม่าเกือบทังหมด
้
แบบแผนการผลิต
และการค้ านํา้ มันก็เริ่ มเปลี่ยนแปลงมาสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมมากขึน้ พร้ อมทัง้ มีการจัดสร้ าง
ระบบการกลัน่ กรองนํา้ มันแบบสมัยใหม่ ภายใต้ ระบบการผูกขาดจากบริ ษัทเบอร์ มา ออยล์ คอม
ปานี (Burma Oil Company) เพือ่ ตอบสนองความต้ องการนํ ้ามันก๊ าด (Kerosene) และดีเซลในบริ ติช
อินเดีย (British India) งานศึกษาชิ ้นนี ้ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงอุตสาหกรรมนํ ้ามันของพม่าในฐานะภาคเศรษฐกิจ
หนึ่งที่ผูกโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีองั กฤษเป็ นแกนนําอย่างใกล้ ชิด ภายใต้ ระบบ/แบบแผนการ
แบ่งงานกันทําระหว่างประเทศที่พม่ามีความสําคัญในฐานะแหล่งนํ ้ามันหลักแห่งเดียวของอาณานิคม
อังกฤษในเอเชียช่วงต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20
นอกจากงานศึก ษาเกี่ ย วกับ อุต สาหกรรมนํ า้ มัน ในประเทศพม่ า แล้ ว งานศึก ษาเกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ดจู ะให้ ความสําคัญกับยุคหลังอาณานิคม
มากกว่ายุคอาณานิคม โดยที่เกือบทั ้งหมดได้ ใช้ กรอบการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ การเมืองและ
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมืองเป็ นหลัก ดังจะเห็นได้ จากบทความ “The Development of
Vietnam’s Petroleum Resource” (1976)29 โดยเดวิด จี บราวน์ (David G. Brown) ที่กล่าวถึง
พัฒนาการของอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมในเวียดนามในภาคการสํารวจและผลิตที่เริ่ มมาตังแต่
้ สมัย
อาณานิคมโดยฝรั่งเศส จนถึงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สองโดยญี่ปนหากแต่
ุ่
ไม่ประสบความสําเร็ จมาก
นัก จวบจนหลังการประกาศเอกราชและความวุ่นวายทางการเมืองจนนําไปสู่การแบ่งแยกประเทศ
ภายใต้ สภาวะของสงครามเย็น ได้ มีการวางแผนและสนับสนุนการสํารวจนํ ้ามันโดยเฉพาะในเวียดนาม
ใต้ จากประเทศโลกเสรี และองค์การโลกบาลอีกครั ง้ อันนํามาสู่รายงานการสํารวจในปลายทศวรรษ
1960 ที่ได้ แสดงให้ เห็นความเป็ นไปได้ อย่างมากที่จะพบแหล่งนํ ้ามันนอกชายฝั่ ง (offshore) เวียดนาม
ใต้ หากแต่ไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนเนื่องจากราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกช่วงเวลานันยั
้ งอยู่ในระดับที่
ค่อนข้ างตํ่า จวบจนวิกฤติการณ์ ในตะวันออกกลางและการต่อรองการผลิตนํ ้ามันจากกลุ่มประเทศ
ผู้ผลิตนํ ้ามัน (OPEC) ที่ทําให้ ราคานํ ้ามันพุง่ สูงขึ ้นในต้ นทศวรรษ 1970 ได้ ทําให้ บริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติ
29

David G. Brown, “The Development of Vietnam’s Petroleum Resource,” Asian Survey, Vol. 16
No. 6 (June 1976), pp. 553-570.
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ให้ ความสนใจกับการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในเวียดนามอีกครัง้ หนึง่ ภายใต้ ข้อตกลงและกฎหมาย
การสํารวจฯ ที่มีกฎหมายของไทยและมาเลเซียเป็ นแม่แบบซึง่ มีใจความหลักอยู่ที่การแบ่งผลประโยชน์
ระหว่างประเทศเจ้ าของสัมปทานกับบริ ษัทเอกชน และการรับประกันว่าจะไม่มีการยึดกิจการโดยรัฐ
บราวน์ ได้ วิเคราะห์ ให้ เห็นว่าการสนับสนุนการสํารวจปิ โตรเลียมดังกล่าวนี ม้ ีความสัมพันธ์
อย่างยากจะแยกขาดกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและอัตราการว่างงานที่สงู ของเวียดนามใต้ เวลานัน้
อัน มี ส าเหตุม าจากการที่ ภ าคเกษตรกรรมถูก ทํ า ลายจากภาวะสงคราม และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ จาก
สหรัฐอเมริ กาที่ลดน้ อยลงตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 1970 การสํารวจและผลิตนํา้ มันจะเป็ นสิ่งที่นํามาซึ่ง
ั้
และสัมปทาน นอกจากนี ้ยังจะนํามาสู่การสร้ างงานให้ แก่ชาวเวียดนามใต้ รวมถึง
รายได้ ทงจากภาษี
การสร้ างภาพลัก ษณ์ แ ห่ ง ความเชื่ อ มั่น ให้ กับ เวี ย ดนามใต้ ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี การดํ า เนิ น การของ
ภาคเอกชนดังกล่าวดูจะยุติลงหลังการล่มสลายของเวียดนามใต้ ค.ศ. 1975
จากงานศึกษาของบราวน์ดงั กล่าวนี ้ในมุมหนึง่ ดูจะชี ้ให้ เห็นแรงผลักดันสําคัญของวิกฤติการณ์
นํ ้ามันช่วงทศวรรษ 1970 ที่เป็ นปั จจัยผลักดันของการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสํารวจนํ ้ามันใน
ประเทศนอกกลุม่ ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน บทความ “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation”
(1981)30 โดยบรูซ เกล (Bruce Gale) ดูจะตอกยํ ้าให้ เห็นถึงแรงผลักดันดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี หากแต่
การตอบสนองต่อแรงผลักดันดังกล่าวของรั ฐบาลมาเลเซีย มี แ บบแผนหรื อรู ปแบบที่ แตกต่างจาก
รัฐบาลเวียดนามใต้ กล่าวคือหลังการเกิดวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ แรก มาเลเซียเลือกที่จะจัดการปั ญหา
ด้ านราคาและการขาดแคลนนํ ้ามันด้ วยวิธีของการจัดตั ้งองค์กรนํ ้ามันแห่งชาติขึ ้นมาดูแลอุตสาหกรรม
นํ ้ามันแทนที่จะเปิ ดโอกาสให้ กบั บริ ษัทนํ ้ามันต่างชาติแต่เพียงฝ่ ายเดียว ภายใต้ กรอบการวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ผู้เขียนได้ พยายามอธิ บายให้ เห็นถึงการก่ อตัวของเปโตรนาส (Petronas)
รัฐวิสาหกิจนํ ้ามันของมาเลเซียในช่วงทศวรรษ 1970 ว่ามีวตั ถุประสงค์หลักสําคัญเพื่อตอบสนองการ
บริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ และสัมพันธ์ กับการเพิ่มขึน้ ของราคานํา้ มันจากการต่อรองของ
กลุ่มประเทศผู้ผลิตนํ า้ มัน เกล ได้ ปูพืน้ เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมนํ า้ มันของมาเลเซียว่าได้ เริ่ มขึน้ ตัง้ แต่
ทศวรรษ 1910 โดยมีการสํารวจพบแหล่งนํ ้ามันคุณภาพดีในเขตซาราวัก (Sarawak) หากแต่ด้วย
ข้ อจํากัดทางเทคโนโลยีและราคานํา้ มันดิบโลกที่ตํ่าไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุนทําให้ ยงั ไม่มีการผลิต ใน
30

Bruce Gale, “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation,” Asian Survey, Vol. 21 No. 11
(November 1981), pp. 1129-1144.
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ทศวรรษ 1960 รัฐบาลได้ อนุมตั ิคําขอสัมปทานของบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติจํานวนหนึ่งในแถบซาราวัก
และชายฝั่ งตะวันออก ซึง่ เมื่อราคานํ ้ามันถีบตัวสูงขึ ้นในทศวรรษ 1970 ได้ ก่อให้ เกิดแนวคิดจากทาง
รัฐบาลมาเลเซียที่จะจัดตังบริ
้ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติขึ ้นมาเพื่อทําการดูแล สํารวจ และผลิตปิ โตรเลียมขึ ้น
ภายใต้ แม่แบบและการสนับสนุนจากเปอร์ ตามินา (Pertamina) บริ ษัทนํ ้ามันรัฐของอินโดนีเซีย อัน
นําไปสูก่ ารจัดตั ้งเปโตรนาส (Petronas) ขึ ้นใน ค.ศ. 1974 ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีความพิเศษ
ในการบริ หารงาน มี ห น้ า ที่ สํา คัญในการสํา รวจและผลิตปิ โตรเลียมเพื่ อตอบสนองความต้ อ งการ
ภายในประเทศ รวมทัง้ มีฐานะเป็ นตัวแทนของรั ฐบาลกลางแห่งสหพันธรั ฐในการต่อรองกับบริ ษัท
นํ า้ มัน ต่า งชาติ และเข้ า ร่ ว มลงทุน ในอุต สาหกรรมปิ โตรเลีย มกับรั ฐ บาลท้ องถิ่ น และบริ ษั ท นํ า้ มัน
ต่างชาติในการผลิตปิ โตรเลียม
ในทางเดียวกัน บทความขนาดสันของอาร์
้
เจ จี เวลส์ (R. J. G. WELLS) ชื่อ “Petroleum:
Malaysia’s New Engine of Growth?” (1982)31 ได้ เสริ มข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันใน
มาเลเซียในภาพรวมที่สมั พันธ์ กบั โครงสร้ างการผลิตของประเทศ ผู้เขียนมีความเห็นว่าอุตสาหกรรม
ดังกล่าวนี ไ้ ด้ กลายมาเป็ นพลังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของมาเลเซีย ภายใต้ การบริ หารใน
รู ปแบบองค์กรปิ โตรเลียมแห่งชาติที่ได้ รับแนวคิดมาจากอินโดนีเซีย การผลิตปิ โตรเลียมของมาเลเซีย
ตอบสนองความต้ องการภายในประเทศได้ อย่างรวดเร็ ว และเป็ นสินค้ าออกที่มีส่วนแบ่งเพิ่มขึน้ จาก
ร้ อยละ 3.2 ของสินค้ าออกทั ้งหมดในกลางทศวรรษ 1970 มาเป็ นร้ อยละ 24 ในปี 1980 โดยมีตลาด
ุ ภาพและราคาสูง
สําคัญที่ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริ กา ซึ่งนํ ้ามันดิบจากมาเลเซียถื อได้ ว่ามีคณ
กว่านํ ้ามันดิบจากตะวันออกกลางเพราะมีกํามะถันและค่าถ่วงนํ ้าหนักตํ่า
นอกจากงานศึกษาอุตสาหกรรมนํา้ มันของมาเลเซียที่มีการจัดการในรู ปแบบองค์กรนํา้ มัน
แห่งชาติแล้ ว งานศึกษาเกี่ยวกับองค์กรนํ ้ามันแห่งชาติของอินโดนีเซียที่เป็ นแม่แบบทางความคิดให้ กบั
การจัดการนํ ้ามันในหลายประเทศของภูมิภาครวมถึงประเทศไทย32 ยังเป็ นสิ่งที่มีความน่าสนใจเนื่อง
31

R. J. G. Wells, “Petroleum: Malaysia’s New Engine of Growth?,” The World Today Vol. 38 No.
7/8 (July - August 1982), pp. 315-318.
32
ดังกรณีของมาเลเซียที่ได้ รับการสนับสนุนทางด้ านเทคนิคและบุคลากรบางส่วนจากอินโดนีเซียใน
ช่วงแรกของการตั ้งเปโตรนาส ดู Bruce Gale, “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation,” Asian Survey,”
pp. 1129-1135. ในทางเดียวกับประเทศไทยที่บทสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายนํ ้ามันจํานวนหนึ่งได้
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เพราะองค์กรดังกล่าวนี ้สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับกลุม่ อิทธิพลทางการเมืองที่เติบโตแทนที่บริ ษัทนํ ้ามัน
ของดัตช์ในยุคหลังอาณานิคม บทความ “Some Consequences of the Pertamina Crisis in
Indonesia” (1978)33 ของปี เตอร์ แมคคาวลีย์ (Peter McCawley) เป็ นบทความที่แม้ จะมีเป้าหมายมุ่ง
ทําความเข้ าใจวิกฤติการณ์ ในช่วงปี 1976 ของเปอร์ ตามินา (Pertamina) องค์การนํ ้ามันแห่งชาติ
อินโดนีเซียที่ประสบปั ญหาภาระหนี ้สินและสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก อันมีสาเหตุสําคัญมา
จากการคอรัปชัน่ ภายในองค์กรและการขยายกิจการอย่างเกินตัว หากแต่ก็ได้ ปพู ื ้นเกี่ยวกับพัฒนาการ
ขององค์กรแห่งนี ้ที่เชื่อมโยงกับกลุม่ อิทธิพลทางการเมืองไว้ ด้วย กล่าวคือพัฒนาการและการก่อกําเนิด
ของเปอร์ ตามินา เป็ นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายทําให้ เป็ นของชาติ (Nationalize) บริ ษัทปิ โตรเลียม
ของดัตช์ โดยรั ฐบาลซูการ์ โน (Sukarno) หลังการประกาศเอกราช อันนํ ามาสู่การจัดตัง้ เปอร์ มิน า
(Permina) และเปอร์ ตามิน (Pertamin) อันเป็ นองค์กรด้ านนํ ้ามันและพลังงานของรัฐขึ ้น ในราวปี ค.ศ.
1957 ซึง่ ต่อมาหลังจากการทํารัฐประหารของซูฮาโต (Suhato) ก็ได้ มีการรวมสององค์กรนี ้เข้ าด้ วยกัน
ภายใต้ ชื่อเปอร์ ตามินา (Pertamina) ภายใต้ การนําของนายพลอิบนู ซูโตโว (Ibnu Sutowo) นายทหาร
ที่ผา่ นสงครามการปฏิวตั ิและเป็ นคนสนิทของนายพลซูฮาโต เปอร์ ตามินา ได้ กลายเป็ นรัฐวิสาหกิจของ
รัฐที่ใช้ ในการสร้ างความรู้สกึ ชาตินิยมและความนิยมในรัฐบาลซูฮาโตผ่านสัญลักษณ์จากการที่ถกู ยก
ย่องเป็ นกิจการขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสองร้ อยของโลก และประสบความสําเร็ จอย่างไม่เคยเกิด
ขึน้ มาก่อน แต่กระนัน้ ในอีกมุมหนึ่งเปอร์ ตามินาได้ กลายเป็ นฐานอํานาจให้ กับซูโตวา ในการสร้ าง
อาณาจักรธุรกิจและผลประโยชน์ของตนเอง จนมีลกั ษณะ “รัฐภายในรัฐ” ที่ปราศจาการตรวจสอบจาก
รั ฐบาลอันเนื่ องมาจากความสัมพันธ์ ของกลุ่มผลประโยชน์ และบารมีของซูโตวา สภาพขององค์ กร
ดังกล่าวนี ้เป็ นสาเหตุสําคัญที่นํามาสู่วิกฤติทางการเงินของเปอร์ ตามินา ที่รัฐบาลซูฮาโตต้ องเข้ ามา
แทรกแซงและจัดระเบียบการบริ หารงานภายในองค์กร

ชี ้ให้ เห็นถึงการสมาทานแนวคิดการตังองค์
้ กรนํ ้ามันของรัฐจากอินโดนีเซียมาปรับใช้ ในประเทศ ดังบทสัมภาษณ์ของ
พลโท สําราญ ขีโรท เจ้ ากรมพลังงานทหาร เกี่ยวกับกิจการปิ โตรเลียมและนํ ้ามันของรั ฐที่ได้ มีการกล่าวถึงองค์กร
นํ ้ามันในอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็ นตัวอย่างประกอบ ดู ประชาธิปไตย (26 กันยายน 2519).
33
Peter McCawley, “Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia,” Journal of
Southeast Asian Studies, Vol. 9 No. 1 (March 1978), pp. 1-27.
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โดยสรุปอาจกล่าวได้ วา่ งานศึกษาอุตสาหกรรมนํ ้ามันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ จะ
มีความแตกต่างในพื ้นที่และยุคสมัยของการศึกษา หากแต่มีจดุ ร่ วมสําคัญอยู่ที่การให้ ความสําคัญกับ
พัฒนาการหรื อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในฐานะแกนกลางของคําอธิ บายที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองทั ้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเป็ นหลัก ซึง่ ได้ สะท้ อนให้
เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในอุตสาหกรรมนํา้ มันเป็ นสิ่งที่ยากจะตัดขาดกับสภาวะทางการ
เมืองและเศรษฐกิจในหลายระดับเฉกเช่นเดียวกับที่ปรากฏในอีกหลายพื ้นที่ของโลก อย่างไรก็ดี งาน
ศึกษาเหล่านีด้ ูจะมีข้อด้ อยตรงที่ไม่ให้ ความสําคัญกับแง่มุมการบริ โภค และโลกทัศน์ ทางสังคมต่อ
ประเด็นต่างๆ ของอุตสาหกรรมนํา้ มัน อาทิ สํานึกของสังคมหรื อชนชั ้นนําที่นํามาสู่การก่อตังองค์
้ กร
นํ า้ มันของรั ฐ รวมถึงความสําคัญของการพัฒนาด้ านอื่นๆ เช่ น การพัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานและ
อุตสาหกรรม ที่สมั พันธ์เชื่อมโยงกับการขึ ้นมามีบทบาทของนํ ้ามันในฐานะเชื ้อเพลิงและวัตถุดิบหลักที่
สําคัญต่อความมัน่ คงของประเทศทั ้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร
งานศึกษาอุตสาหกรรมนํา้ มันระดับประเทศ
งานศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทย อาจกล่าวได้ ว่ามีจํานวน
อยู่มากพอสมควร ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้ ออก 3 กลุ่มหลักด้ วยกัน คือ หนึ่ ง งานศึกษาที่นําเสนอใน
รูปแบบกึ่งวิชาการหรื อสารคดี สอง งานศึกษาที่บางส่วนปรากฏข้ อมูลพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
และสาม งานศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมโดยตรง แต่ละกลุม่ งานศึกษาได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการใช้
ั ้ ายคลึงและแตกต่างกันออกไป ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอ
แบบแผนการศึกษาและคําอธิบายที่ทงคล้
ต่อไป อย่างไรก็ดี จะขอเน้ นที่งานศึกษาในกลุม่ ที่สามมากเป็ นพิเศษเนื่องจากเป็ นกลุม่ งานที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้มากที่สดุ
งานศึกษาทีน่ ําเสนอในรู ปแบบกึ่งวิ ชาการหรื อสารคดี
งานวรรณกรรมในกลุ่ม นี ส้ ่ ว นใหญ่ จ ะมี ลัก ษณะเป็ นงานเขี ย นที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และ
สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบในลักษณะคล้ ายงานศึกษาเชิงวิชาการ หากแต่ถูกนําเสนอในลักษณะกึ่ง
วิชาการหรื อในรูปแบบการเขียนแบบสารคดี ซึง่ ส่วนใหญ่จดั ทําขึ ้นโดยหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
้
ฐและเอกชนและมีเป้าหมายในการมุ่งเสนอพัฒนาการของ
กับอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมทังภาครั
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องค์ กรเป็ นหลัก อาทิ บันทึกองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519 (2519) 34 และสมุ ดปกขาว
องค์ กรเชือ้ เพลิง (2500)35 ที่นําเสนอพัฒนาการและความรู้เกี่ยวกับองค์การเชื ้อเพลิง หนังสือ 100 ปี
กรมทรั พ ยากรธรณี (2535) 36 เสนอการพัฒ นาการขุด เจาะนํ า้ มัน ที่ อํ า เภอฝางซึ่งมี จุด เริ่ ม ทาง
ความคิดมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2460 และประสบความสําเร็ จในทศวรรษ 2490 ความรู้ คือประทีป ฉบับ
พิเศษ “90 ปี แห่ งความก้ าวหน้ า ของ เอสโซ่ (ประเทศไทย)” (2527)37 ที่เสนอความเปลี่ยนแปลง
และความสืบเนื่องของการทําการค้ าและลงทุนในประเทศไทยของบริ ษัทเอสโซ่ ตังแต่
้ เมื่อครัง้ ยังเป็ น
บริ ษัทสแตนดาร์ ดออย์ หนังสือ Shell Guild to Thailand (1982)38 ที่ชี ้ให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษัทเชลล์ในประเทศไทยตั ้งแต่ พ.ศ. 2435 จนถึงทศวรรษ 2520 และหนังสือ ครบรอบ 20 ปี การ
ปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย (2541)39 กล่าวถึงพัฒนาการของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยที่ถือ
กําเนิดใน พ.ศ. 2521 รวมถึงอุตสาหกรรมนํ ้ามันของรัฐตั ้งแต่ช่วงก่อนหน้ า นอกจากนี ้ยังมีหนังสืออีก 2
เล่มที่เขียนขึ ้นโดยสือ่ มวลชนสายธุรกิจ อันได้ แก่ PTT and Oil: 26 ปี ยักษ์ ใหญ่ ปตท. "ยิ่งวิกฤต ยิ่ง
โต" (2548)40 และ ปตท. ไม่ อยากตายก็ต้องโต (2550)41 ที่แสดงเนื ้อหาคล้ ายคลึงกันในแง่ที่ชี ้ให้ เห็น
พัฒนาการตังแต่
้ ช่วงก่อนก่อตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
นํ ้ามันแห่งนี ้ โดยผู้เขียนทังสองได้
้
ให้ ความสําคัญกับสายสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแบบแผนการจัดการขององค์กรเป็ นหลัก แม้ งานวรรณกรรมเหล่านี ้จะมีแกนหลักอยู่ที่การ
อธิบายพัฒนาการขององค์กรหรื อหน่วยงาน หากแต่ก็ได้ ให้ ภาพหรื อข้ อมูลโดยรวมของอุตสาหกรรม
นํ ้ามันในประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาด้ วยเช่นเดียวกัน
34

องค์การเชื ้อเพลิง, บันทึกองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503-2519.
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง.
36
กรมทรัพยากรธรณี, 100 ปี กรมทรั พยากรธรณี.
37
เอสโซ่ (ประเทศไทย), ความรู้คือประทีป ฉบับพิเศษ 90 ปี .
38
Shell Company of Thailand, The Shell Guide to Thailand.
39
การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย, ครบรอบ 20 ปี การปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: การ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2541).
40
ณัฐรพี วิวฒ
ั นากันตัง, PTT and Oil: 26 ปี ยักษ์ ใหญ่ ปตท. "ยิ่งวิกฤต ยิ่งโต"
41
วิษณุ โชลิตกุล, ปตท. ไม่ อยากตายก็ต้องโต.
35
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นอกจากงานวรรณกรรมที่ มุ่ง เสนอภาพพัฒ นาการหรื อ ประวัติ ศ าสตร์ ข ององค์ ก รและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยแล้ ว ยังมีงานเขียนเชิงกึ่งวิชาการหรื อสารคดี
อีกจํานวนหนึ่งที่ม่งุ ให้ ภาพโดยรวมของพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย อาทิ บทความ
"ปิ โตรเลียมในประเทศไทย" (2527)42 ของไสว สุนทรโรวาท ที่นําเสนอความเปลี่ยนแปลงและความ
สืบเนื่ องของการสํารวจปิ โตรเลีย มในประเทศไทยตัง้ แต่ทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษ 2520 ที่ มีการ
ขยายตัวของการสํารวจฯ อย่างมาก ในทางเดียวกับ นํา้ มัน (2521)43 โดยกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม สรุ ปและเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาจากคําบรรยายของประภาส จักกะพาก อธิ บดีกรม
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ นําเสนอความแปรเปลี่ยนของการกลัน่ กรอง
นํา้ มันในประเทศไทยเป็ นหลัก และ ปิ โตรเลียมเมืองสยาม (2536)44 โดยสถาบันปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย เป็ นงานเขียนเชิงสารคดีจากข้ อมูลที่ได้ จากศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
นํ า้ มันในประเทศไทยอย่างละเอียด โดยให้ ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ ของอุตสาหกรรมนํ า้ มันใน
ประเทศไทยตังแต่
้ เมื่อแรกที่มีการนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมในช่วงทศวรรษ 2400 จนถึงปั จจุบนั สมัยที่
นํ ้ามันปิ โตรเลียมได้ ทวีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ หนังสือเล่มนี ้ได้ ให้ ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันกับการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยสังเขปด้ วย
จากที่กล่าวมา งานวรรณกรรมและงานศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํา้ มันในประเทศไทยที่
นํ าเสนอในรู ปแบบกึ่งวิชาการหรื อสารคดี ดูจะมีจุดร่ ว มสําคัญประการหนึ่งอยู่ตรงที่ การมุ่งให้
ความสําคัญกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันแต่เพียงส่วนเดียว โดยไม่ให้ ความสําคัญมากนักกับ
เหตุปัจจัยที่สง่ ผลหรื อสัมพันธ์กบั อุตสาหกรรมนํ ้ามัน รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งถึงแม้ จะมีการกล่าวถึงบ้ างในงานวรรณกรรมบางชิ ้น หากแต่ก็ถกู นําเสนอแต่เพียงสังเขป
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ไสว สุนทรไรวาท, "ปิ โตรเลียมในประเทศไทย,” บุญชืน้ : หนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ
นางบุญชืน้ เตชะกัมพุช (ม.ป.ท., 2527).
43
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, นํา้ มัน (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรมฯ, 2521).
44
สถาบัน ปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย. ปิ โตรเลี ย มเมื อ งสยาม: วิ วั ฒ นาการของอุ ต สาหกรรม
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย.
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และมิได้ ชีใ้ ห้ เห็นลักษณะความสัมพันธ์ ที่เกิดขึน้ ตลอดจนความสัมพันธ์ ในระดับโครงสร้ างของการ
ผลิตและเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละช่วงเวลา
งานวรรณกรรมทีป่ รากฏข้อมูลพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ้ามันในบางส่วน
งานวรรณกรรมในกลุม่ นี ้มีลกั ษณะที่ปรากฏการกล่าวถึงความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในบางส่วนของเนื ้อหาทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นงานศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่มี
จุดประสงค์ เพื่อเข้ าใจสภาพของอุตสาหกรรมนํ า้ มัน นโยบายและองค์ กรที่เกี่ ยวข้ องกับนํ า้ มัน
ปิ โตรเลี ย มเฉพาะบางช่ ว งเวลาโดยเฉพาะในช่ ว งที่ มี วิ ก ฤติ ก ารณ์ นํ า้ มัน หรื อ ใช้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมช่วงก่อนหน้ าในการอธิบายให้ เห็นถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพของอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
หรื อความต้ องการนํ ้ามันของประเทศไทยในช่วงเวลานันๆ
้ งานวรรณกรรมในกลุม่ นี ้ อาทิ "สถานการณ์
พลังงานของไทย หลังวิกฤตินํ ้ามันครัง้ ที่ 2 - ปั จจุบนั " (2530)45 โดย เทียนไชย จงพีร์เพียร ที่นําเสนอใน
งานสัมมนาวิชาการเรื่ องวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 3: ผลกระทบต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจไทย ซึง่ แม้ จะมี
เป้าหมายในการทําความเข้ าใจวิกฤติการณ์ นํา้ มันครัง้ ที่ 2 เมื่อช่วง พ.ศ. 2521 - 2522 หากแต่ก็ได้
้ ทศวรรษ 2500 ในฐานะ
กล่าวถึงโครงสร้ างอุตสาหกรรมและความต้ องการนํ ้ามันของประเทศไทยตังแต่
เหตุปัจจัยของวิกฤตินํา้ มันว่า “อุตสาหกรรมของไทยมีพื ้นฐานอยู่ที่การใช้ พลังงานนํ ้ามันแทบทัง้ สิ ้น
โดยเฉพาะการผลิตและการขนส่ง โดยเป็ นนํา้ มันนําเข้ าทังหมด
้
100% ซึ่งทําให้ เรามีการผูกพันกับ
ตลาดโลกสูงมาก หลังวิกฤตินํ ้ามันประเทศไทยก็ยงั ไม่ได้ มีการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนนํ ้ามันแต่
อย่างใด หากแต่เน้ นการสํารวจและผลิตในประเทศให้ มากขึ ้นเพื่อลดการพึ่งพา” ในทางเดียวกัน งาน
ศึกษาปั ญหาและแนวนโยบายการบริ หารปิ โตรเลียมในประเทศไทย (2526)46 ของ จักรกฤษณ์
บูรณะสัมฤทธิ มีเป้าหมายอธิบายการจัดการด้ านนํ ้ามันของรัฐบาลไทยในช่วงกลางทศวรรษ 2520
หากแต่ได้ ทบทวนเกี่ยวกับการจัดการนํา้ มันปิ โตรเลียมของรั ฐบาลผ่านนโยบายและกฎหมายตังแต่
้
45

เทียนไชย จงพีร์เพียร, "สถานการณ์พลังงานของไทย หลังวิกฤตินํ ้ามันครัง้ ที่ 2 – ปั จจุบนั ," เอกสาร
ประกอบการสั มมนาวิช าการเรื่ อง วิก ฤติการณ์ นํา้ มั นครั ้ง ที่ 3: ผลกระทบต่ อธุ รกิจ และเศรษฐกิจไทย
(กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2530).
46
จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ, “ปั ญหาและแนวนโยบายการบริ หารปิ โตรเลียมในประเทศไทย,” (เอกสารวิจยั
ส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2526).
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ทศวรรษ 2510 อยู่พอสมควร และบทความ “โรงกลัน่ นํา้ มันบางจาก: ยังไม่สายเกินไปที่จะปรั บ
้
โครงสร้ าง” (2527)47 โดย อัจนา วัฒนานุกิจ ที่กล่าวถึงความเป็ นมาของโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากตังแต่
ช่วงปลายทศวรรษ 2490 ที่ช่วงแรกให้ เอกชนเช่าดําเนินการจากกระทรวงกลาโหมก่อนที่จะถูกรัฐบาล
(กระทรวงกลาโหม) ยึดมาดําเนิ นการเองใน พ.ศ. 2524 เพื่อชี ใ้ ห้ เห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางการจัด การ มูล เหตุแ ละปั ญ หาที่ ส่ง ผลต่ อ ภาวะการขาดทุน และไม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินการโดยรัฐตังแต่
้ พ.ศ. 2524 – 2527 อันเนื่องมาจากการขาดความรู้และโครงสร้ างการบริ หาร
แบบราชการที่ไม่เท่าทันความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของตลาดนํ ้ามัน เป็ นต้ น
โดยสรุ ป อาจกล่ า วได้ ว่ า งานวรรณกรรมในกลุ่ ม นี ้ แม้ จะมิ ใ ช่ ง านศึ ก ษาที่ เ น้ นมิ ติ ท าง
ประวัติศาสตร์ เป็ นหลัก แต่ก็ได้ ให้ ภาพบางส่วนของพัฒนาการอุตสาหกรรมนํ ้ามันในฐานะตัวแปรหรื อ
ปั จจัยหนึ่งของการทําความเข้ าใจสภาพของอุตสาหกรรมนํา้ มันในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดี งาน
วรรณกรรมเหล่านี ้ดูจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับงานในกลุม่ แรก กล่าวคือมีการให้ ความสําคัญอย่างมาก
กับอุตสาหกรรมนํ ้ามัน หากแต่แทบไม่ให้ ความสําคัญกับการวิเคราะห์ถึงโครงสร้ างหรื อปั จจัยแวดล้ อม
อื่นๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการผลิตและการบริ โภค และการขยายตัวของความเป็ นเมือง ที่
ส่งผลต่อสภาพของอุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา
งานศึกษาพัฒนาการอุตสาหกรรมโดยตรง
งานวรรณกรรมกลุม่ สุดท้ ายนี ้มีลกั ษณะที่ให้ ความสําคัญกับการศึกษาและอธิบายพัฒนาการ
อุตสาหกรรมนํ า้ มันในประเทศไทยโดยตรง ผ่านการรวบรวมข้ อมูลและนําเสนอตามแบบแผนทาง
วิชาการ จากการสํารวจพบว่ามีงานศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันในเชิงวิชาการทั ้งหมด 4 ชิ ้น ซึ่ง
แต่ละชิ ้นใช้ วิธีการในการศึกษาและนําเสนอที่แตกต่างออกไปตามแต่ละสาขาวิชา อันได้ แก่ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์
งานศึกษาบทบาทของบริษัทนํา้ มันข้ ามชาติท่ มี ีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของประเทศไทย
48
(2526) โดย ทวี พานิ ช วั ฒ นาเจริ ญ ถื อ ว่ า เป็ นงานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ความ
47

อัจนา วัฒนานุกิจ, “โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก: ยังไม่สายเกินไปที่จะปรับโครงสร้ าง,” รั ฐวิสาหกิจไทย:
อดีต ปั จจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527).
48
ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีตอ่ อุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,”.
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เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทยชิ ้นแรกที่ครอบคลุมตังแต่
้ การก่อตัวของการค้ าและ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทยจนถึงช่วงเวลาที่ทําการศึกษา
งานชิ ้นนี ้ผู้ศึกษาได้ ใช้ กรอบการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อทํา
ความเข้ าใจปั ญหาเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมนํ า้ มันที่เกิดขึน้ จากความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทนํา้ มันกับ
้ เริ่ มมีการนําเข้ านํ ้ามันใน พ.ศ. 2421 จนถึง
ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้สงั่ นํ ้ามันเป็ นสินค้ าเข้ าตังแต่
พ.ศ. 2524 ทวี ได้ ใ ห้ ข้ อ สรุ ป ของงานศึ ก ษาชิ น้ นี ว้ ่ า ในภาพรวมตลอดช่ ว งเวลาที่ ทํ า การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทนํา้ มันและรัฐไทยเป็ นไปในลักษณะที่รัฐบาลไทยต้ องพึ่งพิงบริ ษัทนํ ้ามัน
ข้ ามชาติตลอดมา ซึ่งมีลกั ษณะที่แตกต่างกันอันสามารถจําแนกได้ ใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก (ก่อน
พ.ศ. 2475) ที่รัฐบาลไทยต้ องพึ่งพิงบริ ษัทนํ า้ มันข้ ามชาติโดยสิ ้นเชิงทําให้ เกิ ดการผูกขาดตลาดใน
ประเทศขึ ้น ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2475 -2482) ลักษณะความสัมพันธ์ เป็ นไปในรู ปที่รัฐบาลพยายามที่จะ
หาทางลดสภาพการพึ่งพิงบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติให้ น้อยลง โดยการก่อตังหน่
้ วยงานขึ ้นมาดําเนินการ
กิจการนํ ้ามัน และออกกฎหมายควบคุมการค้ านํ ้ามันของต่างประเทศ ซึง่ แผนงานดังกล่าวในส่วนหนึ่ง
ได้ รับการสนับสนุนจากญี่ปนในบริ
ุ่
บทก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สอง และช่วงสุดท้ าย (พ.ศ. 2488 - 2524)
ที่แม้ จะเริ่ มด้ วยการที่รัฐบาลต้ องหันกลับไปพึง่ พิงบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติด้วยสภาวะจํายอมในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง หากแต่ตอ่ มารัฐบาลก็เริ่ มมีอํานาจในการต่อรองและดําเนินกิจการนํ ้ามันได้ เอง
มากขึ น้ อย่ า งไรก็ ดี ทวี ได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า แม้ รั ฐ บาลไทยจะสามารถควบคุม กิ จ การนํ า้ มัน ผ่ า นระบบ
สัมปทานและการดําเนินกิจการนํ ้ามันด้ วยตนเอง หากแต่ถึงที่สดุ แล้ วบริ ษัทนํ ้ามันก็ยงั คงทรงอิทธิพล
อยูอ่ ย่างมากในประเทศและสอดแทรกเข้ าไปเป็ นหุ้นส่วนหรื อคูค่ ้ ากับรัฐในหลายองค์กร
นอกจากสภาพความสัมพันธ์ ดงั กล่าวแล้ วทวี ยังได้ ชี ้ให้ เห็นอีกว่า ระดับการพึง่ พิงของรัฐบาล
ไทยกับบริ ษัทนํา้ มันข้ ามชาติเป็ นสิ่งที่สมั พันธ์ กับปั จจัย 3 ประการ คือ หนึ่ง ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศมหาอํานาจ สอง ระบบตลาดนํ ้ามันโลกและภาวะการผูกขาดในตลาด
นํ ้ามัน และสาม ปั จจัยการผูกขาดเทคโนโลยีของต่างประเทศ
ในทางเดียวกับงานศึกษาของทวี บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและ
ผลิตนํา้ มันในประเทศไทย ระหว่ าง พ.ศ. 2461 – 2526 (2544)49 โดย กนกวรรณ ขอบุตร เป็ นงาน
49

กนกวรรณ ขอบุตร, “บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ ้ามันในประเทศไทย
ระหว่าง พ.ศ. 2461-2526,”.
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ศึกษาอีกชิ ้นหนึง่ ที่ชี ้ให้ เห็นสัมพันธภาพระหว่างบริ ษัทต่างประเทศกับรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
หากแต่ได้ เน้ นในแง่ของการสํารวจ ขุดเจาะ และผลิต เป็ นหลัก วัตถุประสงค์หลักของงานศึกษานี ้อยู่ที่
การศึกษาความเป็ นมาของการดําเนินการสํารวจและผลิตนํ ้ามัน นโยบายของรัฐบาล ปั ญหาและการ
แก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ กิ จ การสํ า รวจและนํ า้ มัน ภายในประเทศตัง้ แต่ เ ริ่ ม มี ค วามคิ ด จากรั ฐ บาลและ
ชาวต่างชาติในการสํารวจนํา้ มันในไทย (ทศวรรษ 2460) จนถึงช่วงที่มีการนํานํา้ มันปิ โตรเลียมใน
ประเทศขึ ้นมาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเป็ นทางการ ผู้ศึกษาได้ ใช้ กรอบวิธีการวิจยั ทางประวัติศาสตร์ เป็ น
หลักในการวิเคราะห์
กนกวรรณ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าแม้ จะมีความคิดและความพยายามในการขุดเจาะและสํารวจนํ ้ามัน
ในประเทศมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2460 หากแต่มิได้ มีการดําเนินการอย่างจริ งจังเท่าใดนัก เนื่องด้ วยเหตุผล
ทางด้ านเทคโนโลยีและความมัน่ คงของประเทศจากทางรัฐบาลไทย จวบจนในช่วงหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่สอง ที่รัฐไทยได้ เริ่ มมีการสํารวจและขุดเจาะอย่างจริ งจัง ซึง่ ต่อมาด้ วยข้ อจํากัดทางเทคโนโลยีจงึ
ได้ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเปิ ดรับการสนับสนุนและการลงทุนจากต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 2500
แม้ จะมีความสนใจจากบริ ษัทต่างประเทศ หากแต่บริ ษัทเหล่านีก้ ็ยังไม่มีความมั่นใจกับรั ฐบาลไทย
เนื่ อ งจากยัง ไม่ มี ก ฎหมายรองรั บ การสํ า รวจและขุด เจาะอย่ า งเป็ นทางการ ซึ่ ง ต่ อ มาหลัง มี ก าร
ประกาศใช้ กฎหมายดังกล่าวใน พ.ศ. 2514 จึงได้ มีลงทุนสํารวจอย่างเป็ นรูปธรรมอันสัมพันธ์กบั วิกฤติ
นํ ้ามันครัง้ แรกที่ก่อตัวในเวลาใกล้ เคียงกัน และประสบผลสําเร็ จอย่างเป็ นทางการใน พ.ศ. 2524 หลัง
การค้ นพบนํ ้ามันที่ลานกระบือโดยบริ ษัทเชลล์
นอกจากงานศึ ก ษาของทวี แ ละกนกวรรณ ที่ เ น้ นความเปลี่ ย นแปลงและสื บ เนื่ อ งของ
สัม พัน ธภาพระหว่า ง “รั ฐ” กับบริ ษั ท “ต่า งชาติ ” แล้ ว นโยบายปิ โตรเลี ยม และนโยบายราคา
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นั บตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน (2529)50
งานศึ ก ษาของสมบู ร ณ์ ศิ ริ ป ระชั ย ที่ แ ม้ จะใช้ แ นวทางศึ ก ษาแบบเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งและ
ประวัติศาสตร์ หากแต่ก็ได้ ให้ คําอธิบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทยแตกต่างจากงาน
ศึกษาสองชิ ้นข้ างต้ น กล่าวคือ จากงานศึกษาสองส่วนอันได้ แก่ ส่วนแรก นโยบายการสํารวจ ขุดเจาะ
สํารวจ และการแบ่งปั นผลประโยชน์จากปิ โตรเลียมและก๊ าซปิ โตรเลียมในประเทศไทย ตังแต่
้ รัชกาลที่
50

สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย
นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน.
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5 จนถึง ปั จ จุบัน และส่ว นที่ ส อง พัฒ นาการกิ จ การโรงกลั่น นํ า้ มัน และนโยบายการกํ า หนดราคา
ปิ โตรเลียมในประเทศไทยตัง้ แต่สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน สมบูรณ์ ได้ ชีใ้ ห้ เห็น ว่า ความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของอุตสาหกรรมและนโยบายเกี่ยวกับนํา้ มันในประเทศไทย เป็ นสิ่งที่
นอกจากจะสามารถพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “เอกชน” หรื อ “ต่างชาติ” ได้ แล้ ว ใน
อีกมุมหนึ่งยังสามารถอธิบายผ่านการพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่าง “กลุม่ ผลประโยชน์” ที่
ส่วนใหญ่เป็ น” ชนชันนํ
้ าทางการเมืองและเศรษฐกิจ” กับการกําหนดนโยบายและการดําเนินกิจการ
้ สงครามโลกครัง้ ที่สองยุติ
นํ ้ามันของรัฐและเอกชนได้ อีกเช่นกัน กล่าวคือ สมบูรณ์ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าตังแต่
ลงกิ จ การนํ า้ มัน ในประเทศไทยทัง้ ของรั ฐ และเอกชนล้ ว นสัม พัน ธ์ กับ การแสวงหาประโยชน์ ท าง
การเมื อ งและเศรษฐกิ จ จากบรรดานายทหารและเครื อ ข่ า ยที่ กุ ม อํ า นาจรั ฐ อยู่ แ ทบทัง้ สิ น้ กลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่านี ้ได้ ใช้ อํานาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายให้ เอื ้อกับการแสวงหาประโยชน์
ดังกล่าว และถึงแม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2516 ที่นําไปสูก่ ารหมดอํานาจของชน
ชัน้ นํ าเดิมจํ านวนหนึ่ง หากแต่ก ลุ่มผลประโยชน์ เดิ มส่วนใหญ่ ยังคงดํารงอยู่และมีบ ทบาทต่อการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุด (ภายใต้ ความไร้ เสถียรภาพทางการเมือง) แม้ จะมิได้ มีบทบาท
ในทางการเมืองก็ตาม
นอกเหนื อ จากงานศึ ก ษาอุต สาหกรรมนํ า้ มัน ในประเทศไทยที่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาการในช่ ว งเวลาที่ ค่ อ นข้ างยาวหรื อ ตัง้ แต่ ก ารก่ อ ตั ว ของการค้ าและ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในไทยแล้ ว ยังมีงานศึกษาที่ม่งุ ให้ ความสนใจความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่สนั ้
หรื อเฉพาะช่วงของเหตุการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน ได้ แก่ งานศึกษาปั ญหานํา้ มันกับการเมืองไทยหลัง
วิกฤติกาล ปี พ.ศ. 2516 (2521)51 โดย ศิววงศ์ จังคศิริ ที่เป็ นงานในลักษณะของการทบทวนนโยบาย
แนวคิด และรายละเอี ย ดเรื่ องนํ า้ มัน ของรั ฐในช่ว งวิ ก ฤตการณ์ นํา้ มัน ครั ง้ แรกที่ ก่ อตัว ขึน้ ตัง้ แต่ต้น
ทศวรรษ 2510 ที่ส่งผลต่อปั ญหาด้ านราคาและการขาดแคลนนํา้ มันในประเทศไทยซึ่งเป็ นผู้พึ่งพา
นํ า้ มันจากต่างประเทศโดยทัง้ หมด โดย ศิววงศ์ ได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่าการวางนโยบายนํ า้ มันของไทยหลัง
วิกฤตการณ์ นํา้ มันมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นเอกภาพและขาดการวางแผนในระยะยาวอันสัมพันธ์ กับการ
เปลี่ยนแปลงและไร้ เสถียรภาพทางการเมืองของไทยในช่วงหลัง พ.ศ. 2516 รวมถึงการขาดองค์กร
ภาครั ฐ ที่ มี อํ า นาจและลัก ษณะเฉพาะเพื่ อ ดูแ ลนโยบาย แผนงาน และการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ
51

ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิกฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,”.
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อุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทยและการขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายนํ ้ามันของภาครัฐที่
ในมุมหนึ่งส่งผลย้ อนกลับมาสู่การโจมตีเรื่ องการแก้ ไขปั ญหานํา้ มันของรัฐจากสื่อมวลชนและสังคม
โดยรวม
งานศึกษาทั ้งสี่ชิ ้นในกลุม่ นี ้ดูจะสะท้ อนให้ เห็นลักษณะร่ วมบางประการของการศึกษานัน่ ก็คือ
การให้ ใช้ แ นวทางเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื องและประวัติศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ การเมื องเป็ นกรอบในการ
วิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของสัม พัน ธภาพระหว่ า งกลุ่ม รั ฐ หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในแต่ละช่วงเวลา ในทางเดียวกันงานศึกษาเหล่านี ้ดูจะแสดงถึงการให้ ความสําคัญ
อย่างมากกับตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันและประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนํ ้ามัน และโดย
ยังไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการเปลีย่ นแปลงในประเด็นอื่นทั ้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สง่ ผล
หรื อสัมพันธ์กบั การขยายตัวหรื อพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันทังสามระดั
้
บ อันได้ แก่ ระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ สะท้ อนหรื อเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่างานศึกษาหรื อวรรณกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาและอธิบายถึงอุตสาหกรรมนํ ้ามันระดับภูมิภาคและระดับประเทศมีลกั ษณะการศึกษาที่ใช้
กรอบทางเศรษฐศาสตร์ การเมืองหรื อประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมืองที่ให้ ความสําคัญต่อปฏิสมั พันธ์
ระหว่ า งปั จ จัย ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ และมุ่ง ที่ จ ะอธิ บ ายแต่ เ พี ย งความเปลี่ ย นแปลงหรื อ
พัฒนาการของอุตสาหกรรมหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้ามันเป็ นหลัก โดยให้ ความสําคัญค่อนข้ างน้ อย
กับเงื่อนไขหรื อปั จจัยในประเด็นอื่นๆ อาทิ โครงสร้ างการผลิตและบริ โภค รวมถึงสํานึกทางสังคมที่ส่ง
อิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงและบทบาทของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในแต่ละช่วงเวลา อันแตกต่างจากงาน
ศึกษาในระดับโลกที่นอกจากจะกล่าวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันแล้ ว ยังให้ ความสําคัญกับ
สภาพ เงื่อนไข หรื อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การผลิต และการคมนาคม อาทิ
ความเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและการผลิตในยุโรปหลังการประกาศใช้ แผนมาแชลในช่วง
หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง หรื อการพัฒนาระบบถนนแบบสมัยใหม่ในยุโรปที่ได้ สร้ างเงื่อนไขให้ รถยนต์
กลายมาเป็ นยานพาหนะหลัก ตลอดจนแง่มมุ การบริ โภคที่ยงั ผลต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันด้ วย ในทาง
เดียวกันงานศึกษาหลายชิ ้นยังแสดงให้ เห็นการใช้ แนวทางประวัติศาสตร์ สงั คมวัฒนธรรมที่สว่ นหนึ่งให้
ความสํา คัญต่อความเปลี่ยนแปลงของสํานึกของสังคม ค่านิ ยมทางสังคมวัฒ นธรรม ค่านิ ยมการ
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บริ โภค และการสร้ างอัตลักษณ์จากการบริ โภคของปั จเจกชน ที่สง่ ผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม
นํ า้ มัน เป็ นกรอบวิเคราะห์ แ ละอธิ บายอุตสาหกรรมนํ า้ มันนอกเหนื อไปจากกรอบการศึกษาในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ การเมืองหรื อประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง52
สมมติฐาน
ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทยทวีความสําคัญจนเกิดการจัดตังการ
้
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ แก่
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางการผลิตและเศรษฐกิจของไทยที่เน้ นให้ ความสําคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการขยายตัวของการคมนาคม โดยเฉพาะ
การให้ ความสําคัญกับระบบถนนที่สร้ างเงื่อนไขให้ ต้องพึ่งพาการขนส่งทางรถยนต์เป็ น
หลัก สัมพันธ์กบั การขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยในช่วงหลัง
สงครามโลกครั ง้ ที่ ส องเป็ นต้ นมา นอกจากนี ้ ความต้ องการนํ า้ มั น ปิ โตรเลี ย ม
ภายในประเทศที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการคมนาคมดังกล่าวยัง
ส่งผลต่อการพึ่งพานํ ้ามันปิ โตรเลียมจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้นและทําให้ ตลาดนํา้ มัน
ปิ โตรเลียมภายในประเทศของไทยสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับตลาดโลก
2. การขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
มี ส าเหตุ สํ า คั ญ มาจากนโยบายทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ ความช่ ว ยเหลื อ ทางเศรษฐกิ จ จากองค์ ก รระหว่ า งประเทศ (World
Organization) และความสัมพันธ์ ทางการเมืองที่แนบแน่นระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา
กับรัฐบาลไทยภายใต้ บริ บทของสงครามเย็น ตลอดจนวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมไทยที่
เปลีย่ นแปลงไป
52

ดังตัวอย่างที่ปรากฏในบทความของกิจส์ มัม ที่มองความเปลี่ยนแปลงของสํานึกต่อรถยนต์ในฐานะวัตถุ
ที่สร้ างความเป็ น “อนาธิปปั จเจก” (anarchistic individuality) และ “ความเป็ นสมัยใหม่” (Modernity) ที่ส่งผลต่อ
การใช้ รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ ้น อันเป็ นสาเหตุประการสําคัญของการขยายตัวของความต้ องการนํ ้ามันและอุตสาหกรรม
นํ ้ามัน ดู Gijs Mom, “Roads without Rails: European Highway-Network Building and the Desire for LongRange Motorized Mobility,”.

31

3. ปฏิ กิ ริ ย าของสัง คมและชนชัน้ นํ า ที่ มี ต่ อ ปั ญ หาด้ า นราคาและการขาดแคลนนํ า้ มัน
ปิ โตรเลียมภายในประเทศที่เชื่อมโยงกับวิกฤตินํ ้ามันปิ โตรเลียมในระดับโลกครัง้ แรก พ.ศ.
2516 รวมถึ ง แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การจัด ตัง้ องค์ ก รนํ า้ มัน ของรั ฐ ในประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในช่วงเวลานัน้ เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการกําเนิดของการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้เริ่ มต้ นระยะเวลาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2489 – 2521 กล่าวคือ ระยะเวลาตังแต่
้
สงครามโลกครัง้ ที่สองที่สิ ้นสุดลงอันนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของไทยอันเป็ น
ปั จจัยสําคัญต่อการลงทุนและขยายตัวของอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมภายในประเทศโดยเฉพาะ
ภาคเอกชน จนถึงการก่อตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยที่สะท้ อนให้ เห็นความพยายามของชนชัน้
นําและรัฐบาลในการเข้ ามาจัดการอุตสาหกรรมนํ ้ามันอย่างเป็ นรูปธรรมและเป็ นระบบ
หลักฐานที่ใช้ ในการศึกษา
1. เอกสารราชการ คือ เอกสารบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รั ฐสภา และสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานราชการต่างๆ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อาทิ เอกสารกระทรวงการ
ต่างประเทศ เอกสารกระทรวงอุตสาหกรรม เอกสารกรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรี ฝ่ าย
บริ หาร และคณะกรรมการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น
2. เอกสารทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ นํ า้ มัน ปิ โตรเลี ย มและประเด็ น เกี่ ย วเนื่ อ งที่ ร วบรวมโดย
สํานักงานสถิติแห่งชาติและกรมศุลกากร
3. หนังสือพิมพ์ ทงจากที
ั้
่ได้ รับการจัดแยกแยะตามหัวข้ อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติและ
ตัวเล่มจริ งของหนังสือพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ พิมพ์ไทย และสยามรัฐ เป็ นต้ น
4. วารสารของทางราชการ อันได้ แก่ วารสารเศรษฐกิจรายเดือนและวารสารเศรษฐกิจ
รายปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย และวารสารสามทหารขององค์การเชื ้อเพลิง
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5. วารสารหรื อจุลสารของภาคเอกชน อันได้ แก่ จุลสารธนาคารกรุ งเทพ และวารสาร
ความรู้คือประทีป
6. งานศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียม นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
7. เอกสารอื่นๆ ได้ แก่ งานเขียนส่วนบุคคลของบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
และนโยบายนํ า้ มัน ในประเทศไทย งานเขี ย นเชิ ง วรรณกรรมที่ ส ะท้ อ นภาพสัง คมใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา หนังสือที่ระลึกของบริ ษัทนํ ้ามันและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
นํ ้ามัน และแผนที่ประเทศไทยที่แสดงแหล่งปิ โตรเลียม เป็ นต้ น
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศ
ไทย ตังแต่
้ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองจนถึงการจัดตั ้งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2489-2521) ซึ่ง สัม พัน ธ์ กับ ความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สัง คม และแบบ
แผนการคมนาคมของประเทศไทย
2. ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับแรงผลักดันทางสังคมและการเมือง รวมถึงเงื่อนไขทาง
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2521
เศรษฐกิจที่มีตอ่ การจัดตังการปิ
3. ความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติการณ์ราคานํ ้ามันโลกที่มีต่ออุตสาหกรรมและ
การใช้ นํ ้ามันในประเทศไทย

บทที่ 2
ปฐมบทแห่ งปิ โตรเลียมเมืองสยาม
(ทศวรรษ 2430 ถึงทศวรรษ 2480)
ช่ ว งก่ อ นคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 พลัง งานที่ ม นุษ ย์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ มี แ หล่ง ที่ ม าจาก “พลัง งาน
หมุนเวียน” (Renewable Energy) เป็ นสําคัญ อันได้ แก่ พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ พลังงานลมและ
นํ ้า และพลังงานจากการสะสมพลังจากแสงอาทิตย์ อาทิ พลังงานจากสัตว์ พืช และมนุษย์ จวบจน
“การปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 1” ในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ที่มีการนําเครื่ องจักรไอนํ ้าและถ่านหิน
มาใช้ ในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง ก็ได้ ทําให้ แหล่งพลังงานของหลายพื ้นที่ในโลกเริ่ มเปลี่ยนจาก
การอิงอยูก่ บั “พลังงานหมุนเวียน” มาสู่ “พลังงานฟอสซิล” มากยิ่งขึ ้น ก่อนที่จะกลายเป็ นพลังงานหลัก
ของโลกพร้ อมกับการขยายตัวของการค้ าและเทคโนโลยี1
นอกจากการใช้ ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งแล้ ว ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันยัง
ปรากฏความแพร่ หลายของการใช้ และผลิตนํ ้ามันปิ โตรเลียมที่เป็ นพลังงานฟอสซิลอีกชนิดหนึ่ง ที่เป็ น
พลังงานในการให้ แสงสว่างด้ วยเช่นกัน ในแถบประเทศสหรัฐอเมริ กาและทวีปยุโรปในช่วงครึ่งแรกของ
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 นํ ้ามันก๊ าดที่ได้ จากการกลัน่ นํ ้ามันดิบถูกใช้ ให้ แสงสว่างอย่างแพร่ หลายและก่อนที่
ไฟฟ้ าจะเริ่ ม เข้ า มาแทนที่ มากขึน้ อย่ า งไรก็ ดี การคิ ดค้ น และประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งยนต์ สัน ดาปภายใน
(internal combustion)2 ในช่วงครึ่ งหลังของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ก็ทําให้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมเริ่ มถูก
นํามาใช้ ในภาคการขนส่ง
การใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมในภาคการขนส่งดูจะขยายตัวมากขึ ้นในต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 หลัง
รถยนต์ที่ใช้ เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในเริ่ มแพร่ หลายมากขึน้ ในเวลาใกล้ เคียงกัน กองทัพเรื อของ
เยอรมนีและราชนาวีองั กฤษก็ได้ เริ่ มเปลี่ยนเครื่ องยนต์จากเครื่ องจักรไอนํ ้าที่สนั ดาปภายนอกมาเป็ น

1

ดู Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (London: Verso,
2011), pp. 12-13.
2
Judith G. Coffin, Western Civilizations: Their History & Their Culture (New York: Norton, 2002),
pp. 879 – 881; Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power (New York: Free Press,
2009), pp. 134-148.
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เครื่ อ งยนต์ ลูก สูบ ที่ สัน ดาปภายใน และเปลี่ ย นเชื อ้ เพลิ ง จากถ่ า นหิ น มาเป็ นนํ า้ มัน ปิ โตรเลี ย ม3
เช่นเดียวกัน สงครามโลกครัง้ ที่หนึ่งที่อบุ ตั ิขึ ้นระหว่าง ค.ศ. 1914 – 1918 ก็ได้ ปรากฏการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ก ารรบที่ สํ า คัญ ผ่ า นการใช้ ร ถจัก รยานยนต์ รถยนต์ รถถัง และเครื่ อ งบิ น รบที่ ต่ า งใช้
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายในและนํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชื ้อเพลิงทังสิ
้ ้น4 การใช้ นํ ้ามันที่ขยายตัวขึ ้นดังกล่าว
ดูจะมีทิศทางเดียวกับการผลิตนํ ้ามันที่เพิ่มมากขึ ้นในแถบสหรัฐอเมริ กา ยุโรปตะวันออก และจักรวรรดิ
ออตโตมันที่มีการค้ นพบและผลิตนํ ้ามันมาตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 195
ในส่วนของประเทศไทย พลังงานที่ใช้ ในอดีตมีลกั ษณะเป็ น “พลังงานหมุนเวียน” เป็ นสําคัญ
จวบจนตั ้งแต่พทุ ธทศวรรษ 2430 หรื อราวปลายคริ สต์ทศวรรษ 1880 ได้ เริ่ มปรากฏข้ อมูลการนําเข้ า
นํ ้ามันปิ โตรเลียมจากต่างประเทศ โดยในช่วงแรกจะเป็ นการนําเข้ าเฉพาะนํ ้ามันเคโรซีน (kerosene)
หรื อนํ ้ามันก๊ าดเพื่อใช้ ในการให้ แสงสว่าง ก่อนที่จะปรากฏการนําเข้ านํ ้ามันแกสโซลีน (gasoline) หรื อ
นํ ้ามันเบนซิน (benzene) ที่ใช้ เป็ นพลังงานขับเคลือ่ นเครื่ องยนต์ในช่วงพุทธทศวรรษ 2450 หรื ออีกราว
2 ทศวรรษต่อมา (ดูแผนภาพที่ 1) กระนันก็
้ ดี การใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชื ้อเพลิงในช่วงแรกของ
ประเทศไทยนี ้ แม้ จะมีแนวโน้ มการใช้ ทั ้งโดยรวมและรายประเภทที่เพิ่มสูงขึ ้น หากแต่ยงั คงมีปริ มาณที่
น้ อยเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษ 2490 หรื อหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงภาพรวมของการขยายตัวของการบริ โภค การนําเข้ า และการค้ านํา้ มัน
ปิ โตรเลียมในประเทศไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 จนถึงปลายทศวรรษ 2480 หรื อหลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 อัน เป็ นสิ่ ง ที่ สัม พัน ธ์ กับ การปรั บ เปลี่ ย นและขยายตัว ของเทคโนโลยี ก ารให้ แ สงสว่ า ง และการ
คมนาคม รวมถึงยุท โธปกรณ์ ในกองทัพที่ ใช้ นํา้ มันเป็ นเชื อ้ เพลิงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเพิ่ม
จํานวนของรถยนต์ และยานพาหนะในกองทัพที่ใช้ นํา้ มันเป็ นเชื ้อเพลิง ปริ มาณและความสําคัญของ
3

ปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่ องยนต์และเชื ้อเพลิงดังกล่าวนี ้ เนื่องมาจากเครื่ องยนต์ลกู สูบ
สามารถให้ ความเร็ วได้ ดีและสมํ่าเสมอ รวมถึงควบคุมและสัง่ การได้ ดีกว่าเครื่ องจักรไอนํ ้า ตลอดจนสามารถเติม
เชื ้อเพลิงระหว่างเดินทางและประหยัดกําลังคนในการทํางานเดินเครื่ องด้ วย
4
ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 พาหนะทางทหารที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงโดยเฉพาะที่ประจําการในกองทัพอังกฤษ
ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมาก ในปี 1914 กองทัพอังกฤษมีรถยนต์ (Motor Car) ราว 827 คันและจักรยานยนต์เพียง 15 คัน แต่
ในช่ ว งเดื อ นสุด ท้ า ยของสงครามกองทัพ อัง กฤษมี ร ถยนต์ ป ระจํ า การ 23,000 คัน รถบรรทุก 56,000 คัน และ
จักรยานยนต์ 34,000 คัน Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, p. 155.
5
Alison Fleig Frank, Oil Empire: Visions of Prosperity in Austrian Galicia (Harvard University
Press, 2005), pp. 1-23; Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 118-133.

35

การบริ โภคนํา้ มันที่เพิ่มขึน้ ในช่วงเวลานี ้ ได้ ส่งผลให้ ช่วงครึ่ งหลังของทศวรรษ 2470 รั ฐบาลไทยที่มี
คณะราษฎรเป็ นแกนหลักได้ พยายามเข้ ามาควบคุมการค้ าและการผลิตนํ ้ามัน ซึ่งส่วนหนึ่งมีความ
สอดคล้ องกับแนวทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของคณะราษฎรที่ปรากฏในอุตสาหกรรมและการค้ า
หลายประเภท อีกส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์ กบั สถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างประเทศที่เริ่ มทวีและ
ขยายวงกว้ างมากขึ ้น ภายใต้ สภาพที่กองทัพแต่ละประเทศมีนํ ้ามันเป็ นยุทธปั จจัยหลัก
ภาพรวมของการขยายตัวของการบริ โภค การนําเข้ า และการค้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศ
ไทย ในช่วงเวลานี ้มีความสําคัญในการปูพื ้นและชี ้ให้ เห็นหน่ออ่อนของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศ
ไทยที่เริ่ มปรากฏอย่างเป็ นรูปธรรมในช่วงทศวรรษ 2490 ภายใต้ สภาวะการบริ โภคนํ ้ามันของประเทศ
ไทยที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อันสัมพันธ์กบั การปรับเปลี่ยน
และขยายตัวของเงื่อนไขการคมนาคมและเทคโนโลยีทางการผลิตที่พงึ่ พานํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลักมาก
ยิ่งขึ ้น
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2.1 การบริโภคและการนําเข้ านํา้ มันเชือ้ เพลิงของไทยก่ อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2
แผนภาพที่ 1 การนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ของประเทศไทย พ.ศ. 2431 – 2476 (พันลิตร)

(ที่มา: รายงานโรงภาษี (1888-1889), กรมศุลกากร, การค้ าขายประเทศสยาม: สินค้ าเข้ าออก (2443-2444),
H.S.M.S. Custom, Statistics of Import and Export Trade of Siam (1891, 1899), Diplomatic and Consular
Report on Trade and Finance: Report for the Year 1889-1896, 1900 – 1908, 1912-1913. และ Statistical
Year Book of Kingdom of Siam (1915 - 1935))6

6

ทัง้ นี ข้ ้ อมูลตัว เลขในช่วงปี 2443 – 2451 จากกรมศุลกากรและรายงานการค้ า ของกงสุลอังกฤษ
(Consular Report on Trade and Finance) แม้ จะปรากฏตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามันก๊ าดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ใน
รายงานการค้ าของกงสุลอังกฤษ ตั ้งแต่ ค.ศ. 1900 หรื อ พ.ศ. 2443 โดยประมาณ ได้ ระบุไว้ ว่ามีการนําเข้ านํ ้ามัน
เชื ้อเพลิง (Engine Oil) เข้ ามาในประเทศไทย หากแต่ถกู จัดรวมไว้ กบั ตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามันอื่น ๆ ที่หมายรวมถึง
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง นํ ้ามันจากสัตว์ และนํ ้ามันพืช ในทางเดียวกัน ข้ อมูลระหว่างช่วงปี 2458 – 2466 ที่นํามาจากสมุด
สถิติรายปี สยาม (Statistical Year Book of Kingdom of Siam) แสดงปริ มาณการนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียม อัน
หมายถึงนํ ้ามันเบนซินและนํ ้ามันก๊ าดรวมกันโดยไม่ปรากฏการจําแนกประเภท
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แม้ ในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จะไม่มีการสํารวจเกี่ยวกับการบริ โภคนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
โดยรวมในประเทศไทยทั ้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน หากแต่สภาพของตลาดนํ ้ามันในประเทศที่ไม่มี
คลังขนาดใหญ่สําหรับสํารองนํ ้ามัน ทําให้ ตวั เลขจากการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงพอสามารถอนุมานให้
เห็นสภาพของการบริ โภคนํ า้ มันในประเทศไทยได้ ในระดับหนึ่ง การบันทึกตัวเลขการนํ าเข้ านํ า้ มัน
เชือ้ เพลิงได้ ปรากฏตัง้ แต่ พ.ศ. 2432 ในรายงานการค้ าของกงสุ ลอังกฤษ (Diplomatic and
Consular Report on Trade and Finance) และได้ มีการระบุถงึ ตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงตังแต่
้
ปี 2424 นํ ้ามันเคโรซีน (Kerozene) หรื อนํ ้ามันก๊ าด ที่ใช้ ในการให้ แสงสว่าง เป็ นนํ ้ามันประเภทเดียวที่มี
การนําเข้ าในช่วงเวลานี ้ กระนันก็
้ ดี มีความเป็ นได้ อย่างมากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนํ ้ามันเบนซินหรื อ
นํ ้ามันเชือ้ เพลิงน่าจะถูกนําเข้ ามาบ้ างแล้ ว ดังจะเห็นได้ จากการสัง่ รถยนต์คนั แรกของเจ้ าพระยาสุร
ศักดิ์มนตรี ที่ใช้ นํ ้ามันเบนซินเป็ นเชื ้อเพลิงเข้ ามาในช่วงทศวรรษ 2420 ทว่าคงมีจํานวนเพียงเล็กน้ อย
และไม่ปรากฏเป็ นตัวเลขข้ อมูลนําเข้ า จวบจนกระทัง่ ในปี 2455 ที่ได้ เริ่ มปรากฏตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามัน
เบนซินอย่างชัดเจนในสมุดสถิตริ ายปี (Statistical Year Book of Kingdom of Siam) โดยในช่วงแรก
มีการนําเข้ านํ ้ามันเบนซินเพียง 925 พันลิตรในปี 2455 อันเป็ นปริ มาณที่ค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับ
ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันก๊ าดซึง่ อยูท่ ี่ประมาณ 21,549 พันลิตร แต่อย่างไรก็ดี ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันเบนซิน
ก็ดูจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกับปริ มาณการนําเข้ านํา้ มันก๊ าดและนํา้ มันเชือ้ เพลิงรวม
แม้ ว่าสมุดสถิติรายปี จะมีการเว้ นว่างการรายงานนําเข้ านํ ้ามันตามประเภทในช่วงปี 2457 ถึง 2466
หากแต่ภายหลังปี 2467 เป็ นต้ นมา รายงานจะมีการจําแนกประเภทของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง
จนถึงช่วงปี 2478 ถึง 2492 ที่มีการเว้ นว่างข้ อมูลการนําเข้ านํ ้ามันก่อนที่จะไปปรากฏในรายงานของ
กรมศุลกากรอีกครัง้
สภาพโดยรวมของการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี ้ อาจกล่าวได้ ว่ามี
้ พ.ศ. 2431 จนถึง
ลักษณะแบบ “เพิ่มขึ ้นแต่ไม่ต่อเนื่อง” กล่าวคือ การนําเข้ านํ ้ามันตลอด 46 ปี ตังแต่
2477 ได้ เพิ่มขึ ้นถึงเกือบ 30 เท่าจากราว 2,116 พันลิตรมาเป็ น 63,292 พันลิตร อย่างไรก็ดี การเพิ่ม
ปริ มาณนําเข้ าดังกล่าวก็มิได้ เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอทุกปี นอกจากนี ้การนําเข้ านํ ้ามันทังโดยรวมและ
้
จําแนกประเภทมีลกั ษณะการเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดในช่วงหลังของทศวรรษ 2460 ที่ปริ มาณนําเข้ า
นํา้ มันเชือ้ เพลิงรวมได้ เพิ่มขึน้ จาก 26,608 พันลิตรใน พ.ศ. 2465 มาเป็ น 54,270 พันลิตรใน พ.ศ.
2470 หรื อราว 2 เท่าตัว ในทางเดียวกับการนําเข้ านํา้ มันเบนซินที่เพิ่มขึ ้นจาก 5,670 พันลิตรมาเป็ น
14,757 พันลิตรและนํ ้ามันก๊ าดที่เพิ่มจาก 25,842 พันลิตรมาเป็ น 39,512 พันลิตรหรื อราว 1.5 เท่า
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ระหว่าง พ.ศ. 2467 ถึง 2470 แม้ จะไม่มีการระบุตวั เลขการนําเข้ านํ ้ามันดีเซลในช่วงเวลานี ้จากรายงาน
การนํ า เข้ าเหล่ า นี ต้ ลอดช่ ว งเวลาก่ อ นสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 หากแต่ จ ากข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การใช้
ยานพาหนะทําให้ พออนุมานได้ วา่ มีความเป็ นไปได้ ที่จะมีการนําเข้ าและใช้ นํ ้ามันดีเซลอยู่ระดับหนึ่งใน
ช่วงเวลานี ้ โดยเฉพาะในยานพาหนะและเครื่ องยนต์บางประเภท7 ในทางเดียวกัน ยังมีการระบุด้วยว่า
บริ ษัทสแตนดาร์ ดออยล์ ของสหรัฐอเมริ กา “ได้ เริ่ มนํานํ ้ามันดีเซล หรื อที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “โซล่า”
เข้ ามาจําหน่ายเป็ นครัง้ แรก” ใน พ.ศ. 24708
การนําเข้ านํ ้ามันส่วนใหญ่ตงแต่
ั ้ ทศวรรษ 2430 จะมีที่มาจากประเทศเนเธอร์ แลนด์และเกาะ
สุมาตราในดัตช์อีสต์อินดีสดินแดนภายใต้ การปกครองของเนเธอร์ แลนด์เป็ นหลัก และมีนํา้ มันจาก
รั สเซีย สหรั ฐอเมริ กา และสิงคโปร์ อยู่ในลําดับรองลงมา โดยนํ า้ มันจากเกาะสุมาตรานํ าเข้ า มาสู่
ประเทศไทยครั ง้ แรกในปี 2436 เป็ นนํ า้ มันก๊ า ดนํ าเข้ าผ่านบริ ษัทเชลล์ ที่ขนส่งตรงจากพืน้ ที่ ผลิตสู่
กรุงเทพฯ และได้ รับการเรี ยกว่า “นํ ้ามันลังกัด” (Langkat) ตามพื ้นที่ผลิต9 นอกจากนี ้ ตังแต่
้ พ.ศ. 2442
เป็ นต้ นมานํ ้ามันจากสหรัฐอเมริ กาแทบไม่ได้ สง่ เข้ ามาขายในประเทศไทยอีกเลย10
ข้ อมูลการนําเข้ านํา้ มันปิ โตรเลียมข้ างต้ น ทําให้ พออนุมานให้ เห็นถึงลักษณะ ความต้ องการ
และการบริ โภคนํ ้ามันของประเทศสยามได้ ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ความต้ องการและการบริ โภคนํ ้ามัน
ปิ โตรเลียมของไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 ถึงกลางทศวรรษ 2450 อยู่ในรู ปของนํ ้ามันก๊ าดเพื่อให้ แสง
สว่างในครัวเรื อนเป็ นหลัก โดยที่หลังจากปี 2455 เป็ นต้ นมา ได้ เริ่ มมีการนําเข้ านํ ้ามันเบนซินหรื อแกส
โซลีน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นความต้ องการจากภาคการขนส่งทังทางบกและทางนํ
้
้าที่เริ่ มมีการนําเครื่ องยนต์
ลูกสูบสันดาปภายในมาทดแทนเครื่ องจักรไอนํ า้ แบบเดิม และเริ่ มแพร่ หลายมากขึน้ ในสังคมและ
7

ตัวอย่างเช่น การสัง่ เรื อรบขนาดเล็กของกองทัพเรื อจํานวนหนึง่ ตั ้งแต่กลางทศวรรษ 2460 ที่เครื่ องยนต์ใช้
นํ ้ามันดีเซลเป็ นสําคัญ ดู กองทัพเรื อ, เรื อรบราชนาวี (กรุ งเทพฯ: กองทัพเรื อ, 2542); ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระ
เจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ตํานานเรือรบไทย (ม.ป.ท.: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2496), หน้ า 39-41.
8
บริ ษัทเอสโซ่สแตนดาร์ ดประเทศไทย, ความรู้ คือประทีปฉบับพิเศษ: 90 ปี แห่ งความก้ าวหน้ า
(กรุงเทพฯ: บริ ษัทเอสโซ่สแตนดาร์ ด, 2527), หน้ า 7.
9
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5. ต. 2.12/8. เรื่ อง “Diplomatic and Consular Report on Trade and
Finance: Report for the year 1893 on the trade of Siam” (1893).
10
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5. ต.2.12. เรื่ อง “Statistic of Import and Export Trade of Siam”
(1899).
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ราชการไทย อันส่งผลให้ ตวั เลขการนําเข้ านํ ้ามันเบนซินหรื อแกสโซลีนขยายตัวขึ ้นในทศวรรษ 2460
และ 2470 เฉกเช่นเดียวกับปริ มาณการนําเข้ านํ ้ามันก๊ าดและนํ ้ามันเชื ้อเพลิงโดยรวม
การนําเข้ าและความต้ องการนํ ้ามันในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี ้ดูจะมีลกั ษณะที่
สะท้ อนให้ เห็นความต้ องการและการบริ โภคนํ ้ามันปิ โตรเลียมที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้น แต่ยงั อยู่ใน
ระดับที่ไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ใน พ.ศ. 2493 มีการนําเข้ านํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงรวม 283,924 พันลิตรซึ่งสูงขึน้ เกือบ 4.5 เท่าตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับใน พ.ศ. 2477 ที่มีการ
นําเข้ า 63,292 พันลิตร อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตและการคมนาคมขนาน
ใหญ่ในประเทศไทยมาสูก่ ารพึง่ พาพลังงานหลักจากนํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ในช่วงหลัง
ทศวรรษ 2470 หรื อก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประมาณหนึง่ ทศวรรษ ปริ มาณการนําเข้ านํ ้ามันโดยรวม
เพิ่มขึ ้นอย่างค่อนข้ างมาก อันสะท้ อนให้ เห็นความสําคัญของนํ ้ามันปิ โตรเลียมในฐานะเชื ้อเพลิงที่เพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะจากภาครั ฐและการทหารที่ ย านพาหนะเครื่ องยนต์ นํา้ มันเป็ นที่นิยมมากยิ่ งขึน้
ความสํ า คั ญ ของนํ า้ มั น ที่ ท วี ขึ น้ โดยเฉพาะจากภาครั ฐ นี เ้ ป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ หนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ รั ฐ บาล
คณะราษฎรพยายามเข้ ามาจัดการด้ านการค้ า การสํารอง และอุตสาหกรรมนํ ้ามันในช่วงครึ่งหลังของ
ทศวรรษ 2470
สภาพของการใช้ และความต้ องการนํ า้ มันปิ โตรเลียมของประเทศไทย ที่มีลกั ษณะเพิ่มขึน้
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2470 อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นผลมาจากการที่เริ่ มนําเทคโนโลยีเครื่ องยนต์ที่ใช้
นํา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงเข้ ามาใช้ ในสังคมไทยมากขึ ้น แต่กระนัน้ ก็ดี การใช้ นํา้ มันในช่วงเวลานีก้ ็ยงั คงมี
ลัก ษณะกระจุ ก ตัว อยู่ ใ นภาครั ฐ การทหาร และการขนส่ ง บางประเภท ยัง ไม่ แ พร่ ห ลายเป็ นสู่
ชีวิตประจําวันของผู้คนและในภาคอุตสาหกรรมมากนัก อันแตกต่างกับในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของเทคโนโลยีทางการขนส่งและการผลิตที่มีลกั ษณะของ “การ
พึ่งพิงนํ ้ามันปิ โตรเลียม” (oil-based) เป็ นสําคัญ เฉกเช่นเดียวกับที่ปรากฏในเกือบทุกภูมิภาคของ
โลก11
11

การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางการเมืองในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ นําไปสู่การขึ ้นมามีอิทธิพลและ
บทบาทนําของสหรัฐอเมริ กาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก ซึง่ ส่วนหนึง่ ที่เป็ นแรงหนุนสําคัญของสหรัฐอเมริ กาก็
คือการปรับเปลี่ยนพลังงานในภาคการผลิตและการขนส่งของโลกจากการพึ่งพา “ถ่านหิน” และเชื ้อเพลิงจาก “พืช
และสัตว์ ” มาสู่ “นํา้ มันปิ โตรเลี ยม” อันเป็ นเชือ้ เพลิงที่สหรั ฐอเมริ กามี กําลังการผลิตในอันดับต้ นๆ ของโลกและ
บริ ษัทเอกชนของสหรั ฐฯ มี อิทธิพลอยู่มากในอุตสาหกรรมนํ า้ มัน ทัง้ นีก้ ารเพิ่มบทบาทของสหรั ฐอเมริ กาผ่านการ
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เจมส์ ซี อินแกรม (James C. Ingram) ได้ กล่าวสรุปในงานศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจไทย
อันครอบคลุมและละเอียดลออของเขาว่า “[เศรษฐกิจไทยระหว่าง ค.ศ. 1850 ถึง 1950] ทําให้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลายอย่างในช่วงหนึ่งร้ อยปี ที่ผ่านมา แต่ไม่ ‘ก้ าวหน้ า’ มากนักในแง่ของ
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ต่อหัวและไม่ ‘พัฒนา’ มากนักในแง่ของการใช้ ทุนมากขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
แรงงาน และการใช้ เทคนิคใหม่”12 นอกจากนี ้ “เศรษฐกิจไทยออกจะมีการเฉื่อยต่อการปรับตัวเข้ ากับ
การเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลที่เกิดขึ ้นในตลาดโลก มีนวัตกรรมใหม่ๆ น้ อยรายเกิดขึ ้นภายในประเทศ
และการสนองตอบที่ปรับตามอิทธิพลภายนอกส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในแวดวงกิจกรรมเดิม”13 นักวิชาการ
จํ านวนหนึ่งได้ วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงเวลานี ท้ ี่ มีลัก ษณะไม่
ก้ าวหน้ ามากนักหลายประการเช่นกัน ปั จจัยหนึ่งเป็ นผลมาจากกําแพงภาษี ขาเข้ าที่ตํ่า ถูกจํากัดหลัง
การทําสนธิ สญ
ั ญาเบาว์ริงที่ร้อยละ 3 อันส่งผลให้ สินค้ าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศไหลบ่าเข้ ามา
ครอบครองตลาดภายใน14 อีกปั จจัยหนึ่งมีสาเหตุมาจากตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็กและไม่
คุ้ม ค่า กับ การลงทุนอุต สาหกรรมภายในประเทศ และปั จจัย สุด ท้ า ยมี ส าเหตุม าจากการขาดการ
ขยายตัวของการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นสิ่งที่ดําเนินการผ่านการให้ ความช่วยเหลือและการวางแผนฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ
และการผลิตของภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่เน้ นหนักไปที่การสร้ างภาคอุตสาหกรรมและเครื อข่ายการคมนาคม เช่น
ระบบถนนและรถยนต์ ที่เป็ นพื ้นฐานที่นําไปสู่การใช้ นํ ้ามันที่เพิ่มมากขึ ้น นอกจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริ กาจะได้ รับ
การหนุนเสริ มจากความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมา ในอีกทางหนึง่ การที่สกุลเงิน “ดอลลาร์ ” กลายเป็ นสกุลเงินหลักใน
การซื อ้ ขายนํ า้ มัน ที่ กํ า ลัง ขยายตัว มากขึน้ ทั่ว โลก ก็ ยัง เป็ นแรงหนุน เสริ ม สํ า คัญ ต่ อ สถานะและอิ ท ธิ พ ลนํ า ของ
สหรัฐอเมริ กาในเศรษฐกิจการเมืองโลกด้ วยเช่นกัน ดูการอภิปรายประเด็นดังที่ว่านี ้ได้ ใน David S. Painter, “Oil and
the Marshall Plan,” The Business History Review, Vol. 58, No. 3 (Autumn 1984), pp. 359 – 383; Timothy
Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, pp. 27-31, 109-143.
12
เจมส์ ซี. อินแกรม, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1970-1850, แปลโดย ชูศรี มณี
พฤกษ์ เฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา และสุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ชิเกโตมิ (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย, 2552), หน้ า
322.
13
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 322.
14
อย่างไรก็ดี แม้ ตั ้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2433 รัฐบาลพยายามแก้ ไขสนธิสญ
ั ญาต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ จาก
ภาษีศลุ กากร แต่ก็ให้ ความสนใจน้ อยมากต่อความคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รัฐบาลดูจะ
มองการเพิ่มภาษี ศลุ กากรเพื่อเป็ นแหล่งรายได้ ของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว สินค้ าส่วนมากที่ถกู เรี ยกเก็บภาษี เป็ นพิเศษ
ถ้ ามิใช่สินค้ าฟุ่ มเฟื อยก็เป็ นสินค้ าที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย. ดู เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 201.
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สนับสนุนอุตสาหกรรมของรัฐบาลไทย กระนั ้นก็ดี ในช่วงหลัง พ.ศ. 2469 ประเทศไทยมีอิสระในการ
กําหนดภาษี ขาเข้ ามากขึ ้นทําให้ ปรากฏการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ ้น อาทิ อุตสาหกรรม
ยาสูบและอุตสาหกรรมทอผ้ า เป็ นต้ น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงต้ นของไทยนี ้ดูจะมีลกั ษณะเป็ นการผลิตสินค้ าชนิด
เบาแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มีหรื อมีอตุ สาหกรรมหนักน้ อยมาก การผลิตของเอกชนจํานวนมากเป็ นการ
ผลิตในบ้ านและโรงงานขนาดเล็ก และมีการใช้ เทคนิคสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพน้ อยมาก อาทิ โรงสี
ข้ าว โรงงานทํานํา้ ตาล และโรงงานทําไม้ ขีดไฟ15 อุตสาหกรรมหนักหรื อที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นการผลิตสินค้ าที่มีต้นทุนหรื อภาระการขนส่งที่สงู และมักได้ รับการอุดหนุนจากภาครัฐหรื อ
ชนชันนํ
้ า อาทิ อุตสาหกรรมซีเมนต์ การผลิตนํ ้าแข็ง และอุตสาหกรรมฟอกหนัง รวมถึงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่น การผลิตไฟฟ้า เป็ นต้ น มีเพียงส่วนน้ อยที่เป็ นการริ เริ่ มลงทุน
จากกลุม่ สามัญชน16
แม้ จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึน้ ภายในประเทศอยู่บ้างในช่วงก่อนสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
หากแต่การใช้ เชื ้อเพลิงหลักที่ไม่ใช่นํ ้ามันปิ โตรเลียมก็ดจู ะทําให้ ความต้ องการนํา้ มันปิ โตรเลียมจาก
ภาคการผลิตลดน้ อยลงไปอีก แม้ เราจะไม่มีข้อมูลการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมในภาคอุตสาหกรรมที่ชดั เจน
หากแต่ก็พออนุมานได้ ว่าการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมในภาคอุตสาหกรรมดูจะอยู่ในรู ปของนํ ้ามันหล่อลื่น
เป็ นส่วนใหญ่ และอาจมีการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมในการผลิตและเดินเครื่ องยนต์อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก
อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้ เครื่ องจักรไอนํ ้าสันดาปภายนอกที่
ใช้ เชื ้อเพลิงจากแกลบและถ่านหิน หรื อเชื ้อเพลิงจากพืชเป็ นสําคัญ ดังตัวอย่างของโรงสีและโรงเลื่อย
แทบทุกแห่งที่ใช้ แกลบเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก ในทางเดียวกับ โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งก็ได้ ใช้ ไฟฟ้าเป็ น
พลังงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งแหล่งกําเนิดไฟฟ้ าทั ้งหมดในช่วงก่อนทศวรรษ 2490 ล้ วนมาจาก
แกลบและถ่านหินเป็ นสําคัญ ดังตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าของบริ ษัทไฟฟ้าสยาม ซึ ้งตังในปี
้
2432 ที่ป้อน
ไฟฟ้าสู่ระบบของรถรางและบ้ านเรื อนในเขตใจกลางพระนครใช้ แ กลบในการผลิตเป็ นหลัก ส่ว น
โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้ าหลวงสามเสน ซึ่งตั ้งขึ ้นในปี 2457 ที่เป็ นแหล่งพลังงานหลักให้ กบั โรงประปา
สามเสนและโรงปูนบางซื่อ รวมถึงบ้ านเรื อนทางกรุงเทพตอนเหนือก็ได้ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงหลักใน
15

เจมส์ ซี. อินแกรม, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970, หน้ า 198.
16
ดู นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์, "พลังของแนวคิดชาติ-ชาตินิยม กับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่ มของรัฐ
ประชาชาติ," รั ฐศาสตร์ สาร, ปี ที่ 21 ฉบับที่ 3 (2542), หน้ า 19-21.
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การผลิต17เช่นเดียวกัน โรงไฟฟ้ าขนาดเล็กจํานวนหนึง่ ที่ตงขึ
ั ้ ้นในต่างจังหวัดในทศวรรษ 2460 ก็ดจู ะใช้
เชื ้อเพลิงจากไม้ ฟืนเป็ นหลัก ยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าพระราชวังสนามจันทร์ 18
แม้ ในภาคอุตสาหกรรมแทบจะไม่ปรากฏการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชื ้อเพลิง หากแต่ในภาค
ครัวเรื อนและการคมนาคมขนส่งก็ได้ ปรากฏการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมอยู่พอสมควรและมีการขยายตัว
เพิม่ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนํ ้ามันก๊ าดที่ให้ แสงสว่างตามครัวเรื อน และนํ ้ามันเบนซินหรื อแกส
โซลีนที่เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับเครื่ องยนต์ ดังข้ อมูลการนําเข้ านํ ้ามันทั ้งสองชนิดที่เพิ่มสูงขึ ้นตามที่ระบุไว้
ในแผนภาพที่ 1
ในส่วนของการให้ แสงสว่าง แม้ หลังทศวรรษ 2430 ไฟฟ้าจะเริ่ มเข้ ามาเป็ นเครื่ องให้ แสงสว่าง
สําหรับชีวิตประจําวันและยามคํ่าคืนของสังคมไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่กระนัน้ การใช้
ไฟฟ้าในช่วงแรกดูจะยังกระจุกตัวอยู่ในเขตศูนย์ กลางของกรุ งเทพฯ และในบรรดาผู้มีฐานะ หน่วย
ราชการ หรื อตลาดและย่านการค้ าสําคัญเป็ นหลัก เนื่องด้ วยข้ อจํากัดทางด้ านสายส่งและราคาของ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คอ่ นข้ างสูง19 ในแง่นี ้ส่งผลให้ นํ ้ามันก๊ าดเป็ นทางเลือกหลักสําคัญหนึ่งในการ
ให้ แสงสว่างโดยเฉพาะช่วงหลังทศวรรษ 2430 เป็ นต้ นมา ที่พบการนําเข้ านํ ้ามันก๊ าดอย่างเป็ นรูปธรรม
และมีอตั ราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึน้ นํา้ มันก๊ าดเป็ นเชื ้อเพลิงที่สามารถใช้ กบั ตะเกียงแบบใหม่หรื อ
ตะเกียงฝรั่งได้ ให้ ควันที่น้อยกว่านํ ้ามันจากพืชและสัตว์ที่เคยใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ แสงสว่างในอดีตทําให้
สามารถใช้ ใ ห้ แ สงสว่า งภายในบ้ า นได้ 20 ตัง้ แต่ช่ว งทศวรรษ 2450 ได้ พ บการขยายตัว ของการใช้
นํ ้ามันก๊ าดเข้ าไปยังในหัวเมืองและจังหวัดต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมืองชัยนาท “จีนจืนผู้จดั การแทนซากงษี
ฝิ่ น มีจิตร์ ศรัทธาได้ บริ จาคทรัพย์เปนเงิน 150 บาท ซื ้อโคมลอนดอนชนิดใหญ่รวม 5 โคมให้ เป็ นสมบัติ

17

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 พ.10/2. เรื่ อง “การไฟฟ้าหลวงสามเสน” (2457).
“แจ้ งความกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก เรื่ อง น้ อมเกล้ าฯ ถวายฟื นใช้ ราชการโรงไฟฟ้า ณ พระราชวัง
สนามจันทร์ ,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 39 ตอนที่ ง (30 เมษายน 2465), หน้ า 273.
19
ดู จิรวัฒน์ แสงทอง, “ชีวิตประจําวันของชาวสยามในกรุ งเทพฯ พ.ศ. 2426-2475,” (วิทยานิพนธ์อกั ษร
ศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้ า 112-116.
20
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, p. 34; สถาบันปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย, ปิ โตรเลียมเมืองสยาม: วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ:
สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2536), หน้ า 3-7.
18
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ของเมืองไชยนาท แลนายชมยี่กงษี ได้ บริ จาคทรัพย์ซื ้อนํ ้ามันก๊ าดให้ สําหรับตามตะเกียงจุดในตลาด
เมืองไชยนาท เดือนละ 3 ปี๊ บ”21
ในส่วนของการคมนาคมทางถนน แม้ ประเทศสยามจะปรากฏการสร้ างถนนแบบสมัยใหม่อนั
ได้ แก่ ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบํารุ งเมือง และถนนเฟื่ องนคร ตัง้ แต่ทศวรรษ 2400 เพื่อการสัญจรของ
ยานพาหนะนอกเหนือจากการสัญจรทางนํ ้า และในช่วงเวลาต่อมาได้ มีการตัดถนนเพิ่มเติมอีกหลาย
สายในพระนครฯ หากการสัญจรที่เกิดขึ ้นบนถนนในช่วงแรกได้ ใช้ พาหนะที่ใช้ แรงงานจากสัตว์และคน
เป็ นหลัก อาทิ การขี่ม้า การใช้ รถม้ า และการใช้ รถลาก เป็ นต้ น จวบจนการใช้ รถยนต์ที่เริ่ มปรากฏและ
แพร่ หลายในหมูช่ นชันนํ
้ าตั ้งแต่ปลายทศวรรษ 2440 รู ปแบบการสัญจรบนถนนจึงเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป
และปรากฏภาพของรถยนต์ เข้ ามาเป็ นอีกหนึ่งยานพาหนะ ซึ่งการปรากฏและเพิ่มปริ มาณการใช้
รถยนต์ นี เ้ ป็ นสิ่ ง ที่ สัม พัน ธ์ กั บ การขยายตัว ของการบริ โ ภคและการค้ า นํ า้ มัน เพราะรถยนต์ เ ป็ น
ยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก กระนันก็
้ ดี การใช้ รถยนต์ตงแต่
ั ้ ทศวรรษ 2440 จนถึงทศวรรษ
2480 ดูจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเขตเมืองและพระนคร เนื่องจากระบบถนนยังไม่มีการพัฒนาเชื่อมโยงใน
ทุกส่วนของประเทศและสร้ างความสะดวกในการเดินทางได้ มากนัก อันแตกต่างจากช่วงทศวรรษ
2490 ที่ได้ ปรากฏการพัฒนาระบบถนนอย่างเป็ นรู ปธรรมจนสามารถเชื่อมโยงและสร้ างความสะดวก
ในการเดินทางไปยังพื ้นฐานส่วนใหญ่ของประเทศโดยทางรถยนต์
รถยนต์ คนั แรกสัง่ เข้ ามาโดยเจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) ในราวทศวรรษ 2420
หลังกลับจากการเป็ นอุปทูตไปราชการพิเศษ ณ ทวีปยุโรป รถยนต์คนั แรกนี ้เป็ นรถยนต์ยี่ห้อเปอต์โย
(Peugot) “ใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมจุดไฟคล้ ายเตาฟู่ รูปร่างคล้ ายรถบดถนน มีที่นงั่ 2 แถว มีหลังคาเป็ นปะ
รํ า ล้ อยางตัน ขึ ้นสะพานไม่ไหว เพราะสะพานในกรุงชันมาก”22 เวลาลองเครื่ องยนต์กนั ครัง้ หนึ่งๆ ก็จะ
ได้ ยินเสียงดังกึกก้ องจากศาลาแดงไปถึงพระบรมมหาราชวังหลวง23 ใน พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จฯ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีรถยนต์พระที่นงั่ คันแรก เป็ นรถยนต์เมอเซเดสเบนซ์พระราชนามว่า
21

“แจ้ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ให้ โคมและนํ ้ามันสําหรับจุดที่ตลาดเมืองไชยนาท,” ราชกิจจา
นุเบกษา, เล่ม 31 ตอนที่ ง (6 ธันวาคม 2457), หน้ า 2036.
22
ชัย เรื องศิลป์, ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453: ด้ านเศรษฐกิจ (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2522), หน้ า 318.
23
พูนพิสมัย ดิศกุล, หม่อมเจ้ าหญิ ง, “รถยนต์คันแรกที่มากรุ งเทพฯ,” อนุ สาร อสท., ปี ที่ 1 ฉบับที่ 9
(เมษายน 2504), หน้ า 26.
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แก้ วจักรพรรดิ ชัย เรื องศิลป์ นักประวัติศาสตร์ กล่าวว่า “รถยนต์ เป็ นยานพาหนะที่วิเศษสุดในสมัย
รัชกาลที่ 5 และถูกใจคนมีเงินมากที่สดุ ”24 ดังปรากฏว่าในเวลาใกล้ เคียงกันบรรดาเจ้ านายและขุนนาง
จํานวนหนึ่งได้ เริ่ มหารถยนต์มาไว้ ในครอบครอง อาทิ รถยนต์ “ทรงหณุมาน” ของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราช รถยนต์ “สราญรมย์” ของเจ้ าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา รถยนต์ “พรหมศ” ของเจ้ ากรมขุน
นครสวรรค์ฯ รถยนต์ “ราชสีห์” ของกรมหลวงดํารงราชานุภาพ รถยนต์ “พระพายผัน” ของพระยาสุริยา
นุวตั ร์ (เกิด บุนนาค) และรถยนต์ “อมรโอรส” ของพระองค์เจ้ าสายสนิทวงศ์ เป็ นต้ น25 ในทางเดียวกับ
ชนชันนํ
้ าไทยและผู้มีฐานะก็ได้ เริ่ มจัดหารถยนต์เพือ่ มาใช้ งานในชีวิตประจําวันมากขึ ้น
พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ ได้ เล่าถึงชีวิตประจําวันในวัยเด็กราวกลางทศวรรษ 2450 ที่รถยนต์ได้
เข้ ามาเป็ นยานพาหนะสําคัญว่า
“[ในการไปเฝ้าสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชินีนาถ ที่กระทําอยู่แทบทุก
วัน] ตั ้งแต่ต้นที่วงั ปารุ สก์ ข้ าพเจ้ ามักจะอาบนํ ้าและกินอาหารคํ่าเวลาหนึ่งทุ่ม
(19.00 นาฬิกา) (...) ภายหลังสองทุ่มหน่อยรถยนต์จากพญาไทก็มารับ โดยมาก
เป็ นรถที่เราเรี ยกว่า รถเหลือง แต่รถที่ข้าพเจ้ ารั กมากที่สดุ คือรถพระที่นั่งของย่า
เป็ นรถสีแดงชนิดเนเปี ยร์ แต่ตวั ถังทําอย่างรถคนโดยสาร ไม่มีเก้ าอี ้ เป็ นที่นงั่ รอบ
และมีหน้ าต่างกระจกรอบ รวมทังด้
้ านหลัง จะขึน้ จะลงได้ ก็เพียงที่ประตูหลังรถ
คันนันมี
้ ชื่อว่า รถสราญรมย์”26
รถยนต์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยช่วงแรกนีน้ ําเข้ ามาจากอังกฤษ สหรัฐอเมริ กา
ฝรั่ งเศส และเยอรมนี เป็ นหลัก ดังตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2450
ปรากฏการนํ า เข้ ารถยนต์ จาก
ต่างประเทศทั ้งหมด 57 คัน จําแนกเป็ นจากอังกฤษ 23 คัน ฝรั่งเศส 10 คัน สหรัฐอเมริ กา 10 คัน เบล
24

ชัย เรื องศิลป์, ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453: ด้ านเศรษฐกิจ, หน้ า 318. นอกจากนี ้ดู
บรรยากาศและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ในช่วงแรกได้ ใน. กาญจนาคพันธุ์, กรุ งเทพฯ เมื่อวานนี ้
(กรุงเทพ: สารคดี, 2542), หน้ า 262-264.
25
พูนพิสมัย ดิศกุล (หม่อมเจ้ าหญิง), “รถยนต์คนั แรกที่มากรุงเทพฯ,” หน้ า 27.
26
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ , เกิดวังปารุ สก์ : สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสมัย
ประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: ริ เวอร์ บุ๊คส์, 2552), หน้ า 48.
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เยี่ยม 5 คัน อิตาลี 3 คัน เยอรมนี 3 คัน สิงคโปร์ 2 คันและเดนมาร์ ก 1 คัน ในขณะที่ พ.ศ. 2456 มีการ
นําเข้ ารถยนต์รวม 190 คัน จําแนกเป็ นจากสหรัฐอเมริ กา 76 คัน อังกฤษ 51 คัน เยอรมนี 48 คัน
ฝรั่งเศส 7 คัน อิตาลี 4 คัน เบลเยี่ยม 3 คัน และปี นัง 1 คัน ข้ อมูลจาก Statistical Yearbook of Siam
พบว่าตั ้งแต่ พ.ศ. 2452 เป็ นต้ นมา รถยนต์ในประเทศไทยได้ เพิ่มจํานวนขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คือ จํานวน
รถยนต์รวมในมณฑลกรุ งเทพจาก 202 คันในปี 2452 มาเป็ น 877 คันและ 2,537 คันใน พ.ศ. 2462
ั้
เพิ่มจากราว 7,148 คันในปี 2470 มาเป็ น 7,559 คัน
และ 2468 ตามลําดับ โดยรถยนต์ทงประเทศได้
และ 10,246 คันใน พ.ศ. 2475 และ 2481 (ดูแผนภาพที่ 2) ส่วนใหญ่เป็ นประเภทรถยนต์ส่วนตัว
รองลงมาเป็ นรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสาร การขยายตัวของการใช้ รถยนต์ในสังคมไทยที่เพิ่มมาก
ขึ ้นมีความสอดคล้ องกับการขยายตัวของการใช้ และความนิยมรถยนต์ในโลก โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริ กาได้ เพิ่มขึ ้นจาก 8 พันคันใน ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) มา
เป็ น 9 แสนคันใน ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) ก่อนที่จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.8 ล้ านคันและ 9.2 ล้ านคนใน ค.ศ.
1914 (พ.ศ.2457) และ 1920 (พ.ศ. 2463) ตามลําดับ27 การขยายตัวดังกล่าวมีพื ้นฐานสําคัญมาจาก
ราคาของรถยนต์ที่ถกู ลง และการผลิตรถยนต์ที่สามารถทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ วมากขึ ้น
หลังการนําระบบสายพานการผลิตมาใช้ ในการประกอบรถยนต์ของบริ ษัทฟอร์ ด (สหรัฐอเมริ กา) ใน
พ.ศ. 2451 28 อันเป็ นแม่แบบให้ กับบริ ษัทผลิตรถยนต์ อีกหลายแห่งที่ เริ่ มนํ าระบบนี ม้ าใช้ ในปลาย
ทศวรรษ 2450 การนํ า ระบบสายพานการผลิ ต มาใช้ นี ไ้ ด้ ทํา ให้ เกิ ด "การประหยัดโดยเพิ่ม ขนาด"
27

ดู Mark S. Foster, A Nation on Wheels: the Automobile Culture in America since 1945
(Belmont: Walworth, 2003), pp. 1-30; Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power,
p. 64,178. นอกจากนี ้สหรัฐอเมริ กาถือได้ วา่ เป็ นประเทศที่มีอตั ราส่วนประชากรต่อรถยนต์สงู ที่สดุ ด้ วย โดยในปี ค.ศ.
1929 ประชาชนสหรัฐ 5 คนจะมีรถยนต์ 1 คัน ในขณะที่องั กฤษอยู่ที่ 30 คนต่อคัน ฝรั่งเศส 33 คนต่อคัน เยอรมนี
102 คนต่อคัน ญี่ปนุ่ 702 คนต่อคัน และสหภาพโซเวียต 6,130 คนต่อคัน ในทางเดียวกัน ร้ อยละ 78 ของรถยนต์ทั ้ง
โลกจดทะเบียนในสหรัฐอเมริ กา Ibid., p. 191.
28
รถยนต์รุ่นแรกที่ประกอบผ่านระบบสายพานการผลิตมีชื่อเรี ยกว่า “Model T Ford” โดยตังแต่
้ เริ่ มการ
ผลิตใน พ.ศ. 2451 จนถึงการสิ ้นสุดใน พ.ศ. 2470 บริ ษัทฟอร์ ดสามารถผลิตรถยนต์รุ่นนี ้ได้ รวมกันถึงกว่า 15 ล้ านคัน
หรื อเฉลี่ยประมาณปี ละ 7.8 แสนคัน รถยนต์รุ่นนี ้ได้ รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม “ชนชันกลางอเมริ
้
กนั ” และผู้คน
ในหลายประเทศ. ดู Womack, J., D. Jones, and D. Roos, The Machine that Changed the World (New York:
Rawson Associates, 1991); Henry Ford and The Model T [Online], 2 เมษายน 2556, แหล่งที่มา
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225182
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(Economy of scale) อันส่งผลให้ ราคาต่อหน่วยของสินค้ ามีราคาที่ถกู ลงและสามารถผลิตได้ รวดเร็ ว
ขึ ้น
แผนภาพที่ 2 ปริ มาณรถยนต์รวมทุกประเภทและรถจักรยานยนต์ในประเทศ
ระหว่าง พ.ศ. 2451 – 2481 (คัน)

(ที่มา: Statistical Year Book of Kingdom of Siam (พ.ศ. 2451-2481))

ในทางเดียวกับ ที่ปรากฏการใช้ รถจักรยานยนต์ในประเทศที่เพิ่มจาก 1 คันในปี 2452 มาเป็ น
168 คัน 7,594 คัน และ 9,532 คัน ในพ.ศ. 2460 พ.ศ. 2470 และพ.ศ. 2480 (ดู แผนภาพที่ 2)
อย่างไรก็ดี รถยนต์และจักรยานยนต์ที่ใช้ ในประเทศช่วงเวลานี ้จะกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็ นหลัก และอาจปรากฏอยู่บ้ างในบางจังหวัด อุปสรรคสํา คัญของการใช้ รถยนต์ ในช่วงเวลาดัง
กล่าวคือเส้ นทางคมนาคมทางถนนยังไม่มีความสะดวกและไม่เชื่อมต่อท้ องที่ถึงกันมากนักยกเว้ นใน
เขตกรุงเทพมหานคร การคมนาคมส่วนใหญ่ของประเทศดูจะพึง่ พาอยูก่ บั การคมนาคมทางนํ ้าและทาง
รถไฟเป็ นสําคัญ ในหนังสือรายงานตอบคําถามของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเกี่ยวกับการพัฒนาถนนนอก
พระนครของกระทรวงการต่างประเทศได้ มีการให้ ภาพของการคมนาคมและระบบถนนของประเทศ
ไทยในช่วงปลายทศวรรษ 2450 หรื อในช่วงที่เริ่ มมีการใช้ รถยนต์เพิ่มมากขึ ้นในหมูช่ นชันนํ
้ าไทยว่า
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“รั ฐบาลได้ พิจารณาการสร้ างถนนจากสภาพของพื ้นที่ที่การคมนาคม
ทางอื่นเป็ นไปด้ วยความยากลําบากเป็ นอันดับแรก อาทิ บางส่วนของตอนเหนือ
และใต้ ที่สภาพภูมิประเทศเป็ นเขาสูงชัน และไม่สามารถใช้ ทางนํา้ ทางเกวียน
และการเดินทางประเภทอื่นในการเดินทางเฉกเช่นในพืน้ ที่ราบลุ่มภาคกลาง
อย่างไรก็ดี การเดินทางจากตอนเหนือมายังตอนใต้ ของประเทศสามารถกระทํา
ได้ โดยรถไฟ โดยที่ถนนที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟจะมีส่วนสนับสนุนการขนถ่าย
สินค้ า (...)[ปลายทศวรรษ 2450] ทัว่ ทังประเทศมี
้
ถนนที่ได้ รับการปูพื ้นทั ้งหมด 7
สาย รวมระยะทางประมาณ 208 ไมล์ [334 กิโลเมตร] และถนนที่ไม่ได้ รับการปู
พื ้น 22 สาย ระยะทางรวม 494 ไมล์ [795 กิโลเมตร]”29
นอกจากการเพิ่มปริ มาณของรถยนต์ในกิจการส่วนตัวแล้ ว ตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ก็ยงั
ชีใ้ ห้ เห็นถึงการปรากฏของรถยนต์ ประจํ าทางและรถบรรทุกที่เข้ ามาเป็ นทางเลือกในการขนส่งใน
29

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต. 67/13, “Memorandum: Is the government doing any considerable
work in road building outside the capital?” (17 พฤศจิกายน 2458). ความยากลําบากของเส้ นทางคมนาคมทาง
ถนนดูจะต่อเนื่องมาจนถึงปลายทศวรรษ 2470 ดังปรากฏใน “ปาฐกถาของผู้แทนราษฎรเรื ่องสภาพของจังหวัดต่าง
ๆ” ตัว อย่ า งเช่ น ปาฐกถาของพระยาสารคามคณาภิ บ าลและนายทองม้ วน อัต ถากร ผู้ แทนราษฎรจั ง หวัด
มหาสารคาม ที่ว่า “การคมนาคมกับจังหวัดใกล้ เคียงนัน้ ที่สะดวกที่สดุ คือทางรถยนต์ติดต่อกับจังหวัดร้ อยเอ็ดและ
ขอนแก่น ซึ่งมีถนนสายชนบทถึงอุบลผ่านไปส่วนการคมนาคมกับจังหวัดบุรีรัมย์โดยมากไปมาหาสู่กนั ด้ วยเกวียน ที่
ร้ ายที่สดุ คือจังหวัดสกลนคร ซึ่งแม้ จะอยู่ติดต่อกันก็ดี ชาวสองจังหวัดนี ้ก็เกือบจะไม่มีการติดต่อกันเลย เพราะการ
คมนาคมลําบากมากต้ องเดินผ่านเขาและป่ าทึบ” ปาฐกถาของนายฟั ก ณ สงขลา ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ว่า
“ท่ านจะถึง สถานที่ อุต รดิ ต ถ์ ไ ด้ โ ดยทางที่ ป ลอดภัย และเร็ ว ที่ สุด คื อ ทางรถไฟ” และปาฐกถาของขุน อิน ทรภัก ดี
ผู้แทนราษฎรจังหวัดเพ็ชร์ บรู ณ์ ที่ว่า “การคมนาคมทางบกของจังหวัดนี ้ช้ านานมาแล้ ว หาได้ รับการบํารุ งจากรัฐบาล
แต่อย่างไร การไปมาติดต่อกันทางรถไฟจึงเป็ นความลําบาก และไม่ได้ รับความสะดวกแก่ประชาชนเลย ล่วงมาถึง
พ.ศ. 2473 ทางราชการได้ ลงมือสร้ างทางหลวงสายกลาง แต่สถานีรถไฟตะพานหินสายเหนือในเขตต์อําเภอท่าหลวง
จังหวัดพิจิตร์ ถึงสนามบินในเขตต์อําเภอเมืองเพ็ชร์ บรู ณ์ การสร้ างทางสายนี ้ แต่เริ่ มลงมือทําจนบัดนี ้ ยังหาสําเร็ จลง
ได้ ไม่” ดู ปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เรื่ องสภาพของจังหวัดต่ าง ๆ (กรุ งเทพฯ: สมาคมมิตรภาพไทย-ญี่ ปุ่น,
2539), หน้ า 114-115, 123, 129.
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สังคมไทยอย่างน้ อยตั ้งแต่ พ.ศ. 2450 ด้ วย พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) เป็ นนักธุรกิจคน
แรกที่เริ่ มให้ บริ ษัทรถเช่าและรถประจําทางในประเทศไทย “สมัยนัน้ [ราวปลายทศวรรษ 2440] มี
เจ้ านายสั่งรถยนต์ ฝรั่ งมานั่งกันบ้ างแล้ วในกรุ งเทพฯ นายเลิศจึงสัง่ รถยนต์ จากเมืองฝรั่ งให้ ราษฎร
สามัญนัง่ กันบ้ าง นับเป็ นครัง้ แรกที่เมืองไทยมีรถยนต์รับจ้ างให้ เช่า (...) อัตราค่าเช่าในตอนนันชั
้ ว่ โมง
ละ 5 บาท”30 หลังจากการทํากิจการรถยนต์ให้ เช่าแล้ ว ใน พ.ศ. 2451 พระยาภักดีนรเศรษฐ ได้ สงั่
รถยนต์ฟอร์ ด จากสหรัฐอเมริ กาเข้ ามาเป็ นคนแรก และเปิ ดบริ การรถเมล์หรื อที่เรี ยกว่ารถประจําทาง31
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น รถยนต์ ยั ง เริ่ ม ถู ก นํ า มาใช้ ในกิ จ การทางทหารและราชการด้ ว ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ รับสัง่ ให้ มีการจัดตัง้ “กองรถยนต์เกราะในกองเสนาหลวง
รักษาพระองค์” ในปี 2462 ด้ วยเหตุผลที่วา่
“ในการมหายุท ธสงครามในประเทศยุโ รปที่ แ ล้ ว มานี ้ ได้ ป รากฏว่ า
รถยนตร์ เกราะที่ประเทศสัมพันธมิตร์ ได้ จดั สร้ างขึ ้นใช้ ได้ ทําการเปนประโยชน์ใน
การยุทธมาก ทรงพระดําริ ห์เห็นว่าเปนการสมควรจะทดลองตังขึ
้ ้นใช้ ในกองเสือ
ป่ าเพือ่ จะเปนการยังประโยชน์ได้ บ้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน
ทรั พย์ ส่วนพระองค์ ให้ เจ้ าน่าที่จัดสร้ างรถยนตร์ เกราะหลังหนึ่ง ซึ่งเจ้ าน่าที่ได้
จัดสร้ างขึ ้นแล้ วตามพระราชประสงค์”32
ในส่วนของจักรยานยนต์ที่เป็ นยานพาหนะหนึง่ ที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก และเริ่ มแพร่หลาย
ขึน้ อย่างมากในโลก ตัง้ แต่ช่ วงหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 1 ที่ สงครามครั ง้ นัน้ จัก รยานยนต์ ได้ ใช้ เป็ น
ยานพาหนะรบสํ า คัญ ของกองทัพ อัง กฤษและฝรั่ ง เศสแทนสัต ว์ พ าหนะแบบเดิ ม 33 ก็ เ ริ่ ม เข้ า มา
แพร่ หลายมากขึ ้นในสังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2460 หรื อหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ที่นอกจากจะใช้ ใน
30

คณะกรรมการบริ ษัทนายเลิศ, อนุสรณ์ 100 ปี พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) (นครหลวง
ฯ: คณะกรรมการบริษัทนายเลิศ, 2515), หน้ า 25.
31
เรื่ องเดียวกัน
32
“ประกาศตังกองรถยนต์
้
เกราะในกองเสนาหลวง ร.อ.,”ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 36 (4 มกราคม 2462),
หน้ า 3026.
33
Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 151-167.
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ฐานะพาหนะสําหรั บการเดินทางและขนส่งแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งจักรยานยนต์ ยังใช้ เป็ นยานพาหนะ
สําหรับการพักผ่อนของชนชันนํ
้ าด้ วยเช่นกัน ดังที่ ยศ วัชรสเถียร ได้ เล่าว่า “พวกข้ าราชบริ พารหนุ่มๆ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าฯ เขาพวกนีเ้ มื่อเขาขี่จกั รยานยนต์เล่นพร้ อมกับอวดผู้คนไปตาม
ถนนสายต่างๆ ในพระนคร เขาจะแต่งตัวให้ เป็ นสะดุดตา ด้ วยการนุ่งกางเกงแพรเซี่ยงไฮ้ สีฉดู ฉาด สวม
เสื ้อคอพวงมาลัยหรื อไม่ก็แบบมิสกรี (...) นัง่ บนอานรถก็ไม่นิยมนัง่ คร่ อมอย่างขี่ม้า แค่จะนัง่ ไขว้ ขามา
ทางเดียวกัน มันเป็ นท่านัง่ ที่โก้ เก๋ยิ่งนัก”34 นอกจากนี ้ จักรยานยนต์ยังถูกใช้ เป็ นยานพาหนะในส่วน
ราชการต่างๆ โดยเฉพาะการไปรษณีย์ด้วยเช่นกัน35
การเพิ่มจํานวนขึ ้นของรถยนต์และจักรยานยนต์ที่เริ่ มเข้ ามาเป็ นทางเลือกให้ กบั การเดินทาง
นอกเหนือจากการคมนาคมทางบกด้ วยรถลาก รถม้ า เกวียน รถราง และรถไฟ และการคมนาคมทาง
นํ ้าด้ วยเรื อกลไฟ ที่ต่างใช้ พลังงานขับเคลื่อนส่วนใหญ่จากมนุษย์ สัตว์ และเครื่ องจักรไอนํา้ สันดาป
ภายนอกที่มีถ่านหินและไม้ ฟืนเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก ได้ สง่ ผลให้ เกิดการขยายตัวของการบริ โภคและความ
ต้ องการนํ ้ามันปิ โตรเลียมภายในประเทศ นอกจากนํ ้าก๊ าดที่ใช้ ในการให้ แสงสว่าง
การขยายตัวของความต้ องการนํ ้ามันปิ โตรเลียมในฐานะเชื ้อเพลิงดังกล่าวนี ้ดูจะได้ รับแรงหนุน
เสริ มอย่างสําคัญจากการที่ยานหานะนอกเหนือจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่ มเปลี่ยนกลไกการ
ทํางานจาก “เครื่ องจักร” มาเป็ น “เครื่ องยนต์” มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคมนาคมทางนํ ้าที่เริ่ ม
มีการนําเรื อยนต์มาใช้ ทดแทนเรื อกลไฟในช่วงหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 136 แม้ จะไม่ปรากฏข้ อมูล
เกี่ยวกับปริ มาณของเรื อยนต์หรื อพาหนะยนต์อื่นๆ มากนัก แต่จากข้ อมูลเท่าที่พบทําให้ พอสะท้ อนให้
เห็นได้ วา่ มีการใช้ “เรื อยนต์” กันอยูพ่ อสมควรโดยเฉพาะการเดินทางในเขตพระนคร ก่อนที่จะเริ่ มขยาย
สู่การเดินทางระหว่างจังหวัด โดยเฉพาะในงานเกี่ยวกับราชการและการตรวจการ37 ในทางเดียวกัน
34

ยศ วัชรเสถียร, ประวัตริ ั ถยาน (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2521), หน้ า 133-134.
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 128.
36
การเดินเรื อเครื่ องยนต์ที่ใช้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงเริ่ มนํามาใช้ แทนเครื่ องจักรไอนํ ้าที่ใช้ ถ่านหินตั ้งแต่ช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยราชนาวีองั กฤษและเยอรมนีด้วยเหตุผลด้ านแหล่งสํารองถ่านหินที่เริ่ มลดน้ อยลง และความ
สะดวกในการเติมพลังงานกลางทะเล รวมถึงประสิทธิภาพในการเดินเครื่ องที่มากกว่าและแรงงานในเรื อเพราะไม่ต้อง
ใช้ แรงงานในการเติมถ่านหิน. ดู Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 139140.
37
ดู "แจ้ งความกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง พระโสภณเพ็ชรรั ตน์ ให้ เรื อยนต์ ลําหนึ่ง สําหรั บใช้ ราชการใน
มณฑลกรุ งเก่า," ราชกิจจานุ เบกษา, เล่มที่ 9 ตอนที่ ง (5 พฤษภาคม 2455), หน้ า 297. และ "แจ้ งความ
35
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ตัง้ แต่ ท ศวรรษ 2450 เป็ นต้ น มา ได้ ป รากฏบริ ษั ท เดิ น เรื อ โดยสารประจํ า ทางซึ่ง ขับ เคลื่ อ นด้ ว ย
“เครื่ องยนต์” หรื อ “มอเตอร์ ” ระหว่างพระนครกับพื ้นที่โดยรอบและหัวเมือง ตัวอย่างเช่น บริ ษัทเรื อ
ยนตร์ คลองบางหลวงของนายบุญรอด บุตรพระภิรมย์ภกั ดี ที่เดินเรื อโดยสารรับส่งผู้คนในแถบคลอง
บางหลวงกับท่าเตียน ตังแต่
้ ช่วงต้ นทศวรรษ 245038 บริ ษัทเรื อยนต์จีนสยามตลาดพลู ซึง่ เริ่ มเดินเรื อ
ั ้ ท่าเรื อ
ระหว่างตลาดพลูกบั ท่าเตียนตังแต่
้ ปลาย พ.ศ. 245739 บริ ษัทสุพรรณพานิชที่เดินเรื อยนต์ตงแต่
สุพรรณแถบท่าเตียนจนถึงเมืองสุพรรณบุรี40 และ “เรื อแดง” ของบริ ษัทสยามมอเตอร์ โบ๊ ตที่เดินเรื อใน
เส้ นทางแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าสาขา มีลกั ษณะเป็ นเรื อ 2 ชันใช้
้ “เครื่ องยนต์เคลวิน”41 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ยังได้ มีการนําเรื อยนต์มาใช้ อย่าง
แพร่ ห ลายทัง้ ในราชสํ า นัก และในราชการด้ ว ย 42 ในทางเดี ย วกัน กองทัพ เรื อ เริ่ ม นํ า เรื อ รบชนิ ด ใช้
เครื่ อ งยนต์ ม าประจํ า การตัง้ แต่ ก ลางทศวรรษ 2460 ยกตัว อย่ า งเช่ น เรื อ ยามฝั่ ง หาญหั ก ศัต รู
(ประจําการ 17 มกราคม 2466) ที่ใช้ เครื่ องยนต์ธอร์ นีครอฟท์ 12 สูบ เรื อพระที่นงั่ ประจําทวีปเรื อรบใน

กระทรวงมหาดไทย เรื่ อง ซื ้อเรื อยนต์ให้ แก่กองตํารวจภูธร," ราชกิจจานุ เบกษา, เล่มที่ 41 ตอนที่ ง (1 มีนาคม
2467), หน้ า 4302.
38
"แจ้ งความกระทรวงนครบาล เรื่ อง หลวงดํารงธรรมสารกับนายบุญรอด จัดรถยนต์และเรื อยนต์ สําหรับ
รับส่งคนโดยสารเฉพาะผู้ที่น่งุ ขาวห่มขาว ซึง่ จะมาถวายบังคมพระบรมศพ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 27 ตอนที่ ง
(20 พฤศจิกายน 2453), หน้ า 1970. และ "แจ้ งความกรมราชเลขานุการ เรื่ อง กํ าหนดให้ เรี ยกคําบางคําใน
ภาษาอังกฤษ เป็ นคําภาษาไทย คือคําว่าวอเตอสัปไปล ให้ เรี ยกว่าประปา คําว่าสเตชัน่ ให้ เรี ยกว่าสถานี คําว่ารถ
มอเตอร์ คาร์ ให้ เรี ยกว่ารถยนตร์ คําว่าเรื อมอเตอร์ ให้ เรี ยกว่าเรื อยนตร์ ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 26 ตอนที่ ง (18
กรกฎาคม 2452), หน้ า 780.
39
"แจ้ งความกระทรวงยุติธรรม เรื่ อง บริ ษัทเรื อยนต์จีนสยามตลาดพลูจํากัดสินใช้ จดทะเบียนหนังสือ
บริ คณห์สนธิ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 31 ตอนที่ ง (13 ธันวาคม 2457), หน้ า 2123.
40
"แจ้ งความศาลาว่าการนครบาล เรื่ อง ให้ ใช้ เรื อยนต์ในราชการอําเภอหนองแขม" ราชกิจจานุ เบกษา,
เล่มที่ 39 ตอนที่ ง (26 พฤศจิกายน 2465), หน้ า 2407.
41
สรศัลย์ แพ่งสภา (ฒ. ผู้เฒ่า), ของเก่ า เรา (ไม่ ) ลืม (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2554), หน้ า 180.
42
ดู "พระราชพิธีขนานนามเรื อยนต์พระที่นงั่ ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 32 ตอนที่ ง (26 กันยายน 2458),
หน้ า 1374; "ประกาศกรมมหาดเล็ก เรื่ อง ให้ ข้าราชการกรมยานยนต์ แผนกกองเรื อยนต์ แต่งเครื่ องราตรี สโมสรได้
ตามกําหนดเครื่ องแต่งตัวดังต่อไปนี ้," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 32 ตอนที่ ก (12 ธันวาคม 2458), หน้ า 391.
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แม่นํา้ ที่ใช้ เครื่ องยนต์ 69 แรงม้ า และบรรดาเรื อยามชายฝั่ งที่ขึ ้นระวางประจําการตังแต่
้ ปี 2470 เป็ น
ต้ น43
นอกจากนี ้ การเพิ่มจํานวนของอากาศยานหลังนายวันเดน บอร์ น (Vanden Born) ได้ นํา
เครื่ องบินแบบออร์ วิลล์ ไรท์ (Orwille Wright) มาสาธิ ตการบินในประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2454 ยังเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่เป็ นเหตุของการเพิ่มปริ มาณการใช้ นํ ้ามันในประเทศแม้ จะเป็ นสัดส่วนที่ไม่
้ ปลายทศวรรษ 2450 เป็ นต้ นมา
มากเมื่อเทียบกับการใช้ ในนํ ้ามันในภาคการขนส่งทางบก เพราะตังแต่
เครื่ องบินได้ กลายเป็ นยานพาหนะสําคัญหนึ่งของกองทัพบกและการขนส่งไปรษณีย์44 ยิ่งไปกว่านัน้
ราวทศวรรษ 2470 เครื่ องบิ น ได้ ก ลายเป็ นยานหานะหนึ่ง ที่ ช่ ว ยเสริ ม การขนส่ง ระหว่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกรุ งเทพฯ กับเมื องสําคัญในภูมิภาค อาทิ ย่างกุ้ง ไซ่ง่อน ฮานอย และ
เมืองอลอร์ สตาร์ 45 อย่างไรก็ดี ในส่วนของรถไฟแทบดูจะไม่มีการปรั บเปลี่ยน “เครื่ องจักร” มาเป็ น
“เครื่ องยนต์” จนกระทัง่ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่สหรัฐอเมริ กาให้ การสนับสนุนหัวรถจักรดีเซล
จํานวนหนึง่ แก่ประเทศไทย (ดูรายละเอียดต่อไปในบทที่ 3)
การเริ่ มใช้ นํ ้ามันก๊ าดแทนนํ ้ามันจากพืชและสัตว์ในการให้ แสงสว่าง รวมถึงการปรั บเปลี่ยน
เทคโนโลยีจากการใช้ “เครื่ องจักรไอนํ ้า” มาเป็ น “เครื่ องยนต์” ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการเพิ่ ม จํ า นวนของรถยนต์ แ ละจัก รยานยนต์ ตัง้ แต่ช่ ว ง
ทศวรรษ 2450 ดูจะเป็ นสาเหตุสําคัญของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการนําเข้ าและความต้ องการ
43

กองทัพเรื อ, เรื อรบราชนาวี (กรุ งเทพฯ: กองทัพเรื อ, 2542); กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานเรือ
รบไทย (ม.ป.ท.: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2496), หน้ า 39-41.
44
ดู "แจ้ งความกระทรวงกลาโหม ข้ าราชการและราษฎรมณฑลภูเก็ตทูลเกล้ าฯ ถวายเงินสําหรั บซือ้
เครื่ องบิน," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 32 ตอนที่ ง (12 ธันวาคม 2458), หน้ า 2124; "แจ้ งความกระทรวงกลาโหม
เรื่ อง รับเงินเพื่อซื ้อเครื่ องบินและบํารุ งกําลังทางอากาศ," ราชกิจจานุ เบกษา, เล่มที่ 39, ตอนที่ ง (21 มกราคม
2465), หน้ า 3060; "ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ตั ้งเจ้ าหน้ าที่ดแู ลการเดินอากาศ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม
ที่ 36 ตอนที่ ค (15 กุมภาพันธ์ 2462), หน้ า 240; "ประกาศกระทรวงคมนาคม แผนกไปรษณีย์โทรเลข เรื่ อง เปิ ดการ
เดินอากาศไปรษณีย์ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ร้ อยเอ็ด อุดรธานีและหนองคาย," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 40
ตอนที่ ง (25 พฤศจิกายน 2466), หน้ า 2643; "พระราชบัญญัติว่าด้ วยการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๖๕," ราช
กิจจานุเบกษา, เล่มที่ 39 ตอนที่ ค (12 ตุลาคม 2465), หน้ า 168.
45
ดู "กฎกระทรวงกลาโหมว่าด้ วยเส้ นทางบินสําหรับเครื่ องบิน," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 50 ตอนที่ ค (7
พฤศจิกายน 2476), หน้ า 148.
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นํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศ ซึง่ ในมุมหนึ่งได้ เป็ นพื ้นฐานให้ กบั การเติบโตทางการค้ าและอุตสาหกรรม
นํ า้ มันภายในประเทศ และการให้ ความสนใจในกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของรั ฐบาลไทยตั ้งแต่กลาง
ทศวรรษ 2470
2.2 สภาพการค้ าและอุตสาหกรรมนํา้ มันปิ โตรเลียมในประเทศไทยก่ อนสงครามโลกครั ง้ ที่ 2
สภาพการผลิตและการค้ าปิ โตรเลียมในตลาดโลกช่วงก่อนสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ดูจะตกอยู่
ภายใต้ อิทธิ พลของบริ ษัทปิ โตรเลียมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านัน้ อาทิ บริ ษัทสแตนดาร์ ดออยล์
(Standard Oil) ที่พฒ
ั นาระบบอุตสาหกรรมและการผลิตจนกลายมาเป็ นบริ ษัทนํ ้ามันใหญ่ที่สดุ ของ
สหรัฐอเมริ กา และมีเครื อข่ายทางธุรกิจสัมพันธ์ กับบริ ษัทปิ โตรเลียมจํานวนหนึ่งที่มีฐานการผลิตใน
แถบยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริ กาและตะวันออกกลางจึงมีเครื อข่ายทางการขนส่งและการจําหน่ายที่
ครอบคลุมเกือบทัว่ ทุกมุมโลก ในทางเดียวกับบริ ษัทรอยัล ดัตช์ เชลล์ (Royal Dutch Shell) และบริ ษัท
อังโกล-เปอร์ เซียนออยล์ (Anglo-Persian Oil Company) หรื อต่อมาคือ บริ ติชปิ โตรเลียม (British
Petroleum-BP) ที่มีฐานการผลิตและการลงทุนในแถบตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในพื ้นที่ดตั ช์อีสต์อินดีส (Dutch East Indies) หรื ออินโดนีเซียในปั จจุบนั การที่สภาพการ
ผลิตและการค้ าปิ โตรเลียมกระจุกตัวอยู่กบั บริ ษัทเพียงไม่กี่แห่งนัน้ ส่วนหนึ่งมีเหตุปัจจัยมาจากลงทุน
ในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมต้ องใช้ เทคโนโลยีและเงินลงทุนที่สงู ทั ้งในการสํารวจและขุดเจาะ รวมถึงใน
การสร้ างเครื อข่ายอุปทานที่กว้ างขวาง นอกจากนี ย้ ังมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่พบหรื อพบปิ โตรเลียม
จํานวนน้ อยอย่างไม่เพียงพอในเชิงธุรกิจ ในแง่นี ้ทําให้ บริ ษัทนํ ้ามันในระดับท้ องถิ่นล้ วนแต่มีเครื อข่าย
้ ้น ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัทเบอร์ มาร์ ออยล์
ทางการลงทุนเชื่อมโยงกับบริ ษัทนํา้ มันขนาดใหญ่แทบทังสิ
(Burmah Oil Company) ที่มีฐานะเป็ นบริ ษัทลูกของอังโกล-เปอร์ เซียนออยล์ ในทางเดียวกับที่บริ ษัท
อังโกล-เปอร์ เซียนออยล์ ได้ มีส่วนจัดตังและถื
้
อหุ้นร้ อยละ 50 ในบริ ษัทเตอร์ กิสปิ โตรเลียม (Turkish
Petroleum Company)46
ในส่วนของประเทศไทย หลังการนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมอย่างเป็ นรู ปธรรมในทศวรรษ 2430
ตลาดนํ ้ามันปิ โตรเลียมที่เริ่ มแรกมีเพียงนํ ้ามันก๊ าดก่อนจะขยายมาเป็ นนํ ้ามันเบนซินดูจะตกอยู่ภายใต้
อิทธิ พลและเครื อข่ายของบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี หลังการปฏิวัติใน พ.ศ.
46

ดู Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, pp. 45-59; Daniel
Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, pp. 178-180.
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2475 รัฐบาลภายใต้ การนําของคณะราษฎรมีความประสงค์ที่จะเข้ ามาจัดการการค้ าและตลาดนํ ้ามัน
ภายในประเทศ ผ่านการจัดตังหน่
้ วยงานที่ทําหน้ าที่ในการจัดหา จําหน่าย รวมถึงวางแผนพัฒนาการ
ค้ าและอุ ต สาหกรรมนํ า้ มั น ปิ โตรเลี ย มในประเทศ ท่ า มกลางการขยายตั ว ของการใช้ นํ า้ มั น
ภายในประเทศทั ้งจากภาครัฐ กองทัพ และเอกชน โดยการดําเนินการดังที่ว่ามีความสอดคล้ องและ
สัม พั น ธ์ กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยรวมของคณะราษฎร ในแง่ นี ส้ ภาพการค้ าและ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมของไทยจึงอาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 ช่วงหลัก คือ การค้ าและอุตสาหกรรม
นํ ้ามันปิ โตรเลียมก่อน พ.ศ. 2475 และการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมตังแต่
้ ปี 2475 ถึงก่อน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยถึงแม้ จะไม่มีข้อมูลอย่างละเอียดถึงจํานวนร้ านค้ าที่จําหน่ายนํ ้ามันปิ โตรเลียม
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 หากแต่ข้อมูลจํ านวนหนึ่งก็ ได้ ชีใ้ ห้ เห็ นลักษณะของการค้ านํ า้ มัน
ปิ โตรเลียมในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ได้ พอสมควร
2.2.1 การค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมก่อน พ.ศ. 2475
แม้ จะปรากฏตัวเลขการนําเข้ านํา้ มันของไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 หากแต่มีความเป็ นไปได้
อย่างมากว่าได้ มีการนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมเข้ ามาในประเทศไทยบ้ างแล้ วตังแต่
้ ทศวรรษ 2420 โดย
เป็ นการนําเข้ าในปริ มาณที่ไม่น่าจะมากนัก ห้ างขายนํ ้ามันปิ โตรเลียมส่วนใหญ่มกั มีการค้ าสินค้ าชนิด
อื่นร่วมอยูด่ ้ วย การขนส่งนํ ้ามันส่วนใหญ่มกั บรรทุกขนส่งในรูปของ “ถังดีบกุ ” (gallon) เข้ ามาพร้ อมกับ
สินค้ าชนิดอื่นๆ “การบรรทุกนํา้ มันลงในเรื อชนิดนีต้ ้ องใส่ไว้ ในท้ องเรื อแล้ วนํ าสินค้ าอย่างอื่นวางไว้
ข้ างบน เมื่อเวลานํ ้ามันรั่วไหลจะไม่ทําให้ ของอย่างอื่นที่บรรทุกมาด้ วยเสียหาย”47
ห้ างมากัวของพ่อค้ าชาวเยอรมันเป็ นร้ านค้ าที่จําหน่ายนํ ้ามันใหญ่ที่สดุ ในช่วงแรก ห้ างแห่งนี ้
ครอบครองตลาดนํ ้ามันของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่อยู่ในพระนครถึงร้ อยละ 90 โดยมีโรงเก็บนํา้ มัน
ปิ โตรเลียมขนาดหลายพันแกลลอน อยู่บริ เวณริ มแม่นํา้ เจ้ าพระยา แถบสัมพันธวงศ์ “ที่ตรอกศาลเจ้ า
โรงเกือก ริ มบ้ านหลวงพิไชยวารี ”48 มากัวเป็ นห้ างที่มีการจัดจําหน่ายนํา้ มันแห่งเดียวที่สามารถขน
47

ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,”
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2526), หน้ า 57.
48
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร 5 รล – พศ 18. เรื่ อง “ห้ างมากัวแอนกํ าปนี ขอทําเรื่ องราวมายื่นต่อ
ท่านผู้วา่ การกงสุลเยอรมันกรุงเทพฯ” (31 ตุลาคม 2425).
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นํ ้ามันเข้ ามาครัง้ เดียวเป็ นจํานวนมากโดยไม่ต้องบรรทุกร่ วมกับสินค้ าชนิดอื่น มีความเป็ นไปได้ อย่าง
มากว่าห้ างแห่งนีจ้ ะมีลกั ษณะเป็ น “นายหน้ า” ที่รับนํา้ มันจากบริ ษัทต่างประเทศเข้ ามาจําหน่ายใน
ประเทศ ใน พ.ศ. 2435 บริ ษัทแห่งนี ้ได้ ร่วมกับบริ ษัทเชลล์จดั สร้ างคลังนํ ้ามันใต้ ดินขนาด 1,500 ตัน
โรงบรรจุนํ ้ามันและโกดังเก็บแกลลอนนํ ้ามันที่ปากลัดแม่นํา้ เจ้ าพระยา แถบตําบลบางจาก พระนคร
เพือ่ รองรับการขนส่งนํ ้ามันก๊ าดจากบริ ษัทเชลล์ที่กระทําผ่านเรื อ SS Murex ซึง่ เป็ นเรื อบรรทุกนํ ้ามันลํา
แรกของโลก49 ห้ างมากัวได้ ปิดกิจการลงในทศวรรษ 2460 เนื่องจากถูกจัดไว้ ในฐานะกิจการของชน
ชาติศตั รู ตลอดช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 รัฐบาลไทยโดยห้ างพระคลังมหาสมบัติ ได้ ออกคําสัง่ ให้ อายัติ
และจัดเลิกกิจการของชนชาติศตั รู แม้ ในช่วงหลังที่สงครามครัง้ นันยุ
้ ติลงเป็ นที่เรี ยบร้ อย หากแต่ห้าง
แห่งนี ้ก็ไม่ปรากฏว่าเข้ าดําเนินกิจการในไทยอีกครัง้ 50
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษ 2430 บริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่ 2 แห่งก็ได้ เข้ ามาเปิ ดบริ ษัท
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นถึงการขยายตัวของการบริ โภคนํ ้ามันในประเทศที่เริ่ ม
ขยายตัวมากขึน้ เริ่ มตังแต่
้ บริ ษัทสแตนดาร์ ดออยล์ ที่เข้ ามาทําการค้ าในไทยตังแต่
้ ปี 2437 โดยเปิ ด
สํานักงานอยู่บริ เวณตรอกกัปตันบุช บางรัก และสร้ างคลังนํา้ มันอยู่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาแถบบางปะ
กอกและแถบตําบลบ้ านใหม่ ใกล้ บริ ษัทบอมเบย์ เบอร์ ม่า โดยบริ ษัทได้ จัดจําหน่ายนํ า้ มันก๊ าดและ
เบนซินให้ กบั ร้ านค้ าและตัวแทนจําหน่ายในเขตพระนครและธนบุรีโดยขนส่งผ่านทางเรื อขนาดเล็กและ
รถยนต์ และขนส่งผ่านทางเรื อและรถไฟให้ กับร้ านค้ าและตัวแทนในต่างจังหวัด51 ในทางเดียวกับ
บริ ษัทเชลล์ที่นอกจากจะร่วมกับห้ างมากัวของเยอรมนีในการจัดสร้ างคลังเก็บนํ ้ามันและโรงงานบรรจุ
นํ ้ามันแล้ ว ยังได้ เปิ ดบริ ษัทตัวแทนในกรุ งเทพฯ เพื่อกระจายสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายใน
ประเทศในราว พ.ศ. 2446 ด้ วยการจัดตั ้งบริ ษัทลูกที่ชื่อ “เอเชียติกปิ โตรเลียม” (Asiatic Petroleum)
ขึ ้นมาทําการค้ าและขนส่งนํ ้ามันในประเทศไทยและทวีปเอเชีย และจากการขยายตัวของความต้ องการ
49

Shell Company of Thailand, The Shell in Thailand (Bangkok: Shell Company of Thailand,
1992), p. 7.
50
ดู "แจ้ งความผู้ชําระบัญชีเลิกกิจการค้ าขายของชนชาติศตั รู ," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 34 ตอนที่ ก (9
สิงหาคม 2460), หน้ า 394.
51
Arnold Wright, Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of Siam: Its History,
People, Commerce, Industries, and Resources (Bangkok: White Lotus, 1994), pp. 263, 275; เอสโซ่
(ประเทศไทย), ความรู้คือประทีป ฉบับพิเศษ 90 ปี , หน้ า 7.
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นํ ้ามันในไทยทําให้ บริ ษัทเชลล์จดั ตังบริ
้ ษัทเอเชียติกปิ โตรเลียม (สยาม) ขึ ้นในราว พ.ศ. 246452 บริ ษัท
ได้ ก่อสร้ างท่าเรื อและคลังสินค้ าแห่งใหม่ในแถบบางปะกอก ก่อนที่จะย้ ายอีกครัง้ หนึ่งมายังแถบช่อง
นนทรี ในปี 2475 นอกจากนี ้ในราวปี 2472 บริ ษัทเอเชียติกปิ โตรเลียม ยังได้ เปิ ดใช้ คลังนํ ้ามันในส่วน
ภูมิภาคของไทยที่โคราช เชียงใหม่ เด่นชัย บ้ านดอน ลําปาง และพิษณุโลกด้ วย53
2.2.2 การค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมหลัง พ.ศ. 2475
หลังการปฎิวตั ิของคณะราษฎรเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 ไม่แต่เพียงส่งผลต่อระบอบ
การปกครองและการเมื อ งของประเทศไทยเท่า นัน้ หากแต่ยังได้ ส่ง ผลกระทบและทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลีย่ นแปลงแบบแผนและนโยบายเศรษฐกิจหลักของประเทศด้ วย ทังนี
้ ้ส่วนหนึ่งมีความสอดคล้ องกับ
หลัก 6 ประการที่เปรี ยบเสมือนดัง่ นโยบายและความมุ่งหมายของคณะราษฎร โดยเฉพาะหลักการ
เกี่ ยวกับการรั กษาความเป็ นเอกราชทางเศรษฐกิ จและการบํารุ งความสมบูรณ์ ของราษฎรในทาง
เศรษฐกิจ
รั ฐ บาลภายหลัง การปฏิ วัติ ไ ด้ ผ ลัก ดัน แนวนโยบายทางเศรษฐกิ จ แบบใหม่ ที่ มี ลัก ษณะ
“เศรษฐกิจชาตินิยมไทย” และการเพิ่มบทบาทของรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้ า
ของประเทศโดยเฉพาะในช่ ว งหลัง พ.ศ. 2481 ที่ จ อมพล ป.พิ บู ล สงคราม ขึ น้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
นายกรัฐมนตรี 54 ในทางเดียวกัน รัฐบาลหลังการปฏิวตั ิยงั ได้ สนับสนุนบทบาทภาครัฐและเอกชนไทย
ในการการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศด้ วยเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อลดการพึง่ พาสินค้ านําเข้ า
จากต่างประเทศและอุตสาหกรรมของชาวต่างชาติ เพราะสภาพการค้ าในช่วงเวลานั ้นมีลกั ษณะดังที่
หลวงเดชสหกรณ์ กล่าวว่า “การค้ าของเรานันตกอยู
้
่ในกํามือชาวต่างประเทศ ในการที่เราปล่อยเป็ น
เช่นนี ้นัน้ เรารู้สกึ เสมือนกับว่าขอยืมจมูกคนอื่นเขามาหายใจ”55 ดังนั ้น “รัฐบาลคณะราษฎรได้ มองเห็น
52

Ministry of Commerce and Communication, Commercial Directory for Siam (Bangkok: Ministry
of Commerce and Communication, 1929), p. 142.
53
Shell Company of Thailand, The Shell in Thailand, p. 7.
54
Porphant Ouyyanont, "Industrialization of Bangkok before the Second World War," AsianPacific Economic and Business History Conference on "Financial Crises: Historical Perspectives"
(Wellington: Victoria University of Wellington, 2010), p.11.
55
หลวงเดชสหกรณ์, นายเล้ ง ศรี สมวงศ์ และนายมังกร สามเสน, การพาณิชย์ และสหกรณ์ (พระนคร:
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง, 2477), หน้ า 16.
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คุณค่า และความจําเป็ นของการพัฒนาอุตสาหกรรมว่ามีความสําคัญต่อการสร้ างชาติตามปณิธานที่
คณะราษฎรได้ ให้ ไว้ กับประชาชน”56 รัฐบาลได้ เริ่ มการตัง้ อุตสาหกรรมภายในประเทศจํานวนหนึ่ง
เพื่อให้ ชักจูงให้ เกิ ดความสนใจในกิ จกรรมเศรษฐกิ จนี ้ ไม่ว่าจะเป็ น โรงงานทอผ้ า โรงงานนํ า้ ตาล
ทรายขาว และโรงงานกระดาษไทย เป็ นต้ น ใน พ.ศ. 2479 รัฐบาลได้ จดั ตัง้ กองอุตสาหกรรม ในสังกัด
กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ขึน้ มาเป็ นหน่วยงานหลักในการรั บผิดชอบอุตสาหกรรมโดยตรง
ก่อนที่กองงานแห่งนี ้เป็ นกรมใน พ.ศ. 2484 และเป็ นกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2488 โดยตังแต่
้ ต้น
ทศวรรษ 2480 เป็ นต้ นมารัฐบาลคณะราษฎรได้ เห็นพ้ องกันว่า “หลักการสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่กําหนดขึ ้นมาจะต้ องมีสว่ นช่วยในการพัฒนาโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศให้ สงู ขึ ้น
และจะต้ องช่วยสร้ างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมิให้ ไหวตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมาก
นัก”57
จากสภาพแวดล้ อมในเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจที่เน้ นแนวทางแบบเศรษฐกิจชาตินิยมและ
การส่งเสริ มอุตสาหกรรมของคณะราษฎรดังที่กล่าวมา นอกจากจะส่งผลให้ เกิดการผลักดันและพัฒนา
อุตสาหกรรมพื ้นฐานของไทยจํานวนหนึ่งแล้ ว ในอีกมุมหนึ่ง การค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทยยัง
ได้ รับการสนับสนุนและผลักดันจากรัฐบาลด้ วยเช่นเดียวกัน ภาครัฐได้ พยายามเข้ ามามีสว่ นสําคัญใน
การควบคุมการค้ านํ ้ามันและพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศที่เป็ นสินค้ าที่ทวีความสําคัญ
ต่อ ชี วิ ต ประจํ า วัน และความมั่น คงของประเทศ 58 ในทางยุท ธศาสตร์ “กองทัพ ใหม่ นี เ้ ป็ นกองทัพ
เครื่ องยนต์ทงนั
ั ้ น้ เมื่อมีกองทัพเครื่ องยนต์ แต่ไม่มีนํ ้ามันใช้ ก็เท่ากับมีก้อนหิน ฉะนี ้จึงนับได้ ว่านํ ้ามัน
เชือ้ เพลิงเป็ นยุทโธปกรณ์ อย่างหนึ่ง” และ “ในทางเศรษฐกิจ นํา้ มันเป็ นสินค้ าสําคัญอย่างหนึ่งของ
ประเทศสยาม เครื่ องจักรทั ้งหลายที่ใช้ ในการคมนาคมและอุตสาหกรรมก็ต้องใช้ นํ ้ามัน ถ้ าไม่มีนํ ้ามัน
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ผาณิต รวมศิลป์, “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม ตั ้งแต่ พ.ศ. 2481
ถึง พ.ศ. 2487,” (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2521), หน้ า 333.
57
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 339.
58
"ประวัตินายวนิช ปานะนนท์," ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39: พิมพ์ เป็ นที่ระลึกในงานฌาปนกิจ
ศพ นายวนิ ช ปานะนนท์ ณ เมรุ วั ด เทพศิ ริน ทราวาส วั นที่ 27 มี น าคม พ.ศ. 2490 (พระนคร: โรงพิ ม พ์
พระจันทร์ , 2490), หน้ า ข และ ค.
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เครื่ อ งจัก รเหล่า นี ก้ ็ ไ ร้ ประโยชน์ ” 59เช่ น เดี ย วกับ ปรี ดี พนมยงค์ หนึ่ ง ในแกนนํ า คณะราษฎรและ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ที่ได้ กล่าวถึงความสําคัญของ “การซื ้อนํ ้ามันหรื อการตัง้
โรงกลัน่ กรอง ขุดหานํ ้ามันหรื อเชื ้อเพลิงอื่นๆ” อันเป็ นพื ้นฐานของความสุขสมบูรณ์ของชาติและราษฎร
ไว้ ในส่วนหนึง่ ของเค้ าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ60
หลังการปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 ไม่นานมากนัก ในราวเดือนตุลาคม พ.ศ.2475 คณะราษฎรจํานวน
หนึ่ง นําโดยนายมังกร สามเสน และนายวณิช ปานะนนท์ ได้ เห็นถึงความสําคัญของนํ ้ามันปิ โตรเลียม
ต่อเศรษฐกิ จ และได้ เสนอแนวทางให้ รัฐบาลเป็ นผู้จัด หานํ า้ มัน เพื่อ ลดการขาดดุล ทางการค้ า กับ
ต่างประเทศ และลดบทบาทของบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ 2 แห่ง คือ บริ ษัทสแตนดาร์ ด แวคคัมออยล์
และบริ ษัทเชลล์ ที่ครอบครองการค้ าและนําเข้ านํ ้ามันทั ้งหมดของประเทศใน “สัดส่วนร้ อยละ 20 และ
ร้ อยละ 80 ตามลําดับ”61 ในเดือนตุลาคม 2475 นายมังกร สามเสน สมาชิกคณะราษฎรเลขที่ 68 ได้
ส่งหนังสือถึงประธานกรรมการคณะราษฎร ความว่า
“เวลานี ้เป็ นสมัยเศรษฐกิจตกตํ่า วิธีดําเนินการต้ องแสวงหานโยบายที่
จะก่อให้ เกิดโภคทรัพย์ขึ ้นในประเทศ แลตัดรายจ่ายหารายได้ เข้ าประเทศเป็ นสิ่ง
สําคัญของยามต้ องเร่งดําเนินการในเวลานี ้แลต่อไป ข้ าพเจ้ าขอเสนอนโยบายให้
ท่านพิจารณาดังต่อไปนี ้
ประเทศสยามต้ องซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศใช้ ปีหนึ่งประมาณ
6 ล้ านบาท มีนํา้ มันก๊ าด นํ ้ามันเบ็นซิล และนํ ้ามันครู ดออยล์สําหรับโรงงาน ซื ้อ
จากบริ ษัทอังกฤษและอเมริ กนั ซึ่งบริ ษัททังสองนั
้
นได้
้ ทําความปรองดองกัน ขาย
59

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2 [ปึ ก 1/2]. เรื่ อง “โครงการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง” (25
มิถนุ ายน 2477).
60
หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม (ปรี ดี พนมยงค์), เค้ าโครงการเศรษฐกิจ (กรุ งเทพฯ: สถาบันปรี ดี พนมยงค์,
2542), หน้ า 37.
61
“ความรู้ เกี่ยวกับองค์การเชื ้อเพลิง”, เอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์การเชื ้อเพลิง (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), หน้ า 9. อ้ างถึงใน ผาณิต รวมศิลป์, นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยรั ฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487, หน้ า 372. และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/4, เรื่ อง
“ขอรับค่าตอบแทน จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมถึงนายกรัฐมนตรี ” (15 ธันวาคม 2476).
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เป็ นราคาเดียวกัน นํา้ มันก๊ าดราคาแกลลอนละ 63 สตางค์ เบ็นซิล 1.10 บาท
และครูดออยล์ 26 สตางค์ นับว่าเป็ นราคาค่อนข้ างแพงมาก (...) ได้ เสนอแนะให้
ซื อ้ นํ า้ มั น จากบริ ษั ท รั ส เซี ย ที่ มี เ อเย่ น ที่ เ ซี่ ย งไฮ้ ซึ่ ง ขายราคาถู ก กว่ า คื อ
นํ ้ามันก๊ าด 25 สตางค์ เบ็นซิล 35 สตางค์ นํ ้ามันครู ดออยล์ 10 สตางค์ ค่าภาษี
ต่างหาก คือ 15 20 และ 2 ตามลําดับ เราควรซื ้อเพราะเงินจะได้ ไม่รั่วไหลมาก”62
ภายหลังจากข้ อเสนอของสมาชิกคณะราษฎร ในเดือนมิถุนายน 2476 รั ฐบาลไทยได้ จดั ตัง้
แผนกเชื ้อเพลิงขึ ้นมาดําเนินการควบคุมการเบิกจ่ายและจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับความต้ องการ
ของกระทรวงและหน่วยงานรัฐต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะขยายงานออกไปควบคุมการค้ า
เบนซินในหัวเมืองหลังวันที่ 26 ตุลาคม 247663 แผนกเชื อ้ เพลิงในช่วงแรกนี ไ้ ด้ รับการผลักดันและ
ดําเนินการภายใต้ การนําของนายวนิช ปานะนนท์ หัวหน้ าแผนกฯ และหนึ่งในสมาชิกของคณะราษฎร
ที่ มี ศักดิ์เป็ นน้ องเขยของนาวาโท หลวงสินธุสงคราม หัวหน้ าสายทหารเรื อในคณะราษฎร แผนก
เชื ้อเพลิงในช่วงแรกได้ เป็ นผู้นําเข้ านํ ้ามันสําเร็ จรู ปจากต่างประเทศผ่านบริ ษัทเอ็กซ์ปอร์ ตปิ โตรเลียม
(Export Petroleum Company)64 ก่อนที่จะกระจายไปให้ กบั หน่วยงานภาครัฐในราคาที่ถกู กว่านํ ้ามัน
จากบริ ษัทเอกชน “โดยเดิมเบนซินแกลลอนละ 1.05 บาท ก๊ าดปี๊ บคู่ละ 6.40 บาท แต่นํ ้ามันของแผนก
มีราคาเบนซิน 0.75 บาท และก๊ าด 3.90 บาท” การดําเนินการดังกล่าวทําให้ บริ ษัทนํ ้ามันทังสองแห่
้
ง
ลดราคาจําหน่ายนํ ้ามันลงมาด้ วยพอสมควร65
ในปี 2476 นายวนิช ปานะนนท์ ได้ เสนอแผนโครงการเพื่อพัฒนาการค้ านํ ้ามันของประเทศ
และได้ ชี ้ให้ เห็นว่า แม้ วิธีการที่รัฐบาลดําเนินการอยูจ่ ะส่งผลให้ นํ ้ามันสําเร็ จรูปในประเทศถูกลง หากแต่
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/2. เรื่ อง “ขอประทานกราบเรี ยนคณะกรรมการราษฎร
ทราบ จาก นายมังกร สามเสน สมาชิกเลขที่ ๖๘” (ตุลาคม 2475).
63
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/1 [ปึ ก 2/2]. เรื่ อง “รายงานกิจการของแผนกนํ ้ามันเชื ้อเพลิง”
(19 กุมภาพันธ์ 2476).
64
ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,” หน้ า
63.
65
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/1 [ปึ ก 2/2]. เรื่ อง “รายงานกิจการของแผนกนํ ้ามันเชื ้อเพลิง”
(19 กุมภาพันธ์ 2476).
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“เป็ นวิธีการที่แพง อาจหาวิธีอย่างอื่นให้ ถกู ลงกว่านี ้”66 นายวนิช ได้ แนะนําแนวทางไว้ สามขัน้ คือ หนึ่ง
สัง่ ซื ้อนํ ้ามันจากต่างประเทศในรูปแบบถังเหล็ก (steel drums) แล้ วจําหน่ายจ่ายแจกไปยังกรมกองที่
ต้ องการ ทุนรายจ่ายรัฐบาล ประมาณร้ อยละ 20 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ รัฐบาลจะได้ ถงั เหล็ก ไว้ สําหรับใช้ เมื่อ
ั ้ งนํ ้ามันขึ ้น 3 ใบ สําหรับนํ ้ามันเบนซิน ดีเซล และ
รัฐบาลตั ้งโรงงานกลัน่ นํ ้ามันขึ ้นเองด้ วย สอง ให้ ตงถั
ก๊ าด และต้ องซื ้อเรื อแทงเกอร์ สําหรับบรรทุกนํ ้ามัน จะทุ่นรายจ่ายนํ ้ามันของรัฐบาลไปอีก และสาม ให้
ตั ้งโรงกลัน่ นํา้ มันโดยรัฐบาลควบคุม67 โดยพระสารสาสน์ พลขันธ์ (ลอง สารสาส) รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเศรษฐการในขณะนั ้น มีความเห็นว่ารัฐบาลได้ ดําเนินการตามขั ้นที่หนึง่ อยู่แล้ ว ส่วนขันที
้ ่สอง
ถ้ ารัฐบาลจะขยายงานเป็ นผู้จัดจําหน่ายนํา้ มันให้ กับทุกภาคส่วนการควรกระทํา แต่ขนั ้ ที่สามยังไม่
เห็นสมควรเพราะประเทศไทยยังไม่สามารถขุดนํ ้ามันเองได้ 68 ซึ่งคณะรั ฐมนตรี มีมติวนั ที่ 6 ตุลาคม
2476 ให้ ระงับการตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันไว้ ก่อน69 ในเวลาใกล้ เคียงกันรัฐบาลได้ สง่ น.ท.หลวงจํารัสจักราวุธ
จากกองทัพเรื อ ดร.ตัว้ ลพานุกรม อธิ บดีกรมวิทยาศาสตร์ และนายวนิช ปานะนนท์ หัวหน้ าแผนก
เชื ้อเพลิง ซึง่ ทัง3
้ เป็ นสมาชิกคณะราษฎร ไปดูงานเกี่ยวกับกิจการนํ ้ามันในประเทศใกล้ เคียง70
แม้ จะมีเสียงคัดค้ านและไม่เห็นด้ วยต่อโครงการการค้ านํ ้ามันของรัฐบาลตามที่นายวนิชเสนอ
หากแต่รัฐบาลก็ดจู ะสนับสนุนแผนงานดังกล่าวต่อไป ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 รัฐบาลได้ ยก
ฐานะของแผนกเชือ้ เพลิง ขึน้ มาเป็ นกรมเชือ้ เพลิงสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยนายวนิ ช ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นผู้อํานวยการกรมฯ พึงกล่าวด้ วยว่าแผนงานการจัดหาและพัฒนาการค้ านํ ้ามันของรัฐบาล
เป็ นที่รับรู้ ของบริ ษัทนํา้ มันต่างชาติทงสองแห่
ั้
ง โดยบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศดูจะไม่มีการคัดค้ านแต่
อย่างใด ในทางกลับกัน บริ ษัทนํ ้ามันได้ ยื่นข้ อเสนอเข้ ามามีส่วนร่ วมหากรัฐบาลไทยจะดําเนินกิจการ
นํ ้ามันของตัวเองด้ วย เดือนพฤษภาคม 2478 เซอร์ โจซายห์ ครอสบี (Sir Josiah Crosby) อัครทูต
66

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2 [ปึ ก 1/2]. “หนังสือจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเศรษฐการ
ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่ องโครงการนํ ้ามัน” (26 สิงหาคม 2476).
67
เรื่ องเดียวกัน.
68
เรื่ องเดียวกัน.
69
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519 (กรุ งเทพ: องค์การเชื ้อเพลิง,
2500), หน้ า 25.
70
"ประวัตินายวนิช ปานะนนท์," ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 39: พิมพ์ เป็ นที่ระลึกในงานฌาปนกิจ
ศพ นายวนิช ปานะนนท์ ณ เมรุ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2490, หน้ า ค.

60

อังกฤษประจําประเทศไทย ได้ สนทนาปรารภกับหม่อมเจ้ าวรรณไวทยากร วรวรรณ ที่ปรึกษากระทรวง
การต่างประเทศ ถามข่าวถึงการจัดตังหน่
้ วยงานทําการค้ านํา้ มันของรัฐบาลไทย และกล่าวว่า “ถ้ า
รัฐบาลสยามตกลงร่วมมือกับบริ ษัทนํ ้ามันอื่นๆ ในโครงการจําหน่ายนํ ้ามันแก่ประชาชนทัว่ ไปนี ้ อัครทูต
อังกฤษเข้ าใจว่าบริ ษัทอังกฤษ จะได้ รับโอกาส เข้ าร่ วมมือด้ วยเช่นเดียวกัน”71 ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้
ปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว
กรมเชือ้ เพลิงภายใต้ การนําของนายวนิ ช ได้ ดําเนินการขยายงานด้ านนํ า้ มันเชือ้ เพลิงของ
ประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม ทังในด้
้ านของการจัดสร้ างถังเก็บนํ ้ามันขนาดใหญ่จํานวน 9 ถังความจุรวม
้ ่อว่า “สมุย” มี
5 ล้ านแกลลอนที่ช่องนนทรี และการจัดซื ้อเรื อขนส่งนํ ้ามัน 1 ลําจากประเทศญี่ปนุ่ ตังชื
ระวางขับนํ ้า 1,850 ตัน มีความเร็ ว 12 น้ อต บรรทุกนํ ้ามันดิบที่สงั่ ซื ้อโดยตรงจากสิงคโปร์ เข้ ามายังถัง
นํ ้ามันที่ชอ่ งนนทรี ครัง้ แรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.247972 นอกจากนี ้ นายวนิช ยังได้ พยายามหาแหล่ง
นํ ้ามันทางเลือกสําหรับการค้ าของกรมเชื ้อเพลิงด้ วยเช่นกัน ราว พ.ศ. 2481 นายวณิช ได้ เดินทางไปยัง
ประเทศญี่ปนเพื
ุ่ อ่ จัดหานํ ้ามันให้ กบั กรมฯ หากแต่ดจู ะไม่ประสบผลสําเร็ จมากนักเนื่องจากญี่ปนกํ
ุ่ าลัง
มีสงครามติดพันอยู่กับประเทศจีน และกําลังได้ รับผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริ กาเริ่ มเข้ มงวดกับ
ุ่ ้ดูจะเป็ นความปรารถนาของ
การขนส่งนํา้ มันมายังญี่ ปนุ่ 73 แผนการจัดหานํ ้ามันจากประเทศญี่ปนนี
รัฐบาลไทยมาตั ้งแต่ช่วง พ.ศ. 2478 ที่รัฐบาลได้ ให้ อคั รทูตไทยประจําญี่ปนและกงสุ
ุ่
ลไทยประจํานาโง
74
ยาสืบหา “บริ ษัทนํ ้ามันใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ จะขายนํ ้ามันให้ ถกู ” ในทางลับ
ต้ นทศวรรษ 2480 ภายใต้ สภาพความตึงเครี ยดและสงครามที่เริ่ มก่อตัวขึ ้นในหลายภูมิภาค
ของโลก ทัง้ ในทวีปยุโรปที่เยอรมันได้ เริ่ มแผ่ขยายอํานาจและเข้ ายึดครองประเทศออสเตรี ยใน พ.ศ.
2481 และทวีปเอเชียที่ญี่ปนสามารถยึ
ุ่
ดเมืองปั กกิ่งได้ ในเดือนสิงหาคม 2480 เพิ่มเติมจากดินแดน
้ ่สาม
แมนจูกวั ที่เข้ ายึดมาก่อนหน้ านั ้นใน พ.ศ. 2474 กรมเชื ้อเพลิงได้ เริ่ มดําเนินการตามแผนงานขันที
71

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/6. เรื่ อง “รายงานเรื่ องปฏิเสธข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ ก
ไทม์ เรื่ องรัฐบาลสยามดําริ จะตังการผู
้
กขาดนํ ้ามัน ซึง่ อัครราชทูตอังกฤษได้ ถามมา” (4 พฤษภาคม 2478).
72
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519, หน้ า 27.
73
Benjamin A. Batson and Shimizu Hajime, The Tragedy of Wanit: a Japanese Account of
Wartime Thai Politics (Singapore: Journal of Southeast Asian Studies, 1990), p. 12.
74
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/7. เรื่ อง “อัครราชทูตสยามกรุ งโตอิโก รายงานเกี่ยวกับ
นํ ้ามันและอยากทราบนโยบายในเรื่ องนี ้” (8 สิงหาคม 2478).
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ตามข้ อเสนอของนายวนิช ผ่านการจัดตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันขนาด 1,000 บาเรลต่อวัน ที่ตําบลช่องนนทรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปนในการส่
ุ่
งเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาดูแลการ
75
ก่อสร้ างและการเดินเครื่ องจํานวน 16 คน โรงกลัน่ แห่งนี ้เปิ ดดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2483 ใช้
นํ ้ามันดิบที่จดั หามาจากญี่ปนเป็
ุ่ นวัตถุดิบหลักในการกลัน่ และได้ ผลผลิตส่วนใหญ่เป็ นนํ ้ามันเบนซิน
นํ า้ มันก๊ าด และแอลฟั สต์ เป็ นหลัก อย่างไรก็ ดี โรงกลั่นแห่งนี ด้ ูจะประสบปั ญหาเรื่ อยมาตัง้ แต่เริ่ ม
ดําเนินการโดยเฉพาะการขาดวัตถุดิบสําหรับการกลัน่ อันเนื่องมาจากญี่ปนจํ
ุ่ าเป็ นต้ องสํารองนํา้ มัน
จํานวนหนึ่งไว้ ใช้ สําหรับการทําสงครามในประเทศจีน รัฐบาลไทยได้ พยายามแก้ ไขปั ญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบผ่านการเริ่ มวางแผนสํารวจปิ โตรเลียมในประเทศภายใต้ การช่วยเหลือจากประเทศญี่ปนุ่
ตั ้งแต่ช่วงกลางปี 2484 เป็ นต้ นมา หากแต่ก็ต้องประสบอุปสรรคอย่างสําคัญจากสงครามโลกครัง้ ที่
สองที่ปะทุขึ ้นในภูมิภาคช่วงปลายปี 76
ช่วงเวลาเดียวกับการพัฒนาและขยายงานอย่างกว้ างขวางขององค์การเชื ้อเพลิง ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ ้นและมหาสงครามที่เริ่ มแผ่ขยายเข้ ามาสู่
ทวีปเอเชี ยมากขึน้ รั ฐบาลไทยในช่วงทศวรรษ 2480 ภายใต้ การนํ าของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรั ฐมนตรี ได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญัตินํา้ มันเชือ้ เพลิง 2481ที่มีสาระสําคัญในการพยายาม
สร้ างความมัน่ คงและสํารองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของประเทศ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี ้ อาทิ
การกลัน่ กรองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นวัตถุแห่งการผูกขาดที่รัฐบาลประกอบหรื อควบคุม รัฐบาลมีอํานาจ
กําหนดราคาขายปลีก ขายส่ง และขายเฉพาะท้ องถิ่นของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทย การนําเข้ า
นํ ้ามันจากต่างประเทศต้ องได้ รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากเจ้ าพนักงานหรื อรั ฐมนตรี ที่
รับผิดชอบ และให้ ผ้ นู ําเข้ าที่ได้ รับอนุญาตต้ องสํารองนํ ้ามันไว้ ในที่เก็บไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่ ของจํานวนที่
ได้ รับอนุญาตให้ นําเข้ าในปี หนึง่ 77
75

กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , “เรื่ องการจ้ างชาวญี่ปนุ่ 16 นายเข้ าประจําการในโรงกลัน่ นํ ้ามัน,” รายงาน
การประชุมคณะรั ฐมนตรี ครั ง้ ที่ 63/2482 (4 พฤศจิกายน 2482). อ้ างถึงใน ผาณิต รวมศิลป์, นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487, หน้ า 374.
76
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/7. เรื่ อง ”รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ เอื ้อเฟื อ้ จัดหาผู้ชํานาญการตรวจ
นํ ้ามันมาช่วยสํารวจนํ ้ามันในประเทศไทย” (16 กรกฎาคม 2484).
77
“พระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง 2481,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 56, ตอนที่ ก (17 เมษายน 2482),
หน้ า 127.
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การประกาศพระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง 2481 ได้ สร้ างความไม่พอใจให้ กบั บริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศ 2 แห่งที่คมุ ตลาดส่วนใหญ่ในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นของการที่รัฐบาล
เข้ ามาควบคุมราคาการจัดจําหน่ายนํ ้ามันในทุกระดับและการตั ้งสํารองนํ ้ามัน รัฐบาลอังกฤษได้ แสดง
ความกังวลใจตลอดช่วงที่มีการผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี ้ “รั ฐบาลอังกฤษยอมรับในอํานาจ
อธิ ปไตยของรัฐบาลไทย แต่ทางรัฐบาลอังกฤษร้ องขอให้ ทางรัฐบาลไทยพิจารณาด้ วยเหตุผลว่าการ
ออกกฎหมายนั ้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอังกฤษได้ หาก
กฎหมายฉบับนันมี
้ เจตนามุง่ เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ผลประโยชน์ของอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษกลัวว่าการกระทํา
ใดๆ ของรัฐบาลไทยที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของฝ่ ายไทยอย่างเดียวอาจจะมีผลให้ บรรษัทนํ ้ามันของคน
อังกฤษไม่สามารถดําเนินกิจการค้ าขายนํ ้ามันในประเทศไทยต่อไปได้ ”78 ในทางเดียวกัน บริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศทังสองก็
้
พยายามเจรจาต่อรองเพื่อเปลี่ยนแปลงและระงับพระราชบัญญัติฉบับนี ้ หากแต่
ไม่ประสบผลสําเร็ จ79 โดยเฉพาะในประเด็นที่รัฐบาลมีอํานาจอย่างเบ็ดเสร็ จในการกําหนดราคานํ ้ามัน
ที่บริ ษัททัง้ สองต้ องการให้ มีเงื่อนไขบางประการในการกําหนดราคานํา้ มัน และในประเด็นของการ
กําหนดปริ มาณนํ ้ามันสํารองในคลังของบริ ษัทที่ทางบริ ษัททังสองกั
้
บรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐฯ เห็นว่า
้
นของชาติศตั รู 80ส่งผลให้
การสํารองนํ ้ามันจํานวนมากเป็ นความเสี่ยงที่อาจทําให้ นํ ้ามันเหล่านันตกเป็
หลังการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี ้อย่างเป็ นทางการและการต่อรองไม่เป็ นผลสําเร็ จ บริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศ 2 แห่งอันได้ แก่ บริ ษัทเชลล์ของอังกฤษ และบริ ษัท สแตนดาร์ ด แวคคัม่ ออยล์ของสหรัฐฯ
ได้ ถอนตัวจากการค้ านํ ้ามันในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ ในราวเดือนกรกฎาคม 2484
ดิเรก ชัยนาม รั ฐมนตรี ในช่วงนัน้ ได้ กล่า วถึงการอภิ ปรายเกี่ ยวกับปั ญหาพระราชบัญญัติ
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง 2481 และการถอนตัวของบริ ษัทนํ ้ามันต่างชาติวา่ “คณะรัฐมนตรี ได้ ถามความเห็นกรม
เชื ้อเพลิงๆ ให้ ความเห็นว่า แม้ บริ ษัททังสองจะเลิ
้
กกิจการกรมเชื ้อเพลิงก็สามารถดําเนินการแทนได้ ได้
มีการอภิปรายในคณะรัฐมนตรี หลายครัง้ ในคณะรัฐมนตรี บางท่านมีความเห็นว่า เรื่ องนํา้ มันนีเ้ ป็ น
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี . เลขที่ 2/213, “หนังสือของสถานทูตอังกฤษ มีถึงเจ้ าพระยาศรี ธรรมธิเบศ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม” (23 กุมภาพันธ์ 2481). อ้ างถึงใน ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ ,บทบาทบริ ษัทนํา้ มัน
ข้ ามชาติท่ มี ีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของประเทศไทย, หน้ า 87.
79
ดู ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ ,บทบาทบริษัทนํา้ มันข้ ามชาติท่ มี ีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของประเทศไทย
, หน้ า 87 – 88.
80
ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2549), หน้ า 141.
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ปั ญหาการเมืองระหว่างประเทศมานานแล้ ว อังกฤษและสหรัฐอเมริ กากุมนํ ้ามันส่วนมากของโลกไว้ จึง
ควรเดิ น นโยบายผ่อ นปรนไม่ตึงเครี ย ด แต่ก รมเชื อ้ เพลิงชี แ้ จงว่า ทางญี่ ปุ่ นรั บ รองว่า จะคอยช่ ว ย
ประกอบทัง้ นายกรั ฐมนตรี [จอมพล ป. พิบูลสงคราม] ซึ่งเป็ นรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ก็
สนับสนุนโดยให้ เหตุผลว่า เรื่ องนํ ้ามันนี ้เกี่ยวกับทางยุทธศาสตร์ ”81
การถอนตัว ของบริ ษั ท นํ า้ มัน ทัง้ สอง ได้ ทํ า ให้ ก รมเชื อ้ เพลิ งได้ เริ่ มเข้ า มามี บ ทบาทในการ
จําหน่ายนํ ้ามันให้ กบั ภาคเอกชนและประชาชนมากขึ ้น หลังจากที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ กรมเชื ้อเพลิง
สามารถค้ าขายนํ ้ามันกับเอกชนได้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2480 การกระจายสินค้ าและจัดจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ของกรมเชื อ้ เพลิงและรั ฐบาลในช่วงเวลานี ส้ ่วนใหญ่ จะกระทําผ่านบริ ษัทไทยนิ ยม รวมถึงตัวแทน
จําหน่ายเอกชนจํานวนหนึง่ ด้ วยอันมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับความคิดและแผนงานในช่วงแรกของการตัง้
้ ช่วงปี
แผนกเชือ้ เพลิง82 กระนัน้ ก็ดี การจําหน่ายนํ า้ มันของกรมเชื ้อเพลิงได้ เริ่ มประสบปั ญหาตังแต่
2483 เพราะกรมเชื ้อเพลิงไม่มีนํ ้ามันจําหน่ายได้ ตามปริ มาณความต้ องการของประชาชน เพราะญี่ปนุ่
ที่สญ
ั ญาว่าจะสนับสนุนนํ ้ามันให้ กบั กรมเชื ้อเพลิง อ้ างว่าต้ องใช้ นํ ้ามันปริ มาณมากในการทําสงคราม
กับประเทศจีน และทั ้งอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาก็เริ่ มจํากัดการส่งนํ ้ามันเข้ าไปยังญี่ปนุ่ 83 ปั ญหาการ
ขาดแคลนนํ ้ามันอันเกิดจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และสงครามในประเทศจีนเริ่ มทวีความรุ นแรงขึ ้น ใน
ที่สุดได้ ลุกคืบเข้ ามายังภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ และประเทศไทยในปลาย พ.ศ. 2484 อัน
นําไปสูส่ ถานการณ์วิกฤติด้านพลังงานของประเทศตลอดเวลาเกือบ 5 ปี แห่งสงคราม
จากที่ ก ล่ า วมาในส่ ว นนี จ้ ะเห็ น ได้ ถึ ง การเปลี่ ย นของสภาพการค้ าและตลาดนํ า้ มั น
ภายในประเทศที่เริ่ มต้ นตังแต่
้ ทศวรรษ 2430 พร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการผลิต
การคมนาคมขนส่ ง และเครื่ อ งใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ส่ ง ผลให้ ความต้ องการนํ า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น การค้ าและตลาดนํ ้ามันในช่วงแรกก่อน พ.ศ. 2475 ดูจะอยู่ภายใต้ อิทธิพล
และการควบคุมของบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติขนาดใหญ่ 2 บริ ษัท คือ บริ ษัทเชลล์และบริ ษัทสแตนดาร์ ด
แวคคัมออยล์ ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรที่มีแนวคิด
ในการสร้ างเอกราชทางเศรษฐกิ จ และลดการพึ่งพาและบทบาทของชาวต่า งชาติ ในการค้ า และ
81

ดู เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 141-142.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/2. เรื่ อง “ขอประทานกราบเรี ยนคณะกรรมการราษฎร
ทราบ จาก นายมังกร สามเสน สมาชิกเลขที่ ๖๘” (ตุลาคม 2475).
83
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 142.
82
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อุตสาหกรรมดูจะพยายามเข้ ามาจัดการและควบคุมตลาดนํ ้ามันภายในประเทศมากขึ ้น ผ่านการจัดตัง้
แผนกเชื ้อเพลิงหรื อต่อมาคือกรมเชื ้อเพลิง หน่วยงานรัฐที่มีหน้ าที่จดั หาและจําหน่ายนํ ้ามันให้ กบั ภาค
ราชการก่อนที่จะขยายไปยังประชาชน รวมถึงการประกาศแผนงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
เชื อ้ เพลิงของประเทศที่ ท วีความสํา คัญเพิ่มขึน้ ต่อภาคเศรษฐกิ จและการทหารอย่างต่อเนื่ อง การ
ดําเนินการของรัฐบาลได้ รับการหนุนเสริ มอย่างสําคัญจากบริ บททางการเมืองระหว่างประเทศที่ความ
ตึงเครี ยดและสงครามทวี ความรุ น แรงขึน้ ทํ าให้ นํา้ มันเชื อ้ เพลิงในฐานะยุทธปั จจัยสํา คัญเป็ นสิ่งที่
รัฐบาลต้ องเข้ ามาควบคุมและสํารองปริ มาณอย่างใกล้ ชิด อันส่งผลต่อสัมพันธภาพต่อบริ ษัทเอกชน
ต่างประเทศที่ปิดตัวเองลงในทศวรรษ 2480
2.3 การสํารองและการขาดแคลนนํา้ มันในช่ วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ที่เริ่ มปะทุขึน้ ตัง้ แต่ต้นทศวรรษ 2480 นอกจากจะส่งผลต่อการเมื อง
เศรษฐกิจ และการต่างประเทศของหลายพื ้นที่ทวั่ โลกแล้ ว ในอีกมุมหนึง่ มหาสงครามนี ้ยังได้ กระทบต่อ
สภาพการค้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมระหว่างประเทศด้ วย เนื่องจากหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 24572461) นํา้ มันได้ กลายมาเป็ นเชือ้ เพลิงหลักในการขับเคลื่อนกองทัพสมัยใหม่ ในทางเดียวกับที่เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ กบั ภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจ ในแง่
นี ้ส่งผลให้ รัฐบาลและกองทัพในหลายประเทศได้ พยายามสํารองนํ ้ามันและหาแหล่งผลิตเพื่อสํารอง
นํ ้ามันสําหรับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ
ประเทศไทยที่เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการขนส่งและทางทหารของประเทศดูจะมี
การเตรี ยมพร้ อมเพื่อสํารองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในสถานการณ์สงครามด้ วยเช่นกัน ท่ามกลางสถานการณ์ส้ ู
รบในยุ โ รปและสงครามระหว่ า งญี่ ปุ่ นกั บ จี น ที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การประกาศ
พระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2481 นอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นทิศทางของการใช้ ชาตินิยมทาง
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมและการค้ านํา้ มันเฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทใน
ช่วงเวลานัน้ ในอีกมุมหนึง่ การประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี ้ยังได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความพยายามใน
การสํารองนํ ้ามันของประเทศ ที่ผ้ นู ําเข้ าที่ได้ รับอนุญาตต้ องสํารองนํ ้ามันไว้ ในที่เก็บไม่น้อยกว่าครึ่งหนึง่
ของจํานวนที่ได้ รับอนุญาตให้ นําเข้ าในปี หนึง่
นอกจากนี ้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2483 รัฐบาลไทยได้ ประกาศพระราชบัญญัติปันส่วนนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อกําหนดให้ แบ่งปั นนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเมื่อมีอปุ สรรคในการจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงเกิดขึ ้น วิธีการ
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แบ่งปั นกันใช้ นี ้คือ คํานึงถึงความสําคัญและจําเป็ นขององค์การต่างๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มีนํ ้ามันเชื ้อเพลิงใช้
กันโดยทัว่ ไปในประเทศ รัฐบาลได้ ระบุถงึ การประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี ้ว่า
“ในขณะนี ก้ ารจัดหานํา้ มันเชือ้ เพลิงมาใช้ ในประเทศ ยังมิได้ อยู่
ในฐานะที่ลําบากประการใด แต่ สถานการณ์ ของโลกปั จจุบันอาจทําให้
การจัดหานํา้ มันเชือ้ เพลิงประสบอุปสรรคขึน้ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ฉะนัน้
ต้ องเตรียมตัวไว้ ให้ พรักพร้ อมก่ อน (เน้ นโดยผู้เขียน)
กระทรวงกลาโหมขอแจ้ งให้ ทราบว่า เวลานี ้กระทรวงกลาโหมยังจัดหา
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงมาใช้ ในประเทศได้ ยังไม่จําเป็ นที่จะต้ องมีการจํากัดหรื อปั นส่วน
การใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง เพราะฉะนั ้นขอให้ ประชาชนจงเข้ าใจตามคําแถลงการณ์
นี ้”84
หลังการประกาศพระราชบัญญัติปันส่วนนํา้ มันเชื ้อเพลิง 2483 ได้ ไม่นาน ในเดือนเมษายน
พ.ศ.2484 คณะกรรมการกลางปั นส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่ตั ้งตามพระราชบัญญัติฯ ได้ ออกประกาศให้
หน่วยงานและผู้ใช้ นํา้ มันเชือ้ เพลิงทุกประเภทแจงรายการการใช้ นํา้ มันเชื ้อเพลิงให้ คณะกรรมการฯ
ั ้ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ทราบภายใน 15 วัน ประกาศดังกล่าวนี ้ได้ ครอบคลุมผู้ใช้ ตงแต่
ส่วนภูมิภาค กิ จการอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป85 การดําเนินการดังกล่าวนีถ้ ือได้ ว่าเป็ นการ
สํารวจปริ มาณการใช้ และความต้ องการนํ ้ามันของทุกภาคส่วนทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ดี พึงกล่าวด้ วยว่า
การสํารวจปริ มาณการใช้ นํ ้ามันของรัฐบาลนี ้น่าจะมีสว่ นเชื่อมโยงกับปั ญหาการขาดแคลนนํ ้ามันที่เริ่ ม
ปรากฏให้ เห็นตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 อันเป็ นผลกระทบจากการถอนตัวของบริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศและญี่ปนไม่
ุ่ สามารถจัดหานํ ้ามันได้ ตามความต้ องการของประเทศ ดิเรก ชัยนาม ได้ เขียน
เล่าว่า “นายกรัฐมนตรี ได้ สงั่ ให้ ข้าพเจ้ าเจรจากับทูตอังกฤษ ทูตอเมริ กนั และอุปทูตเนเธอร์ แลนด์” ซึ่ง

84

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/11. เรื่ อง “พระราชบัญญัติปันส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง” (4
ตุลาคม 2483).
85
“ประกาศคณะกรรมการกลางปั นส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เรื่ อง ขอทราบปริ มาณนํ ้ามันเชื ้อเพลิงบางชะนิดที่
ใช้ ,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 58 ตอนที่ ก (7 เมษายน 2484), หน้ า 508.
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การเจรจาดูจะประสบผลสําเร็ จในระดับหนึ่ง รัฐบาลอังกฤษยินดีช่วยเหลือนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแก่ประเทศ
ไทยจํานวนหนึง่ 86
นอกจากนี ้หลังการสํารวจปริ มาณการใช้ นํ ้ามันประมาณ 1 เดือน ในต้ นเดือนพฤษภาคม 2484
คณะกรรมการกลางปั นส่วนนํ า้ มันเชือ้ เพลิงได้ ออกประกาศอีกครั ง้ ให้ มีการปั นส่วนนํ า้ มันเชือ้ เพลิง
สําหรับหน่วยงานในภูมิภาคในกิจกรรมทุกประเภทที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง โดยสัดส่วนของการปั นส่วน
อยู่ที่ ป ระมาณร้ อยละ 30 ถึง 70 ของปริ ม าณการใช้ ป กติ ห รื อปริ ม าณการใช้ ที่ ไ ด้ แ จ้ งกับ ทางการ
ตัวอย่างเช่น นํา้ มันเชื ้อเพลิงทุกประเภทที่ใช้ ในองค์การปกครองส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่นสําหรับการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าและประปาให้ มีการปั นส่วนร้ อยละ 75 ของปกติ นํ า้ มันเชือ้ เพลิงเบนซินและ
นํ ้ามันก๊ าดที่ใช้ ในอุตสาหกรรมของเอกชนให้ ปันส่วนร้ อยละ 60 เป็ นต้ น87 อย่างไรก็ดี สําหรับหน่วยงาน
ส่วนกลางยังไม่มีการประกาศปั นส่วนนํ ้ามัน แต่ให้ นํ ้ามันเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญเท่านัน้ 88
การปั นส่วนนํ ้ามันที่เริ่ มปรากฏขึ ้นในประเทศตังแต่
้ พ.ศ. 2484 ส่วนหนึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็นการ
เตรี ยมพร้ อมสํารองนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของรัฐบาล และความเป็ นไปได้ ที่ปริ มาณอุปทาน (supply) นํ ้ามัน
จากต่างประเทศสู่ประเทศไทยจะลดน้ อยลงไป ทําให้ รัฐบาลไทยพยายามปรั บลดการใช้ และความ
ต้ องการภายในประเทศลง พร้ อมกับการแสวงหาแหล่งสํารองด้ านพลังงานดังปรากฏการวางแผน
สํารวจปิ โตรเลียมในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน89 นอกจากนีร้ ั ฐบาลไทยยังได้ เริ่ มจัดหานํ ้ามันจาก
ประเทศญี่ ปนเพิ
ุ่ ่มมากขึน้ อันเป็ นผลจากความพยายามในการเจรจาและสัมพันธภาพอันดีกับญี่ปุ่น
ตั ้งแต่ต้นทศวรรษ 2480 ในทางเดียวกัน ยังปรากฏการที่กระทรวงกลาโหมได้ ขอกู้เงินราว 5 ล้ านบาท

86

ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครัง้ ที่ 2, หน้ า 143.
“ประกาศคณะกรรมการกลางปั นส่วนนํ ้ามันเชื อ้ เพลิง ระเบียบการอนุญาตให้ ซื ้อและให้ ขายนํา้ มัน
เชื ้อเพลิงชนิดที่มีการปั นส่วน สําหรับหน่วยส่วนภูมิภาค,” ราชกิจจานุ เบกษา, เล่มที่ 58 ตอนที่ ก (7 เมษายน
2484), หน้ า 495.
88
“ประกาศคณะกรรมการกลางปั นส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง เรื่ อง ระเบียบการอนุญาตให้ ซื ้อนํามันเชื ้อเพลิงชนิด
ที่ให้ มีการปั นส่วนสําหรับหน่วยส่วนกลาง,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 58 ตอนที่ ก (5 พฤษภาคม 2484), หน้ า 611.
89
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/7. เรื่ อง ”รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ เอื ้อเฟื อ้ จัดหาผู้ชํานาญการตรวจ
นํ ้ามันมาช่วยสํารวจนํ ้ามันในประเทศไทย” (16 กรกฎาคม 2484).
87
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จากประเทศญี่ ปุ่น เพื่อซือ้ นํ า้ มันสํารองสําหรับประเทศในยามสถานการณ์ ของโลกแปรปรวนด้ วย
เช่นกัน90
การรุ กคืบของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยใน
ปลาย พ.ศ. 2484 ได้ สง่ ผลกระทบอย่างสําคัญต่อการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย การ
ยึดครองของญี่ปนและความวุ
ุ่
่นวายในสิงคโปร์ ดินแดนภายใต้ การปกครองของอังกฤษ และดัตช์อีสต์
อินเดียดินแดนในเขตอิทธิ พลของเนเธอร์ แลนด์ ที่เริ่ มตังแต่
้ ต้นปี 2485 ได้ ส่งผลให้ เกิดการหยุดชะงัก
ของการผลิตและการค้ านํ า้ มันปิ โตรเลียมที่เกาะสุมาตราในดัตช์ อีสต์ อินเดียซึ่งเป็ นแหล่งผลิตและ
สิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางการค้ าหลัก ที่ส่วนหนึ่งตอบสนองความต้ องการนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั ประเทศ
ไทย
สภาวการณ์ ดงั ที่ว่านี ้ ได้ ทําให้ ประเทศไทยเริ่ มประสบปั ญหาการขาดแคลนนํา้ มันเชือ้ เพลิง
ถึงแม้ จะมีการสํารองนํ ้ามันภายในประเทศตามพระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง 2481 และแหล่งนํ ้ามัน
สํารองจากตลาดญี่ ปุ่นก็ ตาม รั ฐบาลไม่เพียงแต่ขยายประกาศการปั นส่วนนํา้ มันเชือ้ เพลิงสําหรั บ
หน่วยงานในภูมิภาคออกไปเท่านัน้ ยังได้ ลดสัดส่วนการปั นส่วนนํ า้ มันของหน่วยงานภูมิภาคเหลือ
เฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 30 ด้ วย อย่างไรก็ดี แม้ จะไม่ปรากฏข้ อมูลของการปั นส่วนนํ ้ามันในภาครวมของ
ส่วนกลาง หากแต่จากข้ อมูลบางส่วนก็พอฉายให้ เห็นภาพว่ามีการปั นส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงส่วนกลางใน
สัดส่วนที่ลดลงจากความต้ องการปกติคอ่ นข้ างมาก การจ่ายนํ ้ามันทังหมดอยู
้
่ภายใต้ การควบคุมอย่าง
เคร่ งครั ดของกรมเชื อ้ เพลิงและการจ่า ยนํ า้ มัน ทุกกรณี ให้ กับ ภาครั ฐต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบจาก
เจ้ ากรมเชื อ้ เพลิง ตัวอย่างเช่น ให้ มีการปั นส่วนนํา้ มันแก่รถยนต์ของเอกชนเพียงคันละ 10 ลิตรต่อ
เดือน91 และการที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ ขอให้ มีการจ่ายนํ ้ามันให้ กบั ยานพาหนะของกรมฯ
ในปริ มาณรถ 2 คันรวมประมาณ 60 ลิตรต่อเดือน จักรยานยนต์ 2 คันรวม 180 ลิตรต่อเดือน92 เป็ นต้ น

90

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/1 [ปึ ก 2'/2]. เรื่ อง “ขอกู้เงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื ้อ
นํ ้ามันสํารองไว้ ยามสถานะการณ์ของโลกแปรปรวน” (22 ตุลาคม 2483).
91
“กระทู้ถามที่ ๒๘/๒๔๘๕ ของนายเสกล เจตสมนา ผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เรื่ อง การใช้ นํา้ มัน
เบนซิน ,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 59 ,ตอนที่ 32 (12 พฤษภาคม 2485), หน้ า 1259.
92
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/3. เรื่ อง “ขอความสะดวกในการเติมนํ ้ามันรถจักรยานยนตร์ ”
(3 มกราคม 2485).
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แม้ ประเทศไทยจะได้ เข้ าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับญี่ปนที
ุ่ ่กําลังรุกคืบยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ใน
เอเชียแปซิฟิก และรัฐบาลญี่ ปุ่นได้ ตกลงที่จะเป็ นผู้ขายและสนับสนุนนํา้ มันให้ กับประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการหดหายของอุปทานนํา้ มันจากดินแดนอาณานิคมของอังกฤษและเนเธอร์ แลนด์ หากแต่
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่รัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ขายจริ งให้ กบั ประเทศไทยมีปริ มาณที่น้อยลงกว่าที่ตกลงไว้ ในช่วงที่
เริ่ มเป็ นพันธมิตรอย่างมาก93 ข้ อมูลจากกระทรวงกลาโหมได้ ชี ้ให้ เห็นว่า นํ ้ามันที่ประเทศไทยได้ รับจาก
ญี่ ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2486 มีปริ มาณน้ อยกว่าที่ตกลงกันไว้ มาก ตัว อย่างเช่น
นํ ้ามันเบนซินรถยนต์ตกลงที่จะขายให้ เฉลี่ยเดือนละ 1,470 กิโลลิตรแต่ขายให้ จริ ง 1,045.72 กิโลลิตร
นํ ้ามันก๊ าดตกลงที่ 3,400 กิโลลิตรขายให้ เพียง 1,370 กิโลลิตรต่อเดือน และนํ ้ามันดิบตกลงที่ 1,800
กิโลลิตรแต่ขายจริ งเพียง 445.226 กิโลลิตรต่อเดือน เป็ นต้ น94 ตามข้ อตกลงการขนส่งนํ ้ามันแต่ละครัง้
ประเทศไทยจะต้ องส่งเรื อและถังเปล่าไปลําเลียงมาเอง เว้ นแต่นํ ้ามันหล่อลื่นที่ญี่ปนจะลํ
ุ่
าเลียงมาเอง
อย่างไรก็ดี ในความเป็ นจริ งเรื อที่ประเทศไทยส่งไปรับนํ ้ามัน “รับบางเที่ยวก็ได้ บางเที่ยวก็ได้ น้อย บาง
ุ่ า ไม่มีเรื อบรรทุกมาไห้ บ้าง ไม่ไคร่มีบ้าง”95
เที่ยวไม่ได้ เลย (...) นํ ้ามันลืน่ ยี่ปนว่
สภาวะการขาดแคลนและการไม่สามารถหานํ ้ามันได้ ตามความต้ องการของประเทศ นอกจาก
จะทําให้ รัฐบาลไทยใช้ นโยบายปั นส่วนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ในอีกทางหนึง่ รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหม
ยังได้ หาวิธีการแก้ ปัญหาความขาดแคลนดังกล่าวด้ วย เริ่ มตังแต่
้ การ “คิดหาวิธีที่จะไช้ เรื อบรรทุกนํ ้ามัน
มาไห้ มากที่สดุ ตามแต่จะทําได้ ถ้ าเปนไปตามแผนการน์แล้ ว จะได้ นํ ้ามันสุก [นํ ้ามันสําเร็จรูปที่ผา่ นการ
กลัน่ แล้ ว-ผู้เขียน] เดือนละไม่ตํ่ากว่า 3,000 กิโลลิตร แล้ วประหยัดจ่ายแต่น้อยเดือนหนึ่งให้ เหลือสัก
1,000 กิโลลิตร เก็บสํารองไว้ ” จนถึงการสร้ างโรงงานกลัน่ นํา้ มันดิบจากยางพารา “ซึ่งเดือนหนึ่งจะ
กลัน่ นํ ้ามันดิบได้ ราว 500 – 600 กิโลลิตร เดือนหนึง่ จะกลัน่ เบนซินได้ ราว 400 กิโลลิตร”96
93

พึงกล่าวด้ วยว่าการจัดหานํ ้ามันจากญี่ปนนี
ุ่ ้เกิดขึ ้นหลัง “สงครามทางตะวันออก” ปะทุแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี
ตลอดช่วงเวลาตั ้งแต่สงครามเกิดขึ ้นจนถึงการทําข้ อตกลงกับญี่ปนุ่ ประเทศไทย “ไม่ได้ รับนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากที่ใดเลย
ุ่ นํ ้ามันมาบ้ าง แต่ก็เป็ นจํานวนน้ อย” ดู หอ
แต่กรมเชื ้อเพลิงเก็บนํ ้ามันไว้ มากจึงมีใช้ กนั เรื่ อยมา จนเจรจากับญี่ปนได้
จดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/4 (ปี ก 1 ใน 3). เรื่ อง “จดหมายข้ อความกรมเชื ้อเพลิง” (29 ธันวาคม 2488).
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/7. เรื่ อง “ขอซาบประมาณนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่ต้องไช้ ” (3
มิถนุ ายน 2486).
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การขาดแคลนนํ า้ มันและการปั นส่วนนํ า้ มันดูจะเป็ นสถานการณ์ ที่ปรากฏในประเทศไทย
เรื่ อยมาจนสงครามยุติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2488 พันเอกสุวรรณ เพ็ญจันทร์ เจ้ ากรมเชื อ้ เพลิง
ในช่วงหลังสงคราม ได้ กล่าวถึงสถานการณ์ การขาดแคลนนํา้ มันเชื ้อเพลิงและอุปสรรคในการขนส่ง
นํ ้ามันในช่วงปลายสงครามว่า “ตอนใกล้ สงครามจะสงบ เรายิ่งได้ นํ ้ามันน้ อยลงทุกที เพราะมีทนุ่ ระเบิด
เรื อเดิรไม่ได้ ทั ้งเรื อก็ได้ อําปางลงเรื่ อยๆ ในที่สดุ คงเหลือเรื อบรรทุกนํ ้ามันอยู่ลําเดียว แต่ก็เดินไปรั บ
นํ ้ามันไม่ได้ เพราะมีทนุ่ ระเบิด กรมเชื ้อเพลิงจึงไม่ได้ รับนํ ้ามันอีกเลย จนบัดนี ้ [29 ธันวาคม 2488] เป็ น
เวลา 10 เดือนแล้ ว แต่โดยที่สาํ รองนํ ้ามันไว้ จึงพอมีจา่ ยรัฐบาลและกิจการที่จําเป็ นอยู่บ้าง”97
หลังการยุติของสงครามโลกครัง้ ที่สอง สถานการณ์การขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงดูจะมีทิศทาง
ที่ดีขึ ้นตามลําดับ จากความช่วยเหลือของฝ่ ายสัมพันธมิตรและบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนต่างประเทศที่หวน
กลับ มาประเทศไทยแทบจะทัน ที ห ลัง จากสงครามสิ น้ สุด ในทางเดี ย วกั น ลัก ษณะการค้ า และ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ดูจะมีความเปลี่ยนไปอย่างมาก
จากช่วงก่อนหน้ าและช่วงสงครามฯ พร้ อมกับการขยายตัวของความต้ องการนํ ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
เทียบไม่ได้ กบั ทศวรรษ 2470 และ 2480
2.4 สรุ ป
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดในบทนีจ้ ะเห็นได้ ว่าการเติบโตของการบริ โภคนํา้ มันในประเทศไทย
ตั ้งแต่ทศวรรษ 2420 ที่เริ่ มต้ นจากการใช้ นํ ้ามันก๊ าด ก่อนที่จะขยายประเภทมาสู่นํ ้ามันเบนซินในช่วง
กลางทศวรรษ 2450 เป็ นสิ่งที่สมั พันธ์ อย่างยากจะแยกขาดกับการริ เริ่ ม การนําเข้ า และการปรับใช้
เทคโนโลยี จ าก “ประเทศตะวัน ตก” โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ตะเกี ย งให้ แ สงสว่า งและรถยนต์ รวมถึ ง
เทคโนโลยีทางการทหารที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงเริ่ มมีการนํามาใช้ ในประเทศไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2460
หรื อหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ในทางเดียวกับสัมพันธภาพของการบริ โภคนํ ้ามันในประเทศกับการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้
นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง ลักษณะการเติบโตของการบริ โภคนํ ้ามันในประเทศยังสอดคล้ องกับการขยายตัว
ของการบริ โภคนํา้ มันในโลกด้ วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการทวีบทบาทของนํ ้ามันเบนซินที่สมั พันธ์
ต่อไปถึงการเพิ่มปริ มาณของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลักซึง่ ทวีความนิยมอย่างมากในช่วง
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 นอกจากนี ้การบริ โภคนํ ้ามันในประเทศก็ยงั สัมพันธ์กบั เครื อข่ายการค้ านํ ้ามัน
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ในระดับโลกด้ วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ จากบรรดาห้ างหรื อบริ ษัทที่ทําการค้ านํ ้ามันในไทย หากไม่เป็ น
บริ ษัทลูกหรื อสาขาของบริ ษัทนํ า้ มันที่มีเครื อข่ายการค้ าทั่วโลก ก็จะเป็ นห้ างร้ านที่เป็ นนายหน้ ารั บ
นํ ้ามันจากบริ ษัทนํ ้ามันที่นําเข้ าจากบริ ษัทเหล่านี ้มาอีกทอดหนึง่
การทวีความสําคัญและการขยายตัวของการบริ โภคนํา้ มันภายในประเทศที่สมั พันธ์ กับการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี รวมถึงอยู่ภายใต้ การค้ านํ ้ามันของบริ ษัทระหว่างประเทศนี ้ ดูจะเป็ นปั จจัยหลัก
ที่ทําให้ รัฐบาลคณะราษฎรซึ่งขึ ้นมามีบทบาทหลังการปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การเข้ ามาควบคุมการค้ าและส่งเสริ มอุตสาหกรรมนํ า้ มันทั ้งในฐานะเชื อ้ เพลิงที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและยุทธปั จจัยหลักในการทหารสมัยใหม่ที่พงึ่ พานํ ้ามันมากยิ่งขึ ้น ในแง่นี ้ส่งผลให้ ตั ้งแต่กลาง
ทศวรรษ 2475 เป็ นต้ นมา ภายใต้ กรอบคิดของการสร้ างเอกราชทางเศรษฐกิจ และลดบทบาทและการ
พึง่ พาชาวต่างชาติในการค้ าและอุตสาหกรรม ได้ ทําให้ รัฐบาลคณะราษฎรพยายามเข้ ามาดําเนินการ
จัดการสภาพการค้ าและตลาดนํ ้ามันภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่
ได้ รับการหนุนเสริ มจากสภาพความตึงเครี ยดของการเมืองระหว่างประเทศที่ทําให้ นํ ้ามันในฐานะยุทธ
ปั จจัยหลักจําเป็ นต้ องได้ รับการควบคุมและสํารอง การดําเนินนโยบายของคณะราษฎรดังกล่าวได้
นําไปสูก่ ารประกาศพระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2481 ที่ให้ มีการตั ้งสํารองนํ ้ามันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 50 และให้ อํานาจรัฐบาลในการเข้ ามาควบคุมการค้ านํ ้ามันในทุกส่วน อันส่งผลให้ บริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศถอนตัวจากการค้ าในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยได้ ดําเนิ นการสร้ างสัมพันธภาพทาง
การค้ าและขอความช่วยเหลือกจากญี่ ปุ่นในการพัฒนาการค้ าและอุตสาหกรรมนํา้ มันของไทยแทน
จวบจนกระทัง่ ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่ประเทศไทยประสบกับปั ญหาการขาดแคลนนํา้ มันอยู่โดย
ตลอด
อย่างไรก็ดี หลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 สภาพตลาดนํ า้ มันเชือ้ เพลิงของไทยดูจะฟื ้นคืนอย่าง
รวดเร็ วในทศวรรษ 2490 พร้ อมกับการขยายตัวของการบริ โภคนํา้ มันเชือ้ เพลิงอย่างมหาศาลอันมี
สาเหตุสํา คัญ มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างพลังงานโลกที่ ยึดโยงอยู่กับนํ า้ มันเป็ นหลัก และ
สัม พัน ธ์ กับ การพัฒ นาเทคโนโลยี แ ละโครงสร้ างพื น้ ฐานของหลายประเทศอัน เอื อ้ ต่อ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมนํ ้ามันดังที่จะกล่าวในบทต่อไป

บทที่ 3
การกลับมาของ “ผู้ย่ งิ ใหญ่ ” และ “คํามั่นประกัน” หลังความสงัดแห่ งสงคราม:
อุตสาหกรรมนํา้ มันปิ โตรเลียมไทยในทศวรรษ 2490
หลัง การสิน้ สุด ลงของสงครามโลกครั ง้ ที่ สอง ไม่เ พี ย งแต่จ ะเกิ ดการเปลี่ย นแปลงทาง
การเมืองและการประกาศเอกราชในหลายประเทศ ในอีกมุมหนึ่งยังปรากฏการเปลี่ยนแปลงภูมิ
เศรษฐกิจในหลายพื ้นที่ของโลกที่แต่เดิมอิงอยู่กบั แบบแผนเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผ่านเครื อข่าย
“สเตอร์ ลงิ ” (Pound sterling) ภายใต้ การนําของจักรวรรดิองั กฤษ มาสูแ่ บบแผนทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมผ่านเครื อข่าย “ดอลลาร์ ” (U.S. Dollar)1 ภายใต้ บทบาทและอิทธิพลนําของสหรัฐอเมริ กา
และเครื อข่ายสังคมนิยมภายใต้ การนําของสหภาพโซเวียต ในส่วนของโลกเสรี “ดอลลาร์ ” ได้ ทวี
ความสําคัญจนกลายเป็ นสกุลเงินหลักที่เหล่าประเทศทุนนิยมใช้ ในการแลกเปลี่ยนสินค้ าและโภค
ภัณฑ์ รวมถึงสินทรั พ ย์ เสี่ ยงต่างๆ2 นอกจากนี ใ้ นส่วนของภูมิภาคเอเชี ยบทบาทของเครื อข่า ย
1

Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System
(Princeton: Princeton University Press, 2008), pp. 91 - 132.
2
จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ “สเตอร์ ลิง” และ “ดอลลาร์ ” ขึน้ มามีอิทธิ พลในระบบการเงินโลกนัน้ คือ
ข้ อตกลงเบรตตันวูดส์ (The Bretton Woods) ที่นําไปสู่การสร้ างระบบและระเบียบการเงินในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สองที่เรี ยกกันว่า “ระบบเบรตตันวูดส์” (The Bretton Woods System) ข้ อตกลงดังกล่าวนี ้
เกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 ในการประชุมการเงินและการคลังแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Monetary and Financial Conference) ที่จดั ขึ ้นที่เมืองเบรตตันวูดส์ รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริ กา สาระสําคัญ
ของการประชุมและข้ อตกลงดังกล่าวนี ก้ ็คือ จัดตัง้ กฎเกณฑ์ สถาบัน และระเบียบปฏิบัติ เพื่ อควบคุมระบบ
เงินตราระหว่างประเทศ อันนํ าไปสู่การจัดตัง้ องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศจํานวนหนึ่งขึน้ มา อันได้ แก่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund หรื อ IMF) ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนา
ระหว่างประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development หรื อ IBRD) ที่ร้ ูจกั กันในอีกชื่อ
หนึง่ ว่าธนาคารโลก (World Bank) นอกจากนี ้ยังได้ มีการสร้ างมาตรฐานในระบบปริ วรรตเงินตราระหว่างประเทศ
(International Monetary System) โดยการให้ ทองคําเป็ นสินทรัพย์ที่ใช้ อ้างอิงกับสกุลเงินทัว่ โลกในอัตราคงที่
โดยค่าเงิน “ดอลลาร์ ” เป็ นเงินสกุลหลักที่มีมลู ค่าตามอัตราที่ผกู ติดกับทองคํา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การสร้ าง
ระบบที่ทําให้ “ดอลลาร์ ” เป็ นสกุลเงินหลักที่ใช้ ในการอ้ างอิงกับสกุลเงินทัว่ โลก การสร้ างระบบดังกล่าวนี ้ได้ ทําให้
สกุลเงิน “ดอลลาร์ ” ได้ ขึน้ มามีบทบาทหลักในโลกแทนสกุลเงิน “สเตอร์ ลิง” ยิ่งไปกว่านัน้ “ดอลลาร์ ” ดูจะมี
บทบาทและอิทธิพลอย่างกว้ างขวางมากกว่า “สเตอร์ ลิง” ในอดีต อันเนื่องมาจากหลังการยุติลงของสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 “ดอลลาร์ ” ได้ กลายเป็ นสกุลเงินหลักเดียวที่ใช้ ในการค้ าสินค้ าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงปรากฏในระบบ
การเงินโลกอย่างแพร่ หลายอันเนื่องจากการให้ ความช่วยเหลือแบบให้ เปล่าและเงินกู้แก่ประเทศต่างๆ ในช่วง
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“ดอลลาร์ ” ดูจะทวีมากขึ ้นภายหลังชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ (พ.ศ. 2492)
และสงครามเกาหลี (พ.ศ. 2493) ที่เป็ นแรงเร้ าให้ สหรัฐอเมริ กาเพิ่มบทบาท ขยายอิทธิพลและการ
สนับ สนุน หลายประเทศในภูมิ ภ าคนี เ้ พื่ อ เป็ นเกราะกํ า บัง ให้ กับ การดํ า รงอยู่ข องทุน นิ ย มที่ มี
สหรัฐอเมริ กาเป็ นแกนหลัก สหรัฐอเมริ กาได้ วางแนวนโยบายที่ส่วนหนึ่งอยู่ในรู ปของแผนฟื ้นฟู
ประเทศหลังสงคราม โดยให้ ญี่ปุ่นมี บ ทบาทนํ าทางเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมในภูมิ ภาคอัน
คล้ ายคลึงกับบทบาทของเยอรมนีตะวันตกในยุโรป และมีเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ไต้ หวัน และ
เกาหลีใต้ เป็ นตลาดและแหล่งวัตถุดิบสําคัญของการผลิตในญี่ปนุ่ ในทางเดียวกับที่สหรัฐอเมริ กา
เป็ นแหล่งเงินทุน และความรู้ทางอุตสาหกรรมและการผลิต3
บทบาทของประเทศไทยภายใต้ บริ บททางเศรษฐกิจในช่วงเวลานี ้ดูจะไม่แตกต่างกับหลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยในสายตาของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเป็ นทังตลาดที
้
่
มีโอกาสในการขยายตัวสูงและพื ้นที่อนั รุ่ มรวยไปด้ วยทรัพยากรอันเป็ นวัตถุดิบอันสําคัญต่อการ
พัฒ นาอุต สาหกรรมในโลกทุน นิ ย ม ในส่ว นของการค้ า และอุต สาหกรรมนํ า้ มัน บริ ษั ท นํ า้ มัน
ต่างประเทศที่ปิดกิจการลงจากนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจในช่วงก่อนสงครามได้ กลับเข้ ามา
เปิ ดกิจการแทบจะทันทีหลังจากสงครามยุติ นอกจากจะเพื่อสนับสนุนนํ ้ามันในฐานะเชื ้อเพลิงหลัก
ให้ กับกองกํ าลังฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ ประจําการในไทยและหลายส่วนของประเทศเพื่อปลดอาวุธ
กองทัพญี่ปนและรั
ุ่
กษาสถานการณ์ในประเทศที่กําลังขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ในอีกมุมหนึ่ง
บริ ษัทนํ ้ามันเหล่านี ้ยังได้ แลเห็นโอกาสทางการค้ าและความต้ องการใช้ นํ ้ามันที่จะขยายตัวพร้ อม
กับเศรษฐกิจหลังสงครามด้ วย
บทนี ้จะเป็ นการอธิบายภาพรวมของอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศ
ไทยช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงช่วงปลายทศวรรษ 2490 อันเป็ นช่วงเวลากว่าทศวรรษที่
สะท้ อนให้ เห็นแนวโน้ มการเติบโตของการค้ านํ ้ามันโดยบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศเนื่องมาจากความ
หลังสงครามทังที
้ ่ผา่ นองค์กรระหว่างประเทศ (ที่ตงขึ
ั ้ ้นมาตามข้ อตกลงเบรตตันวูดส์) และรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา. ดู
Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, pp. 91 –118;
"The Bretton Woods Agreement," The World Today, Vol. 1 No. 2 (August 1945), pp. 71-76; สมภพ
มานะรังสรรค์, พลวัตของระบบการเงินโลกกับผลกระทบต่ อไทย (กรุ งเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง, 2552), หน้ า 10 – 30.
3
Arlene Becker Neher, “Prelude to Alliance: The Expansion of American Economic Interest
in Thailand during the 1940s,” (Ph.D. Thesis Northern Illinois University, 1980), p. 402; Yoshihara
Kunio, Japanese Economic Development (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994), pp. 13-22.
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ต้ อ งการนํ า้ มั น ภายในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอั น เป็ นผลมาจากการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมและภาคการขนส่งที่มีการปรับเปลี่ยนและขยายตัวของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ น
เชื ้อเพลิงเป็ นหลัก รวมถึงความสําเร็ จของบริ ษัทนํ ้ามันในการลดบทบาทภาครัฐในการค้ านํ ้ามันที่
ดํารงอยู่ตงแต่
ั ้ ช่วงปลายทศวรรษ 2470 ให้ จํากัดอยู่เพียงการจัดหานํ า้ มันสําหรั บหน่วยงานรั ฐ
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 รัฐบาล กองทัพ และชนชันนํ
้ าไทยได้ พยายามต่อรองและมี
นโยบายที่จะเข้ ามามีส่วนร่ วมในการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันมากยิ่งขึ ้นอันนําไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้ งกับบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ รวมถึงปรากฏความรู้ สึกต่อต้ านและความไม่พอใจต่อบริ ษัท
นํ ้ามันต่างชาติของชนชันนํ
้ าที่ถกู นําเสนอผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ภายในประเทศจํานวน
หนึ่ง สภาพของอุตสาหกรรม การค้ า และการบริ โภคนํ ้ามันปิ โตรเลียมในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ในมุม
หนึง่ ดูจะเป็ นเรื่ องที่มีความสัมพันธ์กบั สภาพทางเศรษฐกิจการเมืองในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ที่สหรัฐอเมริ กาได้ ทวีบทบาทผ่านการขยายตัวของการค้ าและอุตสาหกรรม รวมทังความช่
้
วยเหลือ
ด้ านต่างๆ ทังจากรั
้
ฐบาลสหรัฐอเมริ กาและองค์กรระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริ กาเป็ นแกนหลัก
3.1 การขยายตัวของการบริ โภคนํ า้ มั นภายในประเทศกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
แม้ จะไม่ปรากฏข้ อมูลปริ มาณการบริ โภคนํ ้ามันของไทยในช่วงทศวรรษ 2470 ถึง 2500
หากแต่จากสภาวะของการบริ โภคนํ ้ามันและตลาดนํ ้ามันในประเทศที่พึ่งพานํ ้ามันสําเร็ จรู ปจาก
การนํ าเข้ าทัง้ หมด ทําให้ ข้อมูลการนํ าเข้ านํา้ มันเชื อ้ เพลิงดูจะสามารถอนุมานได้ ถึงสภาพการ
บริ โภคนํ ้ามันภายในประเทศของไทยได้ ในระดับหนึ่ง จากตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงของไทย
(ดู ตารางที่ 1) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า ประเทศไทยได้ นําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิง (นํ ้ามันก๊ าดและเบนซิน) เพิ่มขึ ้น
จากประมาณ 63 ล้ านลิตร ใน พ.ศ. 2478 อันเป็ นปี สุดท้ ายก่อนสงครามโลกครัง้ ที่สองที่มีการ
บันทึกตัวเลขการนําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงของไทยอย่างเป็ นทางการโดยหน่วยงานรัฐ มาเป็ นราว 283
ล้ านลิตร ใน พ.ศ. 2493 อันเป็ นปี แรกหลังสงครามที่บนั ทึกตัวเลขนําเข้ านํ ้ามัน ก่อนที่จะเพิ่มขึ ้น
อย่างก้ าวกระโดดมาเป็ น 497 ล้ านลิตร และ 1,130 ล้ านลิตร ใน พ.ศ. 2495 และ พ.ศ. 2500
ตามลําดับ เป็ นการเพิ่มขึ ้นโดยรวมถึงกว่า 4 เท่าตัวจากพ.ศ. 2493 หรื อเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 25
ต่อปี
นอกจากนี ้ หากพิจารณาการนําเข้ านํ ้ามันในแต่ละปี จําแนกตามประเภทแล้ วจะพบว่า แม้
ในปี 2493 นํ ้ามันเตา (Fuel Oil) ที่เป็ นเชื ้อเพลิงหลักในภาคอุตสาหกรรมและการเดินเรื อจะมี
ปริ มาณนําเข้ ามากที่สดุ เมื่อเทียบกับนํ ้ามันประเภทอื่น ทว่าตังแต่
้ พ.ศ. 2494 เป็ นต้ นมา นํ ้ามัน
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เบนซิน ได้ กลายเป็ นนํ า้ มัน ที่ มี ปริ มาณนํ าเข้ ามากที่ สุดและมี อัตราการนํ าเข้ าที่ ขยายตัว อย่า ง
ค่อนข้ างต่อเนื่อง4 จากประมาณ 110 ล้ านลิตรในปี 2493 มาเป็ น 209 ล้ านลิตรและ 458 ล้ านลิตร
ในพ.ศ. 2495 และพ.ศ. 2500 ตามลําดับ หรื อเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 25 ต่อปี เช่นเดียวกัน การ
นําเข้ านํ ้ามันเบนซินยังคิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 40 ของการนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมทุกประเภท
ด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ข้ อมูลการนําเข้ าของกรมศุลกากรดังกล่าวนี ้ (ตารางที่ 1) แม้ จะให้ ภาพรวม
การนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมส่วนใหญ่ได้ ค่อนข้ างครอบคลุม หากแต่มีความเป็ นไปได้ อย่างมากว่า
้
ข้ อมูลนี ้มิได้ รวมตัวเลขการนําเข้ าหรื อการซื ้อขายนํ ้ามันแบบพิเศษที่มีอยู่จํานวนหนึ่งในช่วงนันไว้
ด้ วย โดยเฉพาะการสัง่ หรื อนําเข้ านํ ้ามันดีเซลของกองทัพในช่วงต้ นทศวรรษ 2490 ผ่านบริ ษัทเอส
จาร์ ดีน (S. Jardine)5 ที่ในตารางนี ้ไม่ปรากฏตัวเลขนําเข้ านํ ้ามันดีเซลจนกระทัง่ พ.ศ. 2498
สภาพและลักษณะการบริ โภคนํา้ มันเชือ้ เพลิงภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องใน
ทศวรรษ 2490 และเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นี ้ เป็ นผล
มาจากการการปรับเปลี่ยนการพึ่งพิงแหล่งพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งจาก “พืช”
และ “ถ่านหิน” มาสู่ “นํ ้ามันปิ โตรเลียม” มากยิ่งขึ ้น อันมีพื ้นฐานสําคัญมาจากการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางการผลิตและการคมนาคมขนส่งของไทยในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
โดยเฉพาะการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ รถยนต์ และปริ มาณการขนส่งทางอากาศ
โดยการปรับเปลี่ยนการพึง่ พิงพลังงานมาสู่ “นํ ้ามันปิ โตรเลียม” ที่เพิ่มมากขึ ้นจนกลายเป็ นพลังงาน
หลักนี ้ดูจะเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศของโลกโดยเฉพาะส่วนของโลกทุนนิยมที่มี
สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นแกนหลัก 6 และสอดคล้ อ งกับ การขึน้ มามี บ ทบาทนํ า ของสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ใ น
4

ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นํ ้ามันก๊ าดเป็ นนํ ้ามันประเภทที่มีการนําเข้ ามากที่สดุ รองลงมาคือ
นํ ้ามันเบนซิน หรื อแกสโซลีน อย่างไรก็ดี ในทศวรรษ 2490 หลังการยุติของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 นํ ้ามันเบนซินได้
กลายเป็ นประเภทนํ ้ามันที่มีการนําเข้ ามากที่สดุ และมีอตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
5
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “การสัง่ ซื ้อนํา้ จาก S.Jardine Co.” (30
พฤศจิกายน 2492).
6
ยกตัวอย่างเช่น ในทวีปยุโรปหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สหรัฐอเมริ กาได้ ให้ การช่วยเหลือและสนับสนุน
การฟื น้ ฟูประเทศต่างๆ ผ่านโครงการบูรณะฟื ้ นฟูยุโรป (European Recovery Program, ERP) หรื อที่ร้ ูจกั กัน
โดยทัว่ ไปว่า “แผนการมาร์ แชล” (The Marshall Plan) ส่วนหนึ่งของแผนนี ้ได้ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการขนส่งทังทางถนนและทางรางที
้
่อิงอยู่กบั นํ ้ามันในฐานะเชื ้อเพลิงหลัก นอกจากนี ้ ยังได้ สนับสนุนความ
ช่วยเหลือทางด้ านนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นมูลค่าถึงกว่าร้ อยละ 10 ของความช่วยเหลือทังหมด
้
(หนึ่งหมื่นสามพันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ) โดยมีบริ ษัทนํ ้ามันของสหรัฐเป็ นตัวกลางในการให้ ความช่วยเหลือ “แผนการมาร์ แชล” ถือได้ ว่า

75

ช่วงเวลานันเป็
้ นประเทศที่สามารถผลิตนํ ้ามันได้ สองในสามของการผลิตรวมทังโลกและมี
้
อิทธิพล
ในพื ้นที่ผลิตนํ ้ามันที่สําคัญหลายแห่งของโลก อาทิ ประเทศในทวีปอเมริ กากลาง7 รวมถึงดอลลาร์
หรื อเหรี ยญสหรัฐฯ ได้ ถูกใช้ เป็ นสกุลเงินหลักในการทําธุรกรรมเกี่ ยวกับปิ โตรเลียมทั่วโลก เฉก
เช่นเดียวกับสินค้ าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น ดีบกุ และยางพารา8

เป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ ทวีปยุโรปเปลี่ยนการพึ่งพาพลังงานจาก “ถ่านหิน” มาสู่ “นํา้ มันปิ โตรเลียม” เป็ น
หลัก ดู David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” The Business History Review, Vol. 58, No. 3
(Autumn 1984), pp. 359 – 383; Timothy Mitchell, Carbon Democracy: Political Power in the Age of
Oil (London: Verso, 2011), pp. 27-31, 122.
7
Ibid., p. 111. ในช่วงทศวรรษแรกหลังการยุติของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตะวันออกกลางสามารถผลิต
นํ ้ามันได้ เพียงแค่ร้อยละ 7.5 ของการผลิตรวมทังโลกเท่
้
านัน้ และกว่าสองในสามของการผลิตในตะวันออกกลาง
มีที่มาจากแหล่งนํ ้ามันภายใต้ อิทธิพลของอังกฤษในอิหร่าน ซึง่ ต่อมาในราวคริ สต์ทศวรรษที่ 1960 สหรัฐอเมริ กา
ได้ เข้ าไปมีบทบาทแทนที่อังกฤษในพื ้นที่ดังกล่าว ก่อนที่อิทธิ พลของสหรัฐจะเริ่ มหมดลงไปในปลายทศวรรษ
1970 ดู DeGolyer & MacNoughton, Twentieth Century Petroleum Statistics, cited in Timothy Mitchell,
Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, p. 114.
8
Ibid., p. 111.

ตารางที่ 1 การนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมของไทย (พ.ศ. 2493 - 2500)
2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

เบนซิน
(Benzine)

ปริ มาณ (ลิตร)

110,309,661

161,734,437

209,314,925

205,009,062

180,688,254

241,278,718

381,729,070

458,639,147

มูลค่า (บาท)

71,783,794

102,906,515

153,617,586

157,694,377

221,866,300

258,726,851

301,347,373

352,008,749

นํา้ มันก๊ าด
(Kerosene)

ปริ มาณ (ลิตร)

60,585,318

76,192,990

94,491,751

93,799,403

105,884,711

99,126,772

118,882,576

106,944,823

มูลค่า (บาท)

35,596,129

44,676,742

83,925,458

61,855,185

75,590,310

72,873,210

84,172,468

76,782,180

นํา้ มันเตา
(Fuel Oil)

ปริ มาณ (ลิตร)

113,029,120

146,040,057

194,190,552

276,874,156

145,124,525

42,916,259

184,610,220

199,244,188

มูลค่า (บาท)

47,441,728

64,288,424

102,525,318

146,625,527

162,417,484

59,438,924

76,676,915

95,186,673

นํา้ มันดีเซล
(Diesel Oil)

ปริ มาณ (ลิตร)

158,448,553

288,202,768

326,781,969

มูลค่า (บาท)

166,449,517

186,729,428

223,097,664

สารหล่ อลิ่น
จากนํา้ มัน

ปริ มาณ (ลิตร)

29,595,786

31,479,303

39,195,113

มูลค่า (บาท)

28,243,372

42,711,350

56,434,441

75,889,289

73,708,124

91,439,232

91,408,495

126,287,803

รวมนํา้ มัน
เชือ้ เพลิง

ปริมาณ (ลิตร)

283,924,099

383,967,484

497,997,228

575,682,621

431,697,490

541,770,302

973,424,634

1,091,610,127

มูลค่ า (บาท)

154,821,651

211,871,681

340,068,362

366,175,089

459,874,094

557,488,502

648,926,184

747,075,266

รวมทัง้ หมด

ปริมาณ (ลิตร)

283,924,099

383,967,484

497,997,228

575,682,621

431,697,490

571,366,088

1,004,903,937

1,130,805,240

มูลค่ า (บาท)

183,065,023

254,583,031

396,502,803

442,064,378

533,582,218

648,927,734

740,334,679

873,363,069

(ที่มา: Institute of Developing Economies, Foreign Trade Statistics of Thailand (1950 - 1969) (Japan: Institute of Developing Economies, 1971).)9
9
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ข้ อมูลที่ปรากฏใน Foreign Trade Statistics of Thailand (1950 - 1969) นัน้ Institute of Developing Economies ของประเทศญี่ปนุ่ ได้ รวบรวม คัดลอก และ
ตรวจสอบจากข้ อมูลของกรมศุลกากรไทยและจัดพิมพ์ออกมาใน ค.ศ. 1971 เพื่อเป้าประสงค์ในการเป็ นข้ อมูลสําหรับนักธุรกิจและนักวิชาการญี่ปนุ่ ก่อนที่ทางกรมศุลกากรของ
ไทยจะมีการเริ่ มพิมพ์รายงานการนําเข้ าและส่งออกประจําปี ออกมาตังแต่
้ ค.ศ. 1970 ดังนันข้
้ อมูลใน Foreign Trade Statistics of Thailand จึงอาจกล่าวได้ ว่าคือตัวเลขนําเข้ าและ
ส่งออกของกรมศุลกากรไทย (ที่มิได้ ถกู นํามาตีพิมพ์เผยแพร่)
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3.1.1 ความช่วยเหลือจากพญาอินทรี กบั การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของไทย
ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา รัฐบาลไทยภายใต้ การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา ได้
ดําเนินการฟื น้ ฟูประเทศและเศรษฐกิจของประเทศที่ได้ รับการบอบชํ ้าจากสงคราม สหรัฐอเมริ กาที่
ขึ ้นมาเป็ นมหาอํานาจหลักของโลกแทนจักรวรรดิองั กฤษที่ได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากสงคราม
ได้ ให้ ความสําคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยในฐานะพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ ที่เป็ นแหล่ง
วัตถุดิบและตลาดรองรั บสินค้ าสําคัญของอุตสาหกรรมในสหรั ฐฯ และญี่ ปุ่น อันจะมีส่วนช่ว ย
ผลักดันและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจทุนนิยมโลกที่สหรัฐฯ เป็ นศูนย์กลาง10 ในพ.ศ.
2492 ประเทศไทยได้ เปลี่ยนการผูกขาดค่าเงินจากเงินปอนด์มาสูส่ กุลดอลลาร์ อนั หมายถึงการเข้ า
มามีอิทธิ พลทางเศรษฐกิจในไทยแทนจักรวรรดิองั กฤษอย่างเป็ นรู ปธรรมของจักรวรรดิอเมริ กา11
ในทางเดียวกับ สหรัฐอเมริ กาได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างสําคัญในการให้ ความช่วยเหลือและฟื น้ ฟู
ประเทศไทย ภายใต้ กลไกของรั ฐบาลกลางและองค์ การระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) และธนาคารโลก (World Bank หรื อชื่อเต็ม
International Bank for Reconstruction and Development; IBRD) ที่ตงขึ
ั ้ ้นภายใต้ ข้อตกลง
เบรตตันวูดส์ (Bretton Woods System)12
บทบาทของสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ท วี ขึ น้ ไปอี ก หลัง จากชัย ชนะอย่ า งเบ็ ด เสร็ จ ของพรรค
คอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2492 และปะทุขึ ้นของสงครามเกาหลีในปี 2493 รวมถึงความ
เคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มากขึ ้น13 รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้
การนํ าของประธานาธิ บดีแฮร์ รี เอส. ทรู แมน ที่ มี แนวคิดต่อต้ านคอมมิว นิ สต์ อย่างชัดเจน ได้
10

ณัฐพล ใจจริ ง, "การเมืองไทยสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริ กา,"
(วิ ท ยานิ พ นธ์ รัฐ ศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิต สาขาวิชาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), หน้ า 88, และ Arlene Becker Neher, "Prelude to Alliance: The Expansion of
American Economic Interest in Thailand during the 1940s," p. 402.
11
ณัฐพล ใจจริ ง, "การเมืองไทยสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริ กา,"
หน้ า 87 – 88.
12
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์ เชิง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530 (กรุ งเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย,
2532), หน้ า 3-13.
13
ดู Daniel Fineman, A Special Relationship: the United States and Military Government in
Thailand, 1947-1958 (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997), pp. 89 – 102.
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ประกาศโครงการข้ อที่สี่ (Point Four Project) ซึง่ มุ่งหวังให้ ไทยมีความมัน่ คงทางการเมืองและ
้
านเทคนิคและเงินทุนในการ
เศรษฐกิจ14 โครงการข้ อที่สี่ได้ นําไปสู่การให้ ความช่วยเหลือทังทางด้
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐาน และการสนับสนุนทางทหารของสหรัฐฯ แก่ประเทศไทย15
ซึง่ รัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ของไทยภายใต้ การนําของนายควง อภัยวงศ์และต่อมา
ภายใต้ การนําของจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ ตอบรับการสนับสนุนนี ้เป็ นอย่างดี รายงานองค์ การ
บริหารวิเทศกิจแห่ งสหรั ฐ (United States Operations Mission: USOM) ซึง่ เป็ นหน่วยงาน
หลักในการสนับสนุน “การพัฒนา” ในไทยได้ ชี ้ให้ เห็นว่าตลอดระยะเวลา 6 ปี แรกของโครงการข้ อที่
สี่คือระหว่างพ.ศ. 2494 -2499 สหรัฐอเมริกาได้ ให้ การสนับสนุนแก่ประเทศไทยเป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 99.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยการสนับสนุนในด้ านการพัฒนาระบบการคมนาคมมีสดั ส่วน
มากที่สดุ อยู่ที่ 52.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ รองลงมาเป็ นความช่วยเหลือทางเทคนิคด้ านเกษตรกรรม
และด้ านการทหารที่มีจํานวนเงิน 13 และ 12.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามลําดับ16 นอกจากนี ้การ
สนับสนุนยังมีแนวโน้ มที่เพิ่มมากขึ ้นทุกปี คือ จากอ 8.9 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในพ.ศ. 2494 มาเป็ น
6.5 และ 34.3 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในพ.ศ. 2496 และพ.ศ. 2499 ตามลําดับ แต่กระนัน้ จํานวน
เงินช่วยเหลือดังกล่าวไม่รวมที่ดําเนินการผ่านองค์กรอื่นโดยเฉพาะหน่วยงานด้ านความมัน่ คงและ
กลาโหมของสหรัฐฯ
การให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อันนําไปสู่การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ของประเทศเป็ นเหตุสํา คัญ หนึ่งที่ ส่งผลต่อการขยายตัวของการบริ โภคนํ า้ มันภายในของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคมนาคมทางถนนและทางการบินที่ ส่งผลให้ เกิ ดการเพิ่ม
ปริมาณความต้ องการนํ ้ามันเชื ้อเพลิง

14

หน้ า 89.

15

ณัฐพล ใจจริ ง, "การเมืองไทยสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม ภายใต้ ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริ กา,"

แถมสุข นุ่มนนท์, ความสัมพันธ์ ระหว่ างไทย-สหรั ฐอเมริ กา ภายหลังสงครามโลกครั ง้ ที่สอง
(กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย, 2525), หน้ า 5 – 17; Alexander J. Caldwell, American
Economic Aid to Thailand (Lexington Books, 1974), pp. 38-39.
16
United States Operations Mission, Thai American Economic Cooperation 1951-1956
(Bangkok: USOM, 1957), pp. 2 – 3.
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3.1.1.1 การพัฒนาระบบถนนและการเพิ่มปริ มาณของรถยนต์
ในด้ านการพัฒนาระบบถนน อเล็กซานเดอร์ เจ คาล์ดเวล (Alexander J. Caldwell) ได้
ชี ้ให้ เห็นว่าในช่วงสมัยอาณานิคม ระบบถนนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิได้ ถูกให้ ความสําคัญ
มากเท่ากับระบบราง อย่างไรก็ดี หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองการพัฒนาระบบคมนาคมภายใต้ การ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กาได้ เปลี่ยนมาให้ ความสําคัญอย่างมากกับระบบถนน17 ในทศวรรษแรก
หลังสงคราม ถนนที่สามารถใช้ ได้ ทกุ ฤดูกาลของไทยได้ เพิ่มขึ ้นจากราว 2,000 กิโลเมตรมาเป็ นราว
5,000 กว่ากิโลเมตร18 การลงทุนก่อสร้ างถนนมีอตั ราส่วนร้ อยละ 20 ของเงินลงทุนด้ านการขนส่ง
และคมนาคมของรัฐบาลไทยและสูงกว่าการลงทุนด้ านการรถไฟที่อยู่ที่ร้อยละ 1419 การขยายตัว
ของเครื อข่ายถนนในประเทศดูจะเป็ นเงื่อนไขหลักหนึ่งที่ทําให้ ปริ มาณรถยนต์ของไทยเพิ่มสูงขึ ้น
จาก 23,654 คันในพ.ศ. 2493 มาเป็ น 42,020 คัน และ 53,355 คัน ในพ.ศ. 2495 และ 2498
ตามลําดับ ทังนี
้ ้รถยนต์สว่ นบุคคลมีสดั ส่วนมากที่สดุ ในรถยนต์ทงหมด
ั้
โดยในพ.ศ. 2493 มีจํานวน
้
กตัวอยู่
9,627 คัน พ.ศ. 2495 และพ.ศ. 2498 มี 16,532 และ 20,686 ตามลําดับ ซึง่ ทังหมดกระจุ
ในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล 8,444 คัน 13,869 คันและ 17,427 คันในพ.ศ.
2493 พ.ศ. 2495 และพ.ศ. 249820 การศึกษาของธีโอดอร์ บูลอคคัส (Theodore Bullockus) ได้
ชี ้ให้ เห็นว่าการเพิ่มปริ มาณของรถยนต์บนถนนสมัยใหม่ที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วเสร็ จ ยกตัวอย่าง
เช่น ถนนสายดอนเมือง-สิงห์บรุ ี มีรถยนต์สญ
ั จรสูงสุดประมาณ 378 คันต่อวันในพ.ศ. 2496 ก่อน
เพิ่มเป็ น 513 คันในปี 2497 ถนนสายปากนํ ้า-ฉะเชิงเทราปริ มาณรถยนต์เพิ่มจากสูงสุดที่ 868 คัน
ต่อวันมาเป็ น 1,728 คันต่อวันในระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึงพ.ศ. 2497 และถนนสายปราณบุรี –

17

Alexander J. Caldwell, American Economic Aid to Thailand, p. 13.
18
คณะกรรมการร่ วมมือกับคณะสํารวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก, โครงการพัฒนาการของรั ฐ
สําหรั บประเทศไทย (A public development program for Thailand) (พระนคร: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ, 2503), หน้ า 157 – 161; ดู Theodore Bullockus, “Transportation in Thailand,” (Ph.D.Thesis
American University, 1956).
19
คณะกรรมการร่ วมมือกับคณะสํารวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก, โครงการพัฒนาการของรั ฐ
สําหรั บประเทศไทย (A public development program for Thailand), หน้ า 147.
20
ข้ อมูลตัวเลขเกี่ยวกับรถยนต์ประมวลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สมุดสถิตปิ ระจําปี (พ.ศ. 2493
- 2498 ) (กรุงเทพฯ: งานวารสารสถิติและรายงานสถิติ กองรายงานสถิติ, หลายปี ).
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ชุมพรปริ มาณสูงสุดได้ เพิ่มจาก 215 คันต่อวันในพ.ศ. 2496 มาอยู่ที่ 450 คันต่อวันในพ.ศ. 2497
เป็ นต้ น21
นอกจากเงื่อนไขของการพัฒนาระบบคมนาคมจะเป็ นตัวเร่ งให้ เกิดการเพิ่มจํานวนของ
รถยนต์ แล้ ว ในอี กมุมหนึ่ง วิถีชีวิตและค่านิยมของผู้คนโดยเฉพาะในกรุ งเทพดูจะเป็ นปั จจัยที่
สําคัญอีกประการหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการเพิ่มจํานวนของรถยนต์ด้วย กล่าวคือ การเดินทางของผู้คนใน
กรุ งเทพฯ และอาจรวมถึงหัวเมืองภูมิภาคดูจะเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนสงคราม รถยนต์ได้
กลายมาเป็ นพาหนะสําคัญที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นตามลําดับ พนมเทียน นักเขียนที่มีวยั หนุ่มอยู่
ในช่วงหลังสงคราม ได้ เล่าว่า สังคมกรุ งเทพฯ ทศวรรษก่อน 2500 รถยนต์เป็ นสิ่งที่ แสดงความ
ทันสมัย สังคมของคนมีรถยนต์นงั่ ขับเป็ นสังคมอีกชันหนึ
้ ่งของกรุ งเทพฯ22 เขาได้ บรรยายต่อไปถึง
รายละเอียดว่า สังคมของคนมีรถยนต์ในยุคนัน้ ถ้ ายกเว้ นจากการมีงานสังคม เช่น งานลีลาศ งาน
ประกวดนางสาวไทย หรื องานแสดงออกร้ านหรู ๆ “เวลากลางคืนตอนหัวคํ่าพวกมีรถทังหลายจะ
้
้
พากันขับไปจอดเรี ยงแถวอยู่แถวเยาวราช เพื่อสัง่ อาหารมารับประทาน”23 หลังจากนันบางคนจะ
ไปขับรถกิ นลมหรื อไม่ก็ไปเที่ ยวเต้ นรํ าต่อตามราตรี สโมสร24นอกจากนัน้ ยังเน้ นให้ เห็นอีกว่าใน
ทศวรรษ 2490 อันเป็ นยุคแรกของการมีไนท์ คลับ “ทุกคนที่เข้ าไปล้ วนกระเป๋ าตุงจ่ายกันไม่อนั ้
ทังนั
้ น้ เพราะถ้ าไม่มีเงินก็คงจะไม่เผยอเข้ าไปเที่ยว ทุกคนมีรถยนต์ใช้ หรื อไม่ก็มกั จะต้ องไปเป็ นหมู่
คณะกับคนมีรถยนต์”25 ในทางเดียวกับ วิถีชีวิตและค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย การมีรถยนต์
ไว้ ในครอบครองโดยง่ายในราคาไม่แพงยังเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริ มาณรถยนต์ด้วย
จากปริ มาณรถยนต์เหลือใช้ ของหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างมากมายทัว่ โลกในช่วงหลัง
สงคราม พ่อค้ าชาวไทยจํ านวนหนึ่งได้ เล็งเห็นโอกาสในการทําตลาดรถยนต์เหลือใช้ ดงั กล่าวนี ้
ถาวร พรประภา ที่ต่อมาเป็ นเจ้ าของกิจการประกอบรถยนต์อนั ดับต้ นๆ ของประเทศในทศวรรษ
2500 เป็ นตัวอย่างที่ ดีอันหนึ่ง กิ จการเกี่ ยวกับรถยนต์ ของเขาเริ่ มต้ นมาจาก “การเล็งเห็ นด้ วย
สายตายาวไกลว่ารถยนต์สหประชาชาติที่ใช้ ในระหว่างสงครามมีมากมายและกลายเป็ นของเหลือ
ใช้ เขาคิดว่าถ้ าซื ้อมาขายคงได้ กําไรงาม ดังนันจึ
้ งเดินทางไปประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฮอลแลนด์
21

Theodore Bullockus, Transportation in Thailand, pp. 187-202.
พนมเทียน, ลึกจากลิน้ ชัก: รวมบทความ (กรุงเทพฯ: คเณศบุรี, 2553), หน้ า 75 - 85.
23
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 86.
24
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 87.
25
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 89.
22
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และสิงคโปร์ เพื่อติดต่อซือ้ รถเก่าเหล่านัน้ ถาวรซื ้อได้ เป็ นจํานวนมากและก็ขายหมดเกลี ้ยง”26
นอกจากนี ้ ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2490 บริ ษัทรถยนต์ทงจากสหรั
ั้
ฐอเมริ กา ยุโรป และญี่ปนุ่
โดยเฉพาะบริ ษัทรถยนต์ จากญี่ ปนที
ุ่ ่มีราคาจําหน่ายถูกกว่ารถจากยุโรปและสหรัฐฯ ได้ เริ่ มเป็ น
ตัวเลือกให้ กบั บรรดาคนไทยที่อยากครอบครองรถยนต์ส่วนตัว ในปี 2499 บริ ษัท โตโยต้ า ผู้ผลิต
ุ่ เข้ ามาเปิ ดบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เซลส์ ในประเทศไทยเพื่อทําตลาด
รถยนต์รายใหญ่ของญี่ปนได้
รถยนต์ในประเทศอย่างเป็ นรู ปธรรม27เช่นเดียวกับบริ ษัท แองโกล-ไทย ที่เห็นแนวโน้ มการเติบโต
ของตลาดรถยนต์และได้ เริ่ มทดลองเปิ ดโรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ ดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี 249428
3.1.1.2 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการคมนาคมอื่นๆ
นอกจากการพัฒนาการคมนาคมระบบถนน ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยังปรากฏ
การปรับปรุ งสนามบินดอนเมืองเพื่อตอบสนองการใช้ งานเชิงพาณิชย์และเป็ นศูนย์กลางการบิน
สําคัญแห่งหนึ่งในเครื อข่ายการคมนาคมทางอากาศที่ได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา การ
ปรับปรุงสนามบินในฐานะศูนย์กลางการบินสําคัญของภูมิภาคนี ้ในมุมหนึ่งดูจะมีความสัมพันธ์กบั
ปริ มาณของผู้โดยสารทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการขนส่งทางอากาศของบริ ษัท
เดินอากาศไทยที่ขยายตัวตามไปด้ วย กล่าวคือ ในปี 2490 ผู้โดยสารรวมทุกประเภทอยู่ที่ 4,924
คน ก่อนที่จะเพิ่มเป็ น 36,839 และ 95,053 คนใน พ.ศ. 2495 และ 2500 ในทางเดียวกับการขนส่ง
ทางอากาศที่เพิ่มขึ ้นจาก 38.438 ตันมาเป็ น 655.884 และ 1013.297 ตันในปี 2495 และ 2500 (ดู
ตารางที่ 2)

26

"ถาวร พรประภา คนที่มีทงโชคดี
ั้
และโชคร้ าย," นิตยสารผู้จัดการ (พฤศจิกายน 2529).
"Toyota ผู้ครองถนนเมืองไทย," นิตยสารผู้จัดการ (กันยายน 2544).
28
Suehiro Akira, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985 (Chiang Mai: Silkworm Books,
1996), p. 174. กระนันก็
้ ดี โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทได้ ปิดตัวลงในช่วงทศวรรษ 2500
27
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ตารางที่ 2 ปริมาณการขนส่งและคมนาคมทางอากาศของบริษัทเดินอากาศไทย จํากัด
(พ.ศ. 2490-2500)
ปี
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499

ผู้โดยสาร
4,924
13,054
21,804
23,242
29,024
36,839
38,119
54,224
59,591
82,561

2500

95,053

บรรทุกสิ่งของ (ตัน)
38.44
151.27
342.32
421.68
579.74
655.88
937.41
736.95
869.36
833.39
1,013.30

บรรทุกถุงเมล์ (ตัน)
23.79
49.66
71.84
72.75
95.82
172.35
189.74
283.82
355.22
285.48
375.65

(ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สมุดสถิติรายปี (พ.ศ. 2493-2500)).

ในทศวรรษ 2490 ยังได้ ปรากฏการปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมประเภทอื่นด้ วย
เช่ น เดีย วกัน หากแต่เ ป็ นไปในรู ปของการซ่อ มแซมและปรั บ ปรุ ง มากกว่า การเพิ่ ม หรื อบุก เบิก
เส้ นทาง ดังตัวอย่างเช่น การคมนาคมทางรถไฟที่ได้ มีการปรับปรุ งกิจการเดินรถและสัง่ ซื ้อหัวรถ
จักรดีเซลจํานวน 30 คันในช่วงปี 2498 ถึง 2520 ที่สว่ นหนึ่งได้ รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา
มาทดแทนกั บ หัว รถจัก รไอนํ า้ ที่ มี อ ายุก ารใช้ งานมานานและมี ศัก ยภาพด้ อ ยกว่ า 29 ซึ่ ง การ
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ท างการขนส่ง ที่ ว่า นี เ้ ป็ นส่ว นเสริ ม สํ า คัญ ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
ขยายตัวของอุปสงค์นํ ้ามันในประเทศ นอกเหนือจากการขยายตัวของการใช้ รถยนต์และระบบถนน
ดังที่กล่าวมาแล้ ว
การปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานภายใต้ การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริ กา ทังการพั
้
ฒนาระบบ
ถนนที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริ มาณรถยนต์ การพัฒนาศูนย์กลางทางการบิน และการปรับปรุ งหัวรถ
จักรรถไฟ ดูจะเป็ นพื ้นฐานสําคัญอันส่งผลต่อการพึ่งพาพลังงานเชื ้อเพลิงจากนํ ้ามันปิ โตรเลียมให้
เพิ่มมากขึน้ ตัวเลขการนํ าเข้ านํ า้ มันในทศวรรษ 2490 ชี ใ้ ห้ เห็นว่าประเทศไทยได้ นําเข้ านํ า้ มัน
29

ดู คณะกรรมการร่ วมมือกับคณะสํารวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก, โครงการพัฒนาการของรั ฐ
สําหรั บประเทศไทย (A Public Development Program for Thailand), หน้ า 144.
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เบนซินมากที่สดุ ตังแต่
้ พ.ศ. 2494 และเมื่อมีการนําเข้ านํ ้ามันดีเซลครัง้ แรกในพ.ศ. 2498 นํ ้ามัน
ดีเซลก็มีปริ มาณนําเข้ าเป็ นอันดับสองเรื่ อยมาจนถึงพ.ศ. 2500 สภาพการนําเข้ านํ ้ามันดังกล่าวนี ้
ทําให้ พออนุมานได้ ว่า ท่ามกลางการนําเข้ านํ ้ามันโดยรวมที่เพิ่มสูงขึ ้นโดยตลอด ภาคการขนส่งได้
กลายมาเป็ นภาคการบริ โภคนํา้ มันหลักของประเทศ แทนภาคการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ นํา้ มันเตาเป็ น
วัตถุดบิ หลัก30
3.2 สภาพตลาดและการค้ านํา้ มันในประเทศไทยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ช่ ว งเวลากว่ า ทศวรรษหลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 นอกจากสภาพการบริ โ ภคนํ า้ มัน ใน
ประเทศไทยจะขยายตัวขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนสงครามแล้ ว สภาพตลาด
และการค้ านํ ้ามันของไทยยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงทศวรรษ 2480 ที่
การค้ านํ ้ามันถูกควบคุมโดยรัฐภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม มาสู่การขึ ้นมีบทบาทของ
บริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติในการเข้ ามามีอิทธิพลในตลาดนํ ้ามันไทยที่กําลังขยายตัวจากยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้ วย
3.2.1 ความขาดแคลนนํ ้ามันเนื่องมาจากภาวะสงคราม
ในช่วงต้ นแห่งการยุตลิ งของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเทศไทยประสบปั ญหาการขาดแคลน
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงอย่างหนัก อันมีสาเหตุสําคัญมาจากการร่อยหรอของปริ มาณสํารองนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ในประเทศและการที่แทบไม่มีอปุ ทานนํ ้ามันจากต่างประเทศมาเสริ มทดแทนความต้ องการ ตลอด
ช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานนํา้ มันที่ร้อยรัดประเทศไทยกับพื ้นที่ผลิตและกลัน่ นํ ้ามัน
เชื อ้ เพลิงได้ ถูกตัดขาดลงอย่างแทบจะสิ ้นเชิง การค้ านํา้ มันสําเร็ จรู ประหว่างไทยกับบริ ษัทของ
สหรั ฐ อเมริ ก าและอัง กฤษซึ่ง มี ฐ านหลัก ที่ สิ ง คโปร์ ไ ด้ ยุติล ง และถึ ง แม้ ญี่ ปุ่ นจะสัญ ญาเข้ า มา
ช่วยเหลือทังในฐานะผู
้
้ สนับสนุนและผู้ค้านํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั ไทย หากแต่ประเทศไทยแทบจะมิได้
รั บ นํ า้ มัน จากญี่ ปุ่ นเลย เนื่ อ งจากญี่ ปุ่ นต้ อ งใช้ นํ า้ มัน เป็ นยุท ธปั จ จัย ในสงครามที่ กํ า ลัง ขยาย
ขอบเขตกว้ างขวางออกไป ยิ่งไปกว่านันในหลายครั
้
ง้ ญี่ปนยั
ุ่ งรบกวนฝ่ ายไทยให้ จําหน่ายนํ ้ามันแก่
ุ่ นกรณีพิเศษด้ วย ทําให้ ปริ มาณนํ ้ามันสํารองของไทยลดน้ อยถอย
เจ้ าหน้ าที่และพ่อค้ าของญี่ปนเป็
ลงตามลําดับและภาวะการขาดแคลนนํา้ มันในประเทศได้ เริ่ มทวีความรุ นแรงขึ ้นอย่างมาก จน
30

ในพ.ศ. 2493 ปริ มาณการนําเข้ านํ ้ามันเตายังคงสูงเป็ นอันดับหนึ่ง คือ อยู่ที่ประมาณ 113 ล้ านลิตร
ขณะที่นํ ้ามันเบนซินมีการนําเข้ าประมาณ 110 ล้ านลิตร (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
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เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 รัฐบาลจําเป็ นที่จะต้ องงดการจําหน่ายนํา้ มันให้ แก่ประชาชนและ
หน่ ว ยราชการ เพื่ อสํา รองนํ า้ มัน ไว้ ใ ช้ ใ นหน่ว ยราชการที่ มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ม ากที่ สุดซึ่ง ก็ มี
ปริมาณพอใช้ เพียง 2 เดือน31
สภาพความขาดแคลนนํ ้ามันที่สืบเนื่องมาจนสงครามยุติ ได้ ทําให้ รัฐบาลไทยในช่วงหลัง
สงคราม พยายามที่จะแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน กรมเชื ้อเพลิงในฐานะหน่วยงานหลักที่ดแู ลด้ าน
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงของประเทศได้ “วิ่งเต้ นติดต่อกับทางการทหารของอังกฤษขอนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของ
ุ่
เขาโดยขอนํ ้ามันของญี่ปนที
ุ่ ่ยงั คงมีเหลืออยู่ในประเทศ และขอจากสิงคโปร์ เพราะทราบว่าญี่ปนมี
นํ ้ามันอยู่ที่สิงคโปร์ มาก สําหรับของญี่ปนในประเทศเราเขาได้
ุ่
ให้ มาเล็กน้ อย แล้ วก็งดบอกว่าหมด
ยังมีเหลือบ้ างเขาจะเอาไว้ ใช้ ของเขาเอง ส่วนนํ า้ มันทางสิงคโปร์ เขาไม่มีเรื อส่งให้ ”32 ทางกรม
เชื ้อเพลิงจึงได้ จดั หาเรื อไปรับนํ ้ามันที่สงิ คโปร์ 2 ลํา คือ เรื อบางนราของบริษัทเดินเรื อไทยและเรื อพ
งันของกองทัพเรื อ อย่างไรก็ดี เรื อทัง้ 2 ลําที่สง่ ไป “เที่ยวหนึ่งจะบรรทุกนํ ้ามันชนิดต่างๆ มาได้ ราว
1,000 กิโลลิตร เที่ยวหนึ่งก็กินเวลาราว 3 เดือน นํ ้ามันจํานวน 1,000 กิโลลิตรนี ้เป็ นจํานวนน้ อย
มาก เพราะเวลาปรกติเราต้ องใช้ ถึง 10,000 กิโลลิตรต่อเดือน”33 ในแง่นี ้จะเห็นได้ วา่ แม้ รัฐบาลไทย
จะสามารถจัดหานํา้ มันเข้ ามาตอบสนองความต้ องการภายในประเทศได้ ในระดับหนึ่ง หากแต่
ปริ มาณนํา้ มันดังกล่าวก็เพียงพอแต่ความต้ องการที่จําเป็ นของภาครัฐเท่านัน้ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของภาคส่ว นอื่ น ๆ รวมถึ ง สนับ สนุน การฟื ้น ฟูป ระเทศที่ บ อบชํ า้ จาก
สงครามได้

31

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , เลข 17/213, หนังสือของกระทรวงกลาโหม ที่ 687/2488 ลง
วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2488. อ้ า งถึ ง ใน ทวี พานิ ช วัฒ นาเจริ ญ , “บทบาทบริ ษั ท นํ า้ มัน ข้ า มชาติ ที่ มี ต่ อ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), หน้ า 90.
32
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/4 (ปึ ก 1 ใน 3). เรื่ อง “การจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงหลัง
สงคราม” (29 ธันวาคม 2488).
33
เรื่ องเดียวกัน. นอกจากนี ้พึงจะกล่าวด้ วยว่า “นํ ้ามันจํานวน 1,000 กิโลลิตรนี ้ ทางอังกฤษได้ แจ้ งมา
ว่าจะให้ แก่ราชการทัง้ 3 กองทัพไม่ได้ และที่จะจ่ายต้ องจ่ายในสิ่งที่จําเป็ นสําหรับประเทศโดยประหยัด เช่น การ
ป้องกันโรค การปราบปรามความไม่สงบ และการผลิตข้ าว ตลอดจนการสาธารณูปโภคเท่านัน”
้
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3.2.2 การกลับมาของ “ผู้ยิ่งใหญ่” (The Majors)34
ในช่วงเวลาเดียวกับที่รัฐบาลไทยกําลังแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนนํ ้ามันหลังสงครามโลก
ตัวแทนระดับบริ หารของบริ ษัทนํ ้ามันยักษ์ ใหญ่ข้ามชาติ 2 คน คือ อี เจ ฟี (E. J. Fee)35 ตัวแทน
ของสแตนดาร์ ดแวคคัมออยล์ (The Standard Vacuum Oil Company) และ เจ เอ็ม อีแวนส์
(J. M. Evans)36 ตัวแทนบริ ษัทรอยัล ดัทช์ เชลล์ (The Royal Dutch Shell) ได้ เดินทางจากสิงคโปร์
มายังกรุ งเทพฯ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่นํ ้ามันเชื ้อเพลิงของสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือในการจัดหา
นํา้ มันให้ กับกองทหารฝ่ ายสัมพันธมิตรและพลเรื อนไทยอันมีส่วนช่วยบรรเทาความขาดแคลน
นํ ้ามันลงไปบางส่วน นอกจากนี ้ จากแนวโน้ มที่ความต้ องการนํ ้ามันในไทยน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้น
จากการฟื น้ ฟูประเทศและการปรับเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจสูก่ ารผลิตอุตสาหกรรมที่มีสหรัฐอเมริ กา
เป็ นศูนย์ กลาง บริ ษัทนํ า้ มันทัง้ สองแห่งได้ แลเห็นโอกาสที่ จะกลับมาลงทุนทํ าการค้ านํ า้ มันใน
้ และอีแวนส์ก็ได้ จัดทําแผนเพื่อกลับมาเปิ ดกิจการประเทศไทยอีกครัง้
ประเทศไทยอีกครัง้ 37 ทังฟี
หนึ่ง ภายใต้ ความตกลงร่ วมกันของผู้มีอํานาจจากอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาในศูนย์ บัญชาการ
แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Command – SEAC) ที่เห็นว่า “กิจการนํ ้ามัน

34

“ผู้ยิ่งใหญ่” (The Majors หรื อ Supermajor) หรื อ “พี่สาวทังเจ็
้ ด” (The Seven Sisters) เป็ นคําที่ใช้
เรี ยกแทนเหล่าบรรดาบริ ษั ท นํ า้ มันยักษ์ ใ หญ่ ของโลก 7 บริ ษั ท ที่มีเครื อ ข่ายการค้ า การขนส่ง และการผลิต
กว้ างขวางครอบคลุมทัว่ โลก และบรรรดาบริ ษัทเหล่านี ้ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1970 ได้ ควบคุมปริ มาณนํ ้ามัน
สํารองมากกว่า ร้ อยละ 70 ของนํ า้ มัน สํารองทัง้ โลก บริ ษั ทเหล่า นี ป้ ระกอบไปด้ ว ย บริ ษั ท บริ ทิชปิ โตรเลียม
(British Petroleum) บริ ษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ (Royal Dutch Shell) บริ ษัท สแตนดาร์ ดออยล์แห่งแคลิฟอเนียร์
(Standard Oil of California (SoCal)) บริ ษัท สแตนดาร์ ดออย์แห่งนิวเจอซีย์ (Standard Oil of New Jersey
(Esso)) บริ ษัท สแตนดาร์ ดออยล์แห่งนิวยอร์ ค (Standard Oil Co. of New York (Socony)) และบริ ษัท เทซาโก
(Texaco) ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท เหล่ า นี ไ้ ด้ เ ริ่ ม ร่ ว มมื อ ลงทุน ในการสํ า รวจ ผลิ ต และการกลั่น นํ า้ มัน ตะวัน ออกกลาง
โดยเฉพาะประเทศอิหร่านผ่านบริษัท อิหร่านเนี่ยนออยล์ ปารติสิแพนท์ (Iranian Oil Participants Ltd (IOP)) ใน
ค.ศ. 1954 หรื อ พ.ศ. 2497 ดู Anthony Sampson, The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the
World They Shaped (New York: Viking Press, 1975), pp. 1-17.
35
ต่อมามีตําแหน่งเป็ น ผู้จดั การสแตนดาร์ ดแวคคัม่ ออยล์ ประจําประเทศไทย
36
ต่อมามีตําแหน่งเป็ นผู้ช่วยผู้จดั การบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จํากัด
37
Neher, "Prelude to Alliance: The Expansion of American Economic Interest in Thailand
during the 1940s," p. 402.
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(ในฐานะยุทธปั จจัยหนึ่ง) ควรออกจากการควบคุมในมือของรัฐบาลสยามสู่การดูแลของบริ ษัท
นํ ้ามันโดยเร็วที่สดุ ”38
จากยุทธศาสตร์ และแผนงานหลังสงครามของบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติทงสอง
ั้
ส่งผลให้ ตงแต่
ั้
ต้ น พ.ศ. 2489 ได้ เริ่ มมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทนํ ้ามันต่างประเทศหลายครัง้ ด้ วยกัน
ฝ่ ายบริ ษัทต่างประเทศได้ ยื่นข้ อเสนอให้ มีการยกเลิกพระราชบัญญัตเิ ชื ้อเพลิง พ.ศ. 2481 ส่วนฝ่ าย
ไทยที่ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็ นตัวแทนได้ ยื่นเงื่ อนไข (ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มีนาคม
2489) ว่า “ก. ให้ บริ ษัทเก็บนํ ้ามันสํารองไว้ ให้ พอใช้ เป็ นเวลา 1 เดือน ข. ให้ บริ ษัทรับซื ้อโรงกลัน่
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในราคาซึง่ จะได้ ตกลงซื ้อกัน และ ค. ให้ บริษัทรับคนงานของกรมเชื ้อเพลิง”39 การ
เจรจาดูจะได้ ข้อยุติในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2489 โดยมีสาระสําคัญว่ารั ฐบาลไทยจะ
ดําเนินการยกเลิกพระราชบัญญัติเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2481 ผ่านการประกาศพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัตินํา้ มันเชือ้ เพลิงเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2489 และบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศ
ยอมรับเงื่อนไขที่จะรับซื ้อโรงกลัน่ นํ ้ามันขนาดเล็กของรัฐบาล และรับคนงานเดิมของกรมเชื ้อเพลิง
แต่บริ ษัททังสองไม่
้
ยอมรับเงื่อนไขที่จะให้ มีการสํารองนํา้ มันด้ วยเหตุผลว่าจะต้ องใช้ ทุนนอนนิ่ง
มาก40 ในเวลาไล่เลี่ยกัน คือ วันที่ 15 เมษายน 2489 กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ ให้ “คํามั่น
ประกัน” กับบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศทังสอง
้ ว่ารัฐบาลไทยและกรมเชื ้อเพลิงอันเป็ นหน่วยงานของ
ไทยจะยุตกิ ารขายนํ ้ามันให้ กบั ประชาชนและจํากัดการจําหน่ายแต่เพียงหน่วยราชการ41 และอีก 1
ปี ต่ อ มารั ฐ บาลไทยได้ ทํ า ความตกลงเพิ่ ม เติม กับ บริ ษั ท นํ า้ มัน ฯ ในการขายและเช่ า สิ ท ธิ์ แ ละ
ผลประโยชน์ในโรงงาน เครื่ องอุปกรณ์ ของกรมเชื ้อเพลิงที่ช่องนนทรี และเกาะปรงเพื่อประโยชน์ใน
การจัดหานํ ้ามันอันส่งผลให้ มีการลดขนาดกรมเชื ้อเพลิง เป็ นแผนกเชื ้อเพลิง กระทรวงกลาโหม ที่มี
หน้ าที่ในการจัดหานํ ้ามันให้ กบั หน่วยงานรัฐแต่เพียงอย่างเดียว42

38

Ibid., p. 404.
39
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “บันทึกเรื่ องนํ ้ามัน” (13 มกราคม 2493), หน้ า 2-3.
40
เรื่ องเดียวกัน.
41
Arlene Becker Neher, "Prelude to Alliance: The Expansion of American Economic Interest
in Thailand during the 1940s," p. 410. และ ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, “บทบาทบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่มีต่อ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศไทย,” หน้ า 94-95. และ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “บันทึก
เรื่ องนํ ้ามัน” (13 มกราคม 2493).
42
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “บันทึกเรื่ องนํ ้ามัน” (8 กุมภาพันธ์ 2493).
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ผลการเจรจาและข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทนํา้ มันฯ และรัฐบาลไทยที่เกิดขึน้ ในช่วง พ.ศ.
2489 – 2490 นอกจากจะยังผลให้ เกิดการลดบทบาทการค้ านํ ้ามันของรัฐบาลแล้ ว ในอีกมุมหนึ่ง
การยกเลิกพระราชบัญญัตินํ ้ามันเชื ้อเพลิงฯ ยังส่งผลให้ รัฐบาลหมดบทบาทในการควบคุมราคา
การนําเข้ า และการตรวจตราการค้ านํ ้ามัน รวมถึงยกเลิกการผูกขาดการกลัน่ กรองนํ ้ามันด้ วย แต่
กระนัน้ ปรากฏข้ อมูลว่าในหลายช่วงเวลารัฐบาลได้ ใช้ วิธีทางอ้ อมในการควบคุมราคานํ ้ามันใน
ประเทศมิให้ สงู หรื อแตกต่างจากต่างประเทศมากเกินไปผ่านการเจรจากับบริ ษัทนํ ้ามันฯ ตามแต่
ละกรณีและการใช้ พระราชบัญญัตปิ ้ องกันการค้ ากําไรเกินควร43
อาจกล่าวได้ ว่าในช่วงต้ นทศวรรษ 2490 รัฐบาลไทยได้ ลดบทบาททางการควบคุมและ
การค้ านํ ้ามันจากแต่เดิมที่แทบจะผูกขาดแต่เพียงรายเดียวตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2480 เป็ นต้ นมา โดย
บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ 2 บริ ษัท คือ บริ ษัทสแตนดาร์ ดแวคคัมออยล์ และบริ ษัทรอยัลดัทช์เชลล์
ได้ มีบทบาทนําในตลาดนํ ้ามันของไทยแทบจะทังหมด
้
เหลือแต่เพียงในส่วนของการจัดหานํ ้ามันแก่
ส่วนราชการเท่านันที
้ ่แผนกเชื ้อเพลิงยังค่อนข้ างมีบทบาทสําคัญอยู่ในการคัดเลือกเอกชนเพื่อเป็ น
คู่สญ
ั ญาในการจัดหานํ ้ามันให้ กบั แผนกฯ ก่อนที่จะจําหน่ายหรื อจัดส่งให้ กบั หน่วยราชการอีกต่อ
หนึ่ง พึงจะกล่าวเช่นกันว่าในช่วงต้ นทศวรรษ 2490 บริ ษัทคาลเท็กซ์ (Caltex- California Texas
Oil Company) เป็ นบริ ษัทต่างชาติอีกรายหนึง่ ที่ได้ เข้ ามาดําเนินกิจการในไทย44
3.2.3 แบบแผนของกิจการนํ ้ามันเอกชนในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
การประกอบกิจการนํ ้ามันของบริษัทข้ ามชาติในไทยสะท้ อนให้ เห็นถึงแบบแผนทางการค้ า
ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึง กัน กล่า วคือ เป็ นการกระทํ า ผ่า น “บริ ษั ท สาขา” ในไทยที่ เ ชื่ อ มโยงกับ
“บริษัทแม่” ในต่างประเทศ ที่จะสนับสนุนด้ านเงินทุนและนํ ้ามันสําเร็ จรูปสําหรับการค้ า รวมถึงการ
้
และเล็กเป็ น
กําหนดราคา โดยที่บริ ษัทสาขาเหล่านี ้จะมีพ่อค้ าหรื อนายทุนภายในประเทศทังใหญ่
ผู้แทนจําหน่ายหรื อบริ ษัทนายหน้ าอีกทอดหนึ่ง บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศที่มีลกั ษณะเป็ น “บริ ษัท
43

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร.0201.35.1/16. เรื่ อง “บริษัทนํ ้ามันขึ ้นราคานํ ้ามัน” (2492).
44
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2503 – 2519 (กรุงเทพ: องค์การเชื ้อเพลิง
, 2500), หน้ า 35. คาลเท็กซ์เข้ ามาดําเนินกิจการค้ านํ ้ามันในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกในช่วงต้ นทศวรรษ 2490
ภายใต้ ชื่อ บริ ษัทนํ ้ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จํากัด มีฐานะเป็ นสาขาของบริ ษัท คาลเท็กซ์ ปิ โตรเลียม คอร์ ปอร์ เรชัน่
(Caltex Petroleum Cooperation) ซึง่ เป็ นการร่วมทุนระหว่างบริ ษัทเท็กซาโก (Taxaco) และบริ ษัทสแตนดาร์ ด
ออยล์แห่งคาลิฟอร์ เนียร์ (Standard Oil of California) ยักษ์ ใหญ่แห่งวงการนํ ้ามันโลก ดู สนิทวงศ์ เจริ ญรัตตะ
วงศ์, "คาลเท็กซ์ตกตํ่าจริงหรื อ?," นิตยสารผู้จัดการ (มกราคม 2540).
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ข้ ามชาติ” (Multinational Enterprise-MNEs) เหล่านี ้ นอกจากจะมีส่วนสําคัญในการสร้ างความ
มัง่ คัง่ ให้ กบั ประเทศแม่ที่บริ ษัทเหล่านี ้จดทะเบียนหรื อถือหุ้นในบริ ษัทอยู่แล้ ว ยังมีสว่ นอย่างสําคัญ
ที่ ทําให้ เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในโลกทุนนิยมด้ วย45 ในทางเดียวกัน วอลเตอร์ เจ เลวี
(Walter J. Levy) ผู้เชี่ยวชาญด้ านนโยบายนํ ้ามัน ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าบริ ษัทข้ ามชาติอย่างเช่นบริ ษัท
นํ ้ามันขนาดใหญ่ มีสว่ นอย่างสําคัญต่อการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการต่างประเทศของ
ประเทศ “เจ้ าของ” โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้ เอื ้อต่อการเติบโตของบริษัทที่มีเครื อข่ายอยูท่ วั่ โลก46
นอกจากนี ้ “บริ ษัทแม่” ยังมีบทบาทสําคัญในการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของกิจการที่มี
ส่วนช่วยเสริ มสภาพการค้ าของเครื อข่ายบริ ษัทสาขาด้ วย ในช่วง พ.ศ. 2493 จากการขยายตัวของ
การบริ โภคนํ ้ามันในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ บริ ษัทเชลล์แห่งประเทศไทยหรื อบริ ษัทตราหอยได้
ดําเนิ นโครงการจัดสร้ างคลังนํ า้ มันในต่างจังหวัด อันได้ แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่และนครราชสีมา
ตลอดจนการขนส่งนํ ้ามันผ่านรถไฟที่จะมีการสัง่ ซื ้อรถพ่วงบรรทุกนํ ้ามันมาเฉพาะ โดยการขนส่ง
นํ า้ มัน ในวิ ธีนี จ้ ะทํ า ให้ สามารถจัดส่ง นํ า้ มัน ได้ ในปริ มาณที่ ม ากขึน้ กว่าเดิม ที่ ข นส่งแยกเป็ นถัง
แกลลอน47 ในทางเดียวกับบริ ษัท สแตนดาร์ ดออยล์ ที่ได้ เริ่ ม “ขยายงานและบูรณะงานด้ านคลัง
นํ ้ามันต่างจังหวัด เช่น ที่ลําปางและเชียงใหม่” ตังแต่
้ พ.ศ.249448 ในความเห็นของบริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างประเทศทัง้ สอง คลังนํ า้ มันในต่างจังหวัดส่วนหนึ่งจะช่วยป้องกัน การขาดแคลนนํ า้ มันอัน
เนื่องมาจากปั ญหาด้ านการขนส่ง และ “เป็ นวิธีซงึ่ ก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจในแขนง
อื่นๆ รัฐบาลหลายประเทศจึงสนับสนุน”49
สภาพตลาดและกิจการนํ ้ามันภายในของไทยช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากที่กล่าวมา
จะเห็นได้ ว่าเกือบทังหมดอยู
้
่ภายใต้ อิทธิพลของบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติจากต่างประเทศ ที่ได้ เข้ ามา
45

ดู George Philip, The Political Economy of International Oil (Edinburgh: Edinburgh Press,
1994), pp. 135-150.
46
ดู Walter J. Levy, "The Role of Amercan Oil in the World," Oil Strategy and Politics, 19411981 (Colorado: Westview Press, 1982), pp. 77-83.
47
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร.0201.35.1/2. เรื่ อง“บรรทึกเรื่ องการขนส่งนํ ้ามันทางรถไฟ ถึงนายก
จาก เจ เอม อีแวน” (8 เมษายน 2493).
48
บริ ษัทเอสโซ่สแตนดาร์ ดประเทศไทย, ความรู้ คือประทีปฉบับพิเศษ: 90 ปี แห่ งความก้ าวหน้ า
(กรุงเทพฯ: บริษัทเอสโซ่สแตนดาร์ ด, 2527), หน้ า 8.
49
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร.0201.35.1/22. เรื่ อง“บรรทึกเรื่ องการขนส่งนํ ้ามันทางรถไฟ ถึงนายก
จาก เจ เอม อีแวน” (8 เมษายน 2493).
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ปั กหลักในประเทศไทยแทบจะทันทีหลังจากสงครามยุติ อันเนื่องมาจากภาครัฐที่ได้ ทําหน้ าที่ค้า
นํา้ มันภายในประเทศและมีโครงสร้ างพืน้ ฐานรองรับการค้ านํา้ มันอย่างครอบคลุมตังแต่
้ ปลาย
ทศวรรษ 2470 ได้ ถกู จํากัดด้ วย “คํามัน่ ประกัน” พ.ศ. 2489 ที่จะลดบทบาทภาครัฐในการมีสว่ น
ร่ วมและควบคุมตลาดนํา้ มันในประเทศ อย่างไรก็ดี เสถี ยรภาพในการดําเนินกิจการนํา้ มันของ
บริ ษัทข้ ามชาติเหล่านี ้ดูจะเริ่ มประสบปั ญหาตังแต่
้ ช่วงต้ นทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา ภายหลังการ
ขึ ้นมามีอํานาจของรัฐบาลภายใต้ การนําของทหารหลังการรัฐประหารในปี 2490 และการก่อตัว
ของกระแสความไม่พอใจบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่ควบคุมราคานํ ้ามันภายในประเทศอย่างแทบจะ
เบ็ดเสร็ จ
3.3 ปฐมบทแห่ งความไม่ ลงรอย: การต่ อรองเพื่อมีส่วนร่ วมในอุตสาหกรรมนํา้ มันของรั ฐ
และชนชัน้ นําไทย
หลัง การรั ฐ ประหารใน พ.ศ. 2490 ที่ นํ า มาสู่ก ารขึน้ มี อํ า นาจของกลุ่ม การเมื อ งและ
นายทหารที่เคยมีบทบาทในช่วงทศวรรษ 2480 และส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอมพล ป. พิบลู
สงคราม มีความคิดที่ไม่พอใจการครอบงําเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก ได้ ปรากฏความไม่ลง
รอยในอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันระหว่างรัฐบาลไทยกับบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติทงั ้ 3 แห่งหลัก
คือ บริ ษัทสแตนดาร์ ด ออยล์ บริ ษัทรอยัลดัทช์เชลล์ และบริ ษัทคาร์ ลเท็กซ์ โดยเฉพาะในประเด็น
ของกระแสข่าวที่รัฐบาลไทยพยายามเข้ ามามีส่วนร่ วมในการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามัน ประเด็น
การประมูลนํ ้ามันเพื่อใช้ ในกิจการรัฐของแผนกเชื ้อเพลิง กระทรวงกลาโหม และประเด็นเกี่ยวกับ
การปรับขึ ้นราคาจําหน่ายนํ ้ามันสําเร็จรูปของบริษัทนํ ้ามันต่างประเทศ
ในช่วงต้ นทศวรรษ 2490 ได้ ปรากฏกระแสข่าวที่รัฐบาลและชนชันนํ
้ าไทยพยายามเข้ ามามี
ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันกับประชาชนภายในประเทศ โดยการฟื น้ ฟูกรมเชื ้อเพลิง
ขึ ้นมาใหม่ อันเป็ นการละเมิดต่อ “คํามัน่ ประกัน” พ.ศ. 2489 ที่รัฐบาลไทยสัญญากับบริ ษัทนํ ้ามัน
ข้ ามชาติว่าจะถอนตัวและไม่ยุ่งเกี่ ยวกับการค้ านํ า้ มันทั่วไปของประเทศ กระแสข่าวดังกล่าวนี ้
เกิดขึ ้นท่ามกลางการก่อตัวของความไม่พอใจจากชนชันนํ
้ าทางการเมืองจํานวนหนึ่งที่มีความรู้สกึ
ว่าประเทศไทยกําลังถูกบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติกดขี่และรัฐบาลไทยควรดําเนินการเพื่อต่อต้ านการ
กดขี่ แ ละครอบงํ า ตลาดนํ า้ มัน จากบริ ษั ท ข้ า มชาติ ดัง คํ า อภิ ป รายของ นายฟื ้น สุพ รรณสาร
ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ต่อนโยบายด้ านอุตสาหกรรมของรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์
ที่ขึ ้นมามีอํานาจในปี 2490 ว่า “ความจริ งนัน้ [โรงกลัน่ นํ ้ามันที่ช่องนนทรี – ผู้เขียน] ประโยชน์เห็น
อยู่ชดั ๆ ญาติพี่น้องทังหลายได้
้
ใช้ นํ ้ามันในเวลาสงครามแดงๆ ดําๆ ก็ตามก็พออยู่กันไปได้ แล้ ว
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เห็นไหมเหตุการณ์ปรากฏขึ ้นแล้ ว เดี๊ยวนี ้เอง เดี๊ยวนี ้ท่านซื ้อนํ ้ามันปี๊ บละ 58 บาท ข้ าพเจ้ าคิดว่าถ้ า
โรงงานกลัน่ นํ ้ามันของเรายังอยู่และเราสามารถที่จะกลัน่ ของเราได้ ให้ มนั แบ่งปั นกันไปในตัว ถึง
ของๆ เราจะไม่ดี ถ้ าราคาแพงถึงขนาดก็ยงั ซื ้อถูกได้ ”50 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2492 ได้ มีการ
พบปะระหว่างหม่อมหลวงขาบ กุญชร ปลัดกระทรวงกลาโหม กับผู้จดั การบริ ษัทในกรุงเทพฯ โดย
“ทังสามบริ
้
ษัท พูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า ได้ ทราบข่าวแพร่ สะพัดทังในอเมริ
้
กาและยุโรป ว่ารัฐบาล
ไทยกําลังทาบทามหาซื ้อเครื่ องกลัน่ กรองนํ ้ามันและถังบรรจุนํ ้ามันเพื่อมาทําเอง”51 ต่อมาในช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2493 บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศได้ ยื่นบันทึกที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการสร้ างถังเก็บ
นํ า้ มัน ของแผนกเชื อ้ เพลิง ซึ่ง บริ ษั ท นํ า้ มัน ทัง้ สามต่า งเกรงว่าการสร้ างถัง ดัง กล่าวจะเป็ นการ
ดําเนินการขันแรกที
้
่จะนําไปสู่การขายนํ ้ามันแข่งกับเอกชน ทางรัฐบาลไทยได้ ปฏิเสธทังสองกรณี
้
และการสร้ างถังนํ ้ามันเพื่อให้ มีนํ ้ามันสํารองไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน เพื่อความจําเป็ นในการใช้ นํ ้ามัน
ของหน่วยราชการ และองค์การสาธารณูปโภค มิได้ มีเจตนาอย่างอื่น52
ช่วงเวลาใกล้ เคียงกับการปรากฏกระแสข่าวที่รัฐบาลไทยพยายามเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
อุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันของประเทศ ยังได้ เกิดความไม่ลงรอยระหว่างรัฐบาลไทยและบริ ษัท
นํ า้ มั น ต่ า งประเทศในเรื่ องการประมู ล นํ า้ มั น เพื่ อ ใช้ ในกิ จ การรั ฐ ของแผนกเชื อ้ เพลิ ง
กระทรวงกลาโหมด้ วย ทางบริ ษัทฯ มีความเห็นว่ารัฐบาลไทยมีการทําสัญญาลับโดยไม่เป็ นที่รับรู้
ของบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศอันได้ แก่ บริ ษัทสแตนดาร์ ด แวคคัม ออยล์ และบริ ษัท รอยัลดัทช์
เชลล์ รวมถึงมิได้ ทําตามข้ อตกลงในการเปิ ดโอกาสให้ เอกชนมีการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
ตังแต่
้ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2492 ได้ มีการประท้ วงจากบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ และ
เอกอัครทูตอเมริ กันและอังกฤษหลายครัง้ เกี่ยวกับการที่ แผนกเชื ้อเพลิง กระทรวงกลาโหมได้ ทํา
หรื อกําลังทําสนธิสญ
ั ญาลับๆ กับบริ ษัทต่างประเทศรายอื่นโดยไม่เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทเหล่านี ้เข้ า
เสนอราคาแข่งขันตามคํามัน่ ประกันที่กระทรวงพาณิชย์เคยให้ ไว้ 53กระทรวงกลาโหมตอบโต้ ว่าได้ มี
50

“การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม,” รายงานการประชุมรั ฐสภา ครั ง้ ที่ 3/2481, หน้ า

483.
51

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/4 (ปี ก 2 ใน 3). เรื่ อง “บันทึก การพบกับผู้จดั การบริ ษัท
นํ ้ามันต่างๆ ในกรุงเทพฯ” (20 สิงหาคม 2492).
52
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, สร.0201.35.1/23. เรื่ อง “บันทึกเรื่ อง บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศยื่นบันทึก
เกี่ยวกับแผนกเชื ้อเพลิงจะสร้ างถังเก็บนํ ้ามัน โดยกรมเศรษฐการ” (15 สิงหาคม 2493).
53
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “การสัง่ ซื ้อนํา้ มันรถยนต์จาก S. Jardine
Company” (13 ธันวาคม 2491); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “บันทึกเรื่ อง นํ ้ามัน”
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การเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทฯ เข้ าเสนอราคามาแล้ ว แต่มิอาจตกลงขายให้ ได้ เพราะราคาสูงกว่าบริ ษัท
อื่น ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ให้ ความเห็นว่าแม้ จะมีการเรี ยกประมูลจริ ง “แต่
เท่าที่ได้ ทราบมา เข้ าใจว่า ได้ เปิ ดเรี ยกประมูลโดยให้ เวลาเพียง 2-3 ชัว่ โมง หรื อ 1 วันเท่านันที
้ ่ จะ
ยื่นประมูล ซึ่งทัง้ นีไ้ ม่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ แก่บริ ษัทนํา้ มันอื่นๆ เพียงพอ”54 อย่างไรก็ดี กระแส
ความไม่ลงรอยในประเด็นนี ้ดูจะเริ่ มห่างหายไปในช่วงต้ นพ.ศ. 2493
ประเด็นความไม่ลงรอยอันสุดท้ ายระหว่างรัฐบาลไทยและบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศในช่วง
ต้ น ทศวรรษ 2490 คื อการปรั บขึน้ ราคานํ า้ มันของบริ ษั ท นํ า้ มันต่างประเทศ กรณี นี เ้ ป็ นผลสืบ
เนื่องมาจากการยกเลิกพระราชบัญญัติเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2481 ใน พ.ศ. 2489 ที่สง่ ผลให้ รัฐบาลหมด
บทบาทในการควบคุมราคานํ า้ มันภายในประเทศ โดยในช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2492
บริ ษั ท นํ า้ มัน ต่า งประเทศทัง้ สามแห่ ง ได้ ป ระกาศขึน้ ราคาขายปลีก ราคานํ า้ มัน ทุก ประเภทอี ก
ประมาณลิตรละ 10 สตางค์โดยอ้ างว่าสืบเนื่องมาจากการลดค่าเงินของเงินปอนด์ และ “ไม่มีการ
แจ้ งให้ กระทรวงพาณิชย์ทราบก่อน แต่แจ้ งวันที่ทําการขึ ้นราคาแล้ ว” นํ ้ามันเบนซินในพระนครและ
ธนบุรี และต่างจังหวัดมีการประกาศราคากํ าหนดสูงสุดอยู่ที่ 1.30 บาท ตามพระราชบัญญัติ
การค้ า กํ า ไรเกิ น ควร การขึน้ ราคานํ า้ มัน ดัง กล่า วจึ ง เป็ นการละเมิ ด กฎหมาย 55 เทพ โชตินุชิ ต
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ แสดงความคิดเห็นว่า “บริ ษัทฯ ได้ กระทําไปตามความ
เห็นชอบโดยลําพัง” โดยไม่มีการปรึ กษาหรื อแจ้ งกับทางกระทรวงฯ ก่อนและให้ ส่งหนังสือให้ ทาง
้ ดี กระทรวงพาณิชย์มีความเห็นว่า
กระทรวงการต่างประเทศสังเกตการกระทําดังกล่าว56 กระนันก็
“เมื่อรู ปการณ์ เป็ นเช่นนี ้โดยที่ปัญหาเรื่ องนํ ้ามันเป็ นเรื่ องใหม่ การปฏิบตั ิการรุ นแรงอย่างใดไป ก็
อาจกระทบกระเทือนการเมืองระหว่างประเทศ” จึงเห็นควรให้ ออกประกาศคณะกรรมการกลาง
ป้องกันการค้ ากําไรเกินควร กําหนดราคาควบคุมการขายปลีกเพิ่มขึ ้น คือ ลิตรละ 1.40 บาท57 ทัง้
ในกรุ งเทพฯ และธนบุรี และควรให้ บริ ษัทชี ้แจงเหตุผลให้ ทราบก่อน58 ทําให้ กระแสความขัดแย้ ง
54

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “การสัง่ ซื ้อนํ ้ามันของรัฐบาลไทย” (8 กุมภาพันธ์

55

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร.0201.35.1/16. เรื่ อง “บริ ษัทนํ ้ามันขึ ้นราคานํ ้ามัน” (24 ตุลาคม

2493).
2492).
56

เรื่ องเดียวกัน.
ในช่วงกลางทศวรรษ 2470 ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ราคาจําหน่ายปลีกนํ ้ามันเบนซินอยู่ที่ประมาณ
แกลลอนละ 1.10 บาทหรื อ 0.3 บาทหรื อ 30 สตางค์ตอ่ ลิตร
58
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.69.2.4/22. เรื่ อง “บริษัทนํ ้ามันขึ ้นราคานํ ้ามัน” (17 ตุลาคม 2492).
57
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ด้ านการขึ ้นราคานํ ้ามันเงียบหายลงไปพร้ อมกับการประกาศคณะกรรมการกลางป้องกันการค้ า
กําไรเกินควรฯ59
จากความไม่ลงรอยระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติและรัฐบาลไทย 3 ประเด็นหลัก รวมถึง
กระแสความไม่พอใจต่อบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติของชนชันนํ
้ าไทยที่เพิ่มมากขึ ้นในต้ นทศวรรษ 2490
ดูจะเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่นําไปสู่การเจรจาต่อรองของรัฐบาลไทยในการยกเลิก “คํามัน่ ประกัน”
และเข้ ามามีสว่ นร่วมในอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันแก่ประชาชนภายในประเทศตังแต่
้ ช่วงกลาง
ทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นไป นอกจากนี ้พึงกล่าวด้ วยว่า ความไม่ลงรอยระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติ
และรัฐบาลไทยนอกจากจะมีพื ้นฐานและลักษณะดังกล่าวที่มาแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งยังมีพื ้นฐานมา
จากภาพลักษณ์ความเป็ น “ต่างชาติ” ของบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศที่ปราศจากการมีส่วนร่ วมของ
กลุ่มทุนภายในหรื อชนชัน้ นําไทยในการลดภาพลักษณ์ ความเป็ นต่างชาติ เช่นเดียวกับ “คํามั่น
ประกัน ” พ.ศ. 2489 ยัง เป็ นกํ า แพงสํ า คัญ ที่ กี ด กัน และเป็ นอุป สรรคสํ า คัญ ต่อ การลงทุน และ
แสวงหาประโยชน์ ของกลุ่มทุนและชนชัน้ นําไทยในอุตสาหกรรมและการค้ านํา้ มันที่กําลังขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองและมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวมากขึ ้นต่อไป ในลักษณะ
เฉกเช่ น เดี ย วกับ อุ ต สาหกรรมและการค้ า อื่ น ที่ ก ลุ่ม ทุ น และชนชัน้ นํ า ไทยได้ เ ข้ าไปแสวงหา
ผลประโยชน์และความมัง่ คัง่ ทังในรู
้ ปของบริษัทผูกขาดและรัฐวิสาหกิจ อาทิ อุตสาหกรรมกระสอบ
และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เป็ นต้ น60

59

"ประกาศคณะกรรมการกลางป้องกันการค้ ากําไรเกินควร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๔๙๒ เรื่ อง กําหนด
ราคาสูงสุดของนํ ้ามันเบนซิน," ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอนที่ 3ง. (3 มกราคม 2493), หน้ า 23. สาระ
ใจความสําคัญของประกาศนี ้อยู่ที่ว่า “ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขายปลีกนํ ้ามันเบนซินในเขตต์จงั หวัดพระนครและจังหวัด
ธนบุรีเกินกว่าลิตรละ 1.40 บาท”
60
ดู สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503) (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, 2526),
หน้ า 172-184.
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3.4 การเจรจาต่ อรองและแผนการอุตสาหกรรมนํา้ มันของรั ฐบาลไทย
การรั ฐประหารอี กครั ง้ ของคณะนายทหารนํ าโดย “กลุ่มซอยราชครู ” และ “กลุ่มสี่ เสา
เทเวศร์ ”61 ใน พ.ศ. 2494 ไม่แต่เพียงจะนําไปสู่การควบรวมอํานาจและเพิ่มบทบาทที่มากขึ ้นของ
กองทัพกว่ารัฐประหารใน พ.ศ. 2490 เท่านัน้ หากแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2494 “ได้ นําสภาพ
การเมืองแบบใหม่มาสู่ประเทศไทย นัน่ คือนํามาซึง่ ระบอบเผด็จการทหารเต็มรู ปแบบ ซึง่ หมายถึง
การปกครองที่ยินยอมให้ ข้าราชการฝ่ ายทหารและตํารวจ ได้ เข้ ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรง
มากขึ น้ ” 62 และเป็ นการลดบทบาทของกลุ่ ม การเมื อ งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคในการควบคุ ม
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาของคณะรัฐประหาร รวมถึงยังได้ ส่งผลให้ เกิดการสร้ างธุรกิจส่วนตัวและ
การให้ ความคุ้มครองแก่ธุรกิจของพ่อค้ าอย่างกว้ างขวางของคณะรัฐประหารด้ วย สังศิต พิริยะ
รังสรรค์ ชี ้ให้ เห็นว่า “คณะรัฐประหารมิได้ ปฏิเสธแบบแผนการผลิตที่เรี ยกว่า “ทุนนิยมโดยรัฐ” ที่
คณะราษฎรก่อตังขึ
้ ้น แต่คณะรัฐประหารมีความโน้ มเอียงที่จะเน้ นสร้ างธุรกิจส่วนตัวและการให้
ความคุ้มครองแก่ธุรกิจของพ่อค้ ากว้ างขวางกว่าคณะราษฎรมาก”63 หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือคณะ
รัฐประหารได้ เข้ าแสวงหาผลประโยชน์ทงจากรั
ั้
ฐวิสาหกิจอันเป็ นหนึ่งในกลไกสําคัญของ “ทุนนิยม
โดยรัฐ” และจากธุรกิจส่วนตัวภายใต้ “ทุนนิยมเสรี ” ที่ส่วนใหญ่ได้ รับการคุ้มครองจากอิทธิพลทาง
การเมือง ทังนี
้ ้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่มีการเปิ ดเสรี ทางการค้ าให้ กบั เอกชนต่างประเทศหรื อมีลกั ษณะของ “ทุน
นิ ย มเสรี ” มากขึ น้ อัน มี พื น้ ฐานมาจากหลัก ทางวิ เ ทโศบายและนโยบายทางเศรษฐกิ จ ของ
สหรั ฐอเมริ ก า ได้ กัดกร่ อนและกี ดขวางการพัฒนา “ทุนนิ ยมโดยรั ฐ ” และหลัก “ชาตินิ ยมทาง
61

“กลุ่มซอยราชครู ” เป็ นชื่อเรี ยกของกลุ่มการเมืองที่มีจอมพลผิน ชุณหะวัณ แกนนํารัฐประหาร พ.ศ.
2490 และผู้บญ
ั ชาการทหารบก (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497) และพลตํารวจเอก
เผ่า ศรี ยานนท์ (ลูกเขยจอมพลผิน) อธิบดีกรมตํารวจ (พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2500) เป็ นแกนนําสําคัญ ในขณะที่
ั ชาการทหารบก อดีตแม่ทพั
“กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ ” เป็ นชื่อเรี ยกกลุม่ การเมืองที่มีพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รองผู้บญ
ภาคที่ 1 (พ.ศ. 2493 -2495) และรองผู้บัญ ชาการทหารบก (พ.ศ. 2495 - 2497) เป็ นแกนนํ า (ต่ อ มาพล
เอกสฤษดิ์ได้ ครองตําแหน่งจอมพล หลังการเป็ นผู้บญ
ั ชาการทหารบกในปี 2497) ทังนี
้ ้ชื่อเรี ยก “กลุม่ ซอยราชครู”
มีที่มาจากสถานที่ตงบ้
ั ้ านพักของจอมพลผิน ที่ตงอยู
ั ้ ่ ณ ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน ในทางเดียวกับ “กลุ่มสี่เสา
เทเวศร์ ” มีชื่อเรี ยกมาจากบ้ านพักประจําตําแหน่งของพลเอกสฤษดิ์ ที่เทเวศร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สังศิต
พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503), หน้ า 272-339.
62
สุธาชัย ยิ ้มประเสริฐ, แผนชิงชาติไทย (กรุงเทพฯ: 6 ตุลารํ าลึก, 2550), หน้ า 242.
63
สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุนนิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503), หน้ า 173.
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เศรษฐกิจ” ที่เคยปรากฏในทศวรรษ 2480 ใน Capital Accumulation in Thailand 1855 – 1985
งานศึกษาของ ซูฮิโร อาคิระ (Suehiro Akira) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าหลังการรัฐประหาร 2494 “ผู้ที่ดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรี ในช่วง พ.ศ. 2475 -2505 จํานวน 61 คนจาก 237 คน ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการบริ หารของบริ ษัทธุรกิจและอุตสาหกรรม 107 ในช่วงปี 2495 ถึง 2500 นอกจากนี ้ แกน
้ นกรรมการบริ หารบริ ษัทต่าง ๆ
นําหลักของคณะรัฐประหาร จํานวน 7 คน64 ยังได้ รับการแต่งตังเป็
65
จํ า นวน 91 ที่ ด้ว ย” ในห้ ว งเวลานี ้ แม้ ชนชัน้ นํ า ของรั ฐ และรั ฐ บาลจะเข้ า มามี บ ทบาทในการ
ประกอบกิจการ หากแต่การประกอบกิจการดังกล่าวนี ้ส่วนหนึ่งดูจะได้ รับอิทธิพลจากการกําหนด
ทิศทางของทุนนิยมโลกอันมีสหรัฐอเมริ กาและองค์กรโลกบาลจํานวนหนึ่งเป็ นแกนนําผ่านการให้
ความช่วยเหลือทังทางด้
้
านเงินทุนและทางเทคนิค
อุตสาหกรรมและการค้ านํา้ มันเช่นเดียวกับธุรกิจหลายประเภทในช่วงเวลานีด้ ูจะได้ รับ
ผลกระทบจากการขึ ้นมามีอํานาจของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2494 รวมถึงการสร้ าง "ทุนนิยมโดย
รัฐ" และความพยายามใช้ อิทธิพลในการเข้ ามามีส่วนร่ วมในอุตสาหกรรมและการค้ าด้ วยเช่นกัน
กระนันก็
้ ดี พึงจะกล่าวด้ วยว่าตังแต่
้ การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เป็ นต้ นมา สัมพันธภาพระหว่าง
บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศและรัฐบาลไทยนอกจากจะสะท้ อนให้ เห็นความขัดแย้ งและไม่ลงรอยใน
้ าทางการเมืองและกองทัพดูจะพยายามเข้ ามาสร้ าง
หลายประเด็นแล้ ว ยังชี ้ให้ เห็นด้ วยว่าชนชันนํ
ผลประโยชน์ในการค้ านํ ้ามันของแผนกเชื ้อเพลิงเช่นเดียวกัน กล่าวคือ นอกจากจะปรากฏบริ ษัท
ต่างประเทศที่เป็ น “นายหน้ า” ค้ านํ ้ามันให้ กบั หน่วยราชการผ่านแผนกเชื ้อเพลิงแล้ ว ยังปรากฏว่ามี
บริ ษั ท ของชนชัน้ นํ า ไทยจํ า นวนหนึ่ ง เข้ า ทํ า การค้ า ในลัก ษณะดัง กล่ า วด้ ว ย ยกตัว อย่ า งเช่ น
บริ ษัทสหไทยวัฒนา ที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2482 และมีรัฐบาลเป็ นหุ้นส่วนหนึ่ง แม้ ข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษัทแห่งนี ้จะมีอยู่ไม่มากนัก หากแต่มีความเป็ นไปได้ อย่างมากว่าชนชันนํ
้ า
ของรัฐและกองทัพในทศวรรษ 2490 น่าจะเข้ ามามีส่วนร่ วมในบริ ษัทแห่งนี ้ เฉกเช่นเดียวกับที่เกิด
กับบริ ษัทหลายแห่งที่ก่อตังขึ
้ ้นโดยคณะราษฎรในทศวรรษ 248066 และบริ ษัทไทยการค้ าและ
64

ได้ แก่ จอมพลผิน ชุณหะวัณ, พล.ต.อ. เผ่า ศรี ยานนท์, พลตรี ศิริ สิริโยธิน, พล.ท.เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, พล.ต.ต. ละม้ าย อุทยานานนท์, จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร
65
Suehiro Akira, Capital accumulation in Thailand 1855-1985, p. 138.
66
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ใน พ.ศ. 2491 ชี ้ให้ เห็นว่า บริ ษัทสหไทยวัฒนา เป็ นบริ ษัทของไทย
รายเดียวที่เป็ น “นายหน้ า” นําเข้ านํ ้ามันจากต่างประเทศโดยมีกลุม่ ลูกค้ าหลักคือหน่วยงานราชการ นอกจากนัน้
เป็ นบริ ษัทต่างประเทศ อันได้ แก่ บริ ษัทแสตนดาร์ ดแวคคัม่ ออยล์ บริ ษัทเชลล์ บริ ษัทคาลเท็กซ์ และบริ ษัทเวคฟิ ล
ฐ ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [3] สร. 0201.35.1/21. เรื่ อง “บริ ษัท
ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ าทังในภาคเอกชนและภาครั
้
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นํ ้ามัน (Thai Sale and Oil) ที่ก่อตังขึ
้ ้นในพ.ศ. 2496 ภายใต้ การนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
และจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ระบุวา่ เป็ นบริษัทที่ทําการค้ าและจําหน่ายนํ ้ามันเป็ นหลัก67
3.4.1 ปฐมบทของการเจรจาและแผนงานด้ านนํ ้ามันของรัฐ
หลังการรัฐประหาร 2494 เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือน ท่ามกลางความไม่ลงรอยและไม่
พอใจต่อบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศของรัฐบาลและชนชันนํ
้ าไทย ที่ส่วนหนึ่งเป็ นความรู้ สกึ สืบเนื่อง
มาตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2490 รัฐบาลไทยด้ วยการนําของพลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ยศขณะนัน้ )
นายทหารผู้กําลังมีบารมีเรื องรองและครองตําแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและ
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการทหารบก ได้ พยายามวางแผนหาทางบอกเลิกข้ อตกลงที่กระทรวงพาณิชย์ให้ ไว้
กับบริ ษัท เพื่อที่รัฐบาลไทยจะสามารถฟื น้ ฟูอตุ สาหกรรมและการค้ านํ ้ามันเสรี กบั ประชาชนได้ อีก
ครัง้ หนึง่ 68
แผนงานการเจรจาดู จ ะเริ่ ม อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในช่ ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2495 ที่
คณะรัฐมนตรี มีประเด็นสัง่ ให้ กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตรวจสอบและหาทางเจรจาเลิกสัญญา
ข้ อตกลง และคํามั่นประกันในเรื่ องเชื อ้ เพลิงกับบริ ษัทนํ า้ มันต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางให้
“เอกชนผู้อื่น” จัดหานํ ้ามันจากต่างประเทศ69 ซึง่ ทางกระทรวงพาณิชย์มีความเห็นไปว่าในประเด็น
ของสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ นัน้ “บริ ษัทได้ เอาเปรี ยบรัฐบาลมากมาย” และพยายามเป็ นคูแ่ ข่งขัน
คาลเท็กซ์ เสนอการจัดการนํา้ มันให้ รัฐบาล และขอเงินตราต่างประเทศเปนค่านํา้ มัน” (14 กันยายน 2491).
นอกจากนี ้ดูการเข้ าไปมีอิทธิลของรัฐวิสาหกิจของบรรดาคณะรัฐประหาร 2490 ได้ ใน สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุน
นิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503), หน้ า 174-175.
67
Suehiro Akira, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, p. 143.
68
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ [2] สร. 0201.61/2 [ปึ ก 2/2], เรื่ อง “การควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจาก
คณะรัฐมนตรี ถงึ กระทรวงต่างๆ“ (15 มีนาคม 2495).
69
พึงกล่าวด้ วยว่าคําสัง่ ที่คณะรัฐมนตรี มีให้ แก่กระทรวงพาณิชย์ สามารถจําแนกโดยระเอียดเป็ น 6
ประการหลัก คือ 1. ให้ กระทรวงฯ ตรวจเรื่ องสัญยาข้ อตกลงในเรื่ องเชือ้ เพลิงกับ บนํา้ มันต่างประเทศว่ามีอยู่
อย่างไร 2.รั ฐบาลไทยมีทางเจรจาขอเลิกสัญญาได้ หรื อไม่ 3. มีทางจะจัดหานํ า้ มันจากต่างประเทศโดยทาง
ราชการซื ้อเข้ ามาเองได้ หรื อไม่ 4. รัฐบาลไทยมีทางจะจัดหานํ ้ามันจากต่างประเทศโดยให้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาจําหน่ายได้
หรื อไม่ 5. เมื่อรัฐบาลจําเป็ นจะดําเนินการควบคุมการจัดจําหน่ายนํ ้ามัน ควรมีการดําเนินการปั นส่วนอย่างไร 6.
ให้ พิจารณายกร่ างกฎกระทรวงพาณิชย์ ออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับนํา้ มัน
เชื ้อเพลิงนี ้ให้ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา. ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2 [ปึ ก 2/2]. เรื่ อง
“บันทึกแนวทางการเจรจาปั ญหานํ ้ามัน โดย กรมควบคุมการค้ า” (11 มีนาคม 2495).
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กับแผนกเชื ้อเพลิงของรัฐบาลในการขายนํ ้ามันให้ กบั หน่วยงานราชการด้ วยการ “เอาใจราชการ
พยายามให้ ความสะดวกเต็มที่ คอยตังปั
้ ๊ มให้ ความสะดวกแก่สถานราชการทัว่ ๆ ไป ผลก็คือหาก
รั ฐบาลคิดจะรื อ้ ฟื ้นนโยบายกรมเชื อ้ เพลิงเดิมมาใช้ อีก ก็ ยากที่ จะถอนปั๊ มเหล่านี ไ้ ด้ ”70แต่ทัง้ นี ้
สัญญาและข้ อตกลงที่กระทําไว้ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองก็มีช่องทางในการเจรจาผ่อนปรน
หรื อยกเลิกได้ แต่ความสําเร็ จในการเจรจาขึ ้นอยู่กบั “กําลังใจภายในประเทศไทย” และ “ศีลธรรม
คือ บริ ษัทพวกนี ้ [บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ] ต่างมีรัฐบาลของตนซึง่ เป็ นมหาอํานาจหนุนหลังอยู่ซงึ่
รัฐบาลนันๆ
้ ถ้ ามีความซึมซาบในศีลธรรมอันดี มีความเป็ นธรรมประจําในสันดาน มีอุดมคติ ไม่
เบียดเบียนกัน ถือหลักอหิงสา ฯลฯ ให้ มนั่ แล้ ว ก็คงยอมเปลี่ยนสัญญาให้ เพราะเด็กอมมือก็ร้ ู ว่า
เอาเปรี ยบประเทศไทยเพียงใด” อย่างไรก็ดี ในส่วนของแนวทางที่จะให้ เอกชน “ผู้อื่น” จัดหานํ ้ามัน
จากต่า งประเทศนอกเหนื อ จากบริ ษั ท นํ า้ มัน ต่า งประเทศทัง้ สามนัน้ ทางกระทรวงพาณิ ช ย์ มี
ความเห็นว่า “โดยทฤษฎีแล้ วเป็ นการทําได้ เพราะเป็ นการค้ าโดยเสรี แต่โดยวิธีปฏิบตั ิแล้ วคงจะทํา
ไม่ได้ หรื อถ้ าหากจะทําได้ ก็สําเร็ จด้ วยยาก” เนื่องจากบริษัทนํ ้ามันต่างประเทศเหล่านี ้นอกจากจะมี
เงินทุนจํานวนมากแล้ ว ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้ านการค้ าทัง้ ท่าเทียบเรื อและคลังเก็บ
นํ ้ามันที่มีความพร้ อมอยูแ่ ล้ วอันทําให้ ต้นทุนในการค้ าถูกกว่า “ผู้อื่น” ที่จะเข้ ามาใหม่71
การดํ า เนิ น การของรั ฐ บาลไทยเป็ นรู ป ธรรมมากขึ น้ ในกลางปี 2495 การประชุ ม
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ด้ วยการเสนอของกระทรวงกลาโหม ได้ มีมติให้
“1.กระทรวงการต่างประเทศเจรจาให้ มีการค้ านํ ้ามันได้ เสรี 2. ให้ กลาโหมจัดตังองค์
้ กรเชื ้อเพลิง
้
าประมูล
เพื่อดําเนินการจัดซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงโดยทัว่ ไป และให้ บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศทังสองเข้
เพื่อจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงด้ วย”72 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือยกฐานะและขยายงานของแผนกเชื ้อเพลิงมา
เป็ นองค์กรเชื ้อเพลิงในระดับที่มีสภาพเข้ าข่ายของรัฐวิสาหกิจ (State enterprise)73 แต่จํากัดตลาด
แต่เพียงหน่วยงานรัฐ และองค์กรนี ้จะเป็ นหน่วยงานหลักในการจําหน่ายนํา้ มันให้ กับประชาชน
70

เรื่ องเดียวกัน.
71
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2. เรื่ อง “บันทึกกระทรวงพาณิชย์ถึงคณะรัฐมนตรี ” (5
มีนาคม 2495).
72
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง, หน้ า 41 - 42.
73
ดํารงสิทธิ์ ณ บางช้ าง, สุรพงษ์ สันถวะนุภาพ และประณัฐ แสไพศาล "บทบาทและการบริ หารงาน
ขององค์การเชื ้อเพลิง," ใน รั ฐวิสาหกิจไทย รวบรวมโดย เกศินี หงสนันทน์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว
, 2517), หน้ า 65.
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ภายในประเทศต่ อ ไปในอนาคต หลัง การเจรจาเพื่ อ การค้ า นํ า้ มัน อย่ า งเสรี ที่ มี ก ระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ นเจ้ าภาพประสบผลสําเร็จ
การขยายงานของแผนกเชื ้อเพลิงมาเป็ นองค์กรเชื ้อเพลิงสะท้ อนให้ เห็นถึงการที่ชนชันนํ
้ า
และกลุม่ ทุนในกองทัพต้ องการเข้ ามามีสว่ นร่วมในอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันอย่างเป็ นรูปธรรม
มีโครงสร้ างงานที่เทียบเท่าและอาจมากกว่าบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศขนาดใหญ่ในไทย ดังจะเห็น
ได้ จากการกระทรวงกลาโหมได้ วางกรอบขยายงานระยะเวลา 5 ปี ไว้ ใน 3 โครงการหลัก คือ
โครงการ 1 การสร้ างคลังเก็บนํ ้ามันและท่าเทียบเรื อ (บางจาก) โครงการ 2 คลังเก็บนํ ้ามันสํารอง
เวลาฉุกเฉิน ที่จงั หวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา พิษณุโลก สงขลา และชลบุรี และ โครงการ 3 สร้ าง
โรงกลัน่ ขนาด 1,000 บาเรล (ใกล้ กบั ท่าเรื อกรุ งเทพ)74 โดยเป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่การจําหน่าย
นํ า้ มันให้ กับทางหน่วยงานราชการ พึงกล่าวเช่นกันว่าในครึ่ งหลังของทศวรรษ 2490 องค์ ก ร
เชื ้อเพลิงยังเป็ นหน่วยงานหลักในการเจรจากับหน่ วยข่ าวกรองกลางของสหรั ฐอเมริ กา (The
Central Intelligence Agency-CIA) และคณะที่ปรึ กษาทางทหารสหรั ฐอเมริ กาประจํา
ประเทศไทย (Joint United States Military Advisory Group Thailand - JUSMAGTHAI) จน
ได้ รับความช่วยเหลือทางนํ ้ามันสําหรับใช้ ในการทหารของไทยเป็ นมูลค่า 2,396,000 เหรี ยญสหรัฐ
ใน พ.ศ. 2497 ด้ วย75
3.4.2 เมื่อโต๊ ะเจรจาเปิ ดขึ ้น: การเจรจาเพื่อยกเลิกคํามัน่ ประกันของรัฐบาลไทย
การเจรจากับ บริ ษั ท นํ า้ มัน ต่า งประเทศดูจ ะเริ่ ม ต้ น อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมมากขึน้ ในเดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2496 ที่คณะรัฐมนตรี ได้ วางกรอบเหตุผลในการเจรจาว่า “โดยที่มีความจําเป็ นต้ อง
มีนํา้ มันเชื อ้ เพลิงสะสมไว้ ใช้ ในราชการ และเพื่อการหมุนเวียนจึงต้ องขอจํ าหน่ายให้ แก่หน่วย
ราชการและประชาชน”76 หรื ออีกนัยหนึ่งคือนํ ้ามันที่หน่วยงานรัฐได้ เก็บสะสมไว้ มีการระเหยและ
เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาเพราะฉะนันจึ
้ งสมควรที่จะนําออกมาจําหน่ายอย่างกว้ างขวางมากขึ ้น
เพื่อที่จะไม่เป็ นการเสียประโยชน์ ภายใต้ กรอบดังที่วา่ นี ้ใน พ.ศ. 2497 พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์
74

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2 (ปึ ก 2/2). เรื่ อง “โครงการ 5 ปี นํ ้ามันเชื ้อเพลิง” (26
กรกฎาคม 2495).
75
องค์การเชื ้อเพลิง, สมุดปกขาวองค์ การเชือ้ เพลิง, หน้ า 47.
76
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “คํามัน่ ที่รัฐบาลรับรองไว้ กบั บริ ษัทสแตนดาร์ ด แวค
คิวอัม่ ออยล์ ว่าจะไม่จําหน่ายนํ ้ามันแก่ประชาชน” (30 เมษายน 2497).
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เจ้ าวรรณไวทยากร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ เริ่ มการเจรจาปั ญหาดังกล่าวผ่าน
ทางวิลเลี่ยม เจ โดโนแวน (William J. Donovan) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กาประจําประเทศไทย
ทังสองได้
้
พบปะและส่งหนังสือหารื อในประเด็นดังกล่าวด้ วยกันหลายครัง้ 77 สาระสําคัญในการ
เจรจาดูจะอยู่ที่สถานะของ “คํา มั่นประกัน ” ที่ กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ ให้ ไว้ กับบริ ษัทสแตนดาร์ ด
แวคคั่ม ออยล์ ว่าเป็ นถ้ อยแถลงทางการเมืองของรั ฐบาลในอดีตหรื อเป็ นพันธะสัญญาผูกมัด
ระหว่างประเทศ
รั ฐ บาลไทยมี ค วามเห็ น ว่ า “คํ า มั่น ประกั น ” ดัง กล่ า วไม่ น่ า จะผูก พัน ถึ ง รั ฐ บาลใหม่
โดยเฉพาะรัฐบาลหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 และพ.ศ. 2494 เพราะเป็ นเพียงถ้ อยแถลงทาง
การเมืองมิใช่พนั ธะทางกฎหมาย หากแต่ทางสหรัฐอเมริ กายืนยันว่า “ตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีอยู่เมื่อรัฐบาลใหม่ได้ รับการรับรองเป็ นรัฐบาลโดยถูกต้ องตามกฎหมายแล้ วสิทธิทาง
กฎหมายต่ า งๆ และข้ อ ผูก มัด ของประเทศซึ่ง มี อ ยู่ ย่ อ มไม่ เ ปลี่ ย นแปลง” 78 อี ก ทัง้ “นโยบาย
ต่างประเทศของอเมริ กนั ได้ ยึดถือมาเป็ นเวลานานแล้ วในหลักที่ว่ารัฐบาลต่อมาต้ องรับผิดชอบใน
พันธะซึง่ เกิดขึ ้นในรัฐบาลก่อน”79 ซึง่ ทางรัฐบาลมีความเห็นให้ ทางกระทรวงการต่างประเทศหารื อ
กับที่ปรึกษากฎหมายในประเด็นนี ้ เพราะ “เมื่อรัฐบาลใหม่หมดอํานาจในการบริ หารแล้ ว นโยบาย
ทางการค้ าอันเป็ นข้ อแถลงทางการเมืองก็ยอ่ มล้ มเลิกไปด้ วย รัฐบาลใหม่ขึ ้นมานโยบายทางการค้ า
ย่อมไม่เหมือนกัน [เน้ นโดยผู้เขียน]”80การเจรจาที่มีกระทรวงการต่างประเทศเป็ นหลักดังกล่าวนี ้ดู
จะยืดเยื ้อมาจนถึงปลายทศวรรษ 2490 ทังสองฝ่
้
ายยังคงยืนยันหลักในการเจรจาเดิม ฝ่ ายรัฐบาล
ไทยอ้ างเหตุผลเพิ่มเติมว่าความพยายามชี ้แจงว่าการเจรจาดังกล่าวก็เพื่อให้ เกิดความเสมอภาค
ระหว่างบริ ษัทฝรั่งและบริ ษัทไทย (องค์กรเชื ้อเพลิง) ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะผูกขาดการขายนํ ้ามัน ซึ่ง
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เรื่ องเดียวกัน.
78
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “การยกเลิกข้ อผูกพันกับบริ ษัทค้ านํ ้ามันต่างประเทศ”
(17 เมษายน 2497).
79
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “คําแปลหนังสือจากวิลเลี่ยม เจ โดโนแวน ถึง เสด็จใน
กรมฯ” (เมษายน 2497).
80
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1, เรื่ อง “คํามัน่ ที่รัฐบาลรับรองไว้ กบั บริ ษัทสแตนดาร์ ด แวค
คิวอัม่ ออยล์ ว่าจะไม่จําหน่ายนํ ้ามันแก่ประชาชน” (30 เมษายน 2497).

99

ทางฝ่ ายบริ ษัทนํ ้ามันได้ โต้ แย้ งว่า แม้ จะมิใช่การผูกขาดหากแต่บริ ษัทฯ จะต้ องเสียเปรี ยบเนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเสียภาษี บริษัทนํ ้ามันย่อมแข่งขันในเรื่ องราคาไม่ได้ 81
3.4.3 เมื่อการเจรจาเข้ มข้ นขึ ้นก่อนที่จะบรรลุผล
หลังเริ่ มการเจรจาอย่างเป็ นทางการเป็ นเวลา 3 ปี ตังแต่
้ พ.ศ. 2496 ถึงพ.ศ. 2499 ทัง้
บริษัทนํ ้ามันต่างประเทศและรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศดูจะยังหาข้ อยุตริ ่วมกันไม่ได้
ในราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ผลักดันให้ รัฐบาลจัดตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาแก้ ไขสัญญาการค้ านํ ้ามัน โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบกในขณะนัน้ เป็ น
ประธานขึน้ มาแทนกระทรวงการต่า งประเทศ เพื่ อ เป็ นตัว แทนในการเจรจากับ บริ ษั ท นํ า้ มัน
ต่างประเทศ มีประเด็นสําคัญในการเจรจาได้ แก่ 1. เรื่ องการเช่าที่ดินของบริ ษัทนํ ้ามัน และ 2. เรื่ อง
การค้ านํ า้ มันและคํามั่นประกัน เกี่ ยวกับการค้ านํ า้ มัน82 ตลอดระยะการเจรจากับบริ ษัทนํ า้ มัน
ต่างประเทศ ได้ ปรากฏการพบปะระหว่างเอกอัครราชทูตอเมริ กากับรัฐบาลไทยหลายครัง้ ซึ่งมี
สาระสําคัญในแง่ที่ทางสหรัฐฯ เป็ นห่วงว่าการเจรจาฯ จะนําไปสูค่ วามไม่เสมอภาคแห่งการแข่งขัน
้ ้อาจจะเป็ นเหตุยบั ยังผู
้ ้ ลงทุนชาว
อันเป็ นการขัดกับหลักการค้ าเสรี ที่ทางสหรัฐฯ ยึดถือ83 และ “ทังนี
ต่างประเทศในการเข้ าร่ วมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต”84 อย่างไรก็ดี ทางฝ่ าย
ไทยยังคงยืนยันว่าการเจรจาดังกล่าวจะ “ไม่เป็ นภัยแก่การดําเนินกิจการของบริ ษัทอเมริ กันใน
ประเทศไทยหรื อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่อย่างสลักสําคัญ”85 จอมพลสฤษดิ์ กล่าวกับ
หนังสือพิมพ์ ว่าการดําเนินการดังกล่าว “มิได้ ฉีกสัญญานํ า้ มันแต่จะขอแก้ เพื่อความเป็ นธรรม
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หอจดหมายเหตุแ ห่ ง ชาติ , กต 70.4/1. เรื่ อ ง “บัน ทึก การสนทนาระหว่า งเสด็ จ ในกรมฯ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายฟี แห่งบริ ษัทนํา้ มันแสตนดาร์ ดแวคคัม่ ออยล์” (10 กันยายน
2497); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “บันทึกการสนทนากับเอกอัครราชทูตอังกฤษ” (12 ธันวาคม
2497).
82
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “การแก้ ไขสัญญากับบริ ษัทค้ านํ ้ามัน” (22 กันยายน
2499); สยามนิกร (16 กันยายน 2499).
83
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “การแก้ ไขสัญญากับบริ ษัทค้ านํา้ มัน” (11 ตุลาคม
2499).
84
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “โทรเลขจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กา ประจํา
ประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ” (9 พฤศจิกายน 2499).
85
เรื่ องเดียวกัน.
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เท่านัน”
้ 86 เช่นเดียวกับ พลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองเสนาธิการ
กลาโหม ที่กล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีแรงผลักดันมาจากประชาชน "ประชาชนกําลังร้ องทุกข์สิ่งนี ้
ว่าเป็ นการผูกขาดตัดตอน และหากว่าสามบริ ษัทสามารถเปลี่ยนราคาขึ ้นและลงได้ ตามที่พอใจ
ประชาชนคิดว่าความตกลงฉบับนันไม่
้ ยตุ ธิ รรม"87
นอกจากการเจรจาที่กําลังขับเคลื่อนโดยรัฐบาลและคณะกรรมการฯ ของจอมพลสฤษดิ์
ตังแต่
้ กลางทศวรรษ 2490 แล้ ว หนังสือพิมพ์ไทยโดยเฉพาะที่อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของจอม
พลสฤษดิ์และรัฐบาล ยังรายงานข่าวเพื่อตอกยํ ้าให้ เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการ
เจรจายกเลิกคํามัน่ ประกันและการเข้ ามามีส่วนร่ วมในตลาดนํ ้ามันของรัฐบาลด้ วย ปลายเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2497 หนังสือพิมพ์สารเสรี ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์ที่ได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มสี่
เสาเทเวศน์ ของจอมพลสฤษดิ์ และกองทัพได้ ลงบทความ “อุตสาหกรรมนํ า้ มัน” 88 ที่ มีเนือ้ หา
กล่าวถึงสภาพความผันแปรของการเมืองโลกในยุคต้ น “สงครามเย็น” ที่พร้ อมจะปะทุเป็ นสงคราม
ได้ ทุกเมื่อ ซึ่งในภาวะแบบนี ้ “สิ่งที่เราขาดและจําเป็ นไม่น้อยในยามสงครามได้ แก่นํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ในระหว่างสงครามคราวที่แล้ วเราได้ รับความเดือดร้ อนขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงมาก” รัฐบาลไทย
ควรหันมาเริ่ มทํ าอุตสาหกรรมนํ า้ มันอย่างจริ งจัง เพราะนอกจากจะสงวนเงิ นตราต่างประเทศ
ได้ มากแล้ ว “ความมั่นคงทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย จะบังเกิดขึน้ และจะเป็ นผลดีในยาม
สงครามด้ วย” ในทางเดียวกัน “อย่าให้ ประวัติศาสตร์ ซํ ้ารอย” โดย วงนอก ที่ลงในหนังสือพิมพ์ข่าว
พาณิชย์ของรัฐบาล เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2499 นอกจากจะกล่าวสนับสนุนรัฐบาลไทย
ในการเจรจาคํามัน่ ประกันที่ “ไม่เป็ นธรรม” กับบริ ษัทนํ ้ามันต่างชาติแล้ ว ยังมีความเห็นว่ารัฐบาล
้
ดหานํ ้ามัน
ควรจัดการอย่างมีดลุ พินิจ เพราะถึงที่สดุ แล้ วก็ต้องพึ่งพิงบริ ษัทนํ ้ามันทังสองในการจั
และควรจําบทเรี ยนในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองที่ต้องประสบปั ญหาขาดแคลนนํ ้ามันจากการถอน
การลงทุนของบริ ษัทเหล่านี89้ การปรากฏเนื ้อหาในหนังสือพิมพ์ดงั กล่าวที่สนับสนุนการดําเนินการ
ของรัฐบาลเหล่านี ้ ในมุมหนึ่ง รัฐบาลได้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสําคัญในการกดดันบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ
ในการเจรจาเพื่อยกเลิกคํามัน่ ประกัน ดังคําให้ สมั ภาษณ์ของพลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร อธิบดี
86

ชาวไทย (21 กันยายน 2499).
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “คําแปล “Thai Criticize Suppliers of Oil” from New
York Times (5 September 1956)” (5 กันยายน 2499).
88
“อุตสาหกรรมนํ ้ามัน,” สารเสรี (30 กรกฎาคม 2497).
89
วงนอก,“อย่าให้ ประวัติศาสตร์ ซํ ้ารอย,” ข่ าวพาณิชย์ (16 พฤศจิกายน 2499).
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กรมประชาสัมพันธ์ และรองเสนาธิ การกลาโหม ต่อหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ คไทมส์ (New York
Times) เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2499 ว่า "ประชาชนกําลังร้ องทุกข์สิ่งนี ้ว่าเป็ นการผูกขาดตัด
ตอน และหากว่าสามบริ ษัทสามารถเปลี่ยนราคาขึ ้นและลงได้ ตามที่พอใจ ประชาชนคิดว่าความ
ตกลงฉบับนันไม่
้ ยตุ ธิ รรม"90
การเจรจานํ าโดยคณะกรรมการฯ ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ดําเนินไปอย่างเข้ มข้ น
ภายใต้ หลักสําคัญที่ว่า “คงให้ บริ ษัท [นํ ้ามันต่างประเทศ] ดําเนินการค้ านํ ้ามันต่อไปตามเดิม แต่
เพื่ อความเป็ นธรรมให้ ขอสิทธิ ให้ องค์ การเชื อ้ เพลิงและคนไทยได้ ทําการค้ านํ า้ มันเท่าเที ยมกัน
ด้ วย”91หลังเริ่มการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาต่อการยกเลิกและ
ตีความคํามัน่ ประกันเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ มองสถานะของคํามัน่ ประกันว่า
ขึน้ อยู่กับการวินิจฉัยของรัฐบาลไทย จากที่ แต่เดิมได้ ให้ ความสําคัญกับคํามั่นประกันในฐานะ
พันธะสัญญาระหว่างประเทศที่อิงตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แมกซ์ วัลโด บิชอบ (Max
Waldo Bishop) เอกอัครราชทูตแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาประจําประเทศไทย ได้ มีหนังสือแจ้ ง
มายังกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2499 อันมีใจความสําคัญว่า
“รัฐบาลแห่งชาติสหรัฐอเมริ กาไม่บงั อาจที่จะเสนอแนะในทางหนึ่งทาง
นอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็ นที่สนใจ
ใดว่าข้ อวินิจฉัยนันควรจะเป็
้
ที่ รัฐ บาลไทยจะทราบว่า รั ฐ บาลอเมริ ก ารู้ สึก ห่ว งใยถึง ผลเสี ย หายที่ อ าจจะ
เกิดขึ ้นจากการที่องค์ กรของรัฐบาลเข้ าไปมีส่วนในวงการค้ าเช่นนีซ้ ึ่งจะมีไม่
เฉพาะต่อการลงทุนของเอกชนอเมริกนั ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้ ว และอาจจะมี
ต่อไปเท่านัน้ หากความเสียหายนันจะมี
้
ตอ่ โครงการของรัฐบาลไทย ในอันที่จะ
สนับสนุนให้ มีการลงทุนโดยเอกชนต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลอเมริ กนั ก็ได้ กระทํา
ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนับสนุนในการนีอ้ ีกด้ วย อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริ กามี
ความเห็นอย่างหนักแน่นเป็ นประเพณีมาในเรื่ องผลประโยชน์ที่บรรดารัฐบาล
และประชาชนจะได้ รับจากธุรกิจที่เสรี และเปิ ดเผยต่อการแข่งขัน และยังได้ ออก
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “คําแปล “Thai Criticize Suppliers of Oil” from
New York Times (5 September 1956)” (5 กันยายน 2499).
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “การแก้ ไขสัญญากับบริ ษัทค้ านํ ้ามัน” (22 กันยายน
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กฎหมายกีดกันการจํากัดการแข่งขันดังกล่าว อันเป็ นการกระทําที่จดั กับการ
ปฏิบตั ิและกฎหมายประเทศอื่นๆ ก็พร้ อมที่จะต้ อนรับการที่บริ ษัทเอกชนไทย
จะเข้ ามามีสว่ นในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม”92
นอกจากนี ้นายเจ เอ แมคควิลคิน (J. A. McQuilkin) ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัท
สแตนดาร์ ดแวคคัมออยล์ ได้ เดินทางเข้ าพบนายพจน์ สารสิน เอกอัครราชทูตไทยประจํ ากรุ ง
วอชิงตัน ในช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2499 มีสาระสําคัญว่า “ทางบริ ษัทฯ เป็ นห่วงถึงฐานะ
ความสัมพันธ์ ในทางการค้ ากับประเทศไทยต่อไปข้ างหน้ า”93 เช่นเดียวกับ นายโรเบิร์ตสัน ผู้ช่วย
รัฐมนตรี ต่างประเทศ ฝ่ ายตะวันออกไกลของสหรัฐอเมริ กา ที่ได้ เข้ าพบกับนายพจน์ สารสิน และ
แสดงความเป็ นห่วงเกี่ยวกับการยกเลิกคํามัน่ ประกันของรัฐบาลไทยว่า “รัฐบาลสหรัฐฯ มีความ
ห่วงใยว่าบริ ษัทนํ ้ามันอเมริ กนั ที่ดําเนินการค้ าอยู่ในประเทศไทยอาจจะเผชิญกับภาวะการณ์ที่ไม่
เสมอภาคในการแข่งขัน [หลังการยกเลิกคํามัน่ ประกัน] ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเหตุยบั ยังผู
้ ้ ลงทุนชาว
ต่างประเทศในการเข้ าร่ วมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต” อย่างไรก็ดี นายโร
เบิร์ตสัน ก็ได้ กล่าวถึงการผ่อนคลายความห่วงใยลงไปบ้ างอันเกิดมาจากการที่รัฐบาลไทยและ
นายกรัฐมนตรี ของไทยได้ ให้ ความมัน่ ใจกับทางสหรัฐอเมริ กาว่า “การให้ เลิกคํามัน่ ดังกล่าวจะไม่
เป็ นภัยแก่การดําเนินกิจการของบริ ษัทอเมริ กันในประเทศไทยหรื อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ที่
เป็ นอยูอ่ ย่างสลักสําคัญ”94
แม้ จะมี ข้อกัง วล ท้ วงติง และห่ว งใยจากบริ ษัท นํ า้ มัน ต่างประเทศ รวมถึง จากรั ฐ บาล
สหรั ฐ อเมริ ก าเกี่ ย วกั บ การยกเลิ ก คํ า มั่ น ประกั น พ.ศ. 2489 หากแต่ ก ารขั บ เคลื่ อ นของ
คณะกรรมการเจรจาฯ ที่นําโดยจอมพลสฤษดิ์ ที่มีการประชุมรวม 6 ครัง้ และประชุมร่ วมกับผู้แทน
บริ ษัทนํ ้ามัน 2 ครัง้ ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ได้ นําไปสูผ่ ลสําเร็ จของการเจรจาในวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2499 โดยบริ ษัทนํ ้ามันยอมยกเลิก “คํามัน่ ประกัน” ที่รัฐบาลได้ ทําไว้ ใน พ.ศ. 2489
รวมถึงบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศยังยินยอมที่จะให้ มีการขึ ้นค่าเช่าและคืนที่ดินบางส่วนซึ่งบริ ษัทฯ
92

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “การแก้ ไขสัญญากับบริ ษัทค้ านํา้ มัน” (11 ตุลาคม
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “บริ ษัทนํ ้ามัน Standard Vacuum Oil” (15 ตุลาคม

2499).
2499).
94

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. เรื่ อง “โทรเลข จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน ถึง
กระทรวงการต่างประเทศ” (9 พฤศจิกายน 2499).
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ได้ มาจากกรมเชื อ้ เพลิงตัง้ แต่ช่วงหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ด้ วย ผลการเจรจาดังกล่าวนี ท้ ํ าให้
องค์การเชือ้ เพลิง กระทรวงกลาโหม จะจําหน่ายนํา้ มันให้ แก่ประชาชนได้ โดยเสรี ตังแต่
้ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2500 และมีที่ดนิ ซึง่ เป็ นของกรมเชื ้อเพลิงเดิมในการขยายงานบริการนํ ้ามันต่อไปใน
อนาคต รายการวิทยุสารประจําวันของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ รายงานข่าวความสําเร็จในการเจรจา
ฯ และได้ ยกคําขอบคุณและซาบซึ ้งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ที่มีไปยังบริ ษัท
นํ ้ามันฯ ว่า
“ข้ า พเจ้ าไม่ ส ามารถหาคํ า ใดมาบรรยายความรู้ สึ ก ขอบคุณ ของ
ข้ าพเจ้ าที่มีต่อท่านและคณะกรรมการบริ ษัท สแตนดาร์ ด แวคคัม่ ออยล์ ใน
การที่ได้ ให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการเรื่ องนํา้ มันอันเป็ นการ
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดที่ได้ ถกู หนังสือพิมพ์วิพากษ์ วิจารณ์ได้ เป็ นอย่าง
ดี”95
ในทางเดียวกัน บริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศก็ได้ มีคําขอบคุณมายังรัฐบาลไทยที่ “มีความ
เชื่ อ มั่น ว่ า การตกลงที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การไปด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต นี ค้ งเป็ นที่ พ อใจด้ ว ยกั น ทัง้
ฝ่ ายรัฐบาลไทยและบริ ษัทของเรา เราจะคงร่วมมือกับรัฐบาลของท่านอย่างเต็มความสามารถดุจที่
แล้ วมา และขอรับใช้ ประชาชนชาวไทยอย่างดีที่สดุ ”96
แม้ จะสามารถยกเลิกคํามั่นประกันได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว หากแต่เศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 และภาระการคลังที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากของรัฐบาลไทยอันเป็ นผลมาจาก
การลงทุนและขาดทุนในอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้ ทําให้ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันของรัฐ
ที่ ได้ วางไว้ เกิ ดความล่าช้ าและกว่าจะประสบความสําเร็ จก็ จนล่วงมาถึงปลายทศวรรษ 2500
ในทางเดียวกับที่จะสามารถยกฐานะองค์การเชื ้อเพลิงเป็ นรัฐวิสาหกิจเต็มตัวได้ ใน พ.ศ. 2503 หลัง
การรั ฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ หากแต่การปรั บเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิ จของรั ฐบาลที่
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากภาคเอกชนตามคํ า ปรึ ก ษาและการกํ า หนดทิ ศ ทางจากธนาคารโลก
สหรัฐอเมริ กา และบรรดาเทคโนแครต ดูจะทําให้ บทบาทขององค์การเชือ้ เพลิงมิได้ เพิ่มมากขึ ้น
95

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต 70.4/1. “วิทยุสารประจําวันของกรมประชาสัมพันธ์ จันทร์ ที่ 24
ธันวาคม 2499” (24 ธันวาคม 2499).
96
“เรื่ องเดียวกัน.
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เท่าใดนัก ส่วนแบ่งของตลาดส่วนใหญ่ยงั เป็ นของบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ เช่นเดียวกับภาคการ
ผลิตที่โรงกลัน่ นํ ้ามันเมื่อแรกตังของภาคเอกชนมี
้
ศกั ยภาพการกลัน่ ที่มากกว่าโรงกลัน่ ของรัฐบาลที่
ดูแ ลโดยกรมพลัง งานทหาร อย่า งไรก็ ดี พึง กล่า วด้ ว ยว่า หลัง การรั ฐ ประหารและการเปลี่ ย น
นโยบายทางเศรษฐกิ จ ในต้ นทศวรรษ 2500 ที่สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนและลดบทบาท
รัฐวิสาหกิจ โดยที่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้ ปิดตัวเอง กลุ่มทุนภายในและชนชัน้ นํารัฐได้ เข้ าไปมี
บทบาทในการลงทุนอุตสาหกรรมด้ วยแบบแผนหรื อลักษณะแบบใหม่ ดังจะกล่าวในบทต่อไป
3.5 สรุ ป
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่งของโลก รวมถึง
ประเทศไทยในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นพื ้นฐานหลักสําคัญที่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
แหล่งพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง จากการพึง่ พา “ถ่านหิน” มาสูก่ ารพึง่ พา “นํ ้ามัน
ปิ โตรเลี ย ม” เป็ นหลัก อันนํ าไปสู่ก ารขยายตัวของการบริ โภคนํ า้ มัน ในหลายพืน้ ที่ ทั่วโลกและ
ประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทย บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ 2 บริ ษัทหลักอันได้ แก่ บริ ษัทสแตน
ดาร์ แวคคัมออยล์ และบริ ษัทรอยัลดัทช์เชลล์ ได้ กลับเข้ ามาฟื น้ ฟูและดําเนินธุรกิจภายในประเทศ
อีกครัง้ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จากที่ต้องยุติลงไปในช่วงก่อนสงคราม อันเนื่องมาจากการ
ดํ า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ แบบชาติ นิ ย มของรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม บริ ษั ท นํ า้ มัน
ต่างประเทศได้ เจรจาต่อรองเพื่ อยกเลิกกฎหมายและนโยบายแบบชาตินิ ยมทางเศรษฐกิ จใน
อุตสาหกรรมนํ ้ามัน รวมถึงการผลักดัน “คํามัน่ ประกัน” เพื่อจํากัดบทบาทของภาครัฐในการค้ าและ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันของประเทศ ในแง่นี ้ส่งผลให้ ในช่วงทศวรรษ 2490 ตลาดนํ ้ามันภายในประเทศ
ของไทยถูกควบคุมอย่างแทบจะเบ็ดเสร็จจากบริษัทนํ ้ามันต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา รัฐบาลไทยที่ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยคณะ
นายทหารที่ มีแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิ จ และสัมพันธภาพกับกลุ่มธุรกิ จและอุตสาหกรรม
รวมถึ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายในประเทศ ได้ เ ริ่ ม มี แ นวคิ ด ในการต่อ รองด้ า นการค้ า กับ บริ ษั ท นํ า้ มัน
ต่างประเทศซึง่ มีความเป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ ้นหลังการรัฐประหารในปี 2494 รัฐบาลไทยภายใต้ การนํา
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายอย่างชัดเจนในการฟื น้ ฟูกิจการนํ ้ามันของรัฐบาล และได้
เริ่ มดําเนินการเจรจาเพื่อยกเลิก “คํามัน่ ประกัน” กับบริษัทนํ ้ามันต่างประเทศที่เป็ นอุปสรรคหลักใน
การดํ า เนิ น กิ จ การนํ า้ มัน ของรั ฐ การเจรจาดัง กล่าวบรรลุผ ลใน พ.ศ. 2499 นํ าไปสู่การจัดตัง้
องค์ ก ารเชื อ้ เพลิ ง ที่ เ ป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ทํ า การค้ านํ า้ มั น ของรั ฐ ที่ มี บ ทบาทในตลาดนํ า้ มั น
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ภายในประเทศ ควบคู่ไปกับบริ ษัทนํ า้ มันต่างประเทศ รวมถึงการขึน้ มามี บทบาทของกลุ่มทุน
ภายในและชนชันนํ
้ ารัฐที่ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการลงทุนอุตสาหกรรมนํ ้ามันในช่วงทศวรรษ 2500
สภาพทางการค้ าและความเปลี่ยนแปลงในกิจการนํ ้ามันที่เกิดขึ ้นในช่วงหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และทศวรรษ 2490 นี ้ นอกจากจะแสดงให้ เห็นถึงสภาพการดําเนินธุรกิจและการต่อรอง
ระหว่างรัฐบาลหรื อชนชันนํ
้ าและกองทัพ กับบริ ษัทต่างชาติ ในการเข้ ามามีส่วนร่ วมหรื อส่วนแบ่ง
ในตลาดภายในประเทศที่กําลังขยายตัวแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ยังมีความสําคัญ
อย่างยิ่งในฐานะที่เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้ านพลังงานของสังคมไทย จากที่ เดิมพึ่งพิงอยู่กับ
พลังงานจาก “พืชและสัตว์ ” และ “ถ่านหิน” มาสู่ “นํา้ มันปิ โตรเลียม” ผ่านการปรับเปลี่ยนและ
ขยายตัว รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน อันเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในหลายพื ้นที่ของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทุนนิยมเสรี ที่สหรัฐอเมริ กาในฐานะแกนนําหลัก
ได้ สร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที่หนุนเสริ มให้ เกิดการใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นแหล่งพลังงานหลัก
อันมีความสัมพันธ์ กบั การขึ ้นมามีอํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองของสหรัฐอเมริ กาและ “ดอลลาร์ ”
ในฐานะสกุลเงินหลักในการค้ านํ ้ามันปิ โตรเลียม การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจากการปรับเปลี่ยน
พืน้ ฐานทางการผลิต การขนส่ง และเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึน้ ในช่วงเวลานี เ้ ป็ นพืน้ ฐานสําคัญให้ กับ
ประเทศไทยในเวลาต่อมาที่นํ ้ามันปิ โตรเลียมได้ กลายเป็ นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ

บทที่ 4
รากฐานแห่ งความโชติช่วง:
อุตสาหกรรมนํา้ มันไทยยุค “พัฒนา” (พ.ศ. 2500 - 2515)
การปฏิวตั ิของกองทัพนําโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2500 และ
การรัฐประหารโดยคณะนายทหารกลุ่มเดิมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 อันนํามาสู่การขึ ้นดํารง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ของจอมพลสฤษดิ์ นอกจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิ จ ภายใต้ รัฐบาลทหารและการขับเคลื่อนนโยบายที่ เ น้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การเกษตรสมัย ใหม่ แ บบเข้ ม ข้ น แล้ ว ในช่ ว งเวลานี ้ อุต สาหกรรมนํ า้ มัน ของไทยยัง ได้ รั บ การ
พัฒนาขึ ้นในอีกก้ าวหนึง่ โรงกลัน่ นํ ้ามันปิ โตรเลียมขนาดใหญ่ 3 แห่งยังได้ ถือกําเนิดขึ ้นในช่วงเวลา
นี ้ พร้ อมกับการขยายตัวของการบริ โภคและความต้ องการนํา้ มันที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องนานกว่า
ทศวรรษ โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันและโรงกลัน่ นํ ้ามันของไทยในช่วงเวลานี ้สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความคล้ ายคลึงกับพัฒนาการอุตสาหกรรมนํา้ มันในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอดีต
อาณานิคมจํานวนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ เวียดนามใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และสิงคโปร์ 1 ที่ได้ ปรากฏการลงทุนและพัฒนาโรงกลัน่ นํ ้ามันภายในประเทศเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการนํ า้ มัน ที่ เ พิ่ ม มากขึ น้ หลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง อัน เนื่ อ งมาจากการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมและยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก รวมถึงการนําผลผลิตส่วนหนึ่งจากการ
กลั่น ส่ว นหนึ่ ง มาใช้ ใ นการพัฒ นาอุต สาหกรรมต่อ เนื่ อ งและสาธารณูป โภคพื น้ ฐานด้ ว ย อาทิ
อุตสาหกรรมพลาสติกและแอลฟั สต์สําหรับสร้ างถนน
นอกจากจะมีความคล้ ายคลึงกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํ ้ามันที่เกิดขึ ้นในประเทศ
จํานวนหนึ่งในภูมิภาคแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งอุตสาหกรรมนํ ้ามันในไทยยังสะท้ อนให้ เห็นลักษณะของ
กลุ่ม ทุน และสัม พัน ธภาพระหว่า งกลุ่มทุน ราชการ กลุ่ม ทุนภายใน และกลุ่ม ทุน ต่า งชาติ อัน มี
ลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทในช่วงเวลานี ้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมทาง
1

ดู David G. Brown, “The Development of Vietnam’s Petroleum Resource,” Asian Survey,
Vol. 16 No. 6 (June 1976), pp. 553 – 570; Bruce Gale, “Petronas: Malaysia’s National Oil
Corporation,” Asian Survey, Vol. 21 No. 11 (November 1981), pp. 1129-1144; R. J. G. WELLS,
“Petroleum: Malaysia’s New Engine of Growth?,” The World Today Vol. 38 No. 7/8 (July - August
1982), pp. 315-318; Peter McCawley, “Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia,”
Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 9 No. 1 (March 1978), pp. 1-27.
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เศรษฐกิจของไทยที่สร้ างสัมพันธภาพกับอุตสาหกรรมในต่างประเทศ และเปิ ดรับและสนับสนุนการ
ร่วมทุนจากต่างประเทศ ในทางเดียวกัน อุตสาหกรรมนํ ้ามันไทยในทศวรรษ 2500 ยังได้ ตอกยํ ้าให้
เห็นบทบาทอันสําคัญของบริ ษัทข้ ามชาติ (Multinational Enterprises - MNEs) ต่อการรังสรรค์
การเติบโตและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยห่วงโซ่
ทางการผลิตที่สมั พันธ์ กับต่างประเทศ เทคโนโลยีการผลิตขันสู
้ งและเงินทุนที่มากเกินกว่าภาค
การเงินไทยจะตอบสนองได้
ในบทนี จ้ ะเป็ นการอธิ บายให้ เห็นถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมนํา้ มันในประเทศไทย
ในช่วงทศวรรษ 2500 และ 2510 ที่สว่ นหนึง่ ได้ รับการวางพื ้นฐานมาตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
หรื อทศวรรษ 2490 ที่ปรากฏการปรับเปลี่ยนและขยายตัวของเทคโนโลยีการผลิตและการขนส่ง
ของโลกและของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงการพึ่งพาแหล่งพลังงานหลักจาก “พืชและสัตว์” และ
“ถ่านหิน” มาสู่ “นํ ้ามันปิ โตรเลียม” อุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทยในช่วงเวลานี ้ถือได้ ว่ามีการพัฒนา
อย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านการจัดตังโรงกลั
้
น่ นํา้ มัน 3 แห่งหลักในทศวรรษ 2500 และอีก 1 แห่งใน
ทศวรรษ 2510 ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ ้นของความต้ องการนํ ้ามันภายในประเทศที่สมั พันธ์กบั
การขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศและการเพิ่มปริ มาณของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ น
เชื อ้ เพลิง อัน เนื่ อ งมาจากการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายของรั ฐ บาลที่ เ น้ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
โครงสร้ างพื น้ ฐานเพื่ อ รองรั บ การลงทุน ทางอุต สาหกรรมของประเทศ นอกจากการพัฒ นา
อุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทยในช่วงเวลานี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นสัมพันธภาพและบทบาทของกลุ่มทุน
การเมือง กลุ่มทุนไทย/จีนภายในประเทศ และกลุ่มทุนต่างประเทศ ในการเข้ ามามีปฏิสมั พันธ์ ใน
อุตสาหกรรมนี ้ด้ วยซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลอย่างสําคัญจากการยกเลิก “คํามัน่ ประกัน พ.ศ. 2489” ในปี
2499 ที่ลดบทบาทของบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศในการผูกขาดตลาดนํา้ มันในประเทศ และเปิ ด
โอกาสให้ ภาครัฐและกลุ่มทุนภายในของไทยเข้ ามามีส่วนร่ วมในตลาดนํา้ มันภายในมากยิ่งขึน้
ลักษณะและสัม พันธภาพของกลุ่ม ทุน ที่ เ ข้ า มามีส่วนร่ วมในอุตสาหกรรมนํ า้ มัน นี ้ ส่ว นหนึ่ง ได้
ชี ้ให้ เห็นความคล้ ายคลึงกับลักษณะของกลุม่ ทุนอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษ 2490 รวมถึงบทบาท
ของบริ ษั ท ข้ า มชาติในการพัฒ นาอุตสาหกรรม ในอี ก ส่ว นหนึ่ง ได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญของ
อุตสาหกรรมนํ ้ามันในฐานะกิจการที่สามารถสร้ างผลตอบแทนอย่างเป็ นที่สนใจของกลุม่ ทุนเอกชน
และมีแนวโน้ มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ บริ บทที่รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายสนับสนุนการ
ผลิตแบบทดแทนการนําเข้ า (import-substitution industrialization)
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4.1 การขยายตัวของการบริ โภคนํา้ มันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้ างพืน้ ฐานของ
ไทย
ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2500 การบริ โภคนํ ้ามันของไทยได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริ มาณ
รวมราว 1,307 ล้ านลิตรในปี 2503 มาเป็ น 2,615 ล้ านลิตรและ 5,068 ล้ านลิตรใน พ.ศ. 2508
และพ.ศ. 2513 ตามลําดับ (แผนภาพที่ 3) หากพิจารณาในรายละเอียดของการบริ โภคจะเห็นได้
ว่าดีเซลและเบนซินเป็ นนํ ้ามันสองประเภทหลักที่ได้ รับการบริ โภคอย่างมากในประเทศ อย่างไรก็ดี
การบริ โภคนํ ้ามันดีเซลมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ ้น อันแตกต่างกับนํ ้ามันเบนซินที่มีทิศทางและสัดส่วน
ลดลง ในพ.ศ. 2503 ปริ มาณการบริ โภคนํ ้ามันดีเซลอยู่ที่ 531 ล้ านลิตรอันใกล้ เคียงกับตัวเลขของ
เบนซินที่ 505 ล้ านลิตร ต่อมาในพ.ศ. 2508 และพ.ศ. 2513 ปริ มาณการบริ โภคนํา้ มันดีเซลได้
เพิ่มขึ ้นเป็ น 1,045 ล้ านลิตรและ 2,166 ล้ านลิตร ในขณะที่นํ ้ามันเบนซินมีการบริ โภคลดลงและ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย คือ 398 ล้ านลิตรและ 870 ล้ านลิตรตามลําดับ นอกจากนํ ้ามัน 2 ประเภทหลัก
ดังกล่าวแล้ ว นํ ้ามันเตา (Fuel Oil) เป็ นนํ ้ามันอีกประเภทหนึ่งที่มีปริ มาณการบริ โภคเพิ่มสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีสดั ส่วนมากกว่านํ ้ามันเบนซินตังแต่
้ พ.ศ. 2510 เป็ นต้ นมา (แผนภาพที่ 4) ใน
พ.ศ. 2503 ตัวเลขการบริ โภคนํา้ มันเตาอยู่ที่ 128 ล้ านลิตรก่อนเพิ่มมาเป็ น 392 ล้ านลิตรและ
1,430 ล้ านลิตร ในพ.ศ. 2508 และพ.ศ. 2513 (แผนภาพที่ 3)
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แผนภาพที่ 3 การบริ โภคนํ ้ามันทุกประเภทของไทย พ.ศ. 2503 - 2513 (ล้ านลิตร)

(รวบรวมจาก: กรมศุลกากร, “การบริโภคผลิตภัณฑ์นํ ้ามันจําแนกตามชนิด พ.ศ. 2503 - 2518,” ใน สมบูรณ์
ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน (กรุงเทพฯ, หน่วยวิจยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2529), ภาคผนวก.)
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แผนภาพที่ 4 สัดส่วนการบริ โภคนํ ้ามันทุกประเภทของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2503 – 2513 (ร้ อยละ)

(รวบรวมจาก: กรมศุลกากร, “การบริโภคผลิตภัณฑ์นํ ้ามันจําแนกตามชนิด พ.ศ. 2503 - 2518,” ใน สมบูรณ์
ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, ภาคผนวก.)

การบริ โภคนํ ้ามันของไทยแม้ จะไม่ปรากฏการจําแนกตัวเลขตามสาขาการผลิต หากแต่
จากข้ อมูลการบริ โภคตามประเภทของนํ ้ามัน ทําให้ พออนุมานได้ ว่าการบริ โภคนํ ้ามันส่วนใหญ่มี
ที่มาจากภาคการคมนาคมและขนส่งที่ใช้ นํ ้ามันดีเซลและเบนซินเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก รองลงมาเป็ น
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ นํ ้ามันเตาและนํ ้ามันดีเซลเป็ นหลัก สัดส่วนการบริ โภคนํ ้ามันจากการอนุมาน
ผ่านการบริ โภคตามประเภทของนํ ้ามันนี ้ดูจะสอดคล้ องกับตัวเลขจากการพลังงานแห่งชาติที่ระบุ
ว่า ในปี 2514 ภาคการคมนาคมและขนส่งมีการบริ โภคนํา้ มันทัง้ สิ ้นมากที่สุดปริ มาณรวมกว่า
2,359 ล้ านลิตร จําแนกเป็ นนํ ้ามันเบนซิน 1,138 ล้ านลิตร ดีเซล 1,163 ล้ านลิตร และนํ ้ามันเตา
57.8 ล้ านลิตร รองลงมาเป็ นภาคอุตสาหกรรมมีการบริ โภคนํ ้ามันรวม 1,291 ล้ านลิตร แยกเป็ น
เบนซิน 16.4 ล้ านลิตร ดีเซล 164.8 ล้ านลิตร และนํา้ มันเตา 1,103 ล้ านลิตร และภาคการผลิต
ไฟฟ้าและประปามีการใช้ นํ ้ามันรวม 803.8 ล้ านลิตร จําแนกเป็ นเบนซิน 6.1 ล้ านลิตร ดีเซล 150
ล้ านลิตร และนํ ้ามันเตา 647.7 ล้ านลิตร2
2

การพลังงานแห่งชาติ, “ตารางการใช้ นํ ้ามันประเภทสําคัญๆ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๑๔
– ๒๕๑๙,” ใน ธวัชชัย ยงกิตติกลุ , ปั ญหาและนโยบายพลังงานของประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: กลุม่ วิเคราะห์
กิจการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2521), หน้ า 13.
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การขยายตัวของการบริโภคนํ ้ามันในประเทศตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2500 และสัดส่วนของการ
บริโภคนํ ้ามันที่กระจุกอยูก่ บั นํ ้ามันเบนซินและดีเซลที่รวมกันมากกว่าร้ อยละ 60 รวมถึงการบริ โภค
จากภาคการคมนาคมและขนส่ง และอุตสาหกรรมที่เป็ นสัดส่วนหลักนี ้ รวมร้ อยละ 43 ของการ
บริ โภคทังหมด
้
ดูจะมีพื ้นฐานสําคัญมาจากการการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
อย่างเข้ มข้ น และการเพิ่มจํานวนการใช้ ยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง โดยเฉพาะรถยนต์ ที่
สัมพันธ์กบั การขยายตัวของระบบถนนภายในประเทศ
4.1.1 อุตสาหกรรม: พื ้นฐานแห่งการบริ โภคนํ ้ามัน
แม้ การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศจะได้ รับการผลักดันและปรากฏขึ ้น
ตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 เป็ นต้ นมา หากแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในช่วงนัน้ ดูจะอยู่ใน
ลักษณะของอุตสาหกรรมพื ้นฐานที่มีความเกี่ยวพันกับสินค้ าโภคภัณฑ์และมิได้ มีพฒ
ั นาการทาง
เทคโนโลยีการผลิตมากนัก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ กระสอบ นํ ้าตาล และโรงสี เป็ นต้ น
นอกจากนี อ้ ุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังตกอยู่ภายใต้ การจัดการของรั ฐในรู ปแบบของรัฐวิสาหกิ จ
(State enterprise) หรื อมีเครื อข่ายทางการค้ าและการจัดการเชื่อมโยงกับรัฐ โดยมีเหตุผลสําคัญ
หนึง่ เพื่อกีดกัน “ชาวจีน” ออกไปจากการการลงทุน3
แบบแผนของอุตสาหกรรมดังที่ปรากฏในต้ นทศวรรษ 2490 ได้ ประสบปั ญหาอย่างมากใน
ปลายทศวรรษเดียวกัน สาเหตุหนึง่ มาจากราคาโภคภัณฑ์ที่เริ่ มตกตํ่าลง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการ
บริ หารงานที่ผิดพลาดและการคอรัปชัน่ ในรัฐวิสาหกิจและบริ ษัทที่ชนชัน้ นําทางการเมืองเข้ ามา
แสวงหาผลประโยชน์ ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ที่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนและ
ปั ญหาในการดําเนินงานและแทนที่จะทํารายได้ ให้ กบั รัฐกลับดึงเงินออกจากรัฐแทน4 ถึงแม้ จะมี
การประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มอุตสาหกรรมในปี 2497 ด้ วยแรงผลักดันของสหรัฐอเมริ กา
และธนาคารโลก หากแต่ ผ ลเชิ ง รู ป ธรรมในแง่ ข องการขยายการลงทุ น ดู จ ะยั ง ไม่ ป รากฏ
3

ทังนี
้ ้ตามอุดมคติแบบชาตินิยมของจอมพล ป. พิบลู สงครามและนายทหารที่กลับขึ ้นมามีอํานาจหลัง
รัฐประหาร 2490 ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อผูกขาดผลประโยชน์ไว้ กับรัฐบาล ก่อนที่จะกระจายความมัง่ คั่งจาก
ผลประโยชน์ส่ชู นชันนํ
้ าทางการเมืองและกองทัพ เพื่อเป็ นฐานอํานาจของรัฐบาล ดู สังศิต พิริยะรังสรรค์, ทุน
นิยมขุนนางไทย (พ.ศ. 2475-2503) (กรุงเทพฯ: สร้ างสรรค์, 2526), หน้ า 172-174.
4
เจมส์ ซี. อินแกรม, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970 แปลโดย ชูศรี
มณี พฤกษ์ เฉลิมพจน์ เอี่ยมกมลา และ สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ชิเกโตมิ (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย,
2552), หน้ า 340-341.
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อุตสาหกรรมส่วนมากยังคงอยู่ในรูปหรื อภายใต้ รัฐวิสาหกิจเช่นเดิม ภาระการคลังและปั ญหาด้ าน
การบริ หารของรั ฐวิสาหกิ จดูจะเป็ นสิ่งที่สร้ างความไม่พึงปรารถนาให้ กับ “เทคโนแครต” ทัง้ ใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารโลกที่ เป็ นหน่วยงานในการให้ เงิ นสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย5
การขึ ้นมามีอํานาจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในต้ นทศวรรษ 2500 เป็ นจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของเศรษฐกิ จ และการผลิตของไทย ภายใต้ ค วามช่ว ยเหลื อและแรงบีบ จากธนาคารโลกและ
สหรัฐอเมริ กาอันมีจุดมุ่งหมายในการสร้ างความมัน่ คงและต่อต้ านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์
รัฐบาลไทยได้ ปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม6 ที่เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในการลงทุนและการค้ าตามแบบแผนของการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้ า และลด
บทบาทของภาครัฐจากผู้ลงทุนเป็ นเพียงผู้ที่ให้ การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการสร้ าง
โครงสร้ างพื น้ ฐานและเป็ นเจ้ าของอุตสาหกรรมบางประเภทที่ มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติ
(natural monopoly) และมีความจําเป็ นต่ออุตสาหกรรมเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงทางการผลิต
นอกจากนี ร้ ั ฐบาลไทยยังออกมาตรการและวางแผนเพื่ อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
้
งเสริ มการลงทุนและประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
ประเทศผ่านการจัดตังคณะกรรมการส่
ลงทุนที่ให้ สทิ ธิพิเศษในการไม่จดั เก็บภาษีนําเข้ าวัตถุดบิ และสินค้ าทุน รวมถึงภาษีจากผลกําไรของ
กิจการตลอดช่วงเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ มฯ ตลอดจนการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในพ.ศ. 2504 ที่เปรี ยบดังแม่บทในการพัฒนาและลงทุนในอุตสาหกรรมและโครงสร้ าง
พื น้ ฐานของประเทศ แผนพัฒ นาดัง กล่า วในช่ ว งแรกมี ส าระสํ า คัญ คล้ า ยคลึง กับ รายงานของ
ธนาคารโลก คณะสํารวจของยูซอม (USOM) และข้ อเสนอแนะของจอห์น ลอฟทัส (John Loftus)

5

รายงานการสํารวจทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกที่จดั ทําขึ ้นในต้ นทศวรรษ 2500 ได้ แสดงความเป็ น
ห่วงถึงบทบาทของรัฐในการลงทุนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มากเกินควรซึ่งส่งผลให้ ภาคเอกชนและการ
บริ โภค รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวน้ อย. ดู คณะกรรมการร่ วมมือกับคณะสํารวจ
เศรษฐกิจของธนาคารโลก, โครงการพัฒนาการของรั ฐสําหรั บประเทศไทย (A Public Development
Program for Thailand) (พระนคร: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2503), หน้ า 106-118.
6
ผาสุก พงษ์ ไพจิตร และคริ ส เบเคอร์ , เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุ งเทพฯ (กรุงเทพฯ: Silkworm
Books, 2546), หน้ า 157.
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ที่ปรึกษากระทรวงการคลังชาวอเมริ กนั 7 ในทางเดียวกัน รัฐบาลไทยยังได้ ประกาศอย่างแน่ชดั ถึง
การที่จะไม่จดั ตังรั
้ ฐวิสาหกิจหรื อกิจการขึ ้นมาแข่งขันกับภาคเอกชน โดยตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2500
ได้ ปรากฏการก่อตังรั้ ฐวิสาหกิจเพียง 20 แห่งอันเป็ นจํานวนที่คอ่ นข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับทศวรรษ
้ ้นในทศวรรษ 2500 นี ้เกือบ
ก่อนหน้ าที่มีการจัดตังรั้ ฐวิสาหกิจเกือบ 90 แห่ง รัฐวิสาหกิจที่จดั ตังขึ
ทังหมดจะมี
้
ลกั ษณะของกิจการที่เป็ นสาธารณูปโภค ความมัน่ คง การคมนาคม เกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนร่วมของประชาชน หรื อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ8
ซูฮิโร อากิระ (Suehiro Akira) ได้ สรุปให้ เห็นลักษณะสําคัญ 4 ประการหลักของนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของสฤษดิ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ หนึ่ง การ
ประกาศใช้ แผนพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ มี ความครอบคลุมและระยะเวลายาวนานเป็ นครั ง้ แรก
ภายใต้ ความช่วยเหลือของธนาคารโลก และการตังกลไกควบคุ
้
มและผลักดันแผนพัฒนาฯ สอง
รัฐบาลไทยได้ ดําเนินนโยบายหลายประการที่เป็ นการส่งเสริ มการลงทุนและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (ที่เข้ ามาลงทุนในประเทศ) อาทิ การยกเลิกกฎหมายแรงงาน
พ.ศ. 2499 เพื่อขจัดการตัง้ สหภาพและการต่อรองของแรงงานต่อบรรดานายทุน สาม การใช้
นโยบายตังกํ
้ าแพงภาษี นําเข้ าที่สงู เป็ นกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของกลุม่ ทุนและ
อุตสาหกรรมภายใน และ สี่ การให้ คํามั่นสัญญากับกลุ่มทุนและอุตสาหกรรมว่าจะจํ ากัดการ
ขยายตัวและลดการก่อตังรั้ ฐวิสาหกิจให้ เหลือแต่เพียงที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานเท่านัน้ 9
ปฏิบตั ิการดังกล่าวของรัฐบาลไทยได้ รับการตอบรับอย่างดีจาก “บริ ษัทข้ ามชาติ” ที่ส่วน
หนึง่ แลเห็นศักยภาพของการขยายตัวของตลาดสินค้ าในไทย และความมีเสถียรภาพทางการเมือง
7

อุกฤษฎ์ ปั ทมานันท์, “อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบาย
เศรษฐกิจไทย: กรณี ศึกษาว่าด้ วยอิทธิ พลของสหรัฐอเมริ กา,” ทฤษฎีการพึ่งพากับสังคมเศรษฐกิจไทย
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2528), หน้ า 304-312.
8
อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (2501) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2507) องค์กรเภสัช
กรรม (2509) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2503) และการประปานครหลวง (2510) เป็ นต้ น ดู คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, "รัฐวิสาหกิจ: เอกสารแจกประกอบการสัมมนา," ปั ญหารั ฐวิสาหกิจไทย: รายงาน
การสั ม มนา 23-24 กั น ยายน 2517 ณ ศู น ย์ ส ารนิ เ ทศ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (กรุ ง เทพฯ: คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518), ข4-ข7; ไพศาล ชัยมงคล, รั ฐวิสาหกิจ (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช, 2519), หน้ า 102-107.
9
Suehiro Akira, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985 (Chiang Mai: Silkworm Books,
1996), pp. 179-180.
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และเศรษฐกิจไทยที่เอื ้อต่อการลงทุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค ในทางเดียวกัน
บริ ษัทขนาดใหญ่ของญี่ปนุ่ (sogo shosha) หลายแห่งที่มีตลาดสินค้ าสําคัญในประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยด้ วยปั จจัยของค่าแรงและราคาที่ดนิ
ในญี่ปนที
ุ่ ่ถีบตัวสูงขึ ้น ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม และการแข็งค่าของเงินเยน รวมถึงหลบเลี่ยงกําแพง
ภาษี ของประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญอย่างไทย10 ในทางเดียวกัน สงครามเวียดนามที่ปะทุขึ ้นใน
ปลายทศวรรษ 2490 และประเทศไทยได้ เป็ นฐานปฏิบตั ิการสําคัญของกองทัพสหรัฐฯ ตังแต่
้ ต้น
ทศวรรษ 2500 ได้ ผลักดันให้ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยเติบโตมากขึ ้นไปอีก ทังจากการบริ
้
โภค
และฐานะของประชาชนที่ถีบตัวสูงขึ ้น และจากการบริ โภคของเหล่าทหารอเมริกนั 11
การพัฒ นาและการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ ท ศวรรษ 2500 นี ไ้ ด้ ทํ า ให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โตจาก 59,969 ล้ านบาท ในพ.ศ. 2504 มาเป็ น 92,121
และ 126,530 ล้ านบาทในพ.ศ. 2509 และ 2514 ตามลําดับ โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีสดั ส่วนใน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ เพิ่มมากขึ ้น คือ จากร้ อยละ 12.6 ในพ.ศ. 2503 มาเป็ น 17.5 ในพ.ศ. 2514
ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีสดั ส่วนลดน้ อยลง คือ จากร้ อยละ 39.8 ในพ.ศ. 2503 ลดลงเป็ น 29.8
ในพ.ศ. 251412
การพัฒ นาอุต สาหกรรมที่ ป รากฏอย่ า งกว้ า งขวางและรวดเร็ ว ในประเทศไทยตัง้ แต่
ทศวรรษ 2500 นอกจากจะเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให้ เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของการ
บริ โ ภคนํ า้ มัน ในสัง คมไทยแล้ ว ในอี ก มุม หนึ่ ง ยัง เป็ นปั จ จัย ที่ มี ส่ว นผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
อุตสาหกรรมและโรงกลัน่ นํ ้ามันของประเทศไทยในฐานะอุตสาหกรรมพื ้นฐานและเป็ นต้ นนํ ้าของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีด้วย อย่างไรก็ดี สาเหตุสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ทําให้ การบริ โภคนํ ้ามันในประเทศไทยขยายตัวอย่างมากก็คือการเพิ่มปริ มาณอย่าง
มากของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงตังแต่
้ ทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา โดยการเพิ่มปริ มาณ
10

Kunio Yoshihara, Japanese Investment in Southeast Asia (Kyoto: The Center for
Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1978), p. 6.
11
ดู Porphant Ouyyanont, "The Vietnam War and Tourism in Bangkok's Development, 196070," The Southeast Asian Studies, Vol. 39 No.2 (September 2001), pp. 157-187.
12
ดู ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน (ปี 2504 2509 และ 2514) (พระ
นคร: ธนาคารแห่งประเทศไทย); Office of the National Economic Development Board/National Income
Division, Regional Gross Domestic Product for Thailand (1961-1966) (Bangkok: Office of the
National Economic Development Board/National Income Division, 1965).
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งานยานพาหนะดังกล่าวนี ้เป็ นสิ่งที่สมั พันธ์กบั เงื่อนไขของการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปและนัยยะ
ทางวัฒนธรรมที่มีตอ่ ยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์
4.1.2 ยุคสมัยแห่ง “ออโต้ โมบิล” และการใช้ นํ ้ามัน
การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐานของไทยในทศวรรษ 2500 ได้ รับการวางแผน
และผลักดันอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งได้ รับอิทธิพลอย่าง
สําคัญจากรายงานคณะสํารวจของธนาคารโลกที่ดําเนินการสํารวจในช่วงปลายทศวรรษ 2490
การพัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาระบบและการผลิตพลังงานไฟฟ้า และการพัฒนาการ
ขนส่งด้ วยถนน เป็ นโครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน 3 กลุ่มหลักที่ถกู ให้ ความสําคัญตังแต่
้ ระยะ
เริ่ มต้ น และได้ รับเงินทุนสนับสนุนและเงินกู้หลักจากธนาคารโลกและสหรัฐอเมริ กาเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนภายในประเทศ แม้ ภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า จะเป็ นภาคส่วน
หนึ่งที่ ใช้ นํา้ มันในการผลิต ทว่าก็ เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 25 เมื่อเที ยบกับกํ าลังการผลิต
โดยรวมที่ส่วนใหญ่มาจากพลังไอนํ ้าจากการใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิง และพลังนํ ้า (ดู ตารางที่ 3)
นอกจากนี ้ เมื่อเทียบสัดส่วนกับภาคส่วนอื่นแล้ วการผลิตไฟฟ้ายังใช้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมในสัดส่วนที่
ค่อนข้ างน้ อย คือ ประมาณร้ อยละ 20 ของปริ มาณการบริ โภคนํ ้ามันทังประเทศ
้
หรื อประมาณ 1
ใน 3 ของปริ มาณการบริ โภคในภาคการคมนาคมขนส่งอันเป็ นภาคส่วนที่ใช้ นํ ้ามันมากที่สดุ ตาม
ข้ อมูลที่ปรากฏในทศวรรษ 251013

13

การพลังงานแห่งชาติ, “ตารางการใช้ นํ ้ามันประเภทสําคัญๆ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๑๔
– ๒๕๑๙,” ใน ธวัชชัย ยงกิตติกลุ , ปั ญหาและนโยบายพลังงานของประเทศไทย, หน้ า 13.
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ตารางที่ 3 ตัวเลขกําลังผลิตติดตังจริ
้ งได้ จากการไฟฟ้าต่างๆ
ปี
แหล่ งผลิต
พลังนํ ้า

กําลังผลิตจริง
2507
2508 2509

2510

เป้าหมาย
2511
2512

2513

2514

140.0 146.3

162.9

302.9

372.9

451.2

473.2

633.2

พลังไอนํ ้า

260.0 260.0

260.0

260.0

367.5

367.5

567.5

767.5

แก๊ สเทอร์ ไบนส์

-

15.0

30.0

30.0

-

-

-

-

128.5 137.0 135.7
เครื่ องดีเซล
134.4 133.3
146.5 142.0 130.0
รวม
546.5 548.3 552.9
691.4 877.4 969.4
1,205.1 1,564.0
(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2510),
หน้ า 189.)

ในแง่นี ้ การพัฒนาตามแผนงานของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในภาคการคมนาคมขนส่งที่ส่วนหนึ่งได้ รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริ กา
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนนที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงในหลายพื ้นที่ของประเทศ ดูจะเป็ น
ปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด การเพิ่ ม ปริ ม าณการบริ โ ภคนํ า้ มัน ของประเทศอย่ า งต่อ เนื่ อ ง อัน
เนื่องมาจากระบบถนนที่ครอบคลุมเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสูก่ ารขยายตัวของรถยนต์ที่ใช้ นํ ้ามัน
เป็ นเชื ้อเพลิงในฐานะพาหนะหลักที่มีความคล่องตัวและสะดวกสบาย ซึง่ ลักษณะของการพัฒนา
ระบบถนนที่เป็ นเงื่อนไขของการใช้ รถยนต์และการบริ โภคนํ ้ามันที่เพิ่มมากขึ ้นนี ้ ดูจะมีพื ้นฐานมา
ตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 หากแต่มีลกั ษณะรู ปธรรมมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชัดหลังการใช้ นโยบายการ
พัฒนาอย่างก้ าวกระโดดของรัฐบาลไทยในทศวรรษ 2500 ในทางเดียวกัน สัมพันธภาพของการ
พัฒนาระบบถนนกับการบริ โภคนํ ้ามันยังสอดคล้ องกับลักษณะการพัฒนาที่ปรากฏขึ ้นในยุโรปช่วง
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงทศวรรษ 2510 ด้ วยเช่นกัน14 และมีความสัมพันธ์อนั ยากจะ
14

ดู David S. Painter, “Oil and the Marshall Plan,” The Business History Review, Vol. 58, No.
3 (Autumn 1984), pp. 359-383.
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แยกขาดกับการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐอเมริ กาเนื่องจากการขยายตัว
ของการใช้ และการค้ านํ ้ามันเป็ นการเพิ่มการใช้ “ดอลลาร์ ” ในระบบเศรษฐกิจโลกที่มากขึ ้น
4.1.2.1 การพัฒนาระบบถนน
“ทางหลวงมีบทบาทสําคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ การปราศจาก
ระบบทางหลวงที่ เพียงพอย่อมจะเป็ นอุปสรรคทําให้ เศรษฐกิจก้ าวหน้ าไปได้ โดยยาก แต่การมี
ระบบทางหลวงที่ดีจะกระตุ้นให้ เศรษฐกิจรุ ดหน้ าไปได้ ในอัตราสูง”15 คํากล่าวของพจน์ สารสิน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาการในทศวรรษ 2500 ดูจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการให้ ความสําคัญต่อ
การพัฒนาระบบถนนในฐานะโครงสร้ างพื ้นฐานอันสําคัญได้ เป็ นอย่างดี ถึงแม้ การพัฒนาระบบ
ถนนจะเริ่ มปรากฏขึ ้นอย่างจริ งจังมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 ด้ วยความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริ กา
และธนาคารโลก หากแต่ถนนก็ยงั มิได้ ขยายตัวเป็ นระบบเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมาก
เท่าใดนัก อีกทังความมั
้
น่ คงยังเป็ นเหตุผลหลักในการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาเส้ นทาง
ดังตัวอย่างของถนนมิตรภาพและถนนหลายสายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาระบบถนนในทศวรรษ 2500 นอกจากจะมีการกําหนดแนวทางผ่านแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ16 ที่ได้ รับอิทธิพลอย่างสําคัญจากรายงานการสํารวจของธนาคารโลก
15

พจน์ สารสิน, "บทบาทของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ," ทรรศนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2510), หน้ า 205.
16
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ทังระยะที
้
่ 1 และ 2 ได้ ให้ ความสําคัญและระบุอย่างชัดเจนถึงแนว
ทางการขยายระบบถนนของประเทศ อัน แตกต่า งจากการคมนาคมประเภทอื่ น อาทิ รถไฟ ที่ เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพแต่มิได้ เน้ นการขยายเครื อข่ายของทางรถไฟ ตัวอย่างเช่น “การคมนาคมมีความสําคัญคู่กนั ไปกับ
เกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม จึงมีความจําเป็ นต้ องบูรณะทางหลวงและแม่นํ ้าลําคลอง ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ เป็ น
เส้ นทางขนส่งได้ สะดวกและรวดเร็ว กิจการใดที่เป็ นรัฐวิสาหกิจก็จะดําเนินการให้ เป็ นกิจการที่เลี ้ยงตัวเองได้ เพื่อ
แบ่งเบาภาระในการใช้ จ่ายของรัฐบาล งานพัฒนาการด้ านคมนาคมระหว่าง พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะมี
้ นทางสายชุมพร การสร้ างทางหลวงแผ่นดินสายสําคัญที่ยงั ขาดอยู่ให้ เสร็จประมาณ 1,000 กิโลเมตร รวมทังเส้
นครศรี ธรรมราช เป็ นระยะทาง 295 กิโลเมตร การสร้ างทางสายนีอ้ าจจะใช้ เงินกู้จากต่างประเทศ อนึ่ง การ
บูรณะทางหลวงที่ได้ สร้ างไว้ แล้ ว เพื่อให้ เป็ นทางที่ถาวรและใช้ ได้ ทกุ ฤดูเป็ นงานพัฒนาการสําคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
ฉะนันในระยะ
้
6 ปี ข้ างหน้ า จึงมีจดุ หมายที่จะบูรณะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 1,000 กิโลเมตร ให้ ได้ มาตรฐาน
ดีกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ” ดู สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1
ระยะที่หนึ่ง (พ.ศ. 2504 - 2506) (พระนคร: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2504), หน้ า 10.
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แล้ ว ในอีกส่วนหนึ่งทิศทางการพัฒนาระบบถนนยังสอดคล้ องและได้ รับอิทธิพลจากข้ อเสนอแนะ
จากคณะกรรมาธิการเพื่อเอเชียและตะวันออกไกลแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Economic Commission for Asia and the Far East: ECAFE ซึง่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) โดย
คณะกรรมาธิการเพื่อเอเชียและตะวันออกไกลฯ ได้ เสนอแผน “ระบบทางหลวงเอเชี ย” (The Asian
Highway Network) ใน พ.ศ. 250217 ซึง่ เป็ นแผนการเชื่อมโยงเส้ นทางสายเอกของแต่ละประเทศ
ในเอเชียเป็ นโครงข่ายถนนที่มีความยาวกว่า 141,000 กิโลเมตรด้ วยเงินสนับสนุนจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่ งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใน พ.ศ. 2509 มี
จุดหมายหลักสําคัญในการขยายการค้ าระดับประเทศและระหว่างประเทศ กระตุ้นการพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงทําให้ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการปะทะสังสรรค์ของผู้คน
ต่างชาติตา่ งภาษาเป็ นไปได้ โดยสะดวกขึ ้น18
ตังแต่
้ พ.ศ. 2504 อันเป็ นปี แรกของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ความ
ยาวทางหลวงโดยรวมทังประเทศได้
้
เพิ่มขึ ้นจาก 10,700 กิโลเมตร มาเป็ น 17,099 กิโลเมตรหรื อ
ราวร้ อยละ 60 ในปี 2514 ก่อนที่จะเพิ่มเป็ น 21,608 กิโลเมตรในปลายทศวรรษ 2510 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอนั ถือว่าเป็ นแม่บทหลักของการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานได้ ระบุอย่าง
และ “ก. การรถไฟ ดํ า เนินการก่อสร้ างย่านขนถ่า ยสิน ค้ าพหลโยธิ น ให้ เสร็ จ เพิ่มรถตู้แ ละรถจัก รตามความ
ขยายตัวของความต้ องการการขนส่งทางรถไฟ ปรับปรุ งอัตราค่าโดยสารและค่าระวางขนสินค้ าให้ เหมาะสม
ยิ่งขึ ้น ข. ทางหลวง ปรับปรุงการบูรณะเส้ นทางหลวงแผ่นดินที่เปิ ดใช้ แล้ ว ให้ มีสภาพถาวรมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น จัดตัง้
หน่วยจักรกลก่อสร้ างทางหลวง มีเครื่ องมือเครื่ องใช้ พร้ อมมูล เพื่อโยกย้ ายไปดําเนินงานบูรณะและก่อสร้ างเป็ น
หน่วยๆ การก่อสร้ างทางสายใหม่ควรดําเนินไปภายในขอบเขตของกํ าลัง กรมทางหลวงแผ่นดินบูรณะและ
ก่อสร้ างทางหลวงในเส้ นทางกรุ งเทพฯ-เชี ยงใหม่ กรุ งเทพฯ-สระบุรี-โคราช-หนองคาย กรุ งเทพฯ-ชุมพร-จด
ชายแดนมลายู โดยชิดชายฝั่ งด้ านตะวันออก ชุมพร-ภูเก็ต กรุ งเทพฯ-ตราด โคราช-อุบล และกรุ งเทพฯ-อรัญ
ประเทศ ส่วนทางหลวงจังหวัด ก็จะบูรณะและก่อสร้ างให้ มีขึน้ ตามความจําเป็ นของท้ องที่” ดู สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ งชาติ พ.ศ. 2504-2506-2509 ระยะที่สอง พ.ศ.
2507 - 2509 (พระนคร: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2507), หน้ า 19.
17
UNESCAP, About the Asian Highway [Online], 15 January 2011, แหล่งที่มา http://unescap.
org/ttdw/index.asp?menuname=asianhighway.
18
World Touring and Automobile Organization, The Asian Highway (World Touring and
Automobile Organization, 1969), p. 1.
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ชัดเจนถึงแผนการก่อสร้ างถนนและรายงานผลสําเร็ จของการก่อสร้ าง นอกจากนีใ้ นพ.ศ. 2506
รัฐบาลยังได้ ย้ายกรมทางหลวงไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ19 อันเป็ นหน่วยงานสําคัญใน
การผลักดันโครงการเร่ งด่วนต่อการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ พร้ อมทังจั
้ ดสรรงบประมาณ
ให้ กับกรมทางหลวงถึงกว่าร้ อยละ 50 ของงบประมาณทัง้ กระทรวงดังในพ.ศ. 2510 ที่กรมทาง
หลวงได้ รับงบประมาณ 2,219 ล้ านบาทจากงบประมาณของกระทรวงฯ ทังหมด
้
4,034 ล้ านบาท20
ในทางเดียวกับเงินสนับสนุนของต่างประเทศจํานวนมหาศาลที่ม่งุ ตรงไปยังโครงการทางหลวง21
ชนชันนํ
้ าของรัฐในช่วงเวลานันดู
้ จะมีความหวังและเน้ นยํ ้าถึงความสําคัญต่อระบบถนนอย่างมาก
19

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานราชการระดับกระทรวงของไทย จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยมีหน้ าที่ในการดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้ านพลังงาน การพัฒนาที่ดิน การทางหลวง สหกรณ์ และทรัพยากรธรณี หน่วยงานที่สงั กัดประกอบด้ วย
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิเทศสหการ กรมสหกรณ์ ที่ดิน กรมสหกรณ์ พาณิ ชย์และธนกิจ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การพลังงานแห่งชาติ
ทังนี
้ ้การตังกระทรวงแห่
้
งนี ้ก็เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แห่งชาติ และการสนับสนุนความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศทางด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นฐาน. ดู กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, ประวัติ
และราชการของกระทรวงพัฒนาการแห่ งชาติ (พระนคร: กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, 2507), หน้ า (15) (57).อย่า งไรก็ ดี ในรั ฐ บาลจอมพลถนอม กิ ตติ ข จร ได้ มีก ารยุบ กระทรวงพัฒ นาการแห่ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2514.
20
พจน์ สารสิน , "ผลงานสํา คัญ ของกระทรวงพัฒ นาการแห่ง ชาติ : คํ าปราศรั ยทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันคล้ ายวันสถาปนากระทรวงฯ 23 พฤษภาคม 2510," ทรรศนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ, หน้ า 45.....
21
ระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2515 องค์การบริ หารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ (USOM) ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
ทางด้ านการคมนาคมที่เกือบทังหมดเป็
้
นการพัฒนาทางหลวงจังหวัดและทางหลวงสายหลักรวมกว่า 170 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 52 ของเงินช่วยเหลือทัง้ หมดและเป็ นโครงการที่ได้ รับเงินช่วยเหลือมากที่สุด
ในทางเดียวกับธนาคารโลกที่ได้ ให้ เงินกู้เพื่อนํามาใช้ ก่อสร้ างและบูรณะทางหลวงในระหว่างปี 2506 – 2512 เป็ น
จํานวนกว่า 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นสาขาเศรษฐกิจที่ธนาคารโลกให้ ความช่วยเหลือมากกว่าโครงการอื่น ๆ.
ดู อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์ , “สหรัฐอเมริ กากับนโยบายเศรษฐกิจไทย: 1960-1970,” (วิทยานิ พนธ์ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), หน้ า 127:
และ กุลลดา เกษบุญชู, ธนาคารโลกกับพัฒนาการเศรษฐกิจของไทย, (วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2517), หน้ า 49-61. และดูการ
จําแนกประเภทตามแหล่งที่มาของเงินช่วยเหลือของสหรัฐอเมริ กาได้ ใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 – 2509, หน้ า 125.
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ กล่า วว่า ระบบถนนจะทํ า ให้ ทัง้ ประชาชนและรั ฐ ได้ “วิ สาสะสนทนา
แลกเปลี่ยนความเห็นกัน”22และ “การเป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องอันทันสมัยของ
ประเทศ”23 ในทางเดียวกับคํากล่าวของ นายพจน์ สารสิน ที่ว่า “กิจการดังกล่าวนี ้ (การสร้ างถนน)
เป็ นสายทางหนึง่ ที่นําความเจริ ญไปสูท่ ้ องถิ่นชนบทและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้ องถิ่นสามารถ
ประกอบการทางเศรษฐกิจเป็ นการพัฒนาตนเองได้ มากขึ ้น”24
แผนภาพที่ 5 ความยาวของทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดในประเทศไทย (กิโลเมตร)

(ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานสถิตปิ ระจําปี (พ.ศ.2504 - 2522))

นอกจากการพัฒนาระบบถนนในระดับประเทศแล้ ว ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลยัง
ปรากฏการพัฒนาระบบถนนขนาดใหญ่เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมในเขตชานเมืองและการ
เปิ ดพื ้นที่ที่อยู่อาศัยด้ วย ในช่วงปี พ.ศ. 2501 – 2502 องค์ การบริ หารวิเทศกิจแห่ งสหรั ฐ อัน
22

คณะรัฐมนตรี , ประวัตแิ ละผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ (พระนคร: คณะรัฐมนตรี , 2507),
หน้ า 93-94 อ้ างถึงใน เกษี ยร เตชะพีระ, ย้ อนศรวันเวย์ (กรุงเทพ: ผู้จดั การ, 2527), หน้ า 21.
23
“คํากล่าว เนื่องในวันเปิ ดถนนสุขมุ วิทที่ปรับปรุงใหม่ 25 มิถนุ ายน 2503,” ประมวลสุนทรพจน์ ของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ : พ.ศ. 2502-2504 (พระนคร: สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี , 2507), หน้ า 200.
24
พจน์ สารสิน, "การพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ ปี ข้ างหน้ า: คําบรรยาย ณ วิทยาลัยการพาณิชย์ 23 มีนาคม
2510," ทรรศนะเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ, หน้ า 63.
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เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ คําปรึกษาด้ านการพัฒนาแก่ประเทศไทย ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
แก่รัฐบาลไทยในการจัดทํ าผังเมืองและแผนพัฒนา 30 ปี ของเมืองกรุ งเทพมหานครและ
ธนบุรี (The Greater Bangkok Plan (2503 – 2533)) ตามสัญญาที่ ICA-T-226 โดยได้ ว่าจ้ างให้
บริ ษั ท ลิ ท ชิ ง ฟิ ลด์ ไวท์ ติ ง บราวน์ แอนด์ แอซโซซิ เ อทซ์ แห่ ง นิ ว ยอร์ ก (Litchingfield
Whiting Bowne& Associates, Architects and Engineers of New York City) จัดทําแผนการ
พัฒนาเมืองฯ ร่วมกับสํานักผังเมืองกรุงเทพฯ และธนบุรี25 แผนฯ ดังกล่าวนี ้ได้ ให้ ความสําคัญอย่าง
มากกับการพัฒนาระบบถนน อาทิ การสร้ างถนนวงแหวนรอบศูนย์ กลางเมื องกรุ งเทพฯ การ
กํ าหนดเส้ นทางถนนสายหลักตามแนวเหนือ/ใต้ และตะวันออก/ตะวันตก การจัดสร้ างสถานีรถ
โดยสารเป็ นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับต่างจังหวัด เป็ นต้ น26
ในทางตรงข้ ามกับการพัฒนาระบบถนน ตังแต่
้ ทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา แผนงานของ
รัฐบาลไทยและที่ปรึกษาต่างประเทศได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาระบบรางที่น้อยมาก รัฐบาล
ไทยแทบมิได้ ให้ ความสําคัญต่อการขยายเส้ นทางการขนส่งทางรางใหม่ หากแต่ม่งุ ที่จะ “เพิ่มตู้รถ
และรถจักรตามความขยายตัวของความต้ องการการขนส่งทางรถไฟ” 27 และ “ปรับปรุ งบริ การรถ
โดยสารและรถสินค้ าให้ สะดวกรวดเร็ ว”28 เป็ นหลัก รวมถึงข้ อเสนอให้ ย้ายศูนย์การคมนาคมทาง
รถไฟจากหัวลําโพงไปยังบางซื่อ หรื อกระจายไปยังสถานที่ 3 แห่ง คือ มักกะสัน บางซื่อ และธนบุรี

25

Edmund J. Whiting, Frederick J. Adams, Greater Bangkok Plan 2533 (Litchfield Whiting
Bowne and Associates; Adams Howard and Greeley; Ministry of Interior, 1960).
26
Ibid., pp. 89 – 106.
27
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2507 - 2509 (กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ,
2506), หน้ า 19.
28
National Economic Development Board, A Development Report: 1961-1965 (Bangkok:
National Economic Development Board, 1968); Edmund J. Whiting, Frederick J. Adams, Greater
Bangkok Plan 2533, p. 108. ยังมีอีกข้ อเสนอหนึ่ง ไว้ ที่หวั ลําโพง และตังสถานี
้
ขนส่งต่างๆ นอกจากนี ้พึงจะ
กล่าวด้ วยว่าความคิดดังกล่าวนี ้เคยถูกนํามาใช้ จริ งในปี พ.ศ. 2497 แล้ วหากแต่ได้ รับการท้ วงติงจากประชาชน
และนักการเมืองจํานวนหนึง่

122

โดยจะใช้ รถบัสขนส่งคนจากหัวลําโพงไปยังสถานีหลักแห่งใหม่แทน29 เนื่องจากจุดตัดทางรถไฟได้
สร้ างปั ญหาการจราจรบนถนน30
ในมุมหนึ่งการพัฒนาระบบถนนที่เชื่อมพื ้นที่ต่างๆ ของประเทศเข้ าถึงกัน และการละเว้ น
พัฒนาระบบรางนี ้เป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้ รถยนต์และรถโดยสารเป็ นยานพาหนะหลักสําหรับการ
เดินทางและขนส่ง เมื่อระบบถนนพัฒนาเชื่อมต่อพื ้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้ ในทศวรรษ 2510
รถยนต์ถือได้ ว่าเป็ นทางเลือกที่ “สะดวก” ที่สดุ ของการเดินทางที่ดําเนินผ่านระบบถนนที่ซบั ซ้ อน
และเข้ าถึงพืน้ ที่ได้ มากขึน้ อันแตกต่างจากการเดินทางโดยรถไฟที่เชื่อมต่อแค่บางพืน้ ที่และไม่
ครอบคลุมพื ้นที่สว่ นใหญ่ของประเทศ นอกจากนี ้พึงจะกล่าวด้ วยว่าการขนส่งที่กระทําและยึดโยง
ผ่านระบบถนนมากขึ ้นได้ สง่ ผลให้ เกิดการเติบโตของชุมชนแห่งใหม่ที่ใกล้ ถนนและการเสื่อมลงของ
้
นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อน
ชุมทางรถไฟในหลายพื ้นที่ 31 โดยยานพาหนะทังสองมี
และการเพิ่มปริ มาณของยานหานะนี ้เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของการบริ โภค
นํ ้ามันและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย
4.1.2.2 เมืองไทยเคลื่อนไหวและนํ ้ามันที่ไหลไป
ตั ง้ แต่ ห ลั ง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 เป็ นต้ นมา ยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ได้ เพิ่มจํานวนขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขได้ ก้าวกระโดดในทศวรรษ 2500 ใน
พ.ศ. 2493 ตัวเลขรถยนต์โดยรวมอันหมายรวมถึงรถยนต์สว่ นบุคคล รถนัง่ รับจ้ าง และรถโดยสาร

30

นอกจากการวางแผนเรื่ องถนนแล้ วยังปรากฏว่า Greater Bangkok Plan 2533 ระบุถึงการวาง
แผนการใช้ ที่ดินตามวัตถุประสงค์ด้วย (Land Planning). Ibid, pp. 70-89.
31
ดังตัวอย่างจากงานศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองตรังของไมเคิล มอนเทซาโน (Michael Montesano) ที่
ชี ้ให้ เห็นถึงการขึ ้นมามีบทบาททางการค้ าของทับเที่ยงหรื ออําเภอเมืองตรังแทนที่กนั ตังหลังการสร้ างและพัฒนา
ถนนเพชรเกษมในช่วงทศวรรษ 2500 และ 2510. ดู Michael Montesano, “The Commerce of Trang, 1930s1990s: Thailand's National Integration in Social-Historical Perspective,” (Ph.D. Thesis Cornell
University, 1998), pp. 750-767. นอกจากนี ้ งานศึกษาของโกวิท กุวานนท์ ที่ชี ้ให้ เห็นว่าหลังจากทางหลวงสาย
โคราช-หนองคายแล้ วเสร็ จในปี 2508 ได้ ส่งผลให้ การไหลเวียนสินค้ าผ่านระบบถนนมากขึ ้นและทําให้ การขนส่ง
สินค้ าโดยรวมผ่านรถไฟสายกรุ งเทพฯ-อุดรธานีลดลงกว่าร้ อยละ 50 ดู Kovit Kuvanonda, “Effect of the
Korat-Nong Khai Highway in Northeast Thailand on Rail Transportation,” (M.Eng Thesis Asian
Institute of Technology, 1969).
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มีอยู่ทงสิ
ั ้ ้น 23,654 คัน ก่อนจะเพิ่มเป็ น 102,080 คัน และ 375,659 คันในพ.ศ. 2503 และพ.ศ.
2513 ในทางเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึน้ จาก 1,352 คันในพ.ศ. 2493 มาเป็ นจํานวนถึง
22,289 คันและ 333,708 คันในพ.ศ. 2503 และพ.ศ. 2513 (ดู แผนภาพที่ 6) การเพิ่มขึ ้นของ
รถยนต์ในทศวรรษ 2500 และ 2510 อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 165.16 และร้ อยละ 200.94ในทาง
เดียวกับ รถจักรยานยนต์ ที่มีอัตราเพิ่มถึงร้ อยละ 968.96 และร้ อยละ 159.31 ตามลําดับ อัน
แตกต่างกับช่วงพ.ศ. 2493 ถึงพ.ศ. 2499 ที่รถยนต์มีอตั ราเพิ่มร้ อยละ 125.56 และรถจักรยานยนต์
ร้ อยละ 466.64
แผนภาพที่ 6 ปริ มาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนในประเทศไทย (พ.ศ. 2493 - 2522)
(หน่วย: คัน)

(ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สมุดสถิตริ ายปี ประเทศไทย (พ.ศ. 2494 - 2522))

นอกจากนี ้ หากพิจารณาประเภทของรถยนต์ที่เพิ่มจํ านวนขึน้ จะเห็นได้ ว่ารถยนต์ส่วน
บุคคลมีสดั ส่วนมากที่สุดในรถยนต์ทุกประเภท ในพ.ศ. 2503 รถยนต์ส่วนบุคคลคิดเป็ นร้ อยละ
32.43 ของรถยนต์ทงหมด
ั้
รองลงมาเป็ นรถบรรทุกเอกชน (25.09) และรถยนต์นงั่ รับจ้ าง (16.42)
ในทางเดียวกับพ.ศ. 2513 ที่มีอตั ราส่วนถึงร้ อยละ 50.13 มากกว่ารถบรรทุกเอกชน (25.13) และ
รถบรรทุกรับจ้ าง (8.57) (ดู ตารางที่ 4ประกอบ) รถยนต์สว่ นบุคคลส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเขต
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กรุ งเทพมหานครเป็ นสําคัญ ตัวอย่างเช่น ในพ.ศ. 2510 มีรถยนต์ส่วนบุคคลในกรุ งเทพฯ ทังหมด
้
77,669 คัน คิดเป็ นปริ มาณถึงกว่าร้ อยละ 78 ของรถยนต์สว่ นบุคคลทังหมด
้
(99,129 คัน)32
ตารางที่ 4 ปริ มาณรถยนต์ในประเทศไทย จําแนกตามประเภท (คัน)
ปี

นั่งบุคคล

นั่งรั บจ้ าง

โดยสาร

บรรทุกเอกชน

บรรทุกจ้ าง

อื่นๆ

2497

37.11

5.76

17.19

20.65

13.41

5.87

2498

38.77

6.75

17.32

20.25

12.12

4.79

2502

35.80

10.39

13.54

24.23

11.98

4.05

2503

32.43

16.42

12.35

25.09

10.16

3.55

2508

36.39

8.02

11.65

35.20

3.16

5.59

2513

50.13

6.54

5.21

25.13

8.57

4.43

2518

44.89

3.17

3.98

32.03

8.43

7.50

(ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สมุดสถิตริ ายปี ประเทศไทย (พ.ศ.2498 - 2519))

การเพิ่มจํานวนอย่างมากของยานพาหนะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงดังกล่าวนี ้ดูจะมีสาเหตุ
สําคัญมาจากฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยเฉพาะในเมืองที่ดีขึน้ ราคารถยนต์ที่ถูกลง
รวมถึงนัยยะทางวัฒนธรรมของการใช้ รถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งแต่ละสาเหตุมีความสัมพันธ์
อย่างยากจะแยกขาด
การขยายตัวของระบบการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2500 ได้ ส่งผล
กลุ่มคนที่สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เพิ่มขึ ้นกว่า 1 แสนคนโดยในพ.ศ. 2515 นักศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยได้ เพิ่มจาก 15,000 คนในมหาวิทยาลัย 5 แห่งในพ.ศ. 2504 มามีจํานวนถึง 1
แสนคนใน 17 มหาวิทยาลัย ในทางเดียวกับ ตังแต่
้ พ.ศ. 2507 ถึงพ.ศ. 2512 จํ านวนนักเรี ยน
มัธยมศึกษาของรัฐเพิ่มจาก 159,136 คนเป็ น 216,621 คน และนักเรี ยนมัธยมศึกษาเอกชนเพิ่ม
จาก 151,728 คนเป็ น 228,495 คน ส่วนผู้เข้ าเรี ยนในสายอาชีพหรื ออาชีวะของรัฐบาลเพิ่มจาก

32

สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , สมุดสถิติรายปี ประเทศไทย (2513-2514)
(กรุงเทพฯ: งานวารสารสถิติและรายงานสถิติ กองรายงานสถิติ, 2515), หน้ า 289.
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44,642 คนเป็ น 81,665 คน33 การไหลเข้ าสู่ระบบการศึกษาของผู้คนจํานวนมากนีไ้ ด้ ส่งผลให้
ตังแต่
้ พ.ศ. 2503 จนถึงพ.ศ. 2513 กลุม่ อาชีพที่เป็ นนักบริ หาร ผู้บริ หาร และผู้จดั การ ได้ เพิ่มขึ ้นถึง
กว่าร้ อยละ 941.5 จาก 26,191 คนมาเป็ น 246,591 คน และผู้ประกอบวิชาชีพและช่างเทคนิคได้
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 63.3 มาอยู่ที่ 284,104 คนจาก 173,690 คน34 ในทางเดียวกัน การขยายตัวของ
การศึกษาและอาชีพเชิงบริ หารและเทคนิคเฉพาะอันเป็ นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้
ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มจํานวนของกลุ่มอาชีพหรื อชนชันนอกภาคเกษตรกรรมหรื
้
อการผลิตนอกเขต
ชนบท เบเนดิก แอนเดอร์ สนั ได้ ขนานนามคนกลุ่มนี ้ว่า “ชนชันกลาง”
้
“กระฎมพี
ุ ” และ “นายทุน
้
ตามคําเรี ยกของ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ36
น้ อย”35 หรื อ “คนชันกลางคอปกขาว”
การปรากฏและขยายตัวของกลุ่มคนที่มีกําลังทรัพย์และกําลังสะสมความมัง่ คัง่ รวมถึง
การขยายตัวของระบบถนนที่เอื ้อต่อการใช้ รถยนต์เป็ นหลัก ได้ ส่งผลให้ รถยนต์กลายเป็ นพาหนะ
ของกลุ่มคนดังกล่าวนี ้ ในทางเดียวกับ ที่เป็ นพาหนะหลักสําหรับการขนส่งและการค้ า อย่างไรก็ดี
การครอบครองรถยนต์โดยเฉพาะรถส่วนตัวของ “กลุ่มคนชนชัน้ กลาง” ดูจะมีความสัมพันธ์ กับ
ราคารถยนต์ที่ถกู ลงและอุปทานรถยนต์ในตลาดที่เพิ่มมากขึ ้นอันเป็ นผลมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ภายในประเทศที่ ป รากฏอย่า งเป็ นรู ปธรรมตัง้ แต่กลางทศวรรษ
250037 มาร์ ก เอส ฟอสเตอร์ (Mark S. Foster) ชี ้ให้ เห็นว่าในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วิถีการ
33

เบเนดิก แอนเดอร์ สนั , "บ้ านเมืองของเราลงแดง: แง่มมุ ทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6
ตุลาคม," จาก 14 ถึง 6 ตุลา (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2541), หน้ า
109.
34
National Economic and Social Development Board, National Statistical Office and Institute
of Population Studies, Chulalongkorn University, "The Population of Thailand, Thailand Year Book
1975-76 (Bangkok: Temple Publicity Services, 1975). อ้ างถึงใน เบเนดิก แอนเดอร์ สนั , "บ้ านเมืองของเรา
ลงแดง: แง่มมุ ทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม," หน้ า 110-111.
35
เรื่ องเดียวกัน.
36
ดู ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ, “คนคอปกขาวในระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย (พ.ศ. 2475-2535),” ฅ
นชั น้ กลางไทยในกระแสทุ น นิ ย ม (กรุ ง เทพฯ: ศูน ย์ ศึก ษาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้ า 25-114.
37
ตัวอย่างเช่น บริษัทสยามมอเตอร์ ที่เริ่มประกอบรถยนต์ยี่ห้อนิสสันในปี 2504 บริ ษัท โตโยต้ ามอเตอร์
ประเทศไทย ที่เริ่ มเดินสายพานการผลิตรถยนต์ในปี 2507 เป็ นต้ น ดู Suehiro Akira, Capital accumulation in
Thailand 1855-1985, หน้ า 234; "โตโยต้ า ประเทศไทย กว่าจะมีวนั นี ้กับบทพิสจู น์ข้ามาคนเดียว," นิตยสาร
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ใช้ รถยนต์ในการเดินทางแบบอเมริ กนั ได้ แพร่ ขยายเข้ าสู่หลายประเทศทัว่ โลกโดยเฉพาะในแถบ
ยุโรปและอเมริ กา ทังนี
้ ้การขยายตัวดังกล่าวสัมพันธ์ กบั การวางยุทธศาสตร์ การขยายตลาดสินค้ า
อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ผ่านการส่งเสริ มโครงสร้ างพื ้นฐานที่เอื ้อต่อการใช้ รถยนต์เป็ นหลัก รวมถึง
การกลายเป็ นแม่แบบ “ความทันสมัย” ของวิถีชีวิตแบบอเมริกนั ที่มีรถยนต์เป็ นส่วนประกอบ38
นอกจากนี ้ “กลุ่มคนชนชันกลาง”
้
ที่เพิ่มจํานวนขึ ้นนี ้ยังมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มคนใน
ภาคเกษตรกรรมในแง่ที่พวกเขามีเวลาการทํางานที่สามารถตัดขาดจากเวลาส่วนตัวหรื อเวลา
พักผ่อนได้ ในระดับหนึ่ง และจากฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้ ที่ค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับกลุ่ม
้ นค้ าและภาค
คนในภาคแรงงานและการเกษตร ทําให้ คนกลุ่มนี ้กลายเป็ นผู้บริ โภคสําคัญทังในสิ
บริ การ รวมถึงทําให้ ตลาดสินค้ าภายในประเทศมีการขยายตัวขึ ้น สินค้ าหรื อการบริ การเหล่านี ้
นอกจากจะเป็ นสิ่งที่มี “คุณค่าในการใช้ สอย” และ “คุณค่าในการแลกเปลี่ยน” แล้ ว ในอีกมุมหนึ่ง
ยังมี “คุณค่าเชิงสัญญะ” ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต “ทันสมัย” ซึ่งประกอบสร้ างผ่านการร้ อยเรี ยงของ
ความหมายและสัญญะที่ปรากฏใน “โฆษณาสินค้ า” และ “แม่แบบ” การใช้ ชีวิตที่ได้ รับอิทธิพล
อย่างสําคัญจาก “วิถีแบบอเมริ กนั ” ที่ไหลบ่าเข้ ามาพร้ อมกับสงครามเวียดนามและสงครามเย็นอัน
ทํ า ให้ ก ลุ่ม คนจํ า นวนมากในสัง คมไทยได้ ป ะทะสัง สรรค์ กับ วัฒ นธรรมแบบอเมริ กัน ชนหรื อ
“ตะวันตก”39
ผู้จัดการ (ตุลาคม 2530). ราคารถยนต์ที่ถูกลงและอุปทานที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากจะมีสาเหตุสําคัญมาจาก
แนวนโยบายเศรษฐกิจของไทยที่เน้ นการลงทุนภายในประเทศแล้ ว ส่วนหนึ่งยังเป็ นผลมาจากการขยายฐานการ
ลงทุนสู่ต่างประเทศของญี่ ปนุ่ หลังอุตสาหกรรมญี่ ปุ่นต้ องประสบกับปั ญหาด้ านค่าแรงและราคาที่ดินที่ถีบตัว
สูงขึน้ รวมถึงการตัง้ กํ าแพงภาษี ขาเข้ าของหลายประเทศที่เคยเป็ นพืน้ ที่ส่งออกสําคัญ Kunio Yoshihara,
Japanese Investment in Southeast Asia, p. 6.
38
ดู Mark S. Foster, A Nation on Wheels: the Automobile Culture in America since 1945
(Belmont: Wadworth, 2003), pp. 31-52.
39
อธิบายโดยสังเขปคือในกรอบคิดทางสัญวิทยา (Semiology) ภาษาหรื อวัตถุต่างๆ มีองค์ประกอบ
2 ระดับ คือ ระดับภาษา (Language) และระดับมายาคติ (Myth) ในระดับของภาษาจะมีองค์ประกอบแยกเป็ น
สามส่วน คือ สัญญะ (Sign) ความหมายของสัญญะ (Signifier) และรู ปลักษณ์ ทางสัญญะ (Signified) ส่วน
ระดับของมายาคตินนจะอยู
ั้
ร่ ะดับลึกกว่าระดับของภาษามีสว่ นประกอบคือรู ปลักษณ์ทางสัญญะ (Signifier) ซึง่
คือ สัญญะในระดับภาษา (Signified) โดยรู ปลักษณ์ทางสัญญะดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับความหมายของสัญญะ
(Signified) เพื่อให้ ผ้ ดู เู ข้ าใจต่อสัญญะ (Sign) นพพร ประชากุล อธิบายว่า “มายาคติ (Myth) หมายถึงการสื่อ
ความหมายด้ วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้ เป็ นที่รับรู้ เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ... ทุกอย่าง
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รถยนต์และการครอบครองรถยนต์ดูจะสะท้ อนนัยยะทางวัฒนธรรม คุณค่าเชิงสัญญะ
และวิถีอเมริ กันได้ เป็ นอย่างดี ดังที่กล่าวมาแล้ วในบทที่ 2 ว่ารถยนต์ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
สังคมกรุงเทพฯ หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยที่สงั คมของคนมีรถยนต์นงั่ ขับถือได้ วา่ เป็ นสังคมอีก
้ ดี
ชันหนึ
้ ่งหรื อกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มผู้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจค่อนข้ างสูงเท่านัน้ กระนันก็
ตัง้ แต่ทศวรรษ 2500 การครอบครองรถยนต์ ได้ กระจายตัวสู่ “ชนชัน้ กลาง” ที่ เริ่ มมี ฐานะและ
บทบาทในทางเศรษฐกิจอันส่งผลให้ ปริ มาณรถยนต์ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และทํา
ให้ สงั คมของคนมีรถยนต์ขยายตัวอย่างกว้ างขวางมากขึ ้น รถยนต์ถกู นําเสนอผ่านโฆษณาและสื่อ
สิง่ พิมพ์ในฐานะพาหนะที่ทําให้ เกิด “ความสะดวกสบาย” “ความทันสมัย” “การท่องเที่ยวพักผ่อน”
และ “การพักผ่อน” โฆษณาเกี่ยวกับรถยนต์ได้ ปรากฏอย่างสมํ่าเสมอบนหน้ าสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา
รถยนต์เหล่านี ้ นอกจากจะเป็ นการกล่าวถึงรายละเอียดของรถยนต์แล้ ว ยังปรากฏข้ อความที่มีนยั
ยะหรื อสัญญะเชื่อมโยงกับการบริ โภคหรื อผู้ซื ้อด้ วย ยกตัวอย่างเช่น โฆษณารถยนต์โตโยตา โคโร
น่า เมื่อช่วงปลายพ.ศ. 250740 นอกจากจะระบุว่าเป็ นรายละเอียดรถยนต์ที่มี “เครื่ องยนต์ 2 อาร์
แบบใหม่ มีกําลังสูงถึง 74 แรงม้ าและเร่ งความเร็ วได้ ทนั ใจ” ยังมีการระบุถึงว่ารถยนต์รุ่นนี ้ “สุขใจ
แก่ผ้ นู งั่ เจริ ญต่อแก่ผ้ พู บเห็น” อันสะท้ อนให้ เห็นถึงนัยยะของความสะดวกสบายและภาพลักษณ์
ของความเจริ ญก้ าวหน้ าที่เชื่อมโยงกับตัวผู้ขบั ขี่
ในทางเดียวกัน สิง่ พิมพ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ นิตยสารองค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยหรื อที่ร้ ู จักทั่วไปในชื่ออนุ สาร อ.ส.ท. ที่เริ่ มวางจําหน่ายตังแต่
้ เดือนสิงหาคม
2503 ยังปรากฏข้ อเขี ยนหลายชิน้ ยังสะท้ อนให้ เห็นนัยยะของรถยนต์ในฐานะพาหนะของการ
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะข้ อเขียนที่พาเที่ยวไปบนทางหลวงตัดใหม่หรื อ
พัฒนาใหม่ ตัวอย่างเช่น “บนทางหลวงสายใต้ ” ของ แปลก ณ พัทลุง ที่ได้ แนะนําและ “พาเที่ยว”
สถานที่ต่างๆ ตังแต่
้ กรุ งเทพฯ จนถึงสงขลาด้ วยรถยนต์ส่วนตัว โดยผู้เขียนได้ พยายามชี ้ให้ เห็นว่า
ปรากฏต่อหน้ าต่อตาเราอย่างเปิ ดเผย แต่เราต่างหากที่ค้ นุ เคยกับมันเสียจนไม่ทนั สังเกตว่ามันเป็ นสิ่งประกอบ
สร้ างทางวัฒนธรรม” ดู นพพร ประชากุล. “คํานําเสนอบทแปล,” มายาคติ (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2547); โรลองซ์
บาร์ ท “โวหารของภาพ,” แปลโดย ประชา สุวีรานนท์, วารสารธรรมศาสตร์ , ปี ที่ 21 ฉบับที่ 2 (2538), หน้ า
113-129; เกษม เพ็ญภินนั ท์, “สู่พรมแดนความรู้ ...เรื่ องวัฒนธรรมบริ โภค: ความเป็ นปกติวิสยั ของการบริ โภค
วัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน,” ใน สู่พรมแดนความรู้ เรื่ องวัฒนธรรมบริโภค (กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร, 2550).
40
สยามนิกร (2 ธันวาคม 2507).
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การท่องเที่ยวด้ วยรถยนต์บนทางหลวงสายใต้ เป็ นสิ่งที่มีความสะดวกสบายและสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวบนเส้ นทางดังกล่าวได้ ภายในเวลาเพียง 10 วัน แม้ ถนนบางช่วงยังเป็ นดินบดอัดไม่ได้
ลาดยางก็ตาม นอกจากนี ้การเดินทางโดยรถยนต์ยงั ยืดหยุ่นและคล่องตัวในการแวะเที่ยวและพัก
ตามสถานที่ต่างๆ อีกทังยั
้ งให้ ภาพทิวทัศน์ สองข้ างทางที่แตกต่างไปจากการเดินทางด้ วยวิธีอื่น
รวมถึงสามารถเข้ าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ สะดวกกว่าการเดินทางโดยรถไฟ41 เช่นเดียวกับ “บาง
แสน” ของ ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ ที่กล่าวว่า “คนกรุ งเทพฯ ส่วนมากสามารถไปเที่ยวบางแสนได้
โดยสะดวกสบาย ทัง้ ผู้มีฐานะดีและผู้มีรายได้ น้อย สําหรั บผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ นัน้ ย่อมไม่มี
ปั ญหาต่อการเดินทางไปเที่ยวไหนๆ แต่สําหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์สว่ นตัวใช้ แล้ ว การเดินทางท่องเที่ยว
ก็ยอ่ มสะดวกสู้คนมีรถไม่ได้ ”42
การขยายตัวของการใช้ รถยนต์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่หมายถึงการใช้ นํ ้ามันที่มากขึ ้น
ยัง ได้ รั บ การสนับ สนุน จากบริ ษั ท จํ า หน่ า ยนํ า้ มัน ขนาดใหญ่ อ ย่า งเชลล์ ด้ ว ยเช่ น กัน “คอลัม น์
เชลล์ชวนชิม” ของ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวฒ
ั น์ อันมีฐานะเป็ นหน้ าโฆษณาของบริ ษัทเชลล์
ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ที่เริ่ มตังแต่
้ พ.ศ. 2504 ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงการกระตุ้นให้ ผ้ คู นเดินทาง
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน “ด้ วยรถยนต์ ” หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี ได้ กล่าวถึงแบบแผน
“การกิน” ที่นกั กินทังที
้ ่อยู่นครบาลและภูธรจะสามารถเดินทางไปกินอาหารกันได้ สะดวกมากขึ ้น
เพราะ “นับวันการคมนาคมก็จะดีขึ ้นทุกทาง โดยเฉพาะทางรถยนต์ พอราดยางเสร็ จทัว่ ประเทศขี ้
คร้ านจะวิ่งเที่ยวกันให้ สบั สนไป”43 และยํา้ ให้ เห็นถึงนํา้ มันเชลล์ในฐานะอาหารที่ดีของรถยนต์
41

แปลก ณ พัทลุง, “บนทางหลวงสายใต้ ตอนที่ 1,” อนุ สาร อ.ส.ท. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 11 (มิถุนายน
2504), หน้ า 6 –11; แปลก ณ พัท ลุง , “บนทางหลวงสายใต้ ตอนที่ 2,” อนุ สาร อ.ส.ท. ปี ที่ 1 ฉบับ ที่ 12
(กรกฎาคม 2504), หน้ า 27-41
42
ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ, “บางแสน,” อนุ สาร อ.ส.ท. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 (มีนาคม 2507), หน้ า 6.
นอกจากนี ้ ช่วงกลางปี 2507 อ.ส.ท. ยังได้ จดั คาราวานล่องใต้ (กรุ งเทพฯ-สงขลา) ด้ วยรถยนต์เพื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในสถานที่สองข้ างทางถนนเพชรเกษม ซึ่งส่วนหนึ่งมีแม่แบบมาจากกองคาราวานวอลลี่ ไบยัม ซึ่ง
เดินทางรอบโลกด้ วยรถยนต์พ่วงเทรลเล่อร์ และผ่านมาเยือนประเทศไทยเมื่อปลายปี 2506 พึงจะกล่าวด้ วย
คาราวานท่องเที่ยวครัง้ นี ้มี “เชลล์” บริ ษัทนํ ้ามันรายใหญ่ของประเทศ เป็ นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก นอกจาก อ.
ส.ท. และราชยานยนต์ ส มาคมแห่ ง ประเทศไทย “คาราวานล่ อ งใต้ , ” อนุ ส าร อ.ส.ท. ปี ที่ 4 ฉบับ ที่ 10
(พฤษภาคม 2507), หน้ า 11-19.
43
ถนัดศอ (นามแฝง), “เชลล์ชวนชิม,” สยามรั ฐสัปดาห์ วิจารณ์ (19 พฤศจิกายน 2510), หน้ า 50.
อ้ า งถึ ง ใน ชาติ ช าย มุก สง, “นํ า้ ตาลกับ วัฒ นธรรมการบริ โ ภครสหวานในสัง คมไทย พ.ศ. 2504 – 2539,“
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ในทางเดียวกัน เขายังได้ กล่าวยํ ้าเสมอว่านํ ้ามันเชลล์มีจําหน่ายอยู่ทกุ หนแห่งในประเทศไทยทําให้
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางเพื่อกินอาหาร44
นอกจากนี ้ จากการเพิ่มจํานวนของรถยนต์อนั เป็ นผลสําคัญจากระบบถนนที่ได้ รับการ
พัฒ นาขึน้ และนัย ยะทางสัง คมเกี่ ย วกับ การใช้ ร ถยนต์ ดัง ที่ ก ล่า วมา ยัง ได้ ส่ง ผลให้ อัตราการ
ไหลเวียนของรถยนต์ในระบบถนนของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะในถนนสายหลักของ
ประเทศที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ เข้ ากับจังหวัดสําคัญในแต่ละภูมิภาค ข้ อมูลจากกรมทางหลวงในช่วง
ทศวรรษ 2500 และ 2510 (ดู ตารางที่ 5) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าการไหลเวียนของรถยนต์ในแต่ละวันบน
ถนนสายหลักของประเทศในช่วงเวลาประมาณ 8 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2515 มีอตั รา
สูงขึ ้นถึงประมาณ 1 เท่าตัว และในบางเส้ นทางมีอตั ราเพิ่มขึ ้นมากกว่า 2 เท่าตัว ยกตัวอย่างเช่น
ถนนพหลโยธินช่วงจังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดนครสวรรค์มีอตั ราการใช้ รถยนต์เพิ่มขึ ้นประมาณ 2.2
เท่าจาก 1,180 คนต่อวันใน พ.ศ. 2507 มาเป็ น 3,789 คันต่อวันใน พ.ศ. 2515 ถนนมิตรภาพช่วง
จังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดอุดรธานีเพิ่มขึ ้น 3.6 เท่าจาก 835 คันต่อวันใน พ.ศ. 2507 มาเป็ น 3,895
คันใน พ.ศ. 2515 หรื อถนนสุขมุ วิทช่วงอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยองที่อตั ราการใช้
รถยนต์สูงถึง 6.4 เท่าตัวจาก 1,229 คันต่อวันใน พ.ศ. 2507 มาเป็ น 9,110 คันต่อวันใน พ.ศ.
2515 อัตราการใช้ รถยนต์บนถนนสายหลักของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงเวลานี ้เป็ นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่งและคมนาคมของประเทศเพิ่มขึ ้นจาก 5.4 พันล้ าน
บาทใน พ.ศ. 2507 มาเป็ น 7.3 พันล้ านบาทใน พ.ศ. 2511 และ 10.5 พันล้ านบาทใน พ.ศ. 2515
หรื อเพิ่มขึ ้นเกือบ 1 เท่าตัวในระยะเวลาประมาณ 8 ปี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่งเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 6.5 ถึง 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในเวลาดังกล่าว45

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548),
หน้ า 129.
44
ถนัดศอ, “เชลล์ชวนชิม,” สยามรั ฐสัปดาห์ วจิ ารณ์ (15 กรกฎาคม 2505).
45
Nicolaas Vanderveen, "Thailand: Analysis of Sectoral Growth by Region, 1946-1985,"
(Master's Thesis, Faculty of Economics, University of Groningen, 1986), p. 36.
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ตารางที่ 5 ความหนาแน่นของการใช้ รถยนต์บนถนนสายหลักของประเทศ
(พ.ศ. 2507, พ.ศ. 2511, พ.ศ. 2515)
ทางหลวงแผ่ นดินสายหลัก

ช่ วงทาง

พหลโยธิน
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)

ดอนเมือง – วังน้ อย
วังน้ อย – สระบุรี
สระบุรี – ลพบุรี
ชัยนาท – นครสวรรค์
กําแพงเพชร – ตาก
ลําปาง – เชียงใหม่
สระบุรี – นครราชสีมา
นครราชสีมา – ขอนแก่น
ขอนแก่น – อุดรธานี
อุดรธานี – หนองคาย
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ
สมุทรปราการ – บางปะกง
ชลบุรี – สัตหีบ
สัตหีบ - ระยอง
ระยอง – จันทบุรี
จันทบุรี – ตราด
ภาษี เจริญ – นครปฐม
นครปฐม – ราชบุรี
ราชบุรี – เพชรบุรี
เพชรบุรี – ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร – ระนอง
ห้ วยยอด – ตรัง
รัตภูมิ – หาดใหญ่

มิตรภาพ
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2)

สุขมุ วิท
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3)

เพชรเกษม
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)

ความหนาแน่ นของการใช้
รถยนต์ แต่ ละปี (คันต่อวัน)
2507
2511
2515
4,638
8,700
13,299
3,915
7,340
10,165
1,612
3,409
3,911
1,180
1,537
3,789
291
668
912
1,185
2,400
1,929
4,701
4,774
460
2,246
2,920
835
3,203
3,895
794
2,024
2,537
9,840 15,717
22,114
5,701
5,993
2,434
5,050 10,294
14,171
1,229
6,561
9,110
518
1,028
2,004
638
1,366
3,146
6,600
9,938
12,878
2,762
4,296
7,156
1,576
2,101
3,726
2,125
2,852
4,539
253
452
763
660
1,186
1,858
1,637
579
1,072

(ที่มา: Traffic Volume and Flow Maps, 1964-9 and 1967-72 (Bangkok: Department of Highways)
อ้ างถึงใน Wolf Donner, The Five Faces of Thailand: An Economic Geography (Hamburg: The Institute
of Asian Affairs, 1978), pp. 303, 384, 519, 633, 736, 812.
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การใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ที่มากขึ ้น รวมถึงนัยยะทางวัฒนธรรมที่แฝงมา
กับยานพาหนะนีภ้ ายใต้ เงื่อนไขของการขยายตัวของระบบถนนดูจะคล้ ายคลึงกับที่ จอห์ น อูร์รี่
(John Urry) นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ชี ้ให้ เห็นว่ารถยนต์ทําให้ เกิดการเคลื่อนที่แบบใหม่อนั เป็ น
การสอดประสานกันระหว่าง “ความเร็ ว” “ความเป็ นตัวเอง” (autonomy) และ “ความอิสระ” ทําให้
การเคลื่อ นที่ ห รื อการเดิน ทางของผู้ค นสามารถยื ด หยุ่น และไม่เ ป็ นเส้ น ตรงได้ ก้ า วพ้ น ไปจาก
ตารางเวลาที่ ดํ า รงอยู่ ใ นการขนส่ ง มวลชน รวมถึ ง สามารถทํ า ให้ ผ้ ู ใ ช้ พ าหนะเป็ นผู้กํ า หนด
ประสบการณ์และบรรยากาศแห่งการท่องเที่ยว กล่าวคือ สามารถกําหนดเป้าหมาย ความเร็ ว และ
เส้ นทาง รวมถึงสภาพแวดล้ อมในรถยนต์ อาทิ เพลง ได้ ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี ความยืดหยุ่นของ
การเคลื่อนที่นี ้จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ เลย หากไม่มีระบบถนนที่ซบั ซ้ อนรองรับ นอกจากนี ้ ในหลาย
สังคมหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองรถยนต์ยงั เป็ นสิ่งของจําเป็ นสําหรับชีวิตอันเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึง
ชีวิตที่ดีและความสําเร็ จ และท้ ายที่สดุ อูร์รี่ ยังชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ รถยนต์ยงั เชื่อมโยงกับหลายภาค
ส่วนของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมนํ ้ามันที่ส่วนหนึ่งเติบโตมาพร้ อม
กับ ปริ ม าณการใช้ ร ถยนต์ ที่ ม ากขึน้ ซึ่ง ส่ว นหนึ่ง เป็ นผลมาจากเงื่ อ นไขทางวัฒ นธรรมและการ
เดินทางของรถยนต์46

4.2 อุตสาหกรรมนํา้ มันไทย “ยุคพัฒนา”: พัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลง และลักษณะของ
ทุน
การบริ โภคนํ ้ามันภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากภายใต้ ปัจจัยผลักดันจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของยานหานะที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิงภายในประเทศดังที่กล่าวมา
ดูจะเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่งที่ ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ า้ มันโดยเฉพาะการกลั่นนํ า้ มัน
ภายในประเทศ โดยมี ค วามต้ อ งการแสวงหาความมั่ง คั่ง ของกลุ่ม ทุน ภายในประเทศภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาและปกป้องอุตสาหกรรมเป็ นอีกปั จจัยสําคัญหนึง่

46

ดู John Urry, Mobilities (Cambridge: Polity Press, 2007), pp. 112-134; "The 'System' of
Automobility," in Automobilities, ed. Nigel Thrift and John Urry Mike Featherstone (London: SAGE,
2005), pp. 25-39.
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4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย
หลังการปฏิวตั ิในพ.ศ. 2500 รัฐบาลไทยโดยเฉพาะหลังการขึ ้นมาเป็ นนายกรัฐมนตรี ของ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์ ใน พ.ศ. 2501 นอกจากจะส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวมของ
ประเทศ และการลงทุนอุตสาหกรรมจากภาคเอกชน ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและองค์กรส่งเสริ ม
การลงทุนของรัฐแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งความต้ องการนํ ้ามันภายในประเทศที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจนมี
ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจที่จะตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันเพื่อผลิตนํ ้ามันสําเร็ จรู ปภายในประเทศยังทําให้
รัฐบาลในช่วงนี ้สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมนนํ ้ามันโดยเฉพาะโรงกลัน่ นํ ้ามันทังจากภาครั
้
ฐ
และเอกชนด้ วยเช่นกัน จอมพลสฤษดิ์ ได้ กล่าวถึงความสําคัญของนํ ้ามันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ว่า “นํา้ มันย่อมเป็ นสิ่งที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นต้ นกําเนิด
พลังงานที่สําคัญ และเป็ นที่มาของยางแอสฟั สท์ที่ใช้ ในการลาดถนนกันเป็ นส่วนมาก พลังงานที่
นําไปใช้ ในเครื่ องจักรกลจะเป็ นในโรงงานอุตสาหกรรมก็ดี ในเครื่ องมือการเกษตรสมัยใหม่ก็ดี หรื อ
้
ดี
ในพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ง เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ รถไฟ หรื อ เรื อกลไฟ เรื อเดินสมุทรทังหลายก็
ั ฑ์บาง
ส่วนมากได้ มาจากนํ ้ามันแทบทังสิ
้ ้น พลังงานไฟฟ้า แสงสว่าง หรื อแม้ แต่ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ชนิด ก็มีกําเนิดมาจากนํ ้ามันด้ วย”47 นอกจากนี ้พึงกล่าวด้ วยว่า รัฐบาลไทยยังได้ เข้ ามาสู่กิจการ
นํ ้ามันในส่วนของการจัดจําหน่ายผ่านการจัดตังองค์
้ การเชื ้อเพลิงในต้ นทศวรรษ 2500 ที่นอกจาก
จะมีหน้ าที่จดั หานํ ้ามันให้ กับหน่วยงานรัฐแล้ ว ยังจัดหน่ายนํ ้ามันให้ กับประชาชนผ่านตัวแทนใน
นาม “สามทหาร” เช่นกัน
ในทศวรรษ 2500 มีการสร้ างโรงกลัน่ นํ ้ามันขนาดใหญ่ 2 แห่งด้ วยกัน คือ โรงกลัน่ นํ ้ามัน
ไทย และโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยเริ่ มดําเนินการในพ.ศ. 2507 มีความสามารถ
การกลัน่ เต็มกําลังตังต้
้ นที่ 36,000 บาเรลต่อวัน ก่อนที่จะขยายเป็ น 65,000 บาเรลต่อวันในพ.ศ.
2518 ส่วนที่โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากที่เปิ ดดําเนินการในพ.ศ. 2508 มีกําลังการกลัน่ 25,000 บาเรล
ต่อวัน และขยายเป็ น 65,000 บาเรลต่อวัน ในพ.ศ. 2519 นอกจากนี ้ในพ.ศ. 2514 โรงกลัน่ เอสโซ่
เริ่ มดําเนินการหลังจากบริ ษัทเอสโซ่ได้ เข้ าซื ้อโรงงานยางมะตอยและปรับสภาพให้ เป็ นโรงกลัน่

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, “คํากล่าววิธีวางศิลาฤกษ์ โรงกลัน่ นํา้ มันศรี ราชา (8 มิถุนายน 2505),”
ประมวลสุ น ทรพจน์ ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ พ.ศ. 2505-2506 (พระนคร: สํ า นั ก ทํ า เนี ย บ
นายกรัฐมนตรี , 2507), หน้ า 169.
47
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นํ ้ามันขนาด 25,000 บาเรลต่อวัน48 ในแง่นี ้ทําให้ ความสามารถการกลัน่ นํ ้ามันของไทยโดยรวมใน
ปลายทศวรรษ 2500 อยูท่ ี่ราว 61,00 บาเรลต่อวัน และขยายเป็ นราว 165,000 บาเรลต่อวันในช่วง
ปลายทศวรรษ 2510 โดยจําแนกผลผลิตหลักเป็ นนํ ้ามันเตาร้ อยละ 32 ดีเซลร้ อยละ 30 เบนซินร้ อย
ละ 21 (แผนภาพที่ 7) อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกของการดําเนินการโรงกลัน่ หลายแห่งยังมิได้
ดําเนินการกลัน่ อย่างเต็มความสามารถ โดยโรงกลัน่ ทังสามแห่
้
งได้ เดินเครื่ องการกลัน่ อย่างเต็ม
ความสามารถและเกินขีดความสามารถในต้ นทศวรรษ 2510 ก่อนที่จะมีการขยายโรงกลัน่ ในกลาง
ทศวรรษเดียวกัน
แผนภาพที่ 7 สัดส่วนการกลัน่ นํ ้ามันของประเทศไทยในทศวรรษ 2510

(รวบรวมจาก: National Energy Administration, “ความสามารถอย่างเป็ นทางการของโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ภายในประเทศ พ.ศ. 2513 – 2522,” ใน สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคา
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, ภาคผนวก.)

รายงานของกรมศุ ล กากรชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ประเทศไทยมี ก ารนํ า เข้ านํ า้ มัน ดิ บ เพื่ อ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมการกลัน่ นํ ้ามันครัง้ แรกในพ.ศ. 2506 หรื อ 1 ปี ก่อนการเปิ ดดําเนินการของโรงกลัน่
นํา้ มันไทย โดยมีปริ มาณการนํ าเข้ า 63.89 ล้ านลิตร ก่อนที่จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 795.24 ล้ านลิตรใน
48

ดู กระทรวงพาณิชย์, กรมทะเบียนการค้ า, “หนังสือบริ คณฑ์สนธิของบริ ษัทโรงงานยางมะตอยไทย
จํากัด ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2506” อ้ างถึงใน ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, บทบาทของบริษัทนํา้ มันข้ ามชาติท่ ี
มีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของประเทศไทย, หน้ า 108; ประชาธิปไตย (3 มิถุนายน 2510); สยามรั ฐ (26
กรกฎาคม 2510); ไทยรั ฐ (27 กรกฎาคม 2510); ไทยรั ฐ (16 ธันวาคม 2510).
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พ.ศ. 2507 และ 1,408.92 ล้ านลิตร 2,549.25 ล้ านลิตร และ 2,227.18 ล้ านลิตร ในพ.ศ. 2508
พ.ศ. 2510 และพ.ศ. 2511 ตามลําดับ49 นอกจากนี ้ข้ อมูลที่ได้ จําแนกต้ นทางของสินค้ าของกรม
ศุลกากรตังแต่
้ พ.ศ. 2513 ได้ ชี ้ให้ เห็นว่านํ ้ามันดิบที่นํามาใช้ สําหรับการกลัน่ นํ ้ามันในประเทศไทย
ส่วนใหญ่นําเข้ ามาจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ
คูเวต ประเทศไทยมีสดั ส่วนการนําเข้ านํ ้ามันดิบจากประเทศเหล่านี ้ในอัตราที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้ การ
ขยายกําลังการผลิตและขีดความสามารถการกลัน่ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2510 ได้ สง่ ผลให้ ปริ มาณการ
นําเข้ านํ ้ามันดิบเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ 8

49

ดู กรมศุลกากร, รายงานประจําปี (พ.ศ. 2506 – 2512).
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แผนภาพที่ 8 การนําเข้ านํ ้ามันดิบของไทย จําแนกตามรายประเภท (พ.ศ. 2513 - 2522) (พันลิตร)

(ที่มา: กรมศุลกากร, รายงานประจําปี (พ.ศ. 2513 – 2516))
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แผนภาพที่ 9 เปรี ยบเทียบปริมาณการบริโภคและนํ ้ามันสําเร็จรูปจากภายในประเทศ

(รวบรวมจาก: กรมศุลกากร, รายงานประจําปี พ.ศ. 2513 – 2518; National Energy Administration,
“Crude Run and Petroleum Derivatives, Produced by Refineries 2513-2522,” ใน สมบูรณ์ ศิริประชัย,
นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่
2 จนถึงปั จจุบัน, ภาคผนวก, หน้ า 155 และ 158.)

กระนันก็
้ ดี การกลัน่ นํ ้ามันของไทยที่เริ่ มตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 2500 และมีการขยายกําลัง
การกลัน่ ในช่วงเวลาต่อมานี ้ดูจะแทบไม่สามารถตอบสนองความต้ องการนํ ้ามันภายในประเทศได้
อย่างเพียงพอ แผนภาพที่ 9 แสดงให้ เห็นข้ อมูลเปรี ยบเทียบระหว่างการกลัน่ นํ ้ามันและการบริ โภค
นํ ้ามันของประเทศไทยตังแต่
้ ปี 2513 ซึง่ จะเห็นได้ ว่านํ ้ามันสําเร็ จรู ปจากการกลัน่ ภายในประเทศ
โดยรวมแทบไม่เคยเพียงพอกับความต้ องการ และมีลกั ษณะ “ไล่ตาม” ปริ มาณความต้ องการ
ภายในประเทศ ในทางเดียวกัน หากพิจารณาข้ อมูลเฉพาะการกลั่นนํา้ มันดีเซลอันเป็ นนํ า้ มัน
ประเภทหลักที่มีการใช้ สงู สุดและถูกใช้ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ แล้ วจะพบว่าแทบไม่
เคยเพียงพอต่อความต้ องการเลย ในพ.ศ. 2513 การผลิตดีเซลในประเทศอยู่ที่ 1,148 ล้ านลิตร
ขณะที่ความต้ องการมากถึง 2,166 ล้ านลิตร ในทางเดียวกับพ.ศ. 2515 ที่การผลิตอยู่ที่ 2,159
ล้ านลิตร แต่มีความต้ องการ 2,694 ล้ านลิตร (แผนภาพที่ 10) ตรงข้ ามกับนํ ้ามันเบนซินที่หลังการ
ทยอยขยายกําลังการกลัน่ ให้ เต็มศักยภาพของโรงกลัน่ ในต้ นทศวรรษ 2510 นํ ้ามันเบนซินที่บริ โภค
ภายในประเทศดูจะเพียงพอและเกินความต้ องการอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น ในพ.ศ. 2513 การผลิต
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เบนซินโดยรวมอยู่ที่ 817 ล้ านลิตร ใกล้ เคียงปริ มาณการบริ โภคที่ 870 ล้ านลิตร โดยที่ ในพ.ศ.
2515 การบริ โภคอยู่ที่ 1,127 ล้ านลิตร น้ อยกว่าปริ มาณนํ ้ามันเบนซินที่ได้ จากการกลัน่ ที่ 1,447
ล้ านลิตร ส่งผลให้ ประเทศไทยจําเป็ นต้ องนํ าเข้ านํ า้ มันสําเร็ จรู ปโดยเฉพาะดีเซลบางส่วนจาก
ต่างประเทศ (แผนภาพที่ 11)
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แผนภาพที่ 10 เปรี ยบเทียบการกลัน่ และการบริโภคนํ ้ามันปิ โตรเลียมดีเซลภายในประเทศ
(2513 - 2518) (พันลิตร)

(ข้ อมูลจาก: การพลังงานแห่งชาติ, กรมศุลกากร. และสมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบาย
ราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 157.)

แผนภาพที่ 11 เปรี ยบเทียบการกลัน่ และการบริโภคนํ ้ามันปิ โตรเลียมเบนซินภายในประเทศ
(2513 - 2518) (พันลิตร)

(ข้ อมูลจาก: การพลังงานแห่งชาติ, กรมศุลกากร. และสมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบาย
ราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 157)
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การผลิตนํ ้ามันบางประเภทที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการใช้ ภายในประเทศนี ้ ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุสํ า คัญมาจากสัด ส่ว นที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกัน ระหว่า งการกลั่น นํ า้ มัน และการบริ โ ภคนํ า้ มัน
ภายในประเทศ รายงานของธนาคารกรุงเทพฯ ชี ้ให้ เห็นว่าในพ.ศ. 2516 สัดส่วนการใช้ นํ ้ามันดีเซล
ของไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 34.71 ในขณะที่สดั ส่วนการกลัน่ อยู่ที่ร้อยละ 29.33 50 ในทางเดียวกับ ศิววงศ์
จังคศิริ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าในพ.ศ. 2515 การผลิตนํ ้ามันในประเทศตอบสนองความต้ องการผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมได้ ร้อยละ 97.5 ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 9.7 ต้ องนําเข้ ามาจากต่างประเทศ และมีการ
ส่งออกร้ อยละ 7.2 ศิววงศ์ ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าโครงสร้ างการใช้ นํ ้ามันในประเทศไทยมีปัญหาบาง
ประการ คือ ประเทศไทยมีการใช้ นํ ้ามันดีเซลมากกว่าประเทศอื่น ๆ อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์ที่อตั ราส่วนการ
ใช้ นํ ้ามันเบนซินต่อนํ ้ามันดีเซลอยู่ที่ 1 ต่อ 0.65 ในขณะที่ประเทศไทยมีการใช้ นํ ้ามันเบนซินต่อ
ดีเซลที่ 1 ต่อ 2.0351 นอกจากนี ้ความไม่เพียงพอดังกล่าวยังหมายความว่าประเทศไทยจะต้ อง
พึ่ง พาการนํ าเข้ า นํ า้ มัน สําเร็ จรู ปด้ วยเช่น เดีย วกัน และอาจกล่า วได้ ว่า การขยายตัว ของความ
ต้ องการนํ ้ามันภายในประเทศ ไม่เพียงแต่จะต้ องนําเข้ าทังนํ
้ ้ามันดิบและนํ ้ามันสําเร็ จรู ปที่มากขึ ้น
เท่านัน้ หากแต่หมายถึงการที่ตลาดการบริ โภคนํ ้ามันของไทยต้ องพึง่ พิงและผูกติดกับตลาดนํ ้ามัน
โลกมากยิ่งขึ ้นด้ วย
4.2.2 การดําเนินกิจการอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศไทย
การกําเนิดและการดําเนินกิจการของโรงกลัน่ นํ ้ามันในประเทศ 3 แห่งหลัก นอกจากจะ
สะท้ อนให้ เห็นการตอบสนองความต้ องการนํ ้ามันจากการบริโภคภายในประเทศที่สงู ขึ ้นแล้ ว ในอีก
มุมหนึ่งยังชี ้ให้ เห็นลักษณะของกลุ่มทุนที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องและปฏิสมั พันธ์ ในอุตสาหกรรมนํ ้ามันใน
ช่วงเวลานันซึ
้ ง่ มีความคล้ ายคลึงกันหลายประการ ในทางเดียวกัน ก็ยงั ชี ้ให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ของลัก ษณะการดํ า เนิ น การและพัน ธะสัญ ญาที่ โ รงกลั่น แต่ ล ะแห่ ง มี ต่ อ รั ฐ บาลด้ ว ยเช่ น กัน
นอกจากนี ้กิจการของโรงกลัน่ นํ ้ามันขนาดใหญ่ของไทยดูจะยังฉายให้ เห็นภาพลักษณะของกลุม่ ทุน
ธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ 2500 ได้ เป็ นอย่างดี
50

ธเนศ กองประเสริ ฐ, “วิกฤติการณ์นํ ้ามันโลกกับประเทศไทย,” นํา้ มันกับปั ญหาเศรษฐกิจ: จุลสาร
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มกราคม – มีนาคม 2518) (กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุ งเทพ,
2518), หน้ า 44.
51
ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,” (เอกสารวิจยั ส่วนบุคคล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2521), หน้ า 17-18.
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4.2.2.1 โรงกลัน่ นํ ้ามันไทย
แม้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันและการสร้ างโรงกลัน่ นํ ้ามันของไทยจะปรากฏขึ ้น
จากแนวคิ ด ของรั ฐ บาลไทยในช่ ว งกลางทศวรรษ 2490 ภายใต้ แ ผนบริ ห ารงานในรู ป ของ
รัฐวิสาหกิจ ทว่าหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปรับเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจ
ในช่วงต้ นทศวรรษ 2500 รัฐบาลไทยก็ได้ เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนยื่นขอเสนอในการสร้ างโรงกลัน่
นํ ้ามันขนาดใหญ่ในไทย ท้ ายที่สุดในปี 2504 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ เลือกบริ ษัทโรง
กลั่น นํ า้ มัน ไทย ที่ มี โครงการก่ อสร้ างโรงกลั่น นํ า้ มันขนาด 36,000 บาเรลต่อวัน แถบอ่า วอุดม
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี52 โรงกลัน่ แห่งนี ้สามารถเริ่ มการกลัน่ ได้ ใน พ.ศ. 2507 ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ น
โรงกลัน่ นํ ้ามันขนาดใหญ่ที่เปิ ดดําเนินการในไทย
กลุ่มหุ้นส่วนของโรงกลัน่ นํา้ มันไทย ดูจะมีความน่าสนใจอย่างมาก บริ ษัทแห่งนีเ้ กิดขึ ้น
จากการรวมตัว ของกลุ่ม ทุ น 3 กลุ่ ม หลัก ด้ วยกั น คื อ หนึ่ ง กลุ่ ม ทุ น เอกชนภายในประเทศ
(domestic capitalist groups) สอง กลุม่ บริ ษัทข้ ามชาติ (multinational enterprise) คือ บริ ษัท
รอยัลดัทช์เชลล์ และสาม กลุ่มทุนทหารหรื อขุนนาง (the bureuacratic or militant capitalist
group)53 โดยแต่ละกลุม่ มีความสําคัญที่เอื ้อต่อการลงทุนและเติบโตของบริ ษัท กล่าวคือ กลุม่ ทุน
52

หลังการประกาศเชิญชวนของรัฐบาลให้ เอกชนลงทุนในโรงกลัน่ นํ ้ามันในปี 2504 ปรากฏว่ามีบริ ษัท
หลายแห่งให้ ความสนใจ แต่หลังจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้ พิจารณารายละเอียดในช่วงต้ นปี 2504
แล้ วมีเพียง 5 บริ ษัทที่ผ่านการพิจารณา คือ บริ ษัทวันพุงแอนด์ซุลด้ า บริ ษัทพิศนุการสร้ าง บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ไทย บริ ษัทบางกอกสากลการค้ า และบริ ษัทฟิ ลลิปป์ออยล์ อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2504 จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้ มีคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
เศษเพื่อพิจารณาข้ อเสนอในการตังโรงกลั
้
น่
นํ ้ามันขึ ้นมาอีกชุดหนึ่ง ด้ วยเหตุผลที่ว่าคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญเรื่ องกิจการนํ ้ามันอย่าง
แท้ จริ งและไม่กล้ าพิจารณาเงื่อนไขโดยเด็ดขาด โดยคณะกรรมการพิเศษชุดนี ้ประกอบด้ วย พระยาอรรถการี ย์
นิพนธ์ นายทวี บุณยเกตุ หลวงวิจิตรวาทการ นายบุณย์ เจริ ญไชย และนายโอสถ โกศิน ผลปรากฏว่าบริ ษัทโรง
กลัน่ นํ ้ามันไทยได้ รับการคัดเลือก สยามรั ฐ (1 กุมภาพันธ์ 2504); สยามรั ฐ (20 พฤษภาคม 2504). นายเชาว์
เชาว์ขวัญยืน หุ้นส่วนหลักและผู้จัดการบริ ษัทโรงกลัน่ นํา้ มันไทย จํากัด มีสายสัมพันธ์ อนั ดีกับกลุ่มนักธุรกิจที่
เติบ โตหลังสงคราม อย่า งจรู ญ เอื อ้ ชูเกี ยรติ สุริยน ไรวา และวรรณ ชัน ซื่ อ ผู้ที่ มีเครื อ ข่า ยความสัมพัน ธ์ อัน
กว้ างขวางและมีความสนิทสนมกับโอสถ โกศิน หนึ่งในกรรมการพิจารณาจัดตังโรงกลั
้
น่ ฯ ดู ไพศาล มังกรไชยา.
“วรรณ ชันซื่อ ทํางานเงียบ ๆ รวยเงียบ ๆ,” นิตยสารผู้จัดการ (พฤศจิกายน 2528).
53
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อเริ่ มแรกจดทะเบียนเมื่อกลางปี 2503 ประกอบไปด้ วย นายเชาว์
ขวัญยืน (เชาว์ เชาว์ขวัญยืน) นายจรู ญ เอื ้อชูเกียรติ นายชาญ ศุภวานิช นายจันโททัย ฤกษสุต นายพงษ์ สวัสดิ์
สุริโยทัย พล.ต.อ. สําราญ กลัดศิริ พลตรี ศกั ดิ์ พิศิษฎพงศ์ นายประสิทธิ์ พุ่มชูศรี และ ม.ร.ว.พงษ์ อมร กฤดากร
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เอกชนภายในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็ นนักธุรกิจเชื ้อสายจีนนําโดยนายเชาว์ เชาว์ขวัญยืน ผู้จดั การ
บริ ษัท มีความสําคัญในแง่ของการสร้ างเครื อข่ายอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามันภายในประเทศ
และความสัมพันธ์ กบั ระบบราชการ ก่อนการจัดตังบริ
้ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยนายเชาว์ได้ เคยเป็ น
ตัวแทนจําหน้ ายนํ ้ามันเชลล์และนํ ้ามันตราหอย รวมถึงมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง นอกจากนี ้นาย
เชาว์ ยังมีความสัมพันธ์ กับกลุ่มนักธุรกิจที่เติบโตในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาทิ นายจรู ญ
เอื ้อชูเกียรติ สุริยน ไรวา ประสิทธิ์ พุ่มชูศรี และวรรณ ชันซื่อ ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ เข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่วนใน
บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย โดยเฉพาะวรรณ ชันซื่อ ถือได้ ว่าเป็ นนักธุรกิจที่มีเครื อข่ายความสัมพันธ์
กว้ างขวางมากในยุคนัน้ และเป็ นผู้ที่มีสมั พันธภาพที่ดีกบั นายโอสถ โกศิน หนึ่งในคณะกรรมการ
พิจารณาข้ อเสนอโรงกลัน่ นํ ้ามัน54
ในส่ว นของกลุ่ม บริ ษั ท ข้ า มชาติ มี ความสํา คัญอย่า งยิ่ง 3 ประการ คือ แหล่ง เงิ น ทุน
เทคโนโลยีการผลิต และการสร้ างห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) เนื่องจากโรงกลัน่ นํ ้ามันค่อนข้ าง
มีความแตกต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่เริ่ มลงทุนและพัฒนาในช่วงเดียวกัน กล่าวคือ โรง
กลั่น นํ า้ มัน เป็ นอุต สาหกรรมที่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ในการลงทุน ค่อ นข้ า งสูง ซึ่ง ต้ อ งพึ่ง พิ ง แหล่ง ทุน จาก

โดย 3 คนแรกเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นหลัก (รายละ 30,000 หุ้น รวมทังหมด
้
90,000 หุ้นจาก 1 แสนหุ้น) ซึง่ ต่อมาจรู ญ
ได้ ขายหุ้นทังหมดให้
้
แก่เชาว์ ทําให้ เชาว์กลายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ดี ในช่วง พ.ศ. 2504 – 2505 ได้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ที่นอกจากจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 เป็ น 20 ล้ านบาทและ
การเข้ าถือหุ้นจากบริ ษัทพันธมิตรจากต่างชาติ คือ บริ ษัทเชลล์ปิโตรเลียม เอน วี (The Shell Petroleum N.V.)
จํ านวน 30,368 หุ้นแล้ ว ยังปรากฏการเข้ า ถื อ หุ้นจากบริ ษั ทบางกอกการเดินเรื อและการค้ า จํ า กัด จํ านวน
30,000 หุ้น และจากพลโทประภาส จารุ เสถียรอีก 10,000 หุ้นด้ วย (บริ ษัทบางกอกเดินเรื อและการค้ า มีจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2494 อย่างไรก็ดี หลังการมรณกรรมของจอมพลสฤษดิ์ ในปี
2508 กระทรวงการคลังได้ รับโอนหุ้นจากจอมพลสฤษดิ์จํานวน 400 หุ้นและท่านผู้หญิงวิจิตรา (ภริ ยา) อีก 99
หุ้นมาอยู่ในนามกระทรวงการคลัง ต่อมาบริ ษัทดังกล่าวขายหุ้นของโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยที่ถือไว้ 30,000 หุ้นให้ กบั
นายสุริยน ไรวา 8,001 หุ้นและนายเชาว์ รวมกัน 21,999 หุ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2508). ดู สมบูรณ์
ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นั บตัง้ แต่
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 33.
54
ในช่วงทศวรรษ 2500 วรรณ ชันซื่อ เริ่ มจับธุรกิจซื ้อขายที่ดินก่อน โดยร่ วมหุ้นกับเพื่อน ๆ 2-3 คน
และศูนย์การค้ าวังบูรพาที่มีโรงหนังคิงส์ โรงหนังแกรนด์เป็ นผลงานชิ ้นแรก ๆ ของวรรณ ชันซื่อ ร่ วมกับโอสถ โก
สินและเพื่อน ๆ อีกหลายคนหุ้นกัน ดู ไพศาล มังกรไชยา. “วรรณ ชันซื่อ ทํางานเงียบ ๆ รวยเงียบ ๆ,”
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ภายนอกประเทศเป็ นหลัก55 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยใช้ เงิน
ลงทุนทังสิ
้ ้น 685 ล้ านบาทและเป็ นการลงทุนสูงที่สดุ จากภาคเอกชนอย่างไม่เคยปรากฏในอดีต56
นอกจากนี ้ในส่วนของเทคโนโลยีรวมถึงการดําเนินการกลัน่ นํ ้ามันขนาดใหญ่ที่เป็ นเรื่ องยากที่กลุ่ม
ทุนภายในจะสามารถพัฒนาขัน้ สูงในลักษณะดังกล่าวขึน้ มาได้ ในเวลาอันสัน้ ในขณะที่ บริ ษัท
นํ ้ามันข้ ามชาตินอกจากจะเป็ นผู้ถือครองเทคโนโลยีแล้ ว ยังมีความเชี่ยวชาญและพัฒนาเทคโนโลยี
ดัง กล่า วอยู่เสมอ เช่ น เดี ยวกับห่ ว งโซ่อุป ทาน ที่ บริ ษัท นํ า้ มัน ข้ า มชาติมี เครื อข่ายทัง้ การจัดส่ง
นํ ้ามันดิบและการจัดจําหน่ายนํ ้ามันสําเร็ จรูปอยูท่ วั่ โลกและทังประเทศ
้
สุดท้ าย การเป็ นธุรกิจสัมปทานทําให้ กลุ่มทุนทหารหรื อขุนนางค่อนข้ างมีความสําคัญใน
แง่ของการสร้ างความมั่นคงและเสถี ยรภาพให้ กับธุรกิจ ในทางเดียวกับที่เป็ นช่องทางแสวงหา
ความมั่ง คั่ง ให้ กับ นายทหารและข้ า ราชการ จากโครงสร้ างผู้ถื อ หุ้น จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ า ราชการ
โดยเฉพาะนายทหารได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในบริ ษัทแห่งนี ้ทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยเฉพาะจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ เข้ ามามีสว่ นร่ วมผ่านบริ ษัทบางกอกเดินเรื อและการค้ า ก่อนที่จะมีการขาย
หุ้นในส่วนดังกล่าวให้ กบั สุริยน ไรวา และนายเชาว์ เชาว์ขวัญยืนในพ.ศ. 2508 เป็ นจํานวน 8,001
หุ้นและ 21,999 หุ้นตามลําดับ57
การร่ วมหุ้นของโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยในมุมหนึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของกลุม่ ทุนและ
สัมพันธภาพระหว่างกลุม่ ทุนในทศวรรษ 2500 ที่รัฐบาลได้ ดําเนินนโยบายให้ ภาคเอกชนมีบทบาท
นําในการสร้ างอุตสาหกรรม (private capital-led industrialization) ได้ เป็ นอย่างดี กล่าวคือ เป็ น
ลักษณะของการร่ วมทุน (joint venture) ระหว่างบริ ษัทข้ ามชาติกบั กลุม่ ทุนภายในที่สว่ นหนึ่งเป็ น

55

บริ ษัทโรงกลั่นนํ า้ มันไทย ได้ รับ สินเชื่ อจาก บริ ษัทเชลล์ อินเตอร์ เนชั่นแนลปิ โตรเลียม (Shell
International Petroleum) และบริ ษัทเงินทุนจากประเทศฝรั่งเศส ดู สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียม
และนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นั บตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน,
หน้ า 33. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย, “นายกรัฐมนตรี ได้ ประกอบพิธีเปิ ดโรงกลัน่ นํา้ มันของบริ ษัทโรงกลัน่
นํ ้ามันไทย จํากัด,” รายงานเศรษฐกิจรายเดือน, ปี ที่ 5 เล่มที่ 1 (มกราคม 2508), หน้ า 48.
56
ธนาคารแห่งประเทศไทย, “นายกรัฐมนตรี ได้ ประกอบพิธีเปิ ดโรงกลัน่ นํ ้ามันของบริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ไทย จํากัด,” หน้ า 48.
57
ดู สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 33.
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นายหน้ าหรื อมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทข้ ามชาติอยูเ่ ดิม58 ซูฮิโร อากิระได้ วิเคราะห์ให้ เห็นว่า
ลักษณะการร่ วมทุนดังกล่าวเป็ นแบบแผนทางอุตสาหกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นจากแรงผลักดันของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศของไทย59 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจาก
กลุ่มทุนภายในที่มีสมั พันธภาพกับบริ ษัทต่างชาติแล้ ว ใน “การร่ วมทุน” หลายกรณียงั ได้ ชี ้ให้ เห็น
การเข้ าร่ ว มของกลุ่ ม ทุ น ที่ สัม พัน ธ์ กั บ ชนชัน้ นํ า ทางการเมื อ งหรื อ กองทัพ ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้ส่วนใหญ่ “บริษัทข้ ามชาติ” จะมีฐานะเป็ นผู้สนับสนุนในด้ านเงินลงทุนและ
เทคโนโลยี ส่วนกลุม่ ทุนภายในจะเป็ นผู้ดแู ลการกระจายสินค้ าในตลาด สร้ างเสถียรภาพและความ
มัน่ คงของกิจการ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินกู้จากสายสัมพันธ์ทางการเมืองและธุรกิจที่ดํารงอยู่
นอกจากนี ้การร่ วมทุนที่เปิ ดโอกาสให้ กบั บริ ษัทข้ ามชาติยงั สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะที่ไม่
เพียงแต่คล้ ายคลึงกับธุรกิจประเภทอื่นในประเทศเท่านัน้ หากแต่เป็ นลักษณะที่มีทิศทางเดียวกับ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์60 หรื อ
ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนหนึ่งที่เน้ นบทบาทและเปิ ดโอกาสให้ กับบริ ษัทข้ ามชาติ ในการสร้ าง
ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการผลิ ต แบบทดแทนการนํ า เข้ า (import-substitution
industrialization) เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การผลิตเพื่อการส่งออก
(export-oriented industrialization)
4.2.2.2 โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก
โครงการสร้ างโรงกลัน่ นํ ้ามันของรัฐที่บางจาก ซึ่งวางแผนตังแต่
้ พ.ศ. 2495 ดูจะประสบ
ผลสําเร็ จและสามารถเดินเครื่ องการกลัน่ ได้ ในพ.ศ. 2508 เป็ นเวลาที่ช้ากว่ากําหนดเดิมถึงเกือบ
13 ปี โรงกลัน่ แห่งนี ้ได้ ผ่านเรื่ องราวและปั ญหาความยุ่งยากตลอดการก่อสร้ าง รวมถึงรู ปแบบการ
จัดการที่แตกต่างกันอย่างมากกับแนวคิดที่ตงไว้
ั ้ ในตอนแรก

58

เกริ กเกียรติ พิพฒ
ั น์เสรี ธรรม, วิเคราะห์ ลักษณะการเป็ นเจ้ าของธุรกิจขนาดใหญ่ ในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525), หน้ า 308-321.
59
Suehiro Akira, Capital Accumulation in Thailand 1855-1985, pp. 225-233.
60
ดู Yoshihara Kunio, The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia (Oxford: Oxford
University Press, 1988), pp. 122-125.
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จากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันของรัฐที่เริ่มวางไว้ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. 2495 โรงกลัน่ นํ ้ามันบาง
จากได้ เริ่ มต้ นก่ อ สร้ างอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในปลายปี 2500 61 โดยมี ก รมพลั ง งานทหาร
กระทรวงกลาโหม เป็ นผู้รับผิดชอบ โรงกลัน่ แห่งนี ้ตามแผนงานจะมีขนาดการกลัน่ 5,000 บาเรล
ต่อวัน และก่อสร้ างโดยบริ ษัทฟูจิคาร์ แมนิวแฟกเจอร์ ริ่ง (Fuji Car Manufacturing) ซึง่ มีบริ ษัท
บูรพาสากลเศรษฐกิจ ธุรกิจในเครื อข่ายของ “กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ ” ที่มีจอมพลสฤษดิ์ เป็ นแกนนํา
เป็ นตัวแทนในประเทศไทย ซึง่ การก่อสร้ างประสบปั ญหาความล่าช้ ากว่ากําหนดอยูบ่ ้ าง
แม้ แ ผนการเริ่ มแรกได้ กํ า หนดให้ ก รมพลัง งานทหาร เป็ นผู้รั บผิ ด ชอบการบริ ห ารและ
ดําเนินงานทังหมด
้
หากแต่เมื่อการก่อสร้ างโรงกลัน่ ผ่านไปเป็ นเวลา 4 ปี รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์
ได้ ปรับเปลี่ยนแผนงานโดยมีแนวคิดที่จะให้ บริ ษัทเอกชนต่างชาติเช่าโรงกลัน่ เพื่อดําเนินการแทน
รัฐ ด้ วยเหตุผลที่ว่าการเช่าน่าจะสร้ างผลกําไรที่ดีกว่าให้ กับรัฐ และการไม่มีประสบการณ์ ในการ
กลัน่ นํ ้ามันของบุคลากรภาครัฐ62 ในที่สดุ กลางพ.ศ. 2505 หลังการพิจารณาข้ อเสนอการเช่าของ
เอกชน กระทรวงกลาโหมได้ คดั เลือกบริ ษัทไทม์ออยล์ (The Time Oil Company) ให้ เป็ นผู้เช่า
ดําเนินการโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยทางบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั การเงินทุนในการ
ดําเนินงานและดูแลโรงกลัน่ รวมถึงการจัดหานํ ้ามันดิบ นอกจากนี ้บริ ษัทยังจะต้ องฝึ กเจ้ าหน้ าที่
กรมพลังงานทหารให้ มีความชํานาญและสามารถดําเนินการกลัน่ เองได้ หลังจากหมดสัญญาเช่า63
กระนันก็
้ ดี การเช่าที่ดเู หมือนจะเรี ยบร้ อยดีในตอนแรกกลับต้ องประสบปั ญหาสําคัญโดยเฉพาะใน
ประเด็นของภาษี ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมภายในประเทศที่รัฐบาลกําลังจะประกาศเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามัน ซึง่ บริ ษัทไม่ต้องการรับผิดชอบ ยังผลให้ เกิดการต่อรองเรื่ อยมาและใน
ที่สดุ บริ ษัทไทม์ออยล์ก็มิได้ มาทําสัญญาตามเวลาที่กําหนดไว้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2507 64
61

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] สร. 0201.61/2 (ปึ ก 2/2). เรื่ อง “โครงการ 5 ปี นํ ้ามันเชื ้อเพลิง” (26
กรกฎาคม 2495); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/1. เรื่ อ ง “การสร้ างโรงกลั่นกรองนํ า้ มันขนาด
๕๐๐๐ บาเรล,” (9 ธันวาคม 2500); สยามนิกร (20 กุมภาพันธ์ 2501).
62
สยามรั ฐ (10 สิงหาคม 2505)., และ สยามรั ฐ (24 สิงหาคม 2505).
63
ดู หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก3/11). เรื่ อง “ขอรับดําเนินการจัดการโรงกลัน่ ” (5
เมษายน 2505).
64
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก9/11). เรื่ อง “รายงานเกี่ยวกับโรงกลัน่ นํ ้ามันที่บาง
จาก” (4 มีนาคม 2506); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก4/11). เรื่ อง “การเช่าโรงกลัน่ นํ ้ามัน
บางจาก จาก จอห์น อี ฟอร์ ด ประธานกรรมการ บริ ษัทไทม์ออยล์ ถึง นายกรัฐมนตรี ,” (8 เมษายน 2507); หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก2/11). เรื่ อง “สรุ ปการประชุมเรื่ องบริ ษัทไทมออยล์ จํากัด” (27
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รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ที่สืบต่ออํานาจจากจอมพลสฤษดิ์ ได้ เปิ ดรับข้ อเสนอ
การเช่ า โรงกลั่น นํ า้ มัน อี ก ครั ง้ แทบจะทั น ที ห ลัง จากการปฏิ เ สธของไทม์ อ อยล์ ซึ่ ง ในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ก็ได้ บริ ษัทซัมมิทอินดัสเตรี ยลแห่งปานามา มาเป็ นผู้เช่าโรงกลัน่ นํ ้ามันแห่ง
นี ้เป็ นเวลา 15 ปี 65 ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่าบริ ษัทสามารถขยายกําลังการผลิตเป็ น 20,000 บาเรลด้ วย
66
กระนันก็
้ ดี การส่งมอบโรงกลัน่
ทุนของบริ ษัท และจะต้ องรับผิดชอบค่าก่อสร้ างโรงกลัน่ ทังหมด
้
ยืดเยื ้อมาจนถึงกลางปี 2508 เนื่องจากบริ ษัทฟูจิคาร์ (Fuji Car Manufacturing) ไม่สามารถสร้ าง
โรงกลัน่ ให้ แล้ วเสร็ จได้ ตามสัญญา67 โดยหลังการเปิ ดดําเนินการกลัน่ ได้ เป็ นเวลา 5 ปี ในปี 2512
บริษัทซัมมิทอินดัสเตรี ยล ได้ เจรจาขอเพิ่มกําลังการผลิตเป็ น 6.5 หมื่นบาเรลต่อวันและขยายเวลา
การเช่าออกไปอีก 10 ปี
ในส่วนของซัมมิทอินดัสเตรี ยลเป็ นบริ ษัทนํ ้ามันที่จดทะเบียนในประเทศปานามา และมี
ธุรกิจเกี่ยวกับการค้ านํ ้ามันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สําหรับโรงกลัน่ ในประเทศไทยมีนาย
จรูญ หวังบุญสําริ ด หรื อ ซี เจ ฮวง (C. J. Huang) ที่เคยถือสัญชาติไต้ หวัน เป็ นผู้จดั การและดูแล
การจัดจําหน่าย อย่างไรก็ดี พนักงานที่ทํางานในโรงกลัน่ แห่งนี ้เกือบทังหมดเป็
้
นข้ าราชการและ
ลูกจ้ างของรัฐ (กระทรวงกลาโหม) ที่เข้ าทํางานในบริษัทฯ ตามสัญญาการเช่า68
โรงกลัน่ แห่งนี ้มีการดําเนินการที่คอ่ นข้ างมีความเฉพาะและแตกต่างจากโรงกลัน่ นํ ้ามันอื่น
ในประเทศอยู่พอสมควร กล่าวคือ ตามสัญญาการเช่าโรงกลัน่ บางจากจะต้ องขายนํ ้ามันให้ พอกับ
เมษายน 2507); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก 1/11). เรื่ อง “การเช่าโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก
จาก ผู้แทน บริ ษัท ไทม์ออยล์ ถึง คณะทํางานเพื่อพิจารณาเรื่ องบริ ษัทไทม์ออยล์ จํากัด" (19 มิถนุ ายน 2507);
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/3 (ปึ ก1/5). เรื่ อง “มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2507” (14
กุมภาพันธ์ 2507).
65
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก1/11). เรื่ อง “บันทึกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่ องการพิจารณาเช่าโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก” (5 พฤศจิกายน 2507).
66
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก 1/11). เรื่ อง “ผลการประกาศหาผู้เช่าโรงกลัน่
นํ ้ามันบางจากของกระทรวงกลาโหม” (19 พฤศจิกายน 2507); หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก
1/11). เรื่ อง “ผลการประกาหาผู้เช่าโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากของกระทรวงกลาโหม” (26 พฤศจิกายน 2507).
67
ดู ข่ าวพาณิชย์ (12 กุมภาพันธ์ 2508); สยามรั ฐ (20 พฤษภาคม 2508).
68
“ผู้เช่าต้ องรับข้ าราชการและลูกจ้ างของโรงกลัน่ นํ ้ามันที่ 2 (บางจาก) ทังหมดเข้
้
าประจําทํางานละ
ฝึ กงานให้ ตลอดสัญญาเช่า” สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลี ยมและนโยบายราคาผลิต ภัณฑ์
ปิ โตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 23.
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ความต้ องการขององค์การเชื ้อเพลิงเป็ นอันดับแรก ก่อนที่จะสามารถจําหน่ายผลผลิตส่วนที่เหลือ
ได้ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ บ ริ ษั ท จะกระจายผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ว นที่ เ หลื อ ไปยัง สถานี บ ริ ษั ท นํ า้ มัน ซัม มิ ท และ
บางส่ ว นส่ ง ไปจั ด จํ า หน่ า ยภายนอกโดยเฉพาะนํ า้ มั น บางประเภทที่ เ กิ น ความต้ องการ
ภายในประเทศ นอกจากนี ้ในส่วนของราคาการจําหน่ายให้ แก่องค์กรเชื ้อเพลิงมีอตั ราที่ค่อนข้ าง
ตายตัว ณ วันทําสัญญาเมื่อพ.ศ. 2508 โดยบริ ษัทซัมมิทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคานํ ้ามันได้
ถ้ าหากราคาตลาดโลกสูงไม่เกินร้ อยละ 10 จากราคาที่ทําสัญญา บริษัทฯ จะไม่คดิ ราคาเพิ่มขึ ้น69
4.2.2.3 โรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่
โรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่ที่อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นโรงกลัน่ นํ ้ามันแห่งสุดท้ ายที่เปิ ด
ดําเนินการในช่วงเวลานี ้ เมื่อพ.ศ. 2513 มีขนาดการกลัน่ เริ่มแรกอยูท่ ี่ 3.5 หมื่นบาเรลต่อวัน ก่อนที่
ในพ.ศ. 2517 จะขยายกําลังการผลิตเป็ น 4.6 หมื่นบาเรลต่อวัน
กระนันก็
้ ดี โรงกลัน่ แห่งนี ้มีความเป็ นมาที่เฉพาะและแตกต่างจากโรงกลัน่ นํ ้ามันสองแห่งที่
ดําเนินการในช่วงก่อนหน้ า โดยในพ.ศ. 2512 บริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทยจํากัด) อันเป็ นบริ ษัทลูก
ของแอกซอน (Exxon) อันเป็ นชื่อใหม่ของบริ ษัทสแตนดาร์ ดออยล์แห่งนิวเจอร์ ซี่ บริ ษัทนํ ้ามันยักษ์
ใหญ่ของโลก ได้ ซื ้อใบอนุญาตและกิจการของโรงกลัน่ ยางมะตอย ขนาด 7 พันบาเรลต่อวัน ของ
บริ ษัทยางมะตอยไทย จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนระหว่างกลุ่มกิตติขจร ที่นําโดยจอมพลถนอม
นายกรั ฐ มนตรี ในขณะนัน้ กับ บริ ษั ท โอเชี่ ย นนิ ก ปิ โตรเลี ย ม คอร์ ป อเรชั่น ปานามา (Oceanic
Petroleum Coperation of Panama)70
โรงกลัน่ ยางมะตอยนี ้นอกจากจะสามารถผลิตยางมะตอยได้ เป็ นหลักแล้ ว จากนํ ้ามันดิบที่
เป็ นวัตถุดิบในการกลัน่ ทําให้ โรงกลัน่ แห่งนี ้สามารถผลิตนํ ้ามันผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดได้
ยกเว้ นนํ ้ามันเบนซินที่มีข้อกําหนดตามสัญญา (ยางมะตอยร้ อยละ 55 นํ ้ามันก๊ าดร้ อยละ 25 และ
ดีเซลร้ อยละ 15)71 ซึง่ หลังจากการซื ้อโรงกลัน่ บริ ษัทเอสโซ่ได้ ปรับปรุ งโรงกลัน่ และขยายพื ้นที่เก็บ
นํ ้ามัน ซึง่ รัฐบาลไทยได้ ทําการตักเตือนเนื่องจากมิได้ เป็ นไปตามสัญญาที่เคยทําไว้ กบั บริษัทยางมะ
69

เรื่ องเดียวกัน.
กระทรวงพาณิชย์, กรมทะเบียนการค้ า, “หนังสือบริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษัทโรงงานยางมะตอยไทย
จํากัด ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2506” อ้ างถึงใน ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, บทบาทของบริษัทนํา้ มันข้ ามชาติท่ ี
มีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของประเทศไทย, หน้ า 108.
71
ประชาธิปไตย (3 มิถนุ ายน 2510).
70
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ตอยไทย72 ทําให้ มีการเจรจาและทําสัญญากันใหม่ที่ให้ บริ ษัทเอสโซ่สามารถขยายกําลังการผลิต
เป็ น 3.5 หมื่นบาเรลต่อวัน และปรับสภาพการกลัน่ ให้ มีลกั ษณะเป็ นโรงกลัน่ นํ ้ามัน หากแต่ยงั คง
การห้ ามผลิตนํ ้ามันเบนซินต่อไป73 เพื่อที่จะได้ ไม่เป็ นคูแ่ ข่งและเกิดปั ญหากับโรงกลัน่ สัมปทานและ
โรงกลัน่ ของรัฐที่ดําเนินการอยู่แล้ ว อย่างไรก็ดี โรงกลัน่ แห่งนี ้ยังสามารถผลิตรี ฟอเมต (reformate)
และแนปทา (napta) อันเป็ นสารผสมสําหรับนํ ้ามันเบนซินได้
จากสัญญาอนุญาตของโรงกลัน่ เอสโซ่ดงั ที่กล่าวมา ทําให้ โรงกลัน่ แห่งนี ้มีรูปแบบที่ต่าง
จากโรงกลัน่ แห่งอีกสองแห่งอย่างสําคัญ ตรงที่เอสโซ่มีสิทธิในโรงกลัน่ สมบูรณ์ทกุ ประการมิใช่อยู่
ในลักษณะของสัมปทานหรื อการเช่าจากรั ฐ อี กทัง้ ยังปราศจากเงื่ อนไขหรื อการควบคุมราคา
ผลิตภัณฑ์การกลัน่ ตามสัญญาสัมปทาน ลักษณะการเป็ นเจ้ าของในรู ปแบบนี ้ทําให้ เกิดข้ อท้ วงติง
และวิจารณ์ถึงการเอื ้อประโยชน์ให้ กบั เอกชนต่างประเทศและผลประโยชน์ที่กลุม่ กิตติขจรได้ รับอยู่
บ้ าง หากแต่เรื่ องราวก็เลือนหายไปในช่วงปี 251374
4.2.3 ลักษณะการเป็ นเจ้ าของ การดําเนินการ และการควบคุมโรงกลัน่ นํ ้ามัน
การพัฒนาและดําเนินการโรงกลัน่ นํ ้ามันของประเทศไทยในช่วงเวลานี ้ จะเห็นได้ ว่าโรง
กลัน่ แต่ละแห่งมีลกั ษณะการเป็ นเจ้ าของ และพันธะหรื อสัมพันธภาพกับรัฐ รวมถึงการกําหนด
ราคาและตลาดที่ค่อนข้ างจะแตกต่างกันออกไป โดยในส่วนของลักษณะการเป็ นเจ้ าของโรงกลัน่
สามารถจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ 1. “บริษัทต่างชาติ” ที่จดทะเบียนในต่างประเทศและทํา
กิจการในไทย อันได้ แก่ บริ ษัทซัมมิทอินดัสเตรี ยลแห่งปานามา ที่มีนายจรูญ หวังบุญสัมริ ด หรื อซี
เจ ฮวง เป็ นผู้จัดการและดูแลโรงกลั่นในไทย 2. บริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) ที่ มีลักษณะเป็ น
“บริ ษัทลูกของบริ ษัทต่างชาติ” ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หากแต่บริ ษัทแม่ (แอกซอน) ถือหุ้น
ทังหมดในบริ
้
ษัทลูก ซึง่ ทางแอกซอนได้ แต่งตังผู
้ ้ บริ หารเข้ ามาดูแลเอง และ 3. บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ไทย ที่มีลกั ษณะเป็ น “บริ ษัทภายในประเทศ” (domestic enterprise) อันประกอบไปด้ วยกลุม่ ผู้
ถือหุ้นหลักที่เป็ นบริ ษัทนํ ้ามันระหว่างประเทศ กับกลุม่ ทุนภายในประเทศที่เป็ นนายทุนไทยเชื ้อสาย

72

ดู สยามรั ฐ (26 กรกฎาคม 2510); ไทยรั ฐ (27 กรกฎาคม 2510); ไทยรั ฐ (16 ธันวาคม 2510).
ดู ทวี พานิชวัฒนาเจริ ญ, บทบาทของบริ ษัทนํา้ มันข้ ามชาติท่ ีมีต่ออุตสาหกรรมนํา้ มันของ
ประเทศไทย, หน้ า 108-109.
74
สยามรั ฐ (17 กุมภาพันธ์ 2513).
73
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จีนและชนชันนํ
้ าของประเทศ และมี นายเชาว์ เชาว์ขวัญยืน เป็ นผู้ดําเนินการบริ หารหลักซึ่งเป็ น
หนึง่ ในกลุม่ ผู้ถือหุ้น
ตารางที่ 6 ลักษณะการเป็ นเจ้ าของกิจการ สัมพันธภาพกับรัฐ และผู้จดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
โรงกลัน่ นํ ้ามันในประเทศไทย
โรงกลั่น

กลุ่มผู้ถือหุ้น

ซัมมิท
(SUMMIT)

- บริษัทระหว่าง
ประเทศ (บริษัทซัม
มิทอินดัสเตรี ยล)

โรงกลั่นนํา้ มัน
ไทย (TORC)

- กลุม่ บริษัทระหว่าง
ประเทศ (กลุม่ บริษัท
เชลล์)
- กลุม่ ทุนเอกชน
ภายในประเทศ
- กลุม่ ชนชันนํ
้ าทาง
การเมือง

เอสโซ่ (ESSO) - บริษัทลูกของบริ ษัท
ระหว่างประเทศ
(บริษัทเอสโซ่
(ประเทศไทย))

ลักษณะ
สัมพันธภาพกับ
รั ฐ
เช่า
(จําหน่ายนํ ้ามันให้
องค์การเชื ้อเพลิง
เป็ นอันดับแรก)

การกําหนดราคา

ผู้จัดจําหน่ าย

ตามสัญญาผูกพัน
กับองค์การ
เชื ้อเพลิง

- องค์การ
เชื ้อเพลิง
- บริษัทซัมมิทฯ

สัมปทาน

อิงกับโรงกลัน่
นํ ้ามันเชลล์ที่เกาะ
พูเลา บูกอม
(Pulau Bukom)
เป็ นหลัก

- บริ ษัทเชลล์
แห่งประเทศ
ไทย
- บริษัทคาล
เท็กซ์แห่ง
ประเทศไทย

ไม่มีข้อผูกพัน
(ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ)

-

- บริษัทเอสโซ่
สแตนดาร์ ด
แห่งประเทศ
ไทย

ในส่วนของสัม พัน ธภาพกับรั ฐ โรงกลั่นนํ า้ มันทัง้ 3 แห่ ง มี ลัก ษณะที่ แตกต่างกันอย่า ง
สิ น้ เชิ ง โดยบริ ษั ท โรงกลั่น นํ า้ มัน ไทยดํ า เนิ น การในลัก ษณะสัม ปทานที่ ไ ด้ จ ากรั ฐ ที่ เ ริ่ ม แรกมี
ระยะเวลา 10 ปี และต่อเวลาอีก 7 ปี โดยตลอดระยะเวลาสัมปทานบริ ษัทต้ องแบ่งผลกําไรและยื่น
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ภาษี สรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์ให้ แก่รัฐบาล75 ลักษณะที่ว่านี ้แตกต่างจากโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก
ที่บริ ษัทซัมมิทอยู่ในฐานะผู้เช่าจากกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม เป็ นระยะเวลา 15 ปี
ก่อนที่จะขยายเพิ่มอีก 10 ปี โดยเริ่ มแรกโรงกลัน่ จะต้ องเริ่ มผ่อนจ่ายค่าเช่ารวม 210 ล้ านบาท
ตังแต่
้ ปีที่ 6 เป็ นต้ นไป ซึ่งหลังจากการขยายกําลังการผลิตและสัญญาเช่าในปี 2512 การจ่ายค่า
้
ปแบบแล้ ว โรงกลัน่ นํ ้ามันเอส
เช่าก็มีรูปแบบและอัตราที่เปลี่ยนไป76 นอกจากสัมพันธภาพทังสองรู
โซ่ ของบริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด ดูจะมีรูปแบบสัมพันธภาพกับรัฐบาลที่แตกต่างออกไป
อย่า งสิน้ เชิ ง โดยโรงกลั่น แห่ ง นี ม้ ี ลัก ษณะคล้ า ยกับ โรงงานการผลิต หนึ่ง ซึ่ง อยู่น อกเหนื อ จาก
สัมปทานของรัฐ บริ ษัทมีสิทธิเต็มที่ในโรงกลัน่ และเสียค่าใช้ จ่ายให้ กบั รัฐในแง่ของภาษี เงินได้ และ
ภาษีสรรพสามิตจากผลิตภัณฑ์เท่านัน้
นอกจากสัมพันธภาพกับรัฐที่แตกต่างกันแล้ ว ในส่วนของตลาดของผลิตภัณฑ์นํ ้ามันและ
การกําหนดราคายังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรด้ วย โดยโรงกลัน่ เอกชน 2 แห่ง คือ โรงกลัน่
นํ ้ามันไทยและโรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่ จะมีกลุม่ ลูกค้ าหลักในประเทศในเครื อข่ายของบริษัทเชลล์แห่ง
ประเทศไทย บริ ษัทคาลเท็กซ์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทเอสโซ่สแตนดาร์ ดแห่งประเทศไทย เป็ นผู้
จัดจําหน่ายนํ ้ามันทังรายใหญ่
้
และรายย่อย ส่วนโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากที่บริษัทซัมมิทเป็ นผู้เช่าจะมี
ั ลักษณ์
องค์การเชื ้อเพลิงเป็ นลูกค้ าหลักตามสัญญาการเช่า และมีผ้ จู ดั จําหน่ายนํ ้ามันภายใต้ สญ
ซัมมิทเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่รับซื ้อนํ ้ามันส่วนเกินจากความต้ องการขององค์การเชื ้อเพลิง77 (ดู ตารางที่
5) นอกจากนี ้โรงกลัน่ ทัง้ 3 แห่งยังปรากฏว่ามีการส่งออกนํ ้ามันบางประเภทที่เกินความต้ องการไป
ขายยังต่างประเทศในบางช่วงเวลาผ่านเครื อข่ายการค้ านํ ้ามันของแต่ละบริษัทด้ วย ในทางเดียวกัน
การกํ า หนดราคาจํ า หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ นํ า้ มัน ของโรงกลั่น แต่ ล ะแห่ ง ยัง ตัง้ อยู่บ นหลัก การที่ ไ ม่
เหมือนกันด้ วย การกํ าหนดราคาของโรงกลัน่ นํา้ มันจะอิงอยู่กับราคาจําหน่ายออกต่างประเทศ
75

ในสัญญาที่กระทํากับกระทรวงอุตสาหกรรมมีการกําหนดเงื่อนไขสําคัญ คือ 1). ให้ แบ่งปั นผลกําไร
ร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หรื อ 2). ให้ เงินแก่รัฐบาลคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของมูลค่าขายขันต้
้ น โดยหักค่าภาษี ออก
และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 2.5 ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2518 หรื อ เงินเท่ากับจํานวน 12 ล้ านบาท ดู สมบูรณ์ ศิริประ
ชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลก
ครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 34.
76
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [2] กค 1.2.4.1/2 (ปึ ก 1/11). เรื่ อง “ผลการประกาศหาผู้เช่าโรงกลัน่
นํ ้ามันบางจากของกระทรวงกลาโหม” (26 พฤศจิกายน 2507).
77
รั ศมี ดารา ขัน ติกุล, รายงานการวิจั ยเรื่ องนํา้ มั น (กรุ งเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522), หน้ า 4.
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(export price) ของโรงกลัน่ นํ ้ามันเชลล์ที่เกาะพูเลา บูกอม (Pulau Bukom) ประเทศสิงคโปร์ ซงึ่
เป็ นโรงกลัน่ ขนาดใหญ่และส่งออกนํ ้ามันให้ ภูมิภาคมากที่สดุ เป็ นหลัก78 ส่วนโรงกลัน่ นํ ้ามันบาง
จากของบริ ษัทซัม มิทกํ าหนดราคาที่ จําหน่ายกให้ แก่องค์ การเชื อ้ เพลิงในลักษณะตายตัวตาม
สัญญาในพ.ศ. 2508 โดยสามารถเจรจาขอขึ ้นราคาการจําหน่ายได้ หากราคานํ ้ามันในตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตามสัญญา79 สุดท้ ายโรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่เป็ นแห่งเดียวที่
ไม่ปรากฏลักษณะของสัญญาเกี่ยวกับการจําหน่ายนํ ้ามันแต่อย่างใด หากแต่ราคาของโรงกลัน่ แห่ง
นี ้ได้ ถกู ควบคุมทางอ้ อมผ่านกลไกตลาดและราคาที่มีอีก 2 โรงกลัน่ ขนาดใหญ่คมุ ตลาดกว่าร้ อยละ
50 ของประเทศ ขนาดส่วนแบ่งการกลัน่ ของโรงกลัน่ อีก 2 แห่ง80 อย่างไรก็ดี แม้ โรงกลัน่ แต่ละแห่ง
จะมีความแตกต่างกันในการกําหนดราคาและบางโรงกลัน่ สามารถกําหนดราคาได้ ค่อนข้ างอิสระ
ได้ ไม่ต้องรับความเห็นชอบจากรัฐบาล หากแต่รัฐบาลไทยก็มีพระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากําไร
เกินควร (พ.ศ. 2490) เป็ นเครื่ องมือสําคัญหนึ่งในการจัดการกับราคานํ ้ามัน ทว่าเครื่ องมือดังกล่าว
นี ้ดูจะแทบมิได้ ถกู นํามาใช้ แม้ จะเกิดปั ญหาเกี่ยวกับราคานํ ้ามันในช่วงทศวรรษ 2510 ก็ตาม
จากลักษณะการเป็ นเจ้ าของ การดําเนิ น การ และการควบคุมโรงกลั่น นํ า้ มัน ของไทย
ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าโรงกลัน่ นํา้ มันทัง้ 3 แห่งของไทยแม้ จะมีความแตกต่างกันในหลายประการ
หากแต่ก็มีจุดร่ วมสําคัญในแง่ที่บริ ษัทนํ ้ามันระหว่างประเทศล้ วนเข้ ามามีส่วนร่ วมกับกิจการของ
โรงกลัน่ ทัง้ 3 แห่ง ทังนี
้ ้เนื่องจากบริ ษัทนํ ้ามันระหว่างประเทศเป็ นผู้ถือครองเทคโนโลยีและความ
เชี่ยวชาญในการกลัน่ นํ ้ามัน และเป็ นแหล่งเงินทุนสําคัญสําหรับกิจการ รวมถึงเป็ นผู้กมุ เครื อข่าย
การค้ าและห่วงโซ่อปุ ทานนํ ้ามันในระดับโลกซึง่ เป็ นสิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการและกลุม่ ทุนไทยขาดและยัง
ไม่ ส ามารถพัฒ นาได้ อย่ า งไรก็ ดี การมี ส่ ว นร่ ว มของบริ ษั ท ต่ า งชาติ นี ้ ในมุม หนึ่ ง ได้ ทํ า ให้
78

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, อก. 0201.2.10/2. เรื่ อง “การเปิ ดดําเนินกิจการเป็ นการค้ า และราคา
จําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ของบริษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย จํากัด” (15 มกราคม 2508).
79
ดู สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน, หน้ า 50 -57.
80
ในปี 2514 โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยมีส่วนแบ่งร้ อยละ 37.5 ของความสามารถในการกลัน่ ทังประเทศ
้
โรง
กลัน่ นํ ้ามันบางจากร้ อยละ 26 ส่วนโรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่มีสว่ นแบ่งร้ อยละ 36.5 ต่อมาในปี 2520 โรงกลัน่ นํ ้ามัน
ไทยมีส่วนแบ่งร้ อยละ 39.39 โรงกลัน่ นํา้ มันบางจากร้ อยละ 39.39 และโรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่มีส่วนแบ่งร้ อยละ
21.21 จะเห็นได้ วา่ โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยและโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจากมีสดั ส่วนการกลัน่ รวมกันถึงร้ อยละ 63.5 (2514)
และ 78.78 (2520) ของความสามารถการกลัน่ นํ ้ามันทังประเทศ
้
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ภาพลักษณ์ของโรงกลัน่ แต่ละแห่งมีความเป็ น “ต่างชาติ” และถูกโจมตีและต่อต้ านจากสังคมไทย
บางส่ ว นว่ า เป็ นกลุ่ ม ผู้ มาขู ด รี ด ทางเศรษฐกิ จ และครอบงํ า การค้ า และผลิ ต นํ า้ มัน ของไทย
โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิฤติราคานํ ้ามัน (ดังจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5)
4.2.4 องค์การเชื ้อเพลิง
นอกจากโรงกลัน่ นํ ้ามันที่ดําเนินการโดยเอกชนจะเป็ นผู้มีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมและ
กิจการนํ ้ามันของประเทศในช่วงทศวรรษ 2500 องค์การเชื ้อเพลิงอันเป็ นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของรัฐ
ที่จดั ตังขึ
้ ้นในพ.ศ. 2503 ยังเป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการจัดหาและจําหน่ายนํ ้ามัน (Oil
Distributor) ให้ แก่รัฐและประชาชนภายใต้ สญ
ั ลักษณ์ “สามทหาร”
้ น้ ตังแต่
้ พ.ศ. 2495 ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
แม้ องค์ การเชือ้ เพลิง จะจัดตังขึ
นํ า้ มัน 5 ปี ของรั ฐ บาลและกระทรวงกลาโหม หากแต่ ใ นช่ ว งเวลาดัง กล่า วมี ฐ านะเป็ นเพี ย ง
หน่วยงานในสังกัดกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม (จัดตังขึ
้ ้นตามแผนงานฯ ในปี 2495) ที่
ขอบเขตการดําเนินงานดูจะจํากัดอยู่ที่การจัดหานํ ้ามันให้ กบั รัฐเท่านัน้ 81 จนกระทัง่ หลังผลสําเร็ จ
ของการเจรจายกเลิกคํามัน่ ประกันใน พ.ศ. 2499 ในพ.ศ. 2503 ก็ได้ ยกฐานะขององค์การเชื ้อเพลิง
ขึ ้นเป็ นรัฐวิสาหกิจ (state-enterprise) สังกัดกระทรวงกลาโหม82 และขยายขอบเขตการดําเนินงาน
พลตรี ศกั ดิ์ พิศิษฏพงศ์ ผู้อํานวยการองค์การเชื ้อเพลิง ได้ กล่าวถึงถึงสัมพันธภาพระหว่างองค์การ
เชือ้ เพลิงกับกระทรวงกลาโหมไว้ ว่า "แต่เดิมมา กรมพลังงานทหารและองค์ การเชื อ้ เพลิง เป็ นหน่วยราชการ
เดียวกัน โดยที่องค์การเชือ้ เพลิงเป็ นหน่วยขึน้ ตรงของกรมพลังงานทหาร หรื อกล่าวให้ เข้ าใจง่ายๆ ก็คือ เป็ น
หน่วยบังคับบัญชาและใต้ บงั คับบัญชานัน่ เอง ต่อมาเมื่อมีโครงการจําหน่ายทางองค์การเชื ้อเพลิงขยายวงกว้ าง
ขึ ้น สามารถยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ในวงธุรกิจการค้ านํ ้ามันได้ มนั่ คงแล้ ว ประกอบกับเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการดําเนินงาน จึงได้ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การเชื ้อเพลิงขึ ้นเป็ นนิติบคุ คล รับโอนทรัพย์สินและงานเดิม
ทังหลายทั
้
งปวงมาดํ
้
าเนินการต่อไป" ดู ศักดิ์ พิศิษฏพงศ์, “คําปรารภ,” สามทหาร, ปี ที่ 1, เล่มที่ 6 (พฤษภาคม
2505).
81

82

องค์การเชื ้อเพลิงเป็ นรัฐวิสาหกิจไม่กี่แห่งที่จดั ตังขึ
้ ้นในช่วงทศวรรษ 2500 (นอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐาน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย) เนื่องจากตามแนวนโยบายเศรษฐกิจหลัก
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (ระยะที่ 2) ได้ ระบุว่า “รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการลงทุนอย่างเสรี ของ
้
บตั ิตามนโยบายนี ้ รัฐบาลจะไม่โอนกิจการของ
เอกชนและเร่ งรัดให้ เอกชนทําการลงทุนมากขึ ้น ฉะนันในการปฏิ
เอกชนมาเป็ นของรั ฐหรื อประกอบกิจการแข่ง ขันกับเอกชนเสียเอง และพร้ อมที่จะพิจารณาโอนรั ฐวิสาหกิ จ
อุตสาหกรรมให้ แก่เอกชนรับซื ้อไปในกรณีที่เหมาะสม” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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ให้ กว้ างขวางขึ ้นครอบคลุมถึงการจัดจําหน่ายนํ ้ามันให้ กับประชาชน ผ่านผู้ให้ บริ การภายใต้ ตรา
สัญลักษณ์ “สามทหาร”83 ด้ วยอุดมคติวา่ “[เพื่อ] อํานวยบริการแก่รัฐและประชาชนเพื่อให้ มีและใช้
ซึง่ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของชาติ และช่วยเหลือ
ในการครองชีพของประชาชน”84
นํ า้ มันสําเร็ จรู ปที่ จัดจํ าหน่ายผ่านองค์ การเชื อ้ เพลิงในช่วงแรกเป็ นนํ า้ มันที่ นําเข้ าจาก
ต่างประเทศทัง้ หมด85 จวบจนการเดินเครื่ องของโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก ของกรมพลังงานทหาร
กระทรวงกลาโหม ที่บริ ษัทซัมมิทอินดัสเตรี ยลแห่งปานามา ได้ รับสิทธิ ในการเช่าในพ.ศ. 2508
องค์การเชื ้อเพลิงก็ได้ เปลี่ยนมารับนํ ้ามันจากโรงกลัน่ แห่งนี ้เป็ นหลัก ภายใต้ ข้อผูกมัดระยะยาวตาม
สัญญาการเช่า หลังการดําเนิ นงาน 10 ปี องค์ การแห่งนีม้ ี กลุ่มลูกค้ าหลักเป็ น รั ฐวิสาหกิ จที่ มี
สัดส่วนถึงร้ อยละ 38.9 ของการจําหน่ายทังหมด
้
รองลงมาเป็ นตัวแทนรายใหญ่ และหน่วยราชการ
ที่มีสดั ส่วนอยู่ที่ร้อยละ 28.7 และ 12.7 ตามลําดับ86 โดยองค์การเชือ้ เพลิง มียอดการจําหน่าย

แห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2504 - 2506 (กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2507), หน้ า 197.
83
ข่ าวพาณิชย์ (2 สิงหาคม 2500).
84
"พระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การเชื ้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๐๓," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 77 ฉบับที่ 7 ก.
ฉบับพิเศษ (27 มกราคม 2503), หน้ า 3. นอกจากนี ้ในการประชาสัมพันธ์ ขององค์การเชื ้อเพลิงหรื อ “สามทหาร”
ส่วนใหญ่ก็มกั จะเน้ นให้ เห็นถึงความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจชาติด้วยเช่นกัน ผ่านคําประชาสัมพันธ์ อาทิ
“ผู้เห็นการณ์ ไกล ย่อมเลือกใช้ นํ ้ามันขององค์การเชื ้อเพลิง องค์การเชื ้อเพลิงเป็ นองค์การของรัฐ จําหน่ายนํ ้ามัน
ตามนโยบาย เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และช่วยเหลือในด้ านการครองชีพของประชาชน
ทังในยามปกติ
้
และยามฉุกเฉิน ไม่ว่าสถานการณ์ จะเป็ นอย่างไร นํา้ มันสามทหารขององค์การเชือ้ เพลิง จะยืน
หยัดบริ การให้ กบั ท่านตลอดเวลา และตลอดไป” สามทหาร, ปี ที่ 1 เล่มที่ 12 (พฤศจิกายน 2505), ปกหลัง. “ผู้
รักชาติใช้ นํ ้ามันสามทหารเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” สามทหาร, ปี ที่ 2 เล่มที่ 9 (สิงหาคม 2506),
ปกหลัง.
85
ข่ าวพาณิชย์ (2 สิงหาคม 2500).
86
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [1] กค 1.1.8/4. เรื่ อง “กิจการขององค์การเชื ้อเพลิง” (2513), หน้ า 4. พึง
กล่าวด้ วยว่า การจําหน่ายให้ รัฐสาหกิจและราชการที่ปรากฏเป็ นตัวเลขที่องค์กรฯ จําหน่ายให้ โดยตรง ซึง่ มีความ
เป็ นไปได้ อย่างมากว่าการจําหน่ายแก่รัฐสาหกิจและราชการน่าจะมีสดั ส่วนที่สงู กว่านี ้ เนื่องจากจํานวนหนึ่งได้
กระทําผ่านบริษัทตัวแทนที่มีหน้ าที่จําหน่ายให้ ทงเอกชนและราชการ
ั้
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นํ ้ามันประมาณ 30,000 บาเรลต่อวัน ในพ.ศ. 2513 คิดเป็ นร้ อยละ 26.09 ของยอดการขายนํ ้ามัน
ทัว่ ประเทศและเป็ นอันดับที่ 3 รองจากเชลล์ (ร้ อยละ 29.39) และเอสโซ่ (ร้ อยละ 26.72)87
อย่างไรก็ ดี ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง 2510 องค์กรแห่งนี ไ้ ด้ ประสบกับปั ญหาสําคัญ 2
ประการหลัก คือ หนึง่ ปั ญหาเกี่ยวกับคุณภาพนํ ้ามัน ที่มกั ถูกมองและเข้ าใจจากกลุม่ ผู้บริ โภคว่ามี
ประสิทธิภาพค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับนํ ้ามันของบริษัทอื่น ดังคําสบประมาทจากผู้ใช้ ที่วา่ “ผมไม่ใช้
หรอกนํ ้ามันสามทหารน่ะ ผมกลัวรถผมจะวิ่งแพ้ เต่า”และ “ไม่ไหวหรอกครับ แม้ จะถูก แต่เสียค่า
ซ่อมรถไปมากกว่านัน”
้ 88 ถึงแม้ ทางองค์การเชื ้อเพลิงจะออกมายืนยันถึงคุณภาพนํ ้ามันอยู่เสมอ89
หากแต่ดจู ะมิได้ ทําให้ มายาคติด้านประสิทธิภาพของนํ ้ามันที่จําหน่ายผ่านสามทหารเบาบางลงไป
มากนัก
ปั ญหาประการต่อมาคือด้ านการบริ หารจัดการ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง กลุ่ม
เจ้ าหน้ าที่ขององค์การเชื ้อเพลิงหลายคนได้ สร้ างอิทธิพลและสายสัมพันธ์สว่ นตัวกับบริษัทคูค่ ้ า โดย
ที่อิทธิพลดังกล่าวสามารถเป็ นเครื่ องมือคานอํานาจกับฝ่ ายบริ หารที่ไม่ลงรอยกับกลุม่ เจ้ าหน้ าที่ได้
ตัว อย่ า งที่ สํ า คัญ ได้ ส ะท้ อ นออกมาในช่ ว งปี 2508 ที่ หม่ อ มเจ้ า พิ สิ ฐ ดิ ศ พงษ์ ดิ ศ กุล อดี ต ผู้
บัญชาการทหารไทยในการร่ วมรบกับสหประชาชาติ ในกรณี สงครามเกาหลี ได้ รับแต่งตัง้ เป็ น
ผู้อํานวยการองค์การเชื ้อเพลิงเพื่อสะสางปั ญหาและหนี ้สินของบริ ษัทแห่งหนึ่งที่ค้างชําระเงินกับ
องค์การกว่า 20 ล้ านบาท หลังจากสะสางปั ญหาเรี ยบร้ อย หม่อมเจ้ าพิสิฐดิศพงษ์ ได้ โยกย้ าย
หัวหน้ าฝ่ ายขายและฝ่ ายคลังไปมีตําแหน่งลอย อันเป็ นผลให้ บริ ษัทตัวแทนขนาดใหญ่ขององค์การ
2 แห่ ง คื อ บริ ษั ท ประสิ ท ธิ วัฒ น์ แ ละบริ ษั ท เทพมงคล ที่ มี ส ายสัม พัน ธ์ กับ หัว หน้ า ฝ่ ายทัง้ สอง
“บอยคอตการซื ้อนํ ้ามัน” ทําให้ รายได้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2508 หายไปทันที 5 ล้ านบาท อัน
เป็ นผลให้ หม่อมเจ้ าพิสฐิ ดิศพงษ์ ทนแรงเสียดทานจากองค์การไม่ไหวจึงต้ องลาออก และรัฐบาลได้
แต่ ง ตัง้ พลตรี อํ า นวย โสมนัส คนสนิ ท ของจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร นายกรั ฐ มนตรี มาเป็ น
อํานวยการแทนและโยกย้ ายหัวหน้ าฝ่ ายทังสองกลั
้
บตําแหน่ง ความขัดแย้ งดังกล่าวนี ้หนังสือพิมพ์
จํ านวนหนึ่งได้ วิเคราะห์ ว่ามีสาเหตุมาจากหม่อมเจ้ าพิสิฐดิศพงษ์ ได้ เข้ าไปตรวจสอบการคู่ค้า

87

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, [1] กค 1.1.8/4. เรื่ อง “กิจการขององค์การเชื ้อเพลิง” (2513), หน้ า 4.
ประยุทธ, “นํ ้ามันไทย,” ไทยรั ฐ (30 มกราคม 2509).
89
ไทยรั ฐ (29 พฤศจิกายน 2509); ประชาธิปไตย (28 มกราคม 2509).
88
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นํ ้ามัน คือ บริ ษัทแอนแนกส์ ที่นายทหารระดับสูงของกองทัพมีสว่ นเกี่ยวข้ อง90 และการที่ “มีพ่อค้ า
อิทธิพลเข้ าไปยุม่ ย่ามภายใน”91
4.3 อุตสาหกรรมนํา้ มันไทยหลังการตัง้ โอเปคและแนวคิดบริษัทนํา้ มันแห่ งชาติ
การตังกลุ
้ ม่ ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออกหรื อโอเปค (Organization of Petroleum
Exporting Countries-OPEC) ใน พ.ศ. 250392 ทําให้ ประเทศเหล่านีเ้ ริ่ มมีพลังต่อรองในทาง
การค้ าและผลิตนํ ้ามันกับบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติมากขึ ้น93 นอกจากนี ้การที่ประเทศสมาชิกของกลุ่ม
โอเปคส่ว นใหญ่ เ ป็ นประเทศอาหรั บ ในตะวัน ออกกลาง ทํ า ให้ ค วามขัด แย้ ง และตึง เครี ย ดใน
ตะวันออกกลางระว่างชาติอาหรั บกับอิสราเอลที่ ปรากฏตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา
ส่งผลกระทบต่อราคาและการผลิตนํา้ มันของโลก ในทางเดียวกันกลุ่มโอเปคที่เริ่ มแข็งแกร่ งขึน้
ในช่วงทศวรรษ 2510 ยังได้ ใช้ การขึ ้นราคานํ ้ามันเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการต่อรองและบีบบังคับ
ทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครี ยดและขัดแย้ งทางการเมืองในตะวันออก
กลาง
ทังความขั
้
ดแย้ งและการใช้ นํา้ มันเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองที่ต่างก็กระทบตลาดนํ ้ามัน
โลกนี ้ ในมุม หนึ่ง ประเทศไทยในฐานะผู้นํ าเข้ า นํ า้ มัน เกื อบทัง้ หมดจากต่า งประเทศดูจะได้ รับ
90

จอมพลประพาส จารุเสถียรเป็ นประธานบริ ษัทแอนแน๊ กส์ (Annex Company) ถึงแม้ เขาจะปฏิเสธ
ส่วนเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทนี ้ และกล่าวว่า “ความจริ งที่ผมเป็ นประธานอยู่นนก็
ั ้ เพราะว่านายพนม นายพนัส [เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา] เด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในบ้ านของผมมาคาดคัน้ ขอให้ เป็ นอ้ างว่าเพื่อให้ เป็ นที่เชื่อถื อ เด็กมัน
ขอร้ อง และผมก็ต้องการที่จะสนับสนุนเด็กหนุ่มทํางานด้ วย ก็เลยเอากับเขา พอมีเรื่ องอย่างนี ้เข้ าผมก็พลอยวุ่น
ไปด้ วย เมื่อวานนี ้ผมก็เล่นงานไปที่เอาผมไปยุง่ เด็กมันก็หน้ าหงอย” เดลินิวส์ (22 เมษายน 2508).
91
“คอรัปชัน่ ใกล้ จมูก,” สารเสรี (30 กรกฎาคม 2508).
92
ประเทศสมาชิกแรกเริ่ มในการจัดตังกลุ
้ ม่ ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออกหรื อโอเปคปี 2503 มี 5
ประเทศ ได้ แก่ เวเนซุเอลา ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อิรัก และอิหร่ าน ต่อมาจนถึง พ.ศ. 2518 ได้ มีประเทศเข้ าขอ
เป็ นสมาชิกเพิ่มเติมอีก7 ประเทศ ได้ แก่ กาตาร์ (2504) ลิเบีย (2505) อินโดนีเซีย (2505) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(2510) แอลจีเรี ย (2512) ไนจีเรี ย (2515) และกาบอง (2518) รวมทังหมดเป็
้
น 12 ประเทศ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่าเป็ น
ประเทศในตะวันออกกลางถึง 6 ประเทศ. ดู OPEC, OPEC Member Country Profiles (Vienna: Secretariat
Organization of the Petroleum Exporting Countries, 1983).
93
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติระหว่างประเทศ 7 แห่งหรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “The
Major” หรื อ “Seven Sisters” ที่กมุ อํานาจการค้ านํ ้ามันของโลกเกือบทังหมดตั
้
งแต่
้ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่
สองเป็ นต้ นมา
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ผลกระทบจากความขัดแย้ งดังกล่าวนี ้อย่างยากจะหลีกเลี่ยง ในช่วงทศวรรษ 2510 ตลาดนํ ้ามันใน
ประเทศได้ ประสบกับผลกระทบกับเหตุการณ์ ความขัดแย้ งในตะวันออกกลาง 2 ระลอกด้ วยกัน
และได้ ปรากฏความขัดแย้ งระหว่างบริ ษัทนํา้ มันกับรัฐบาลไทยและสังคมไทย คือ ในช่วงกลาง
พ.ศ. 2510 และวิกฤตการณ์ราคานํ ้ามันครัง้ ที่ 1 ใน พ.ศ. 2515 – 2518 โดยในระลอกแรกเป็ นเพียง
ผลกระทบเพี ยงเล็กน้ อย อย่างเที ย บไม่ได้ กับในระลอกที่ สอง ซึ่ง ส่ง ผลให้ เกิ ดความคิดในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการผลิตนํ ้ามันของประเทศในเวลาต่อมา
ความขัดแย้ งระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศกับสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2510 มีพื ้นฐาน
สืบเนื่องจากความตึงเครี ยดทางการเมืองระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลที่ปรากฏในช่วงเวลา
ดังกล่าว ได้ นํามาสู่การปิ ดคลองสุเอช โดยกองทัพอียิปต์ และสงครามหกวัน94 ในกลางปี 2510
เหตุการณ์ ดงั ที่ว่านี ้แม้ จะมิได้ ส่งผลต่อราคานํ ้ามันโดยตรง95 หากแต่ได้ ส่งผลต่อระวางการขนส่ง
94

สงครามหกวัน เป็ นสงครามระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ อันเป็ นความขัดแย้ งที่ต่อเนื่องมาจาก
วิกฤติการณ์ สเุ อซในปี 2499 เริ่ มขึน้ จากการที่ซีเรี ยระดมยิงไปยังอาณานิคมยิวในที่ราบสูงโกลัน กองทัพของ
อิสราเอลจึงโต้ ตอบกลับไปทัง้ ทางบกและทางอากาศ อย่างไรก็ตาม อิสราเอลยังไม่เปิ ดฉากรบอย่างเต็มตัว
จนกระทัง่ อียิปต์ที่เป็ นพันธมิตรกับซีเรี ยและกลุ่มประเทศอาหรับ ประกาศปิ ดช่องแคบตีรานไม่ให้ เรื ออิสราเอล
ผ่านในวันที่ 22 พฤษภาคม 2510 และประกาศปิ ดอ่าวอกาบาซึ่งทัง้ 2 เส้ นทางมีความสําคัญในการเป็ นประตู
ของอิสราเอลสู่ทะเลทางตอนใต้ ประชาชนอิสราเอลจึงได้ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลหันมาใช้ กําลังทหารเข้ าโจมตีชาติ
อาหรับเพื่อแก้ แค้ น โดยอิสราเอลได้ สงั่ ระดมพลและประชุมเพื่อหาทางตอบโต้ ทา่ ทีดงั กล่าว อิสราเอลได้ โจมตีกอง
กําลังทหารอาหรับ และยึดดินแดนฉนวนกาซ่า คาบสมุทรไซนายฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าจอร์ แดน และที่ราบสูงโก
ลันได้
95
แม้ เหตุการณ์ ดงั กล่าวจะมิได้ ส่งผลต่อราคานํ ้ามันปิ โตรเลียมในตลาดโลกโดยตรง หากแต่ความ
ขัดแย้ งที่มีแนวโน้ มว่าจะก่อรู ปเป็ นสงครามขนาดใหญ่ในตะวันออกกลางที่เป็ นพื ้นที่ผลิตนํ ้ามันขนาดใหญ่ของ
โลก ก็ ไ ด้ ส่ง ผลทางจิ ต วิ ท ยาต่อ ราคานํ า้ มัน ในตลาดโลกอยู่บ้ า งอัน เป็ นผลมาจากการตัง้ สํ า รองนํ า้ มัน ทาง
ยุทธศาสตร์ ของหลายประเทศ กระนันก็
้ ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวสหรัฐอเมริ กาในฐานะประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันขนาด
ใหญ่ของโลกก็ได้ ใช้ ขีดความสามารถทางการผลิตนํ ้ามันปิ โตรเลียมของตนในการเพิ่มปริ มาณนํ ้ามันสูต่ ลาดโลก
เพื่อพยุงราคานํา้ มันที่เป็ นต้ นทุนทางเศรษฐกิจและการผลิตของโลกส่วนใหญ่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวดูจะเป็ นการ
้ ดความสามารถการผลิตนํ ้ามันปิ โตรเลียมของสหรัฐฯ ค่อยๆ
นํามาใช้ ครัง้ สุดท้ ายเพราะในช่วงเวลาหลังจากนันขี
เริ่ มลดลง พร้ อมกับการบริ โภคนํ ้ามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ ้น ดู Michael L. Ross, The Oil Curse: How
Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations (Princeton: Princeton University Press, 2012),
p. 53. เป็ นที่น่าสนใจว่าจุดสูงสุดของความสามารถในการผลิตนํ ้ามันของสหรัฐในทศวรรษ 2510 (1970s) เป็ น
สิ่งที่ได้ รับการวิเคราะห์มาแล้ วในรายงานของ เอ็ม คิง ฮับเบิร์ต (M. King Hubbert) นักธรณีวิทยาคนสําคัญของ
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ทางทะเลในตลาดโลกอันเป็ นต้ นทุนสําคัญอันหนึ่งของการจําหน่ายนํ ้ามัน เนื่องจากคลองสุเอชก็
เป็ นเส้ นทางการขนส่งนํ ้ามันระหว่างยุโรปกับตะวันออกกลางที่สําคัญ
ท่ามกลางบรรยากาศของความขัดแย้ งที่ปะทุขึ ้นในตะวันออกกลาง ในช่วงกลางปี 2510
ได้ ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการขึ ้นราคานํ ้ามันของบริ ษัทต่างชาติในประเทศไทย หากแต่รัฐบาลก็
พยายามปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว เสริ ม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “การ
จะขึน้ ราคาต้ องแจ้ ง ให้ รัฐ บาลทราบว่ า มี เ หตุผ ลอะไร เพราะแหล่ง นํ า้ มัน ดิบ การขนส่ง ก็ ไม่มี
อุปสรรคอะไร”96 แต่กระนัน้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2510 บริ ษัทค้ านํ ้ามันรายใหญ่อนั ได้ แก่ เชลล์
เอสโซ่ คาล์เท็กซ์ และซัมมิท97 ได้ ขึ ้นราคานํ ้ามันเบนซินและดีเซลลิตรละ 2 สตางค์ และโรงกลัน่
นํ ้ามันไทยได้ ขึ ้นราคาขายส่งนํ ้ามันทังสองประเภทอี
้
กลิตรละ 3.38 สตางค์98 ส่งผลให้ นํ ้ามันเบนซิน
มีราคาจําหน่ายอยู่ที่ลิตรละ 1.94 บาทจาก 1.92 บาทและนํ ้ามันดีเซลมีราคาจําหน่ายประมาณ
ลิตรละ 1 บาทจาก 0.98 บาท โดยให้ เหตุผลว่ามาจากการปรับตัวของราคานํ ้ามันในตะวันออก
กลางและการขึ ้นค่าระวางเรื อจากแหล่งนํ ้ามัน รวมถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่กบั บริ ษัทเรื อบรรทุก
นํ ้ามันที่มีคา่ ระวางสูงขึ ้น99
การขึ น้ ราคาที่ ไ ม่ มี ก ารแจ้ งให้ รั ฐ บาลและประชาชนทราบล่ ว งหน้ ามาก่ อ นนี ท้ ํ า ให้
เกิดปฏิกิริยาต่อต้ านจากสังคมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่พึ่งพากับการใช้ นํ ้ามันใน
ชีวิตประจําวันอย่างมาก100 ในช่วงแรกส่วนหนึ่งของรัฐมนตรี เศรษฐกิจได้ ให้ ความเห็นไปในทิศทาง
ที่ว่าการขึ ้นราคานํ ้ามันของบริ ษัทเอกชนเป็ นสิ่งที่สามารถทําได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาล
ก่อน101 จนกระทัง่ การวิพากษ์ วิจารณ์จากหนังสือพิมพ์เริ่ มทวีความรุนแรงมากขึ ้น ท่าทีของรัฐบาล
จึงเริ่ มเปลี่ยนแปลงไป ข่ าวพาณิชย์ อันเป็ นสื่อของรัฐบาลกล่าวว่า “[เหตุผลของบริ ษัทนํ ้ามัน] ยัง
ไม่ถึงกับนํามาเป็ นข้ ออ้ างในการขึ ้นราคา ที่สง่ ผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน”102รัฐบาล
บริ ษัทเชลล์ ที่เท็กซัส. ดู M. King Hubbert, Nuclear Energy and the Fossil Fuels (Publication No.95)
(Houston, Texas: Shell Development Company, 1956), p. 22.
96
หลักเมือง (29 มิถนุ ายน 2510).
97
หลักเมือง (3 สิงหาคม 2510).
98
ข่ าวพาณิชย์ (5 สิงหาคม 2510).
99
สยามรั ฐ (2 สิงหาคม 2510).
100
3578, “เอาแต่กําไร,” เดลินิวส์ (8 สิงหาคม 2510).
101
ไทยรั ฐ (5 สิงหาคม 2510).
102
“นํ ้ามันขึ ้นราคา,” ข่ าวพาณิชย์ (8 สิงหาคม 2510).
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ได้ ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเศรษฐการเป็ นผู้เจรจากับโรงกลัน่ ให้ ลดราคา และขู่ว่า
หากไม่ สํ า เร็ จ อาจจะต้ อ งใช้ พรบ. ป้ องกัน การค้ า กํ า ไรเกิ น ควร 103 ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน กลุ่ม
นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ 18 ฉบั บ ได้ ออกแถลงการณ์ โ จมตี ก ารขึ น้ ราคานํ า้ มั น และทํ า หนั ง สื อ ถึ ง
นายกรัฐมนตรี ให้ แก้ ไขโดยเร็ ว104
ในที่สดุ ราวกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2510 การเจรจาของรัฐบาลก็ได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจ
โดย“หนึ่ง บริ ษัทนํ ้ามันเอกชนขนาดใหญ่ทงสามแห่
ั้
งยินดีลดราคาขายลงให้ เหลือเท่าเดิมเมื่อก่อน
วันที่ 1 สิงหาคม ส่วนจะปรับราคาอย่างไรต่อไปจะขอการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาที่
คณะรัฐมนตรี จดั ตัง้ และสอง จํานวนเงินที่บริ ษัทขายสูงขึ ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคมจนถึงวันลดราคา
ลงจะมอบให้ รัฐบาล”105
ความสําเร็ จของการเจรจานี ้ คอลัมนิสต์คนหนึง่ ยกย่องว่ามาจาก “ความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนที่ยืนหยัดอยู่เบื ้องหลังของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ”106 ในทางเดียวกัน
หนังสือพิมพ์หลายฉบับยังคงโจมตีการกระทําของบริ ษัทนํ ้ามันที่เป็ นของต่างชาติทงหมดว่
ั้
า “เห็น
แก่ได้ ” และไม่เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะ107 โดยที่บางฉบับได้ ย้อนระลึกถึงการต่อสู้กบั บริ ษัท
นํ ้ามันต่างชาติของรัฐบาลไทยในอดีตในฐานะ “เครื่ องเตือนใจ” 108 ในทางเดียวกันบางส่วนยังได้
กล่าวยกย่อง “สามทหาร” ในฐานะที่ “ต้ องยืนหยัดอย่างทรหดและโดดเดี่ยวตรึงราคานํ ้ามันตัวเป็ น
เกลียวเพื่อให้ คนไทยด้ วยกัน” 109
นอกจากนี เ้ หตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ยัง นํ า ไปสู่ก ารปรากฏของแนวคิ ด การตัง้ บริ ษั ท นํ า้ มัน
แห่งชาติหรื อการทําบริ ษัทนํ ้ามันให้ เป็ นของชาติ (nationalised) ด้ วย110 อย่างไรก็ดี หลังเหตุการณ์
ไม่นานกระแสดังกล่าวดูจะเงียบหายไปก่อนที่จะปรากฏขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงวิกฤตินํ ้ามันครัง้ แรก ที่
ส่งผลต่อตลาดนํ ้ามันในไทยอย่างสําคัญ
103

ชาวไทย (10 สิงหาคม 2510).
104
พิมพ์ ไทย (16 สิงหาคม 2510).
105
ประชาธิปไตย (20 สิงหาคม 2510).
106
สัตยานันท์, “ทรรศนวิจารณ์,” หลักเมือง (22 สิงหาคม 2510).
107
เดลินิวส์ (8 สิงหาคม 2510).
108
สายัณห์, “เหนือ ใต้ ออก ตก,” เดลินิวส์ (10 สิงหาคม 2510).
109
“เหนือ ใต้ ออก ตก,”เดลินิวส์ (7 สิงหาคม 2510).
110
วิ ศ นุรั กษ์ , “รั ฐ ต้ อ งทํ า เอง,” เดลินิ ว ส์ (19 สิ ง หาคม 2510); รั ษ ฎากร, “เรื่ อ งของนํ า้ มัน ,”
ประชาธิปไตย (19 สิงหาคม 2510); ประชาธิปไตย (28 สิงหาคม 2510).
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4.4 สรุ ป
จากที่กล่าวมาในบทนี ้จะเห็นได้ วา่ การขยายตัวของการบริ โภคนํ ้ามันภายในประเทศไทยมี
ความสัม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางเดี ย วกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรมของประเทศไทย ที่ มี
ลัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึน้ ตัง้ แต่ต้น ทศวรรษ 2500 หรื อ หลัง การประกาศใช้ แ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิจฯ และนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของรัฐบาล ซึง่ ได้ รับการ
สนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากสหรัฐอเมริกา
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดังกล่าวนี ้ได้ สร้ างลักษณะหลายประการที่กลายเป็ นเงื่อนไข
ของวิถีชีวิตและการผลิตที่ ส่งผลต่อการขยายตัวของการบริ โภคนํ า้ มัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาระบบถนน ที่แม้ จะมีพื ้นฐานมาตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 หากแต่มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั หลังการใช้ นโยบายการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดดของรัฐบาลไทยในทศวรรษ 2500
ระบบถนนที่ ครอบคลุม ได้ เ ป็ นเงื่ อนไขสํา คัญที่ นํ าไปสู่ก ารขยายตัว ของรถยนต์ ที่ ใช้ นํ า้ มัน เป็ น
เชื ้อเพลิงในฐานะพาหนะหลักที่มีความคล่องตัวและสะดวกสบาย และได้ ทําให้ ภาคการคมนาคม
และขนส่งเป็ นภาคส่วนที่มีสดั ส่วนการบริ โภคนํ ้ามันมากที่สดุ ถึงเกือบร้ อยละ 50
สัมพันธภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจฯ และระบบการคมนาคมทางถนนกับการขยายตัว
ของการบริ โภคนํ ้ามันของไทยนี ้ เป็ นสิ่งที่ยากจะแยกขาดจากการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของสหรัฐอเมริ กาอันเนื่องมาจากการขยายตัวของการใช้ และการค้ านํ ้ามันเป็ นการเพิ่ม
การใช้ “ดอลลาร์ ” ในระบบเศรษฐกิจโลกที่มากขึ ้น เฉกเช่นเดียวกับเงินทุนสนับสนุนทังแบบให้
้
ก้ ู
และให้ เปล่าในรูปของเงิน “ดอลลาร์ ” ในทางเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของ
การบริ โภคที่เป็ นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยงั เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของห่วง
โซ่อปุ ทานและระบบทุนนิยมโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็ นแกนหลักสําคัญด้ วย
ทัง้ การบริ โ ภคนํ า้ มัน ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและการสนับ สนุ น อุ ต สาหกรรมนํ า้ มัน
ภายในประเทศตามแนวทางการผลิ ต แบบทดแทนการนํ าเข้ า (import-substitution
industrialization) ก็ ได้ ส่งผลให้ เกิ ดการปรากฏของอุตสาหกรรมการกลัน่ นํา้ มันปิ โตรเลียมของ
ประเทศในช่วงเวลานี ้ ทังการจั
้
ดตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันไทย โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก และโรงกลัน่ นํ ้ามัน
เอสโซ่ ที่แต่ละแห่งมีข้อผูกมัดและเงื่อนไขการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป กระนันก็
้ ดี การดําเนินการ
ของโรงกลัน่ นํ ้ามันทัง้ 3 แห่งก็ได้ สะท้ อนให้ เห็นลักษณะร่ วมสําคัญของอุตสาหกรรมนี ้ ก็คือการมี
ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมของบริ ษั ท นํ า้ มั น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะเป็ นบริ ษั ท ข้ ามชาติ
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(Multinational Enterprises - MNEs) ทังนี
้ ้เนื่องมาจากอุตสาหกรรมนํ ้ามันเป็ นสิ่งที่ต้องอาศัยทัง้
เงินทุนที่สงู เทคโนโลยีที่มีความเฉพาะ และเครื่ องข่ายทางการค้ าและการจัดหานํ ้ามันที่ครอบคลุม
ในการดําเนินการ
อัตราการบริ โภคนํ า้ มันที่เพิ่มขึ ้นของไทยจากพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและการคมนาคมที่
กล่าวมา ดูจะส่งผลให้ นํ ้ามันได้ แทรกเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตประจําวันทังทางตรงและทางอ้
้
อม
รวมถึงเป็ นต้ นทุนแฝงของสินค้ าและบริ การส่วนใหญ่ ในแง่นีส้ ่งผลให้ การปรับเปลี่ยนของราคา
นํ ้ามันได้ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของไทยอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ยิ่งไปกว่านันการที
้
่
ประเทศไทยต้ องพึ่งพานํ ้ามันดิบจากต่างประเทศในการผลิตนํ ้ามันสําเร็ จรู ปก็ได้ ทําให้ ตลาดและ
ราคานํ ้ามันของไทยผูกติดกับตลาดนํ ้ามันโลก และการเปลี่ยนแปลงราคาของนํ ้ามันในตลาดโลก
ย่อมส่งผลต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันของไทยและตลาดนํ ้ามันของไทย การเปลี่ยนแปลงราคานํ ้ามันใน
ประเทศที่ เป็ นผลมาจากความขัดแย้ งในตะวันออกกลางที่ ส่งอิท ธิ พ ลมายังตลาดนํ า้ มันในต้ น
ทศวรรษ 2510 เป็ นตัวอย่างที่ดีอนั หนึ่งที่สะท้ อนให้ เห็นผลกระทบของราคานํ ้ามันต่อชีวิตของผู้คน
ในสังคมไทย อันนํ าไปสู่การปรากฏของความขัดแย้ งและความไม่ลงรอยระหว่างบริ ษัทนํา้ มัน
เอกชน รัฐบาล และประชาชน ก่อนที่จะปรากฏอย่างชัดเจนและรุ นแรงมากยิ่งขึน้ ในช่วงกลาง
ทศวรรษ 2510 หรื อในช่วงของวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 1 ที่ทําให้ เกิดการผันผวนของตลาดนํ ้ามัน
โลกและต้ นทุนการผลิตนํ ้ามันสําเร็ จรู ปของไทย และเป็ นพื ้นฐานนําไปสู่ความตึงเครี ยดที่ทวีเพิ่ม
มากขึ ้นระหว่างโรงกลัน่ เอกชนและรัฐบาลไทย รวมถึงสังคมไทย อันเป็ นบ่อเกิดของแนวทางในการ
จัดตังบริ
้ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติและการสนับสนุนการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศอย่างเป็ น
รูปธรรม เพื่อลดการพึง่ พาภาคเอกชนในการกลัน่ นํ ้ามันและวัตถุดบิ การกลัน่ จากการนําเข้ า

บทที่ 5
วิกฤตินํา้ มันครั ง้ แรกกับจุดเริ่มของ ปตท.
(พ.ศ. 2516 - 2521)
การบริ โ ภคนํ า้ มัน ปิ โตรเลี ย มที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ของประเทศไทย อัน เนื่ อ งมาจากการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เริ่มตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 และขยายตัวอย่างมากหลังการประกาศนโยบาย
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ในช่ ว งทศวรรษ 2500 ดัง ที่ ก ล่ า วมาในบทที่ 3 และ 4 ได้ ทํ า ให้ ภ าค
เศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งผูกติดกับตลาดและอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
อย่างยากจะหลีกเลี่ยง และเนื่องด้ วยประเทศไทยได้ นําเข้ าทัง้ นํา้ มันดิบสําหรับการกลัน่ และนํ า้ มัน
สําเร็ จรู ปจากตลาดโลก จึงมิเป็ นการเกินเลยที่จะกล่าวเช่นกันว่า ภาคเศรษฐกิจของไทยผูกโยงอย่าง
สําคัญกับตลาดนํ ้ามันโลก
การปรับตัวอย่างรวดเร็ วของราคานํ ้ามันในตลาดโลกจนกลายเป็ นวิกฤติราคานํ ้ามันที่เกิดขึ ้น
ในกลางทศวรรษ 2510 อันมีสาเหตุสําคัญมาจากการต่อรองรายได้ จากนํ ้ามันของกลุ่มประเทศผู้ผลิต
นํ ้ามันเป็ นสินค้ าออก (OPEC) และความขัดแย้ งที่ทวีความรุ นแรงขึ ้นระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับ
ประเทศอิสราเอล ดูจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศของไทย และภาคอุตสาหกรรมและ
การขนส่งภายของประเทศที่มีนํ ้ามันเป็ นต้ นทุนหลัก เฉกเช่นเดียวกับกลุม่ ประเทศที่พงึ่ พาพลังงานจาก
นํ ้ามันนําเข้ าเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ การปรับขึ ้นของราคานํ ้ามันดังกล่าวนี ้ได้ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งด้ านราคานํา้ มัน
ระหว่ า งบริ ษั ท เอกชนที่ ค วบคุม ดูแ ลโรงกลั่น นํ า้ มัน กับ รั ฐ บาลและสัง คมไทยส่ ว นหนึ่ ง ด้ ว ย อัน
เนื่องมาจากการที่รัฐบาลพยายามรักษาราคานํ ้ามันไว้ ในระดับที่ไม่สงู จนกระทบต่ออุตสาหกรรม การ
ขนส่งและชี วิตประจําวันของประชาชน หากแต่บริ ษัทนํ า้ มันได้ พยายามร้ องขอขึน้ ราคานํ า้ มันด้ วย
เหตุผ ลทางด้ า นต้ น ทุ น นํ า้ มัน ดิ บ ที่ สูง ขึ น้ ความขัด แย้ ง ที่ ว่ า นี ไ้ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง
ผลประโยชน์แอบแฝงของบริ ษัทนํ ้ามัน และการไม่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ประเทศไทยในยามที่เกิดวิกฤติ
รวมถึงการวิจารณ์บริ ษัทในแง่ที่เป็ นพวกต่างชาติมาขูดรี ดผลประโยชน์จากสังคมไทย
บทนี ้เป็ นความพยายามชี ้ให้ เห็นว่าจากทังความขั
้
ดแย้ งระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนกับรัฐบาล
และการวิจารณ์ บริ ษัทนํ า้ มันต่างประเทศที่ เกิ ดขึน้ ตัง้ แต่ต้นทศวรรษ 2510 และเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ชัดเจนในวิกฤติการณ์ราคานํ ้ามันโลกครัง้ แรกในกลางทศวรรษ 2510 เป็ นพื ้นฐานสําคัญต่อการปรากฏ
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ตัว ของแนวคิ ด ในการจัดตัง้ บริ ษั ท นํ า้ มัน แห่ ง ชาติ ห รื อ แปรรู ป บริ ษั ท นํ า้ มัน เอกชนให้ เ ป็ นของชาติ
(nationalised) อันเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศจากทังนั
้ กหนังสือพิมพ์ ชนชันนํ
้ าทาง
การเมือง และเทคโนแครต อันเป็ นแรงผลักดันและการนําทางไปสูก่ ารจัดตั ้งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย หรื อ “ปตท.” ในต้ นทศวรรษ 2520 นอกจากนี ้ วิกฤติราคานํ ้ามันกลางทศวรรษ 2510 ยังเป็ นแรง
ผลักสําคัญต่อทัง้ รั ฐบาลและบริ ษัทเอกชนต่างประเทศในการลงทุนสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมใน
ประเทศไทยอย่างเป็ นรูปธรรมทังบนชายฝั
้
่ งและในทะเล ก่อนที่จะประสบผลสําเร็ จโชติช่วงในช่วงเวลา
ต่อมา
5.1 จาก “บริษัทข้ ามชาติ” สู่ “ประเทศเจ้ าของ”: โอเปคและวิกฤตินํา้ มันครัง้ แรก
ก่อนทศวรรษ 2500 บริ ษัทนํ ้ามันยักษ์ ใหญ่ของโลกไม่กี่แห่งที่ร้ ู จกั กันในนาม “พี่สาวทั ้งเจ็ด”
(The Seven Sisters) หรื อ “ผู้ยิ่งใหญ่”1 (The Majors) มีบทบาทและอิทธิพลสําคัญต่อการผลิต ราคา
และตลาดนํ ้ามันส่วนใหญ่ของโลก ผ่านการควบคุมแหล่งนํ ้ามันและโรงกลัน่ ขนาดใหญ่ของโลก ทังใน
้
ทะเลแคริ เบียน สหรัฐอเมริ กา แอฟริ กาเหนือและตะวันออกกลาง2 บริ ษัทเหล่านี ้ไม่แต่เพียงมีอํานาจใน
การต่อรองกับบรรดาประเทศผู้ผลิต โดยเฉพาะประเทศ “ราชรั ฐ ” (kingdom) ในตะวันออกกลาง
1

“ผู้ยิ่งใหญ่” (The Majors หรื อ Supermajors) หรื อ “พี่สาวทั ้งเจ็ด” (The Seven Sisters) เป็ นคําที่ใช้ เรี ยก
แทนเหล่าบรรดาบริ ษัทนํ ้ามันยัก ษ์ ใหญ่ ของโลก 7 บริ ษัทที่ มีเครื อข่ายการค้ า การขนส่ง และการผลิต กว้ างขวาง
ครอบคลุมทัว่ โลก และบรรรดาบริ ษัทเหล่านี ้ในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1950 ถึง 1970 ได้ ควบคุมปริ มาณนํ ้ามันสํารอง
มากกว่ า ร้ อยละ 70 ของนํ า้ มัน สํ า รองทัง้ โลก บริ ษั ท เหล่ า นี ป้ ระกอบไปด้ ว ย บริ ษั ท บริ ทิ ช ปิ โตรเลี ย ม (British
Petroleum) บริ ษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ (Royal Dutch Shell) บริ ษัท สแตนดาร์ ดออย์แห่งแคลิฟอเนียร์ (Standard Oil
of California (SoCal)) บริ ษัท สแตนดาร์ ดออย์แห่งนิวเจอซีย์ (Standard Oil of New Jersey (Esso)) บริ ษัท บริ ษัท
สแตนดาร์ ดออย์แห่งนิวยอร์ ค (Standard Oil Co. of New York (Socony)) และบริ ษัท เทซาโก (Texaco) ทังนี
้ ้บริ ษัท
เหล่านี ้ได้ เริ่ มร่ วมมือลงทุนในการสํารวจ ผลิต และการกลัน่ นํ ้ามันตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเทศอิหร่ านผ่าน
บริ ษัท อิหร่านเนี่ยนออยล์ ปารติสิแพนท์ (Iranian Oil Participants Ltd (IOP)) ในปี ค.ศ. 1954 หรื อ พ.ศ. 2497 ดู
Anthony Sampson, The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped (New
York: Viking Press, 1975), pp. 1 – 17.
2
ตะวันออกลางเป็ นแหล่งนํ ้ามันที่เพิ่งถูกค้ นพบใหม่และพัฒนาในช่วงคริ ต์ทศวรรษ 1940 อันเป็ นช่วง
หลังจากที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันในสหรัฐอเมริกาและแถบทะเลแคริเบียนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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หากแต่ยังมี อิทธิ พลอย่างสําคัญต่อการกํ าหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอํ านาจหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อย่างสหรัฐอเมริ กา ให้ เอื ้อต่อการขยายตัวและตลาดนํ ้ามันด้ วยเช่นกัน ในทาง
เดียวกัน บริ ษัทนํ ้ามันเหล่านี ้ก็ได้ ดําเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศทุนนิยมเสรี ภายใต้ การ
นําของสหรัฐฯ ผ่านการรักษาระดับราคานํ ้ามันในฐานะเชื ้อเพลิงหลักของการขนส่งและอุตสาหกรรม
เพื่อให้ เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต้ นทุนการผลิต3
อย่างไรก็ดี ตังแต่
้ กลางทศวรรษ 2490 อิทธิ พลของ “ผู้ยิ่งใหญ่” เหล่านี ้ดูจะเริ่ มถูกแทรกแซง
และบ่อนเซาะมากขึ ้นจากรัฐบาลประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือที่เริ่ มทวีบทบาท
ในตลาดนํ า้ มัน โลกภายใต้ ค วามต้ อ งการจากยุ โ รปและเอเชี ย ที่ ข ยายตัว กระแสชาติ นิ ย มหลัง
สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 และการปลดแอกจากอาณานิ คมได้ ทํา ให้ บรรดาชนชัน้ นํ าทางการเมื องและ
เศรษฐกิจจํานวนหนึ่งในประเทศเหล่านี ้เริ่ มตระหนักถึง “การเอาเปรี ยบ” ในการผลิตนํา้ มันของ “ผู้
ยิ่งใหญ่” เหตุการณ์การยึดโรงกลัน่ จากบริ ษัทนํ ้ามันอังโกล-อิหร่ าน (Anglo-Iranian Oil Company) ที่
เมืองอาบาดาน (Abadan) โดยรัฐบาลอิหร่ าน รวมถึงการแบ่งกํ าไรจากการสํารวจนํ ้ามันระหว่างรัฐ
และบริ ษัทฯ ที่ร้อยละ 504 ดูจะเป็ นตัวอย่างที่สําคัญอันหนึง่ ของความตึงเครี ยดระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันกับ
ประเทศผู้ผลิตที่ดีอนั หนึ่ง หากแต่กรณีนี ้ดูจะไม่ส่งผลต่อตลาดนํ ้ามันโลกเท่าใดนัก บรรดา “ผู้ยิ่งใหญ่”
ยังคงควบคุมตลาดและราคานํ ้ามันต่อไป จวบจนพ.ศ. 2502 การตัดราคาอ้ างอิงหรื อราคาประกาศ
(post price)) ของนํ ้ามันดิบที่ผลิตได้ จากประเทศเวเนซุเอลา และประเทศในตะวันออกกลาง โดยมิได้
แจ้ งให้ รัฐบาลประเทศเหล่านี ้ทราบ กระทบต่อรายได้ สมั ปทานที่ลดน้ อยลง บริ ษัทเหล่านี ้ได้ กระทําการ
ลักษณะเดียวกันอีกครัง้ ใน พ.ศ. 2503
สภาพของตลาดนํ ้ามันดังกล่าวส่งผลให้ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2503 ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามัน 5
ประเทศ ได้ แก่ อิรัก อิหร่ าน คูเวต ซาอุดิอาระเบีย และเวเนซูเอลา ได้ หารื อกันที่กรุ งแบกแดด และ
ประกาศจัดตั ้งกลุ่มประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออก (Organization of Petroleum Exporting
3

ดู Louis Turner, Oil Companies in the International System (London: Royal Institute of
International Affairs, 1978), p. 18, 117; Walter J. Levy, Oil Strategy and Politics, 1941-1981 (Boulder,
Colorado: Westview Press, 1982), pp. 46 - 69.
4
ดู Steven G. Galpern, Money, Oil, and Empire in the Middle East: Sterling and Postwar
Imperialism, 1944-1971 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp. 1 - 22.
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Countries: OPEC) แม้ ในช่วงแรกจะมิได้ มีบทบาทต่อการผลิตและตลาดนํ ้ามันโลกมากนัก หากแต่
ตั ้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 เป็ นต้ นมากลุ่มประเทศเหล่านี ้ดูจะทวีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นเป็ นลําดับ ในเดือน
มิถนุ ายน 2511 โอเปคที่มีประเทศสมาชิกทังหมด
้
13 ประเทศ5และเป็ นผู้กมุ การผลิตนํ ้ามันดิบกว่าร้ อย
ละ 80 ของโลก (ไม่นบั รวมโลกสังคมนิยม)6 ได้ ประกาศนโยบายและเจตจํานงอย่างเป็ นรู ปธรรมในการ
เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการผลิตนํา้ มันปิ โตรเลียมร่ วมกับบริ ษัทนํา้ มันเอกชนและเข้ ามามีอํานาจในการ
กําหนดราคาประกาศ ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2513 โอเปคได้ มีมติเพิ่มเติมในการขอขยายส่วน
้
ความแตกต่างกันใน
แบ่งกําไรจากบริ ษัทนํ ้ามันมาเป็ นร้ อยละ 50 จากเดิมที่มีสว่ นแบ่งตํ่ากว่านันและมี
แต่ละประเทศ และจะเจรจาขยายส่วนแบ่งรายได้ เพิ่มเป็ นลําดับ โดยในพ.ศ. 2517 ส่วนแบ่งกําไรของ
โอเปคอยูท่ ี่ร้อยละ 987
การทวีบทบาทควบคุมการผลิตและราคานํ ้ามันของโอเปคในฐานะกลุม่ ประเทศที่กมุ การผลิต
นํ า้ มันกว่าครึ่ งของโลก ได้ ทําให้ ราคานํา้ มันในตลาดโลกได้ ปรั บตัวสูงขึน้ เรื่ อยมาตัง้ แต่พ.ศ. 2512
อย่างไรก็ดี การปรับราคาในช่วงเวลานี ้ดูจะมีลกั ษณะไม่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วมากนัก จวบจนในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่สงครามยม คิปปูร์ (Yom Kippur) ระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศ
อิสราเอลได้ ปะทุขึน้ กลุ่มโอเปคที่มีสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นประเทศอาหรั บได้ ใช้ นํา้ มันเป็ นอาวุธทาง
การเมืองสําคัญในการบีบให้ อิสราเอลถอนทหารออกจากดินแดนปาเลสไตน์และประเทศต่างๆ ถอน
การสนับสนุนอิสราเอล ด้ วยการใช้ มาตรการลดกําลังการผลิตลงร้ อยละ 5 ต่อเดือนจนกว่าอิสราเอลจะ
ถอนทหาร งดขายนํ า้ มันให้ แก่ สหรั ฐอเมริ กาและเนเธอร์ แลนด์ซึ่งเป็ นสองประเทศหลักที่ สนับสนุน
อิสราเอล การขึน้ ราคานํ า้ มันดิบไปอี กร้ อยละ 70 ในเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2516 และการออก
5

ได้ แก่ (ตามลําดับการเข้ าร่ วม) ประเทศอิรัก อิหร่ าน คูเวต ซาอุดิอาระเบีย เวเนซุเอลา กาตาร์ อินโดนีเซีย
ลิเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรี ย ไนซีเรี ย เอกวาดอร์ กาบอง (ประเทศกาบองได้ ถอนตัวออกจากกลุ่มในปี 2537
และอินโดนีเซียถอนตัวในปี 2552)
6
ดู Dag Harald Claes, The Politics of Oil-Producer Cooperation (Boulder: Westview Press,
2001), pp. 60 – 69; C. B. "OPEC Thirty Years On," Economic and Political Weekly, Vol. 25 No. 45
(November 1990), pp. 2476-2477.
7
Michael L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations
(Princeton: Princeton University Press, 2012), p. 39.
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มาตรการจําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่กลุ่มประเทศตามลําดับความสําคัญ8 การดําเนินการด้ านการผลิตและ
ราคานํ ้ามันของโอเปคที่รุนแรงนี ้ได้ ส่งผลให้ ราคานํ ้ามันเพิ่มขึ ้นจากราวบาเรลละ 3.01 เหรี ยญสหรัฐฯ
มาเป็ น 11.25 เหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 25189
มิเชล โรสส์ (Michael L. Ross) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าความขัดแย้ งในตะวันออกกลางที่สง่ กระทบต่อ
การผลิตและการขนส่งนํ า้ มันเป็ นสิ่งที่ เคยเกิ ดขึน้ มาแล้ วเมื่อคราววิกฤติการณ์ คลองสุเอชเมื่อพ.ศ.
2499 และสงครามหกวัน ระหว่ า งอิ ส ราเอลกับ กลุ่ม ประเทศอาหรั บ ในพ.ศ. 2510 หากแต่ “การ
บอยคอต” ครั ง้ นี ไ้ ด้ ส่ง ผลต่อ “ราคา” นํ า้ มัน ในตลาดโลกเพราะบริ ษั ท นํ า้ มัน ข้ า มชาติ ไ ด้ สูญ เสี ย
ศั ก ยภาพในการเสริ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ในแหล่ ง นํ า้ มั น ที่ ค รั ง้ หนึ่ ง เคยควบคุ ม ไปเสี ย แล้ ว อี ก ทั ง้
สหรัฐอเมริ กาก็ได้ สูญเสียตําแหน่งของผู้ผลิตนํา้ มันเพื่อเติมเต็มความต้ องการเมื่อยามจําเป็ นไปอีก
เช่นกันอันเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตที่เต็มเพดานและกําลังลดตํ่าลง10
5.2 จาก “โอเปค” สู่ “ประเทศไทย”: โอเปคและวิกฤตินํา้ มันครัง้ แรกกับเศรษฐกิจไทย
การรวมกลุ่มของโอเปคที่นําไปสู่การปรับขึ ้นราคานํา้ มันตั ้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 และความ
ขัดแย้ งระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลในสงครามยม คิปปูร์ ที่สง่ ผลให้ ราคานํ ้ามันทะยานขึ ้นจากราว
บาเรลละ 3.01 เหรี ยญสหรัฐฯ มาเป็ น 11.25 เหรี ยญสหรัฐฯ (อัตราแลกเปลี่ยนในพ.ศ. 2516 อยู่ที่
ประมาณ 20 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ11) ในพ.ศ. 2516 เป็ นสิ่งที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
ยากจะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ การผลิต และการขนส่งของไทยที่พงึ่ พาเชื ้อเพลิงจากนํ ้ามัน
นําเข้ าเป็ นหลัก ตั ้งแต่ทศวรรษ 2500 ตัวเลขจากการพลังงานแห่งชาติ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าประเทศไทยพึง่ พา
8

สมลักษณ์ โตสกุล, “ความเป็ นมาของโอเปค,” นํา้ มันกับปั ญหาเศรษฐกิจ: จุลสารธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มกราคม – มีนาคม 2518), หน้ า 101-102.
9
Dag Harald Claes, The Politics of Oil-Producer Cooperation, p. 67; สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบาย
ปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นั บตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึง
ปั จจุบัน (กรุงเทพฯ, หน่วยวิจยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529), หน้ า 170.
10
Michael L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations,
p. 53.
11
ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ. 2516 (พระนคร: ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2517), หน้ า 69.

165

12
พลังงานจากนํ ้ามันเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 75 ของการใช้ เชื ้อเพลิงรวมทังประเทศ
้
ทั ้งนํ ้ามันดิบที่
เป็ นวัตถุดบิ ในการกลัน่ นํ ้ามันเพื่อตอบสนองความต้ องการส่วนใหญ่ของประเทศได้ นําเข้ าเกือบทั ้งหมด
จากประเทศในตะวันออกกลางและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นสมาชิกกลุ่มโอเปค ในพ.ศ. 2513 มีการนําเข้ า
นํ ้ามันดิบทังหมดประมาณ
้
591.24 ล้ านลิตร จําแนกแหล่งที่มาเป็ นอินโดนีเซีย 440.30 ล้ านลิตร (ร้ อย
ละ 74.47) ซาอุดิอาระเบีย 97.52 ล้ านลิตร (ร้ อยละ 16.49) และ สหราชอาณาจักร 53.41 ล้ านลิตร
(ร้ อยละ 9.03) โดยในพ.ศ. 2515 ประเทศไทยปรากฏใช้ นํา้ มันดิบจากกลุ่มประเทศโอเปคอาหรั บ
(OPEC-Arab) มากขึ ้นจากทังหมด
้
1072.21 ล้ านลิตร จําแนกเป็ นคูเวต 695.37 ล้ านลิตร (ร้ อยละ
59.32) ซาอุดิอารเบียร์ 319.19 ล้ านลิตร (ร้ อยละ 27.23) บริ ทิชนอร์ ทบอร์ เนียว 137.807 ล้ านลิตร
(ร้ อยละ 11.16) และอิหร่าน 19.84 ล้ านลิตร (ร้ อยละ 1.69) หรื อเป็ นการนําเข้ าจากประเทศตะวันออก
กลางถึงกว่าร้ อยละ 88.24 (แผนภาพที่ 12)

12

การพลังงานแห่งขาติ, เชื อ้ เพลิงและพลังงานของประเทศไทย (การพลังงานแห่งชาติ กระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ, 2512), หน้ า 55-59.

166

แผนภาพที่ 12 สัดส่วนการนําเข้ านํ ้ามันดิบในพ.ศ. 2513 (ซ้ าย) และพ.ศ. 2515 (ขวา)
บริทชิ นอร์ ธ
บอร์ เนียว

(ที่มา: กรมศุลกากร, รายงานประจําปี (พ.ศ. 2513, 2515))

5.2.1 ก่อนจะถึงวิกฤติ: โอเปคกับการปรับราคานํ ้ามันและการแก้ ปัญหาของไทย
การต่อรองด้ านผลประโยชน์ของกลุม่ โอเปคกับบรรดาบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติขนาดใหญ่ของโลก
หรื อ “ผู้ยิ่งใหญ่” ตังแต่
้ ปลายพ.ศ. 251313 ได้ ส่งผลให้ ราคานํา้ มันดิบในตลาดโลกปรับขึ ้นจาก 1.80
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาเรล มาเป็ น 2.18 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาเรล ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ได้
ส่งผลให้ ในกลางเดือนมีนาคมปี เดียวกัน โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยขอขึ ้นราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ปทุกชนิดลิตรละ
6 สตางค์ จากเดิมที่นํ ้ามันเบนซินมีราคาหน้ าโรงกลัน่ หลังการรวมภาษี และค่าการตลาดประมาณ 1.91
บาทต่อลิตรและนํ ้ามันดีเซลประมาณ 0.96 บาทต่อลิตร รัฐบาลภายใต้ การนําของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ได้ มีนโยบายอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ให้ มีการขึ ้น “ราคาขายปลีก” นํ ้ามันสําเร็ จรูปทุกชนิด ในระหว่าง
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ได้ มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่น
ทุกชนิด ที่มีนายพจน์ สารสิน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็ นประธานหลายครัง้ เพื่อ
หาทางออกให้ กบั การขอปรับราคานํ ้ามัน ภายใต้ เงื่อนไขที่วา่ ต้ องให้ มีการปรับราคาขายปลีกนํ ้ามันน้ อย

13

ดู Abdulaziz Al-Sowayegh, Arab Petro-Politics (London: Croom helm, 1984), pp. 1-9.
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ที่สดุ เพื่อที่จะได้ ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและความเป็ นอยู่ของประชาชน14 ที่ประชุมได้ มีการ
สรุปทางเลือกเสนอแก่รัฐบาลตังแต่
้ การปรับขึ ้นราคานํ ้ามันทุกชนิด การตรึงราคานํ ้ามันเฉพาะประเภท
ที่ส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนสาธารณูปโภค จนถึงการไม่ปรับราคาปลีกนํ ้ามันทุกชนิดและให้ ร้องขอให้ ผ้ ู
จัดจําหน่ายลดต้ นทุน15 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้ ออกแถลงการณ์ ที่จะไม่มีการปรับ
ราคาขายปลีกอย่างเด็ดขาด แต่อนุญาตให้ โรงกลัน่ นํ ้ามันในประเทศ อันได้ แก่ โรงกลัน่ นํ ้ามันไทย โรง
กลัน่ นํ ้ามันบางจาก และโรงกลัน่ นํ ้ามันเอสโซ่ สามารถขึ ้นราคาจําหน่ายนํ ้ามันหน้ าโรงกลัน่ ได้ บางส่วน
(5 สตางค์ตอ่ ลิตร จากที่ร้องขอ 6 สตางค์ตอ่ ลิตร) และปรับภาษี นํ ้ามันสําเร็ จรูปบางชนิด16 การดําเนิน
นโยบายรู ปแบบดังกล่าวของรัฐบาลได้ ส่งผลให้ ภาระต้ นทุนทังหมดตกอยู
้
่กบั บรรดาตัวแทนจําหน่าย
นํ ้ามัน ซึ่งรัฐบาลได้ ร้องขอให้ ลดต้ นทุนทางด้ านการโฆษณาและสนับสนุนการขายลง17และเจรจากับ
บริ ษั ท ผู้ข ายส่ ง นํ า้ มัน รายใหญ่ 18ให้ ล ดต้ น ทุ น และกํ า ไรเพื่ อ แบ่ง เบาภาระจากตัว แทนฯ 19 รวมถึ ง
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากํ าไรเกินควร เพื่อป้องกันการขึน้ ราคานํา้ มันของตัวแทน
จําหน่าย20
นอกจากนี ้รัฐบาลยังได้ ประกาศว่าจะตรึ งราคาปลีกนํ ้ามันเป็ นเวลา 2 ปี 21 และจัดทําแผนงาน
ตามที่คณะกรรมการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงฯ ได้ วางไว้ เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการปรับราคานํ ้ามันของ
ตลาดในอนาคตอันใกล้ อันได้ แก่ การวางแผนปรับราคาแบบขั ้นบันไดในช่วงเวลา 5 ปี ต่อไป การศึกษา

14

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, พณ.0301.2.2/27. เรื่ อง “รายงานผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ครัง้ ที่ 2/2514” (4 มีนาคม 2514).
15
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, พณ. 0301.2.2/48. เรื่ อง “รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ครัง้ ที่ 5/2514,” (22 มีนาคม 2514).
16
ลดภาษี นํ ้ามันเตาอันเป็ นเชื ้อเพลิงหลักของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าจาก 10 สตางค์ มาเป็ น 4
สตางค์. ชาวไทย (4 เมษายน 2514).
17
เรื่ องเดียวกัน.
18
บริษัทเชลล์ บริ ษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) บริ ษัทคาลเท็กส์ และบริ ษัทซัมมิทฯ
19
ชาวไทย (18 เมษายน 2514).
20
สยามรั ฐ (5 เมษายน 2514).
21
ชาวไทย (4 เมษายน 2514).
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โครงสร้ างราคานํ ้ามันของประเทศผู้ใช้ รายใหญ่ (ญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ ) การใช้ มาตรการด้ านภาษี รวมถึง
การทบทวนสูตรคิดราคาของโรงกลัน่ เป็ นต้ น22
แผนงานที่วา่ ดูจะมิได้ ถกู นํามาใช้ หรื อดําเนินการตามที่รัฐบาลกล่าวแต่อย่างใด ทังที
้ ่หลังเดือน
เมษายน พ.ศ. 2514 ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกได้ ปรับขึ ้นราวร้ อยละ 21 หรื อจากบาเรลละ 1.80 มา
เป็ น 2.18 เหรี ยญสหรัฐฯ อันเป็ นผลมาจากการประกาศ “ข้ อตกลงเตหะราน”(Tehran Agreement)
ของกลุม่ โอเปคในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ที่มีเนื ้อหาครอบคลุม “แผนการปรับภาษี และราคา การ
ชดเชยอัตราเงินเฟ้อ”23 รัฐบาลดูจะได้ ใช้ วิธีการ “พิเศษ” ในการแก้ ไขปั ญหาต้ นทุนราคานํา้ มันที่ทวี
รุ มเร้ าประเทศโดยเฉพาะผู้จําหน่ายปลีกนํ ้ามัน ผ่านแผนการสัง่ ซื ้อนํ ้ามันแบบพิเศษกับประเทศผู้ผลิต
ดังในพ.ศ. 2516 ที่พนั เอกณรงค์ กิตติขจร ยศในขณะนั ้น ได้ เจรจาซื ้อนํ ้ามันเป็ นการพิเศษกับประเทศ
คูเ วต โดยอ้ า งว่า เขาเป็ นเพื่อ นกับ “เจ้ าชาย” คนหนึ่ง ของคูเวตสมัยเรี ย นที่ อัง กฤษ การซือ้ นํ า้ มัน
ดังกล่าวนี ้มีเงื่อนไขว่าคูเวตจะขายให้ ไทยไม่เกินปี ละ 200 ล้ านบาเรล ในราคาที่ถกู กว่าโอเปค รวมถึงมี
การเสนอให้ ตงบริ
ั ้ ษัทเดินเรื อเพื่อการขนส่งนํ ้ามันนี ้ ภายใต้ การถือหุ้นฝ่ ายไทยร้ อยละ 60 และคูเวตร้ อย
ละ 4024 โดยนํ ้ามันที่ซื ้อมาจะเจรจาขายกับโรงกลัน่ นํ ้ามันแห่งใหม่ที่กําลังจัดตังของบริ
้
ษัทไทยแลนด์
อินเตอร์ เนชัน่ แนลปิ โตรเลียม จํากัด (Thailand International Petroleum Co--- TIPCO) ที่มีกําลังการ
กลัน่ ถึง 100,000 บาเรลต่อวันและวางแผนเพื่อรองรับการกลัน่ นํ ้ามันดิบที่กําลังเจรจาซื ้อระยะยาวเป็ น
้ ธีการพิเศษและการตังโรงกลั
้
น่ ใหม่นี ้ได้ ชะงักลงหลัง
กรณีพิเศษจากตะวันออกกลาง25 แต่อย่างไร ทังวิ
22

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, พณ.0301.2.2/27. เรื่ อง “รายงานผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ครัง้ ที่ 2/2514” (4 มีนาคม 2514).
23
Dag Harald Claes, The Politics of Oil-Producer Cooperation, p. 63.
24
ชาวไทย (4 ตุลาคม 2516); ข่ าวพาณิชย์ (11 ตุลาคม 2516).
25
โรงกลัน่ นํ ้ามันของบริ ษัทไทยแลนด์อินเตอร์ เนชัน่ แนลปิ โตรเลียม จํากัด หรื อทิปโก้ (TIPCO) เป็ นที่เข้ าใจ
กันโดยทัว่ ไปว่าได้ รับการผลักดันและมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับพันเอกณรงค์ กิตติขจร และตระกูลกิตติขจร โดยวางแผนที่จะ
ชักชวนบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศเข้ ามาร่วมทุน อาทิ บริ ษัทโมบิล (Mobil) บริ ษัทอิชิกะวะจิมะ-ฮาริ มะ (IshikawajimaHarima Heavy Industry) กลุม่ ทุนอิตาเลียน กลุม่ ทุนเบลเยี่ยม และกลุม่ ทุนอังกฤษ อย่างไรก็ดี แบบแผนและรู ปแบบ
การดําเนินงานของทิปโก้ ดจู ะไม่มีความแน่นอนและหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลางเดือนตุลาคม 2516
โครงการดังกล่าวนี ้ได้ รับการวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่โปร่ งใสและความข้ องเกี่ยวกับรัฐบาลทหารในอดีต จนใน
ท้ ายที่สดุ โครงการนี ้ก็มิได้ รับการพัฒนาเพิ่มเติมและเงียบหายไป. ดู Petroleum News S.E.A., Vol.3, No.5 (July
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่นําไปสู่การสิ ้นสุดอํานาจของพันเอก
ณรงค์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 อันเป็ นช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกับการเกิดวิกฤตินํ ้ามันครัง้ แรกของโลก
และของไทย
5.2.2 เมื่อวิกฤติมาเยือน: วิกฤตินํ ้ามันครัง้ แรกกับประเทศไทย
สงครามยม คิปปูร์ ที่ปะทุในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2516 นอกจากจะมีการใช้ อาวุธทางทหารใน
การทําสงครามแล้ ว ในอีกทางหนึ่งโอเปคยังใช้ นํ ้ามันเป็ นอาวุธเพื่อกดดันอิสราเอลให้ ถอนทหารออก
จากปาเลสไตน์ด้วย ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2516 โอเปคได้ ประกาศลดกําลังการผลิตนํ ้ามันทุกเดือน
้ นานก็ได้
อย่างน้ อยร้ อยละ 5 จนกว่าอิสราเอลจะยินยอมถอนตัวจากพื ้นที่ยึดครอง และหลังจากนันไม่
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็ นการงดขายนํ ้ามันให้ แก่สหรัฐอเมริ กาและเนเธอร์ แลนด์ การขึ ้น
ราคานํ ้ามันดิบไปอีกร้ อยละ 70 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2516 รวมถึงออกมาตรการจําหน่ายนํ ้ามัน
ให้ กลุม่ ประเทศ 3 พวกที่แตกต่างกัน คือ หนึ่ง กลุม่ ประเทศพันธมิตรอาหรับจะได้ รับนํ ้ามันตามปกติ26
สอง กลุม่ ประเทศที่เป็ นกลางจะได้ รับปริ มาณนํ ้ามันน้ อยลงจากเดิม27 และสาม กลุม่ ประเทศสนับสนุน
อิสราเอลจะไม่มีการจําหน่ายนํ ้ามันให้ 28มาตรการเหล่านี ้ทําให้ ราคานํ ้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
มากและต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อเกือบทุกพื ้นที่ของโลกโดยเฉพาะประเทศที่นําเข้ านํ ้ามันเป็ นหลัก
อันเนื่องมาจากมาตรการดังกล่าวของโอเปคได้ ทําให้ อปุ ทานนํ ้ามันในตลาดโลกลดลงในปริ มาณมาก
ในขณะที่อุปสงค์ ของนํ า้ มันในตลาดโลกยังคงมีลกั ษณะไม่เปลี่ยนแปลง อีกทัง้ การผลิตนํ า้ มันของ
สหรัฐอเมริ กาอันเป็ นประเทศผลิตนํ ้ามันขนาดใหญ่ที่สดุ นอกกลุม่ โอเปคยังอยู่ในช่วงที่พ้นจากจุดสูงสุด
1972), p. 9; Petroleum News S.E.A., Vol.5 No. 1 (April 1974), p. 7; Marcia R. Brewster, “Thailand 1974,”
Petroleum News S.E.A., Vol.5 No. 11 (February 1975), pp. 17-18.
26
นอกจากประเทศอาหรับและประเทศในกลุม่ โอเปคแล้ ว ยังประกอบไปด้ วยประเทศฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ
และประเทศในแอฟริ กาที่ตดั สัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอล
27
“กลุม่ ประเทศที่เป็ นกลาง” หมายถึง กลุม่ ประเทศที่มิได้ สนับสนุนอิสราเอลแต่ก็มิได้ สนับสนุนอาหรับ โดย
จะได้ รับนํ ้ามันน้ อยกว่าเดิมเนื่องจากได้ มีการตัดทอนการผลิตนํ ้ามันดิบลง และนํ ้ามันที่ผลิตจะส่งไปจําหน่ายแก่กลุ่ม
่กลุ่มนีแ้ ต่ตอนหลังได้ รับผลกระทบจากวิกฤตินํา้ มันอย่างมากจึงได้ ยอม
ประเทศที่เป็ นมิตรก่อน (เดิมญี่ ปนเคยอยู
ุ่
กระทําตามเงื่อนไขของประเทศอาหรับ) สมลักษณ์ โตสกุล, “ความเป็ นมาของโอเปค,” หน้ า 101-102.
28
อาทิ สหรัฐอเมริ กา เนเธอร์ แลนด์ โปรตุเกส และแอฟริ กาใต้
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ไปและเริ่มไม่เพียงพอกับความต้ องการภายในประเทศ ส่งผลให้ สหรัฐอเมริ กาไม่สามารถที่จะเพิ่มกําลัง
การผลิตเพื่อพยุงราคานํ ้ามันในตลาดโลกเช่นในอดีตได้ อีกต่อไป29
ประเทศไทยที่พงึ่ พานํ ้ามันจากการนําเข้ าโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางเกือบทังหมดดู
้
จะยาก
ที่จะหลีกหนีผลกระทบจากมาตรการกดดันของโอเปค นอกจากจะต้ องได้ รับผลกระทบจากราคานํ ้ามัน
ที่ถีบตัวขึ ้นกว่า 3 เท่าตัวแล้ ว กลุ่มประเทศอาหรับยังได้ จดั ให้ ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็ นกลางทําให้
ได้ รับส่วนแบ่งจัดสรรนํ ้ามันดิบจากตะวันออกกลางน้ อยลงจากเดิมเช่นกัน แม้ ประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งพาการนํ า เข้ า นํ า้ มันจากประเทศนอกโอเปคได้ หรื อ สามารถจัดหานํ า้ มัน ผ่า นประเทศที่ สามได้
หากแต่ ก ารควบคุม การผลิ ต นํ า้ มัน กว่ า ร้ อยละ 80 ของโลกโดยโอเปค ดูจ ะทํ า ให้ ร าคานํ า้ มัน ใน
ตลาดโลกมีราคาที่ปรับสูงขึ ้นแทบจะไม่แตกต่างกัน30 ในทางเดียวกัน การจัดการนํ ้ามันผ่านประเทศที่
สามก็มีต้นทุนที่คอ่ นข้ างแพงกว่าการซื ้อจากกลุม่ ประเทศอาหรับหรื อโอเปค31
วิกฤติการณ์นํ ้ามันได้ เริ่ มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั ้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ที่มี
การปรับราคาขายปลีกนํ ้ามันขึ ้นเฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 15 นํ ้ามันเบนซินธรรมดาขึ ้นจาก 2.09 บาทมา
อยู่ที่ 2.50 บาทต่อลิตร ในทางเดียวกับนํ ้ามันดีเซลหมุนเร็ วที่ปรับจาก 1.05 บาทมาเป็ น 1.41 บาทต่อ
ลิตร (ดู ตารางที่ 6) การปรับขึ ้นราคานํ ้ามันประมาณถึงร้ อยละ 30 จากราคาเดิม อันเป็ นการปรับราคา
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วครัง้ แรก ก่อนที่จะมีการปรับขึ ้นอีกในอีกในพ.ศ. 2517 และพ.ศ. 2518 ได้ สง่ ผลให้
ต้ นทุนการผลิตและการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมสูงขึ ้นตามไปด้ วย อันเป็ นสาเหตุ

29

Michael L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations,

30

World Energy Conference, Survey of Energy Resources 1974 (World Energy Conference,

p. 53.
1974).
31

ในช่วงทศวรรษ 2510 ประเทศไทยนําเข้ านํ ้ามันดิบจากตะวันออกกลางถึงร้ อยละ 85 ของการนําเข้ า
นํ ้ามันดิบทั ้งหมด ทําให้ ประเทศไทยต้ องหันไปพึ่งพานํ ้ามันดิบจากประเทศที่สาม เช่น สิงคโปร์ (ซึง่ มีราคาสูงกว่าการ
สัง่ ซื ้อโดยตรงจากตะวันออกกลาง) เป็ นหลัก ดู Bangkok Bank, “สัมภาษณ์ เชาว์ เชาว์ขวัญยืน,” Bangkok Bank
Monthly Review (January 1974), p. 27; กรมศุลกากร, “ตารางการนําผลิตภัณฑ์นํ ้ามันเข้ า แยกแหล่งที่มา (25152517),” ใน ธนาคารแห่งประเทศไทย, “สถานการณ์นํ ้ามัน,” รายงานเศรษฐกิจรายเดือน, ปี ที่ 18 เล่มที่ 4 (เมษายน
2518), หน้ า 66.
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สําคัญหนึ่งที่ทําให้ อตั ราเงินเฟ้อภายในประเทศสูงขึ ้นกว่าร้ อยละ 10 ต่อปี 32 ในทางเดียวกันก็ยงั ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่ราคาสินค้ าและค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ ้นอย่างกว้ างขวาง33 ผล
จากวิกฤติการณ์นํ ้ามันได้ ถกู นํามาอภิปรายอย่างกว้ างขวางในสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (23 ธันวาคม
พ.ศ. 2516 – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2518) ที่จดั ตังขึ
้ ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อวันที่ 14
ั ญัติแห่งชาติ ที่ได้ อภิปรายเมื่อ
ตุลาคม 2517 ยกตัวอย่างเช่น นายตนัย บุนนาค สมาชิกสภานิติบญ
วันที่ 5 เมษายน 2517 ถึงปั ญหาที่โรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนลดการส่งนํ ้ามันสําเร็ จรู ปออกจําหน่ายให้ กบั
สถานีบริ การว่านอกจากจะทํ าให้ ประชาชนได้ รับผลกระทบจากการขาดแคลนและไม่เพียงพอของ
นํ ้ามันแล้ ว ยังอาจเป็ นการสร้ างสถานการณ์ของโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนเพื่อบีบขอปรับราคาจําหน่ายจาก
รั ฐ 34 เช่ น เดี ย วกับ นายบุญ ชู โรจนเสถี ย ร สมาชิ ก สภานิ ติบัญ ญัติ แ ห่ ง ชาติ ได้ อ ภิป รายถึ ง ปั ญ หา
วิกฤติการณ์ นํ ้ามันภายในประเทศและภาพรวมของผลกระทบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517 ว่า “การใช้
สินค้ านํา้ มันทําสงครามการเมือง [ของกลุ่มประเทศอาหรับผู้ผลิตนํา้ มัน] เช่นนี ้ เป็ นเหตุให้ ประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั ้งประเทศไทยซึง่ อาศัยนํ ้ามันจากประเทศกลุ่มอาหรับพวกนี ้ ต้ องเผชิญปั ญหาสําคัญสอง
ประการ คือ ประการแรก ชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนได้ รับความกระทบกระเทือนอย่าง
หนัก และอีกประการหนึ่ง เมื่อเกิดขาดแคลนนํ ้ามันซึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของพลังงาน การผลิตทุกแขนง

32

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 (กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2520), หน้ า 6.
33
ดู “ไม่แน่ใจราคานํ ้ามันรัฐบาลพยุงได้ เพียงใด,” ประชาชาติ (8 ธันวาคม 2517); “ชาติชายให้ รัฐคุมราคา
นํ ้ามันยุพอ่ ค้ าตั ้งสมาคมสู้,” ประชาชาติ (11 ธันวาคม 2517); “ให้ หาเรื อแม่ช่วยชาวประมงจ่ายนํ ้ามัน-ฝากสัตว์นํ ้า,”
ประชาชาติ (11 ธันวาคม 2517); “นํ ้ามันขึ ้นราคาพุ่งปราดอีก ๗.๔๐% ต้ อนรับปี ใหม่ ๑ มค.,” ประชาชาติ (14
ธันวาคม 2517).
34
"กระทู้ถาม เรื่ อง สถานการณ์นํ ้ามันในประเทศ โดย นายตนัย บุนนาค,” รายงานการประชุมสภานิติ
บัญญัตแิ ห่ งชาติ (ชุดที่ 2) ครั ง้ ที่ 6 ถึงครั ง้ ที่ 11 พ.ศ. 2517 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย),
หน้ า 192.
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ต้ องสะเทือนหนัก เพราะนอกจากจะผลิตได้ ไม่เต็มกําลังการผลิตแล้ ว ยังจะไม่มีทางขยายตัวอีกด้ วย”35
ยิ่งไปกว่านัน้ ในกลางพ.ศ. 2518 ราคานํ า้ มันซึ่งสูงขึน้ ได้ ทําให้ บริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ างทยอยขอเลิก
สัญญาการก่อสร้ างถึง 23 โครงการ เพราะต้ นทุนนํ ้ามันและวัสดุที่สงู ขึ ้น36
ในทางเดียวกัน ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ราคานํ ้ามันโลกที่สง่ ผลกระทบมายังเศรษฐกิจ และ
ชีวิตความเป็ นอยู่ของประเทศไทยก็ยงั ส่งผลให้ หลายกลุ่มคนและหน่วยงานพยายามเสนอหนทางเพื่อ
บรรเทาปั ญหาด้ วย อาทิ บรรดานิสิตนักศึกษาที่กําลังมีบทบาททางการเมืองได้ เสนอนโยบายแก้ ไข
ปั ญหานํ ้ามันและรณรงค์ประหยัดนํ ้ามัน ในบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 สหพันธ์ นกั ศึกษาเสรี
แห่งประเทศไทยได้ ออกแถลงการณ์ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ถึงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเสนอวิธีการ
แก้ ไขปั ญหานํ ้ามัน อาทิ ให้ มีการปั นส่วนนํ ้ามันตามความจําเป็ นของหน่วยงานโดยมีองค์การเชื ้อเพลิง
เป็ นผู้ดําเนินการ ลดการใช้ นํ ้ามันด้ วยการปิ ดสถานเริ งรมย์ให้ เร็ วขึ ้น และลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัวด้ วย
การห้ ามวิ่งในวัน อาทิ ตย์ และงดจํ าหน่ายนํ า้ มันในวันเสาร์ รวมถึงวางแผนจํ า กัดการขยายตัวของ
รถยนต์ ส่วนตัวในระยะยาว เป็ นต้ น37 ต่อมาในช่วงต้ นเดือนธันวาคมนิสิตและนักศึกษาได้ รณรงค์
ประหยัดนํ ้ามันและลดการใช้ รถยนต์ด้วยการปั่ นจักรยานรอบเมืองกรุ งเทพฯ38 เช่นเดียวกันรัฐบาลได้
ออกมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันการกักตุนและขึ ้นราคานํ ้ามันโดยพลการ รวมถึงการประหยัด
นํ ้ามัน โดยเฉพาะการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ ากําไรเกินควรเพื่อควบคุม
ราคาจํ าหน่ายนํ า้ มันเชื อ้ เพลิงในทุกจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากํ าไรเกินควร พ.ศ.
249039
35

“กระทู้ถาม เรื่ อง มาตรการแก้ ไขปั ญหาวิกฤตนํ ้ามัน โดย นายบุญชู โรจนเสถียร,” รายงานการประชุม
สภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ (ชุ ดที่ 2) ครั ง้ ที่ 6 ถึงครั ้งที่ 11 พ.ศ. 2517 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทย), หน้ า 6.
36
สยามรั ฐ (11 มิถนุ ายน 2518).
37
เดลินิวส์ (28 พฤศจิกายน 2516).
38
ชาวไทย (1 ธันวาคม 2516); ไทยรั ฐ (9 ธันวาคม 2516).
39
ดูตวั อย่างเช่น "ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ ากําไรเกินควร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(ฉบับ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่ อ ง ควบคุม และกํ า หนดราคาสูง สุด ของนํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ชนิ ด ต่า งๆ ในเขตจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา," ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 90 ตอน 159 ง. ฉบับพิเศษ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2516), หน้ า 15;
"ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ ากํ าไรเกินควร จังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่ อง
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5.3 การแก้ ไขปั ญหานํา้ มันของรัฐบาล และความตึงเครียดกับโรงกลั่นนํา้ มัน
วิกฤติการณ์ นํ ้ามันที่เริ่ มต้ นในพ.ศ. 2516 นี ้ดูจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงต้ นพ.ศ. 2518
โดยรัฐบาลได้ พยายามแก้ ไขปั ญหาผ่านการประกาศพระราชกําหนดแก้ ไขและป้องกันภาวะการขาด
แคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและจัดตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาดูแลปั ญหานํ ้ามัน40 รวมถึงยังพยายามระงับการ
ขึ ้นราคาขายนํ ้ามันของโรงกลัน่ นํ ้ามันและผู้ค้าปลีกนํ ้ามันด้ วย การระงับนํ ้ามันดังกล่าวนี ้ส่งผลให้ เกิด
ความตึงเครี ยดระหว่างโรงกลัน่ นํ ้ามันในประเทศกับรัฐบาล และการขาดแคลนนํ ้ามันในหลายพื ้นที่ของ
ประเทศ
5.3.1 การแก้ ไขปั ญหาและการประหยัดนํ ้ามันของประเทศ
สถานการณ์ราคานํ ้ามันที่ทวีความรุ นแรงและแนวโน้ มที่จะเกิดการขาดแคลนนํ ้ามันในอนาคต
อัน ใกล้ ได้ ทํา ให้ รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ที่ ขึน้ มามี อํา นาจหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมื องใน
กลางเดื อ นตุล าคม พ.ศ. 2516 เริ่ ม หารื อ เพื่ อ แสวงหาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หานํ า้ มัน และลด
ผลกระทบต่อประชาชนให้ มากที่สดุ ตั ้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้ ทยอยออกมาตรการ
ประหยัดนํ า้ มันและพลังงาน นอกเหนื อไปจากการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกัน
การค้ ากําไรเกินควรในทุกจังหวัดตามพระราชบัญญัติป้องกันการค้ ากําไรเกินควร พ.ศ. 249041 เริ่ ม
จากวันที่ 4 ธันวาคม คณะรั ฐมนตรี ได้ กํ าหนดมาตรการประหยัดนํ า้ มัน ให้ หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ อันได้ แก่ การประหยัดไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อ
ควบคุมและกําหนดราคาสูงสุดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก," ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90
ตอน 159 ง. ฉบับพิเศษ (1 ธันวาคม พ.ศ. 2516), หน้ า 20; "ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ ากําไร
เกินควร จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ เรื่ อง ควบคุมและกําหนดราคาสูงสุดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ
ในเขตจังหวัดนนทบุรี, " ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 90 ตอน 159 ง. ฉบับพิเศษ (27 ธันวาคม 2516), หน้ า 29.
40
มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อเวลาออกไปได้ อีกครัง้ ละ 1 ปี
41
การออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ ากําไรเกินควรนี ้เริ่ มทยอยประกาศตังแต่
้ วนั ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็ นต้ นมา โดยสาระสําคัญคือการควบคุมและตังเพดานราคาขายปลี
้
กนํ ้ามันสําเร็ จรู ปในแต่ละ
จังหวัด (ซึ่งจะมี ความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากต้ นทุนการขนส่ง) การออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด
ป้องกันการค้ ากําไรเกินควรที่กระทํากับการค้ าปลีกนํ ้ามันสําเร็ จรู ปนี ้ดูจะเป็ นสิ่งที่ถกู นํามาใช้ ทกุ ครัง้ ที่มีการปรับราคา
นํ ้ามันสําเร็ จรูป ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการกักตุนนํ ้ามันและการจําหน่ายนํ ้ามันสําเร็ จรูปในราคาที่มากเกินความเป็ นจริ ง
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ลดการใช้ ไฟจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ ที่ใช้ นํ ้ามันเป็ นเชื ้อเพลิง และให้ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจการที่ใช้ นํ ้ามันดีเซลเป็ นหลักเพื่อประกอบแผนการปั นส่วนที่อาจประกาศในอนาคต
ต่อมาราววันที่ 25 ธันวาคม รัฐบาลได้ ออกมาตรการเพิ่มเติมในการกําหนดเวลาเปิ ด/ปิ ดโรงภาพยนตร์
และสถานบันเทิง42
การแก้ ไขปั ญหานํ ้ามันของรัฐเข้ มข้ นขึ ้นในช่วงปลายพ.ศ. 2516 ในวันที่ 26 ธันวาคม ได้ มีการ
ประกาศใช้ พระราชกํ าหนดแก้ ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ า้ มัน เชื อ้ เพลิง43 โดยมีก ารระบุ
เป้าประสงค์ไว้ วา่
“โดยที่ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกได้ ทวีสงู ขึ ้นเป็ นลําดับ และนํ ้ามันดิบที่จะ
ซื ้อได้ มีปริ มาณลดน้ อยลง ซึ่งจะก่อให้ เกิดภาวะการขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิงขึ ้นใน
ประเทศไทย ฉะนัน้ เพื่ อรั กษาไว้ ซึ่งความมั่นคงของประเทศ และความผาสุกของ
ประชาชน จํ าเป็ นต้ องดํ าเนิ นการแก้ ไขและป้องกัน ภาวะการณ์ ดังกล่าวให้ ทันต่อ
เหตุการณ์ ในการนี ้นายกรัฐมนตรี จําเป็ นต้ องมีอํานาจในการกําหนดมาตรการต่างๆ
ได้ โดยฉับพลัน ไม่จํา เป็ นต้ องให้ กระทรวง ทบวง กรมต่า งๆ แยกปฏิบัติการตาม
กฎหมายที่มีอยู”่ 44
พระราชกํ าหนดฉบับนี ไ้ ด้ ใ ห้ อํานาจนายกรั ฐมนตรี ในการออกคํ าสั่งเพื่ อกํ าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับ “(1) การผลิต การจําหน่าย การขนส่ง การมีไว้ ในครอบครอง การสํารองและการส่งออกนอก
ราชอาณาจักรและการนํ าเข้ ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งนํา้ มันเชื อ้ เพลิงทุกชนิด (2) การผลิตหรื อการ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ้าหรื อพลังงานอื่น (3) การใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าหรื อพลังงานอื่น หรื อ
42

มาตรการนี ้มีกรมตํารวจเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยต่อมาในวันที่ 27 ธันวาคม ได้ มีการกําหนดมาตรการที่แน่
ชัด ตัวอย่างเช่น โรงภาพยนตร์ วันธรรมดากําหนดเปิ ดตั ้งแต่ 16.00 ถึง 22.00 น. ส่วนวันหยุดให้ เปิ ดตั ้งแต่ 12.00 ถึง
23.00 น. ในทางเดียวกับสถานบริ การอาบอบนวด ให้ เปิ ดเวลา 14.00 ถึง 23.00 น. และบาร์ และไนท์คลับให้ เปิ ด
ตังแต่
้ 21.00 ถึง 23.00 น. เป็ นต้ น. สยามรั ฐ (26 ธันวาคม 2516); สยามรั ฐ (27 ธันวาคม 2516).
43
มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่อเวลาออกไปได้ อีกครัง้ ละ 1 ปี
44
"พระราชกําหนดแก้ ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516," ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 90 ตอน 176 ก. ฉบับพิเศษ (27 ธันวาคม 2516), หน้ า 6.

175

การดําเนินกิจการที่ต้องใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง พลังงานไฟฟ้าหรื อ พลังงานอื่น และ (4) การปั นส่วนนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงทุกชนิด” รวมถึงมีอํานาจในการจัดตั ้งคณะบุคคลเพื่อดําเนินการในมาตรการต่างๆ45
ในช่วงเดียวกัน นายบุญมา วงศ์สวรรค์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้ แถลงว่าราคา
นํ ้ามันต้ องสูงขึ ้นอย่างแน่นอนในอนาคต ขอให้ ประชาชนมีความอดทนให้ มาก และมีความเป็ นไปได้ ว่า
อาจมีการขึ ้นราคานํ า้ มันในอนาคต เพราะการปั นส่วนนํ า้ มันจากสต๊ อกที่ เหลือจะทํ าให้ เกิ ดปั ญหา
มากมายตามมา เช่น ความไม่ยตุ ิธรรมของการปั นส่วน การกักตุนนํ ้ามัน และการเกิดตลาดมืดนํ ้ามัน
เป็ นต้ น46 เช่นเดียวกับนายประมุข บุณยรัตนเวช ผู้จดั การบริ ษัทเอสโซ่ฯ ที่ได้ กล่าวถึงสถานการณ์หลัง
กลุม่ โอเปคประกาศขึ ้นราคานํ ้ามันในต้ นพ.ศ. 2517 ว่า
“สถานการณ์ นํ ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกวัน จึงไม่อาจคาดการณ์อะไร
แน่นอนลงไปได้ ในขณะนี ้ การประกาศขึ ้นราคานํ ้ามันดิบของกลุ่มประเทศผู้ผลิตอีก
กว่าเท่าตัวนี ้ ก็ยงั ไม่อาจกําหนดแน่นอนลงไปได้ ว่าจะส่งผลถึงประเทศไทยเมื่อใดและ
มากน้ อยขนาดไหน แต่ถ้าเป็ นไปตามสถานการณ์เช่นที่ว่านี ้ก็เป็ นเรื่ องแน่นอนที่ราคา
นํ า้ มั น ในประเทศไทยจะต้ องขึ น้ ตามไปด้ วยและจะเป็ นราคาที่ ม ากที่ สุ ด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์”47
รั ฐ บาลได้ เ ตรี ย มรั บ มื อ กับ วิ ก ฤติ นํ า้ มัน ที่ น่ า จะรุ น แรงขึน้ ในปี 2517 ด้ ว ยการประกาศใช้
มาตรการประหยัดพลังงาน มาตรการป้องกันการกักตุนนํ ้ามันของผู้จําหน่าย และมาตราการควบคุม
45

ในวัน ที่ 28 ธัน วาคม ได้ มี ก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการชุด หนึ่งเพื่ อ ปฏิบัติ หน้ าที่ แ ทนนายกรั ฐมนตรี
ประกอบด้ วย 1.รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประธาน 2. อธิบดีกรมตํารวจ และ 3. นายเกษม จาติก
วณิช (ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต) เป็ นกรรมการ โดยให้ ผ้ รู ับมอบหมายดําเนินการนี ้รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้
นายกรัฐมนตรี โดยด่วนเป็ นระยะๆ ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ นอกจากนี ้ยังได้ มีการประกาศแต่งตัง้ เจ้ า
พนักงานรวม 9 นาย เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชกําหนดด้ วย ได้ แก่ 1.พล.ร.ท. ชินะวัต วงศ์เพ็ญศรี 2.น.อ. วิมล
วิริยะวิทย์ 3.นายพิทยา สมุทรกลิน่ 4.นายจักกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์ 5.นายประพันธ์ วอนขอพร 6.นายวีระวัฒน์ บุญย
เกตุ 7.นายสมโภชน์ ศรี มารุต 8.นายจินดา วรรธนะนัย และ 9.นายอํานวย ประนิช. ชาวไทย (30 ธันวาคม 2516).
46
สยามรั ฐ (27 ธันวาคม 2516).
47
เรื่ องเดียวกัน.
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การใช้ รถยนต์ของทางราชการ รวมถึงการห้ ามส่งนํ ้ามันทุกชนิดออกนอกราชอาณาจักร48 นอกจากนี ้ยัง
ได้ แต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นมา 3 ชุด คือ คณะกรรมการควบคุมนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและนํ ้ามันหล่อลื่นทุก
ชนิด คณะกรรมการศึกษาสถานการณ์นํ ้ามัน และคณะกรรมการนโยบายนํ ้ามัน เพื่อดูแลปั ญหานํ ้ามัน
และรายงานผลให้ นายกรัฐมนตรี ทราบทุก 2 สัปดาห์49 โดยคณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันได้ เริ่ มสํารวจ
ปริ มาณการจัดเก็บนํ ้ามันของบริ ษัทนํ ้ามันรวมทังองค์
้ การเชื ้อเพลิงตั ้งแต่สปั ดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
พ.ศ. 2517 และได้ จดั ลําดับความสําคัญของกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดสรรนํ ้ามันเป็ นอันดับแรกหาก
เกิ ด สภาวะการขาดแคลนนํ า้ มัน 50 ซึ่ง การจัดลํ า ดับ ดัง กล่า วนี ด้ ูจ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น การที่ รั ฐ บาลให้
ความสํ าคัญกับกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกับคนจํ านวนมากของประเทศ โดยเฉพาะภาค
การเกษตรและภาคบริ การ
นอกจากการออกมาตรการประหยัดนํ ้ามันและแผนการรับมือวิกฤตินํ ้ามันที่อาจเลวร้ ายลงไป
อี ก ในพ.ศ. 2517 รั ฐ บาลยัง ได้ เ จรจากับ ประเทศผู้ผ ลิ ต นํ า้ มัน จํ า นวนหนึ่ ง เพื่ อ ขอซื อ้ นํ า้ มัน หรื อ
แลกเปลี่ยนนํา้ มันเป็ นกรณี พิเศษด้ วย ทัง้ นี ้การดําเนินการนีม้ ีแนวคิดมาตังแต่
้ ช่วงกลางพ.ศ. 2516
หากแต่หยุดชะงักไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกลางเดือนตุลาคม โดยตังแต่
้ ปลาย
พ.ศ. 2516 รั ฐ บาลโดยการนํ า ของพลตรี ชาติชาย ชุณ หะวัณ รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ เปิ ดเจรจากับประเทศซาอุดิอาระเบียและคูเวตเพื่อขอซือ้ นํา้ มันในราคาพิเศษหรื อ
แลกเปลี่ยนกับข้ าวไทย ซึง่ มีความชัดเจนมากขึ ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2517 ที่พลตรี ชาติชายกล่าวว่า
มีความเป็ นไปได้ ที่การเจรจาจะสําเร็ จ เหลือเพียงแต่การต่อรองด้ านราคาเท่านัน้ การแลกเปลี่ยนจะ
เป็ นในลักษณะที่ทงสองประเทศจะซื
ั้
้อข้ าวจากไทยในราคาพิเศษ ในทางเดียวกับที่ไทยจะซื ้อนํ ้ามันใน

48

ธนาคารแห่งประเทศไทย, “สถานการณ์นํ ้ามัน,” หน้ า 60.
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 61.
50
อันได้ แก่ “1. การสํารวจขุดเจาะนํ ้ามัน 2.อุตสาหกรรมที่ผลิตโดยใช้ ผลิตผลทางเกษตรกรรม 3. การขนส่ง
สินค้ าเกษตรกรรมภายในประเทศ 4. การขนส่งสินค้ าทางเรื อและอากาศ 5.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการผลิตสินค้ า
พื ้นเมือง 6.การผลิตยารักษาโรคและเครื่ องมือเวชภัณฑ์ 7.การผลิตสินค้ าออก 8.การผลิตอุปกรณ์การศึกษา 9.การทํา
เหมืองแร่ และ 10.อุตสาหกรรมปิ โตรเลียม” ธเนศ กองประเสริ ฐ, “วิกฤติการณ์นํ ้ามันโลกกับประเทศไทย,” นํา้ มันกับ
ปั ญหาเศรษฐกิจ: จุลสารธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มกราคม – มีนาคม 2518), หน้ า 59.
49
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ราคาพิเศษ51 อย่างไรก็ดีความพยายามในช่วงแรกนี ้ดูจะไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย แต่กลับ
ได้ รับการยืนยันว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียยินดีจะให้ ก้ ูเงินระยะยาวจํานวน 40 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ใน
อัตราดอกเบี ้ยตํ่าเพื่อใช้ ในการซื ้อนํ ้ามันดิบ หรื อในการลงทุนจัดตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันแทน52
จนกระทังในช่
้ วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2517 ที่สถานการณ์นํ ้ามันเริ่ มทวีความรุ นแรงขึ ้น ในทาง
เดี ยวกับ สัม พัน ธภาพระหว่า งรั ฐ บาลกับ โรงกลั่น ที่ ตึง เครี ย ดขึน้ จากปั ญ หาด้ า นราคาขาย (ดู การ
อภิปรายในหัวข้ อต่อไป) รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ สง่ พันเอกถนัด คอมันต์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ไปเจรจาขอซื ้อนํ ้ามันจากอียิปต์ หากแต่ถกู ปฏิเสธเพราะทางอียิปต์ก็ได้ รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ราคานํ ้ามันและต้ องกักตุนนํ ้ามันที่มีอยู่ภายในประเทศ53 รัฐบาลไทยยังไม่ลดละความพยายามในการ
ใช้ วิ ธี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ นํ า้ มัน ดิบ มาในราคาพิ เ ศษ ในเดื อ นตุล าคมปี เดี ย วกัน พลตรี ช าติ ช าย ชุณ หะวัณ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ เจรจากับคูเวตผ่านนายราชิด ราชิด ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศคูเวต ในการเตรี ยมเปิ ดความสัมพันธ์ ทางการทูตและขอแลกเปลี่ยนนํ ้ามันดิบกับข้ าว ไม้
และอาหารของไทย ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดี54 เช่นเดียวกับ การเจรจากับประเทศซาอุดิอาระเบียใน
เวลาใกล้ เคียงกัน นายสุธี นาทวรทัต อธิบดีกรมการค้ าต่างประเทศในเวลานั ้นกล่าวว่า “ไทยจะขาย
ข้ าว นํ ้าตาล และซีเมนต์ในราคาพิเศษ แลกกับการซื ้อนํ ้ามันดิบในราคาถูกกว่าตลาดจากซาอุฯ”55
นอกจากการเจรจาขอซื ้อนํ ้ามันจากประเทศอาหรับดังที่กล่าวมา การเดินทางเยือนประเทศจีน
ในปลายพ.ศ. 2516 ของคณะผู้แทนไทยนําโดยพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่นอกจากจะเป็ นการเยือน
จี นครั ง้ แรกตั ้งแต่สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ของบุคคลระดับรั ฐมนตรี เพื่อวางพื น้ ฐานความสัมพันธ์ ทาง
การค้ าและการทูตแล้ ว ประเด็นปั ญหาสําคัญที่ถูกยิบหยกขึ ้นมาพูดคุยเป็ นลําดับต้ นๆ คือการเจรจา
เพื่อซื ้อนํ ้ามันดีเซลประมาณ 36 ล้ านลิตรในราคาพิเศษ (ราคาที่ตํ่ากว่าราคาตลาด) เพื่อสํารองไว้ ใช้ ใน
51

ประเทศคูเวตจะขอซื ้อข้ าวความชื ้นร้ อยละ 5 จากไทยเป็ นจํานวน 4 พันตัน และจะขายนํ ้ามันให้ ไทย 2.5
ล้ านบาเรล เช่นเดียวกับ ประเทศซาอุดิอาระเบียที่จะซื ้อข้ าวนึ่งจากไทย 1 แสนตันและขายนํ ้ามันดิบให้ ไทย 30 ล้ าน
บาเรล. ชาวไทย (22 มกราคม 2516).
52
ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิกฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,” (เอกสารวิจยั ส่วนบุคคล
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2521), หน้ า 78.
53
ไทยรั ฐ (3 สิงหาคม 2516).
54
ไทยรั ฐ (31 ตุลาคม 2517).
55
ข่ าวพาณิชย์ (14 พฤศจิกายน 2517).
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ประเทศและกิจการของรัฐ56 ต่อมาในต้ นเดือนมกราคม พ.ศ. 2518 พลตรี ชาติชายได้ นําคณะเดินทาง
เยื อ นจี น อี ก ครั ง้ เพื่ อ เจรจาขอซื อ้ นํ า้ มัน ดิ บ และนํ า้ มัน สํ า เร็ จ รู ป เพิ่ ม เติ ม เป็ นครั ง้ ที่ ส อง ซึ่ ง ได้ รั บ
ความสําเร็ จเฉกเช่นเดียวกับครัง้ แรกและประเทศจีนได้ เป็ นคูค่ ้ านํ ้ามันกับไทยตลอดช่วงอย่างน้ อย 5 ปี
หลังจากนัน้ 57 นํา้ มันดิบที่ได้ มาด้ วยวิธีพิเศษนี ้เกื อบทัง้ หมดจะเข้ ากลัน่ ในโรงกลัน่ บางจากเป็ นกรณี
พิเศษและจัดสรรผ่านองค์ กรเชื อ้ เพลิงและให้ ใช้ เฉพาะกิจการพลเรื อนและสาธารณูปโภคเท่านัน้ 58
เนื่องจากนํ ้ามันดิบที่นําเข้ าในราคาพิเศษนี ้มีปริ มาณไม่มากเมื่อเทียบกับการนําเข้ านํ ้ามันดิบโดยรวม
ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ในปี 2519 ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันดิบโดยรวมของไทยอยู่ที่ 7,806 ล้ าน
ลิตร แต่ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันดิบจากจีนเป็ นพิเศษอยู่ที่ประมาณเพียง 196 ล้ านลิตร หรื อร้ อยละ 2.5
ของการนําเข้ าทังหมด
้
เช่นเดียวกับปี 2521 ที่ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันดิบรวมอยู่ที่ประมาณ 9,730 ล้ าน
56

ดู ไทยรั ฐ (3 มกราคม 2517); จุลชีพ ชินวรรโณ, 35 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 25182553: อดีต ปั จจุบัน อนาคต (กรุงเทพฯ: โอเพ่นบุ๊กส์, 2553), หน้ า 60. คณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปเยือนประเทศ
จีนในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรี ช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศ นายแผน วรรณเมธี
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอาสา สารสิน เลขานุการเอก นายเตช
บุนนาค หัวหน้ ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง และพันตรี พิทย์ อจลบุญ หัวหน้ ากองช่างนํ ้ามัน องค์การเชื ้อเพลิง
กระนันก็
้ ดี ข้ อมูลตัวเลขของการซื ้อนํ ้ามันดีเซลในปลายปี 2516 ดูจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ข้ อมูลของจุลชี พ
ชินวรรโณ ที่อ้างอิงจากบทความ “บันทึกการทูตปิ งปองจีน-ไทย” ของเฉิง รุ่ ยเชิง อดีตนักการทูตคนสําคัญของจีน
(เฉิง ลุ่ยเชิง, “บันทึกการทูตปิ งปองจีน-ไทย,” ฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-จีน (ภาษาจีน), (ปั กกิ่ง,
2548).) กล่าวว่าการซื ้อนํ ้ามันดีเซลดังกล่าวมีปริ มาณ 50,000 ตัน หรื อคิดเป็ นประมาณ 58 ล้ านลิตร ในขณะที่ข้อมูล
จากไทยรัฐและรายงานการนําเข้ า-ส่งออกของกรมศุลกากร ระบุปริ มาณการนําเข้ าที่ 36 ล้ านลิตร (กรมศุลกากรระบุ
อย่างระเอียดที่ 36.83 ล้ านลิตร) ในที่นี ้จึงเห็นว่าควรใช้ ข้อมูลจากกรมศุลกากรเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นข้ อมูลทาง
การค้ าและร่วมสมัยกับเหตุการณ์มากที่สดุ

ระหว่างพ.ศ. 2517 ถึงพ.ศ. 2522 ประเทศจีนได้ สง่ นํ ้ามันดีเซลมาประเทศไทยเป็ นปริ มาณ 36.83 ล้ าน
ลิตร 64.73 ล้ านลิตร 136 ล้ านลิตร 146.5 ล้ านลิตร 3.79 ล้ านลิตร และ 397.204 ล้ านลิตร ตามลําดับ ในทาง
เดี ยวกัน ในปี 2519 ถึง 2522 ประเทศจี นได้ ส่งออกนํ า้ มันดิบมายังประเทศไทยเป็ นปริ มาณ 196.369 ล้ านลิตร
170.089 ล้ านลิตร 541.115 ล้ านลิตร และ 906.542 ล้ านลิตร ตามลําดับ. ดู กรมศุลกากร, รายงานประจําปี (พ.ศ.
2517-2522).
58
ไทยรั ฐ (3 มกราคม 2517); ไทยรัฐ (13 มีนาคม 2517).
57
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ลิตร ในขณะที่ปริ มาณนําเข้ านํ ้ามันดิบจากจีนอยู่ที่เพียงประมาณ 541 ล้ านลิตร หรื อประมาณร้ อยละ
5.5 ของการนําเข้ าทังหมด
้
การแก้ ไขปั ญหาด้ านการขาดแคลนราคานํ ้ามันและมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐดังที่
กล่าวมานี ้ ในมุมหนึ่งสะท้ อนให้ เห็นการแก้ ปัญหาการเข้ ามาแทรกแซงการนําเข้ าและตลาดนํ ้ามันของ
รัฐ ผ่านการสร้ างสัมพันธภาพและรู ปแบบแบบรัฐต่อรัฐ เพื่อพยุงต้ นทุนพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าและ
รายจ่ายภาครั ฐ รวมถึงต้ นทุนทางการขนส่งบางส่วนโดยเฉพาะกลไกขององค์ กรเชือ้ เพลิงในฐานะ
รัฐวิสาหกิจที่มีหน้ าที่จําหน่ายนํ ้ามันให้ หน่วยงานรัฐและเอกชน เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี นอกจากรัฐจะเข้ า
มาแทรกแซงตลาดนํา้ มันผ่านการนํ าเข้ านํา้ มัน “แบบพิเศษ” แล้ ว ในช่วงเวลานีร้ ัฐบาลยังได้ เข้ ามา
ควบคุมราคานํ ้ามันภายในประเทศอย่างใกล้ ชิดด้ วยเช่นกัน อันนําไปสู่ความตึงเครี ยดระหว่างรัฐบาล
และสังคมไทยกับบริ ษัทโรงกลัน่ เอกชน
5.3.2 ปั ญหาราคานํ ้ามันกับความตึงเครี ยดกับโรงกลัน่
การปรับตัวของราคานํ ้ามันทุกชนิดในตลาดโลกช่วงพ.ศ. 2516 ถึงพ.ศ. 2518 ได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อประเทศไทยอย่างหนักและกลายเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศไทย เช่นเดียวกับอุปทานนํ ้ามันจาก
โลกอาหรับที่ลดน้ อยลงตามมาตรการของกลุ่มโอเปค ในช่วงเวลานี ้ราคานํ ้ามันดิบอาราเบียนไลท์ของ
ซาอุดอิ าระเบียที่ใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการตังราคานํ
้
้ามันประเภทอื่นๆ ของกลุม่ โอเปคและตลาดโลก ได้
เพิ่มขึ ้นจากบาเรลละ 2.59 เหรี ยญสหรัฐฯ มาเป็ น 3.01 เหรี ยญสหรัฐฯในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ก่อนที่จะทะยานขึน้ ไปบาเรลละ 5.12 เหรี ยญสหรั ฐฯ ในวันที่ 16 เดือนเดียวกัน หลังจากกลุ่มโอเป
คประกาศมาตรการกดดันอิสราเอล หลังจากนันราคานํ
้
้ามันได้ ทะยานสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ในวันที่ 1
พฤศจิ ก ายน ราคานํ า้ มัน อยู่ที่ บ าเรลละ 11.25 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 4.3 เท่ า จากก่ อ น
วิกฤติการณ์ นํา้ มัน นักวิชาการจํานวนหนึ่งได้ วิเคราะห์ กรณีนี ้ว่าเป็ นจุดจบของ “ยุคนํา้ มันราคาถูก”
และบทบาทการคุมราคาตลาดโลกของ “กลุม่ บริษัทนํ ้ามันผู้ยิ่งใหญ่” อย่างแท้ จริ ง59
อย่างไรก็ดี แม้ ประเทศไทยจะพึง่ พิงนํ ้ามันจากตลาดโลกเกือบทังหมด
้
หากแต่การเคลื่อนไหว
ของราคานํ ้ามันในประเทศไทยช่วงนี ้ก็มีความแตกต่างและมิได้ ปรับขึ ้นในอัตราที่สอดคล้ องกับราคา
59

Dag Harald Claes, The Politics of Oil-Producer Cooperation, pp. 60-77; ดู Louis Turner, Oil
Companies in the International System (London: Royal Institute of International Affairs, 1980).
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ตลาดโลก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะรัฐบาลไทยพยายามควบคุมราคาขายปลีกนํ ้ามันเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้ าง ผ่านการควบคุมราคาที่หน้ าโรงกลัน่ และราคาจําหน่ายปลีกที่สถานีบริ การ
ทัง้ นี ร้ าคาหน้ า โรงกลั่น สามารถควบคุมได้ ผ่านกลไกการควบคุม ตามสัม ปทานโรงกลั่น และราคา
จําหน่ายปลีกสามารถควบคุมได้ ผ่านมาตรการทางภาษี 60 ตารางที่ 6 ชี ้ให้ เห็นว่าขณะที่นํ ้ามันดิบใน
ตลาดโลกมีการปรับขึ ้นกว่าร้ อยละ 273 ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
หากแต่ราคานํ ้ามันดิบแต่ละชนิดของไทยมีการปรับขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก นอกจากนี ้ ตั ้งแต่การ
ปรับราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เป็ นต้ นมา รัฐบาลได้ ตรึงราคาขายปลีกนํ ้ามันและควบคุม
การขึ ้นราคาจากโรงกลัน่ นํ ้ามันทําให้ ราคานํ ้ามันแต่ละประเภทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ อยจนถึง
ปลายปี 251861
การตรึ งและควบคุมราคานํ ้ามันในช่วงวิกฤตินํ ้ามันนี ้ทําให้ เกิดความตึงเครี ยดระหว่างรัฐบาล
กับบริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชน อันเนื่องมาจากโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนได้ ขอขึ ้นราคานํ ้ามันอันจากการมี
ต้ นทุนนํ ้ามันดิบที่สงู ขึ ้น หากแต่รัฐบาลก็พยายามควบคุมราคาโรงกลัน่ มิให้ มีการเพิ่มสูงจนเกินไปผ่าน
การอนุญาตให้ ขึ ้นราคาโรงกลัน่ บางส่วนและใช้ กลไกทางภาษี เพื่อตรึงราคาขายปลีก แต่กระนั ้น ในบาง
กรณี รัฐบาลได้ ปฏิเสธคําขอขึน้ ราคาของโรงกลั่น ทํ าให้ โรงกลั่นเกิ ดความไม่พอใจและใช้ วิธีกดดัน
รัฐบาลโดยการขูว่ า่ จะปิ ดโรงกลัน่ เพราะต้ นทุนนํ ้ามันที่สงู ขึ ้นจะทําให้ เกิดการขาดทุน

60

ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิกฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,” หน้ า 33; กลุ่มเศรษฐศึกษา
, "นํ ้ามัน," พลังงาน (กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525), หน้ า 3-5.
61
ดู Peter Fish, “Trying to Get the Sums Right,” Far Eastern Economic Review (23 March 1979);
“The Petroleum Drama-Thai Style: Will the Filling Station Run Dry?,” Business Review (June 1973).

ตารางที่ 7 การปรับขึ ้นราคานํ ้ามันในตลาดโลกและประเทศไทย (พ.ศ. 2516 - 2518)
การปรั บราคานํา้ มันประเภทต่ างๆ ของประเทศไทย

การปรั บราคานํา้ มันดิบ
อาราเบียนไลท์
วันที่

ราคา
อัตราส่ วน
(เหรียญฯ/ การเปลี่ยน
บาเรล)
แปลง
(ร้ อยละ)

1 ต.ค. 16

3.01

16 ต.ค. 16

3.12

1 พ.ย. 16

5.18

1 พ.ย. 17

เบนซินธรรมดา

11.25

วันที่

ราคา
(บาท/
ลิตร)

เบนซินพิเศษ
ราคา
(บาท/
ลิตร)

อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง
(ร้ อยละ)

ดีเซลหมุนช้ า

อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง
(ร้ อยละ)

ราคา
(บาท/
ลิตร)

ดีเซลหมุนเร็ว
ราคา
(บาท/
ลิตร)

อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง
(ร้ อยละ)

อัตราการ
เปลี่ยน
แปลง
(ร้ อยละ)

1 ก.ค. 16

2.09

3.65

14 พ.ย. 16

2.50

19.62

2.69

16.96

1.34

30.10

1.41

34.29

66.03

17 ธ.ค. 16

2.82

12.80

3.01

11.90

1.53

14.18

1.60

13.48

17 ก.พ. 17

3.43

21.63

3.62

20.27

2.26

47.71

2.33

45.63

17 ก.ย. 17

3.43

-

3.62

-

2.26

-

2.33

-

13 ต.ค. 17

3.43

-

3.62

-

2.26

-

2.33

-

18 ธ.ค. 17

3.43

-

3.62

-

2.26

-

2.33

-

117.18

2.30

1.03

1.05
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1 ต.ค.16
273.75 1 ก.ค.16
64.11 1.32
57.39 1.23
119.42
121.90
1.28
8.24
1.34
- 1 พ.ย.
- 18 ธ.ค. 17
17
(รวบรวมจาก: สมบูรณ์ ศิริประชัย, นโยบายปิ โตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมในประเทศไทย นับตัง้ แต่ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 จนถึงปั จจุบัน
(กรุงเทพฯ: หน่วยวิจยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529), หน้ า 170-175; ธวัชชัย ยงกิตติกลุ , ปั ญหาและนโยบายพลังงานของประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: กลุม่ วิเคราะห์กิจการและนโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2521), หน้ า 12 - 13.)
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แม้ ปัญหาความตึงเครี ยดระหว่างรัฐบาลกับบริ ษัทโรงกลัน่ เอกชน อันได้ แก่ บริ ษัทซัมมิท และ
บริ ษัทโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย จะเคยปรากฏมาแล้ วในช่วงเดือนสิงหาคม 2510 ที่บริ ษัทโรงกลัน่ เอกชนทัง้
สองอ้ างความตึงเครี ยดของสถานการณ์ การเมืองในตะวันออกกลางในการขึ ้นราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ป
โดยมิได้ แจ้ งให้ ภาครัฐและประชาชนทราบล่วงหน้ า หากแต่รัฐบาลไทยกับบริ ษัททัง้ สองก็บรรลุผล
ภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือนในการปรับลดราคานํ ้ามันสําเร็ จรูปลงเท่าเดิม (ดู บทที่ 4) หากแต่ความตึง
เครี ยดในช่วงวิกฤตินํ ้ามันนี ้ นอกจากจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในอดีตแล้ ว ยังดูมีความรุ นแรงและ
การวิพากษ์ วิจารณ์ที่กว้ างขวางมากกว่าด้ วยเช่นกัน และนําไปสูก่ ารเรี ยกร้ องให้ รัฐบาล “ยึดโรงกลัน่ ”
ของบรรดานักหนังสือพิมพ์และชนชันนํ
้ าทางการเมืองกลุม่ หนึ่ง กล่าวคือ การปรับราคาและลดกําลัง
การผลิตของโอเปคในกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้ ส่งผลให้ โรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนในไทยขอปรับ
ราคานํ ้ามันในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งรัฐบาลได้ อนุญาตให้ มีการปรับราคามาเป็ นลําดับ
และแทบไม่ปรากฏการวิจารณ์ หรื อคัดค้ านจากสื่อมวลชนและสังคมไทยมากนัก จะมีก็แต่เพียงการ
เรี ยกร้ องให้ ประหยัดนํ ้ามันและพลังงานของประเทศดังที่กล่าวมาแล้ ว
อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2517 รัฐบาลเริ่ มที่จะไม่ดําเนินการตามคําเรี ยกร้ องของโรงกลัน่ นํ ้ามัน
มากขึ น้ อัน นํ า ไปสู่ค วามตึ ง เครี ย ดระหว่ า งโรงกลั่น กับ รั ฐ ที่ เ พิ่ ม มากขึน้ ตามไปด้ ว ย ในต้ น เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 บริ ษัทซัมมิทและโรงกลัน่ นํ า้ มันไทยได้ ขอขึน้ ราคานํ า้ มันจากโรงกลัน่ ผ่า น
คณะกรรมการพิเศษศึกษาสถานการณ์นํ ้ามัน โดยอ้ างเหตุผลว่า “ขณะนี ้นํ ้ามันดิบที่มีอยู่ในสตอคเป็ น
นํา้ มันเก่ากําลังจะหมดไป และราคาซื ้อใหม่มีราคาที่สงู ขึ ้นจึงต้ องขอขึ ้นราคา”62 ซึ่งราคาที่โรงกลัน่
เอกชนขอขึ ้นจะเป็ นราคาที่สงู ขึน้ ประมาณร้ อยละ 7563 หรื อจากราคาประมาณ 0.93 มาเป็ น 1.62
บาทต่อลิตร ในเวลาใกล้ เคียงกัน บริ ษัทจําหน่ายนํ ้ามันเอกชนรายใหญ่ก็ได้ ขอขึ ้นราคาจําหน่ายปลีก
ด้ วยเช่นกัน หากแต่รัฐบาลดูจะยังพยายามตรึ งราคาจําหน่ายนํ ้ามันต่อไป เนื่องจากมีการปรับราคา
แล้ วถึง 2 ครัง้ ในเวลา 4 เดือนอันอาจกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้ าง บริ ษัท
ผู้จํา หน่ายได้ กดดันรัฐบาลและอ้ างว่า “อาจจะลดปริ มาณนํ า้ มันที่ จะขายให้ ประเทศไทยลง หาก
รั ฐ บาลไทยยัง ใช้ นโยบายกดราคานํ า้ มัน ต่ อ ไปจนบริ ษั ท นํ า้ มัน ต้ อ งขาดทุ น ” 64จวบจนวัน ที่ 27
62

ข่ าวพาณิชย์ (6 กุมภาพันธ์ 2517).
63
ข่ าวพาณิชย์ (7 กุมภาพันธ์ 2517).
64
ข่ าวพาณิชย์ (22 กุมภาพันธ์ 2517).
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กุมภาพันธ์ รัฐบาลได้ ทําตามคําขอของบริ ษัทโรงกลัน่ และจําหน่ายนํ ้ามันโดยให้ มีการปรับราคาโรง
กลัน่ ขึ ้นตามที่ร้องขอ ในทางเดียวกับ ปรับราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ปขึ ้นทุกชนิด65 นอกจากนี ้รัฐบาลยังได้ มี
การตั ้ง “กองทุนพิเศษเพื่อรักษาระดับราคานํ ้ามัน” จากการเรี ยกเก็บเงินส่วนต่างอันเกิดจากปริ มาณ
คงเหลือของนํ ้ามันราคาเดิมในคลังของแต่ละบริ ษัทผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเพื่อนํามาใช้ ในการตรึงราคา
นํ ้ามันต่อไปในอนาคตด้ วย66 พึงกล่าวด้ วยว่าการขึ ้นราคาขายปลีกครัง้ นี ้เป็ นครัง้ สุดท้ ายก่อนที่รัฐบาล
จะตรึงราคาขายปลีกท่ามกลางความผันผวนของราคานํ ้ามันในตลาดโลก (ดู ตารางที่ 6)
การปรับขึ ้นราคานํ ้ามันสําเร็ จรูปจากโรงกลัน่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เกือบหนึ่งเท่าตัว
และการขึ ้นราคาขายปลีกนํ ้ามันที่บางชนิดขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 50 ได้ ส่งผลให้ เกิดคําวิพากษ์ วิจารณ์
บริ ษัทโรงกลัน่ เอกชนอย่างหนักในสังคมไทย “นักการเมือง นักศึกษา และประชาชน” จํานวนหนึ่งได้
ยื่นข้ อเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐว่าการต่อรองขึ ้นราคานํ ้ามันของโรงกลัน่ นํ ้ามันและบริ ษัทนํ ้ามัน
เอกชนเป็ น “การเหยี ย บหัว เรื อ กิ น ” หรื อ การขูดรี ด จากประชาชนไทย 67 ในทางเดี ย วกับ คอลัม น์
หนังสือพิมพ์ข่าวพาณิชย์ ได้ วิจารณ์อตุ สาหกรรมนํ ้ามันของประเทศว่า “ตกอยู่ในสภาวะขาดความ
เป็ นอิสระ และการครอบงําของพวกนายทุนต่างชาติ”68 นอกจากนี ้ ยังมีการตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับความ
สุจริตของรัฐมนตรี ในรัฐบาลด้ วย โดยเฉพาะนายโอสถ โกศิน รัฐมนตรี อตุ สาหกรรม ที่มีการวิจารณ์ว่า
เขามีสว่ นรู้เห็นและผลประโยชน์ในการขึ ้นราคานํ ้ามัน69อั นเนื่องมาจากความเกี่ยวพันกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริ หารโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย70
ในทางเดียวกัน สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติก็ได้ หยิบยกเรื่ องการปรับขึ ้นราคานํ ้ามันของ
โรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนขึ ้นมาอภิปรายหลายครัง้ ในช่วงพ.ศ. 2517 นายตนัย บุนนาค หนึ่งในสมาชิกฯ
ได้ ตั ้งกระทู้ถามด่วนถึงรัฐบาล เกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่ องความไม่โปร่งใสในการปรับขึ ้นราคานํ ้ามันของ
65

ชาวไทย (27 กุมภาพันธ์ 2517); ข่ าวพาณิชย์ (28 กุมภาพันธ์ 2517).
66
ข่ าวพาณิชย์ (28 กุมภาพันธ์ 2517).
67
ไทยรั ฐ (5 มีนาคม 2517).
68
ไทยรั ฐ (3 มีนาคม 2517).
69
ข่ าวพาณิชย์ (9 มีนาคม 2517).
70
สัมพันธภาพระหว่างโอสถ โกศิน และโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย ดู ไพศาล มังกรไชยา. “วรรณ ชันซื่อ ทํางาน
เงียบ ๆ รวยเงียบ ๆ,” นิตยสารผู้จัดการ (พฤศจิกายน 2528).
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รัฐบาลว่าเป็ นสิง่ ที่ทําให้ บริษัทนํ ้ามันเอกชนได้ ประโยชน์จากสต๊ อคนํ ้ามันที่คงเหลือก่อนการปรับราคา
และสอบถามถึ ง กระบวนการตรวจสอบสต๊ อ คนํ า้ มัน เอกชนของรั ฐ บาล ซึ่ง นายสอาด หงส์ ย นต์
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ ให้ คําตอบว่าไม่สามารถจะจัดการในประเด็นนํ า้ มัน
คงเหลือได้ เพราะ “ถ้ ารอให้ ผ้ ผู ลิตทุกรายใช้ นํ ้ามันเดิมให้ หมดไปพร้ อม ๆ กันเสียก่อน แล้ วรัฐบาลค่อย
เข้ าแก้ ไขสถานการณ์นนั ้ ย่อมเป็ นการยากในการปฏิบตั ิ” เพราะจะทําให้ เกิดช่วงของการขาดแคลน
นํ ้ามัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ มีการตรวจสอบนํ ้ามันคงเหลืออย่างใกล้ ชิด และได้ ใช้ มาตรการจัดเก็บเงิน
ส่ ว นเกิ น จากปริ ม าณสต๊ อ คนํ า้ มัน ดัง กล่ า วเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ าได้ กํ า ไรส่ ว นเกิ น นั น้ ไป71
เช่นเดียวกับ นายประธาน ดวงรัตน์ ที่ได้ อภิปรายและตังกระทู
้
้ ถามรัฐบาลเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2517
ถึงผลประโยชน์และกําไรที่โรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนได้ รับหลังการปรับขึ ้นราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ป และการ
ตรวจสอบของรัฐบาลต่อข้ อมูลตัวเลขทางด้ านนํ ้ามันของเอกชน ซึง่ นายสอาด หงส์ยนต์ รัฐมนตรี ช่วย
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าราคานํ า้ มันที่ รัฐบาลปรั บขึน้ นัน้ เป็ นอัตราที่เห็นแล้ วว่าเป็ น
ประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายและโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนมิได้ รับกําไรเกินจริ งแต่อย่างใด และในส่วนของข้ อมูล
ตัวเลขตามพระราชกําหนดแก้ ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้ ให้ อํานาจ
รัฐบาลได้ การเข้ าไปตรวจสอบความถูกต้ องของตัวเลขอยูแ่ ล้ ว72
นอกจากการปรับราคานํ ้ามันจะส่งผลให้ เกิดการวิจารณ์ดงั ที่ว่าแล้ ว ยังมีการเปิ ดโปงเกี่ยวกับ
การทุจ ริ ต ในองค์ ก ารเชื อ้ เพลิง เช่ น กัน กลางเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2517 ได้ มี ก ารเปิ ดเผยถึ ง การที่
เจ้ าหน้ าที่แผนกขายได้ จําหน่ายนํ า้ มันให้ บริ ษัทเกียรตินันทวัฒน์ ของนายวัฒนา อัศวเหม ซึ่งเป็ น
ลูกค้ ารายใหญ่ ถึง 5 ล้ านลิตรก่อนการขึน้ ราคานํ า้ มันเพียง 6 ชั่วโมง ทํ าให้ องค์ การเชือ้ เพลิงขาด
รายได้ อย่างหนัก ในทางเดียวกัน ยังได้ มีการจัดสรรนํ ้ามันให้ กับตัวแทนจําหน่ายอย่างไม่เป็ นธรรม

71

"กระทู้ถาม เรื่ อง สถานการณ์นํ ้ามันในประเทศ โดย นายตนัย บุนนาค,"รายงานการประชุมสภานิติ
บัญญัตแิ ห่ งชาติ (ชุดที่ 2) ครั ง้ ที่ 6 ถึงครั ง้ ที่ 11 พ.ศ. 2517, หน้ า 193 – 194.
72
"กระทู้ถาม การควบคุมธุรกิจนํ ้ามัน โดย นายประธาน ดวงรัตน์,"รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติ (ชุดที่ 2) ครั ง้ ที่ 6 ถึงครั ง้ ที่ 11 พ.ศ. 2517, หน้ า 198 – 200.
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และขอแบ่งผลประโยชน์จากตัวแทนจําหน่าย ซึง่ มีความเป็ นไปได้ ว่าบรรดาตัวแทนเหล่านี ้พยายามที่
จะกักตุนนํ ้ามันไว้ เพื่อจะทํากําไรเมื่อมีการขึ ้นราคาอีกครัง้ 73
การขอปรับราคานํ ้ามันของโรงกลัน่ ยังไม่จบสิ ้น ท่ามกลางการพุ่งขึ ้นของราคานํ ้ามันโลกและ
ค่าระวางการขนส่ง กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2517 โรงกลัน่ นํ ้ามันไทยได้ ทําหนังสือเพื่อขอขึ ้นราคา
นํ า้ มันจากโรงกลัน่ อี กครัง้ โดยให้ เหตุผลว่าบริ ษัทนํ า้ มันที่สิงคโปร์ ซึ่งบริ ษัทฯ ใช้ อ้างอิง ราคาตาม
สัญญาสัมปทาน ได้ ขึน้ ราคานํ า้ มันทุกประเภทเมื่อวันที่ 1 เมษายน ทํา ให้ โรงกลั่นนํ า้ มันไทยขาด
รายได้ 74อย่างไรก็ ดี รั ฐบาลไม่อนุญาตให้ มี การขึน้ ราคาตามที่ ร้ องขอเพราะ “จะทํ าให้ ป ระชาชน
เดือดร้ อนและกิจการหลายอย่างต้ องกระทบกระเทือนกันอีก”75 รัฐบาลได้ ปฏิเสธคําขอของบริ ษัทโรง
กลัน่ เอกชนเรื่ อยมา จนในกลางเดือนมิถุนายน โรงกลัน่ นํา้ มันไทยได้ ยืนยันให้ รัฐบาลปรับขึ ้นราคา
นํ ้ามัน เพราะ “ถ้ าราคานํ ้ามันไม่ขึ ้นในปี นี ้จะต้ องเจ๊ ง”76 หากแต่รัฐบาลได้ แก้ ขา่ วว่าการขาดทุนที่บริ ษัท
ฯ ว่าเป็ นการขาดทุนกําไร77
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม บริ ษัทซัมมิทได้ ยื่นขอขึ ้นราคานํ ้ามันด้ วยอีกบริ ษัทหนึ่ง อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันระดับชาติปฏิ เสธคําขอดังกล่าว เพราะเห็นว่า “ราคาสูงมากแล้ ว”78 และ
จะกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจมากเกินไป บริ ษัทโรงกลัน่ ทั ้งสองได้ กดดันรัฐบาลโดยอ้ างว่า
อาจจะต้ องเลิ ก กิ จ การเพราะทนภาวะขาดทุ น ไม่ ไ หว 79 ในกลางเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2517
คณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันฯ ได้ หาทางออกให้ กบั ปั ญหาด้ านราคานํ ้ามันที่เกิดขึ ้น และลงมติวา่ “ให้
โรงกลัน่ นํ ้ามันเป็ นผู้รับภาระ โดยไม่ยอมให้ มีการขึ ้นราคา”80จวบจนปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลดูจะได้
73

การเปิ ดโปงครัง้ นี ้ได้ นําไปสู่การพักงานพนักงานฝ่ ายขาย 3 คน อันได้ แก่ พันเอก หาญ สุขสมสถาน
หัวหน้ า ฝ่ ายขาย นายชาญ ชัย ประเสริ ฐ กองขายส่วนกลาง และอาชวัน แถลงดี หัวหน้ า แผนกขายส่วนกลาง.
สยามรั ฐ (19 มีนาคม 2517).
74
ข่ าวพาณิชย์ (19 เมษายน 2517).
75
สยามรั ฐ (23 เมษายน 2517).
76
สยามรั ฐ (12 มิถนุ ายน 2517).
77
ไทยรั ฐ (17 มิถนุ ายน 2517).
78
เดลินิวส์ (1 สิงหาคม 2517).
79
ชาวไทย (5 สิงหาคม 2517).
80
ชาวไทย (17 กันยายน 2517)
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ข้ อสรุ ปเกี่ ยวกับราคานํ า้ มันและการแก้ ไขปั ญหา โดยการไม่ยอมให้ มีการปรับราคาขายปลีกที่ จะ
กระทบต่อประชาชนโดยตรง แต่ใช้ มาตรการลดภาษี สรรพสามิต ภาษี การค้ า และอากรขาเข้ าสําหรับ
นํ ้ามันลง รวมถึงให้ โรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนสามารถปรับราคาขายหน้ าโรงกลัน่ ได้ บางส่วน หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือรัฐบาลจะทําการตึงราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ปภายในประเทศ ด้ วยการลดภาษี ซงึ่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของต้ นทุนการจํ าหน่ายนํ า้ มันสําเร็ จรู ป อันจะส่งผลให้ โรงกลัน่ นํา้ มันสามารถที่ จะขึน้ ราคานํ า้ มัน
สําเร็ จรู ปได้ ในระดับพอสมควร โดยที่ราคานํ ้ามันสําเร็ จรู ปจะมีราคาเท่าเดิม รัฐบาลได้ แถลงว่าการ
ตัดสินใจดังกล่าวนีท้ ํ าให้ รัฐขาดรายได้ ประมาณปี ละ 543 ล้ านบาท บริ ษัทนํ า้ มันกํ าไรลดลงรวม
ทังหมด
้
265 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี บริ ษัทนํ ้ามันยังมีกําไรรวมอีกถึงปี ละประมาณ 1,325 ล้ านบาท81
แม้ จะยอมให้ มีการขึ ้นราคาถึง 2 ครัง้ ตามคําขอของบริ ษัทโรงกลัน่ นํา้ มันเอกชนในปี 2517
หากแต่บริ ษัทเหล่านี ้ยังขอให้ มีการขึ ้นราคานํ ้ามันอีกครัง้ ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2517 โดยอ้ าง
การปรั บตัวอย่างรวดเร็ วของราคานํ า้ มันดิบในตลาดโลก โรงกลั่นเอกชนกดดันว่า “ถ้ า รั ฐบาลไม่
อนุญาตให้ ขึน้ ราคาก็ จะกลั่นนํ า้ มันเพียงเท่าที่ มีเหลือสต๊ อคเท่า นัน้ และจะประกาศเลิกกิ จการไป
เพราะไม่ ส ามารถทนขาดทุ น ได้ อี ก ” 82 คณะกรรมการนโยบายนํ า้ มั น ฯ ยื น ยั น ว่ า จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงราคาอีกเด็ดขาด และเจรจาให้ บริ ษัทนํ ้ามันลดค่าการตลาดลงบ้ างเพื่อลดต้ นทุน และให้
โรงกลัน่ ซัมมิทรอ “นํ ้ามันพิเศษ” จากต่างประเทศที่รัฐบาลได้ เจรจา83 อย่างไรก็ดี ในท้ ายที่สดุ รัฐบาล
ก็ตดั สินใช้ วิธีการลดภาษี และให้ บริ ษัทโรงกลัน่ ขึน้ ราคาได้ บางส่วน เฉกเช่นวิธีการในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2517 เพื่อตรึงราคาขายปลีกนํ ้ามันสําเร็ จรูป84
แม้ สถานการณ์นํ ้ามันในตะวันออกกลางจะเริ่ มคลี่คลายลงและราคานํ ้ามันในตลาดโลกเริ่ มมี
เสถียรภาพมากขึ ้น หากแต่ปัญหาราคานํ ้ามันในไทยดูจะยังไม่คลี่คลายไปโดยง่าย ราวปลายเดือน
กันยายน พ.ศ. 2518 โรงกลัน่ ซัมมิทได้ ร้องขอให้ รัฐบาลปรับขึ ้นราคานํ ้ามันเนื่องจากกลุ่มโอเปคได้ มี
การปรั บราคานํ า้ มัน ดิบประมาณร้ อยละ 10 อย่างไรก็ ดี รั ฐบาลพลเรื อน นํ าโดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
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ข่ าวพาณิชย์ (26 ตุลาคม 2517).
ข่ าวพาณิชย์ (23 พฤศจิกายน 2517).
83
ไทยรั ฐ (14 ธันวาคม 2517).
84
ข่ าวพาณิชย์ (17 ธันวาคม 2517).
82
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ปราโมช นายกรัฐมนตรี ดูจะมีปัญหาในการหาข้ อตกลงร่ วมกัน85 แม้ คณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันฯ
จะมีความเห็นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ให้ การปรับราคานํ ้ามันเบนซิน แต่ให้ ตรึ งราคานํ ้ามัน
ชนิดอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ กระทบกระเทือนต่อค่าครองชีพของประชาชนก็ตาม86ในกลางเดือนตุลาคม
รัฐบาลก็ยงั ไม่สามารถชี ้ขาดการขึ ้นราคานํ ้ามันได้ และได้ ให้ คณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันฯ พิจารณา
เสนอรายงานอี ก ครั ง้ 87 นายสุริ น ทร์ เทพกาญจนา รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงอุต สาหกรรม ได้ ใ ห้
ความเห็ น ว่า ยัง ไม่ค วรชึน้ ราคานํ า้ มัน ในตอนนี เ้ พราะยังมี นํา้ มัน ดิบ ค้ า งสต๊ อคในราคาเก่ า อยู่อีก
พอสมควร88 อย่างไรก็ดี โรงกลัน่ เอกชน โดยเฉพาะบริ ษัทซัมมิท ยังยืนยันที่จะขอขึ ้นราคานํ ้ามัน
ต่อไป89 และอ้ างว่า “เรื อบรรทุกนํ ้ามันดิบราคาใหม่ ซึง่ ขึ ้นจากเดิมมาถึงไทยแล้ ว 3 เที่ยว”90 และกดดัน
รัฐบาลว่าหากไม่ยอมให้ มีการขึ ้นราคาจะหยุดกลัน่ อันจะส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ างโดยเฉพาะ
ภาคการผลิตของรัฐวิสาหกิจที่ใช้ เชื ้อเพลิงหลักจากนํ ้ามันของซัมมิทผ่านองค์การเชื ้อเพลิง91
ความตึงเครี ยดของการปรับราคาในครัง้ นี ้ดูจะบานปลายออกไปอีก เมื่อสหภาพแรงงานโรง
กลัน่ นํ ้ามันซัมมิทและโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยได้ ร่วมต่อต้ านการขึ ้นราคานํ ้ามันในครัง้ นี ้ และขู่ว่าจะมีการ
พละงานประท้ วง92หากโรงกลัน่ เอกชนยังไม่เลิกกดดันรัฐบาล ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2518 สหภาพแรงงานไทยได้ ชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงโจมตีพฤติกรรมของโรงกลัน่ และเรี ยกร้ องให้
รัฐบาลยึดโรงกลัน่ ซัมมิทมาดําเนินการเอง93 ในช่วงเดียวกันยังได้ มีการวิจารณ์ สมั พันธภาพระหว่าง
ผู้บริ หารโรงกลัน่ กับคนในรัฐบาลด้ วย นายกังหัน คอลัมนิสต์ “เหนือ ใต้ ออก ตก” แห่งหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ได้ กล่าวถึงการที่รัฐบาลยังหาทางออกเรื่ องราคานํ ้ามันไม่ได้ วา่
85

ไทยรั ฐ (30 กันยายน 2518); เดลินิวส์ (2 ตุลาคม 2518).
ข่ าวพาณิชย์ (3 สิงหาคม 2518).
87
ไทยรั ฐ (15 ตุลาคม 2518).
88
เดลิไทม์ (15 ตุลาคม 2518).
89
เดลิไทม์ (9 พฤศจิกายน 2518).
90
ไทยรั ฐ (10 พฤศจิกายน 2518).
91
ไทยรั ฐ (12 พฤศจิกายน 2518).
92
เดลิไทม์ (13 พฤศจิกายน 2518).
93
ไทยรั ฐ (17 พฤศจิกายน 2518).
86
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“ผมอยากจะตังความหวั
้
งกับรั ฐบาล แต่ก็อดหวัน่ ไม่ได้ เมื่อรู้ ว่าผู้ใหญ่ใน
รัฐบาลชุดนี ้มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับนายทุนต่างด้ าวพ่อค้ านํ ้ามัน (...) บอกก็ยงั ได้
ซี เค เชาว์ หรื อ เชาว์ขวัญยืน [ผู้จดั การและผู้ถือหุ้นหลักโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย] เป็ นมิตร
สนิ ท แนบแน่ น ของท่ า นคึก ฤทธิ์ แห่ ง กิ จสัง คม (...) เจ ซี ฮวง หรื อ จรู ญ หวัง บุญ
สัมฤทธิ์ [ผู้จดั การโรงกลัน่ ซัมมิท] เป็ นเพื่อนนํ ้ามันของท่านประมาณ อดิเรกสาร แห่ง
พรรคชาติไทย” 94
ความตึงเครี ยดที่ทวีมากขึ ้นส่งผลให้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน นายซี ดี เซีย ประธานกรรมการ
บริ ษัทซัมมิท ได้ บินด่วนจากนิวยอร์ คมายังประเทศไทย และเข้ าพบ พลโทสําราญ ขีโรท เจ้ ากรม
พลังงานทหาร และ พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รองนายกฯ พร้ อมกับนายจรู ญ หวังบุญสัมฤทธิ์
ผู้จดั การโรงกลัน่ ฯ ผลการพูดคุยเป็ นไปได้ ด้วยดี โรงกลัน่ ซัมมิทยืนยันจะไม่มีการลดการกลัน่ ตามคําขู่
ก่อนหน้ านี ้ อย่างไรก็ดี เป็ นเรื่ องยากที่ จะทราบว่ารายละเอียดการหารื อนีเ้ ป็ นอย่างไร ผู้เกี่ ยวข้ อง
ทังหมดไม่
้
ยอมเปิ ดเผยกับหนังสือพิมพ์95
ท้ ายที่สดุ ปลายเดือนธันวาคม 2518 รัฐบาลได้ ชี ้ขาดว่าจะตรึงราคานํ ้ามันต่อไป และไม่ให้ มี
การขึ ้นราคานํ ้ามันทุกประเภท อันเป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายนํ ้ามันฯ โดยจะหา
วิธีให้ รัฐบาลและเอกชนสัง่ ซื ้อนํ ้ามันจากประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศใกล้ เคียงเป็ นหลักเนื่องจากมี
ราคาและต้ นทุนการขนส่งที่ถกู กว่าจากตะวันออกกลาง96
จากที่กล่าวมาทั ้งหมดในส่วนนี ้ จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาด้ านราคานํ ้ามันของไทยที่ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากราคานํ ้ามันในตลาดโลกในช่วงวิกฤตินี ้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิต
ของผู้คนในประเทศเท่านัน้ หากแต่ในมุมหนึ่งได้ นําไปสูค่ วามตึงเครี ยดระหว่างรัฐบาลและสังคมไทย
กับบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนต่างประเทศเกี่ยวกับการปรับราคานํ ้ามัน ที่รัฐบาลพยายามจะตรึ งราคานํ ้ามัน
94

นายกังหัน, “เหนือใต้ ออกตก,” เดลินิวส์ (19 พฤศจิกายน 2518).
เดลิไทม์ (20 พฤศจิกายน 2518).
96
สยามรั ฐ (30 ธันวาคม 2518). นอกจากนี ้ พึงกล่าวด้ วยว่า ในช่วงเดียวกัน พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รองประธานคณะกรรมการนโยบายนํ า้ มันได้ ส่งตัวแทนไปเจรจาซื ้อนํ า้ มันดิบสํ าหรั บการกลั่นในประเทศ จาก
ประเทศใกล้ เคียง เช่น อินโดนีเซีย สยามรั ฐ (20 ธันวาคม 2518).
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ตั ้งแต่ต้นพ.ศ. 2517 หากแต่ฝ่ายเอกชนต้ องการให้ มีการปรับราคา แม้ รัฐบาลได้ พยายามหาทางออก
ผ่านวิธีการต่อรองกับโรงกลัน่ เอกชนและบริ ษัทนํ ้ามัน การใช้ กลไกทางภาษี และการสัง่ ซื ้อนํ ้ามันเป็ น
กรณีพิเศษจากประเทศผู้ผลิต หากแต่ความตรึงเครี ยดก็ยงั ดํารงอยู่จนถึงปลายปี 2518 อันเป็ นช่วงที่
ราคานํ ้ามันเริ่ มมีเสถียรภาพ ส่วนหนึ่งของความตึงเครี ยดที่เกิดขึ ้นได้ ส่งผลให้ ในท้ ายที่สดุ บริ ษัทซัม
มิทหนึ่งในโรงกลัน่ และบริ ษัทนํา้ มันเอกชนชะลอการลงทุนและแสดงความจํานงค์ที่จะขอถอนการ
ลงทุนจากไทย97 ในอีกส่วนหนึง่ การกดดันจากโรงกลัน่ เอกชนตลอดช่วง 3 ปี ของวิกฤตินํ ้ามันได้ สง่ ผล
ให้ เกิดกระแสการเรี ยกร้ องจากทั ้งชนชันนํ
้ าทางการเมือง นักหนังสือพิมพ์ และขบวนการนักศึกษา ให้
รัฐบาล “ยึดโรงกลัน่ ” เอกชนมาดําเนินการหรื อให้ มีการจัดตังบริ
้ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติมาดําเนินการด้ าน
การกลัน่ และตลาดนํ ้ามันในประเทศเฉกเช่นในหลายประเทศของโลก การเรี ยกร้ องและความคิดที่วา่ นี ้
ดูจะมีความน่าสนใจอย่างมากและเป็ นพื ้นฐานสําคัญในการตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยในต้ น
ทศวรรษ 2520
5.4 องค์ การนํา้ มันแห่ งชาติ: การก่ อตัง้ ที่มไิ ด้ เกิดขึน้ มาอย่ างมีนัยยะสําคัญ
ทศวรรษ 2510 นอกจากหลายประเทศจะต้ องได้ รับผลกระทบจากการปรับราคานํ ้ามัน และ
การใช้ นํ ้ามันเป็ น “อาวุธทางการเมือง” ของกลุม่ โอเปคแล้ ว ในอีกมุมหนึ่ง ช่วงเวลานี ้หลายประเทศยัง
ได้ มีการจัดตัง้ “บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ” ขึ ้นทังเพื
้ ่อควบคุมตลาดนํ ้ามันในประเทศท่ามกลางความผัน
ผวนของราคานํ ้ามันที่เริ่ มปรากฏขึ ้นหลังการตังกลุ
้ ่มโอเปค และลดการผูกขาดจากบริ ษัทนํ ้ามันข้ าม
ชาติ รวมถึงรองรับการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศ ในฐานะที่นํ ้ามันเป็ นต้ นทุน
ของการผลิตและการขนส่งส่วนใหญ่ 98 ควรกล่าวด้ วยว่า แม้ การจัดตั ้ง “บริ ษัทนํา้ มันแห่งชาติ” จะ
ปรากฏขึ ้นตั ้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และขยายตัวมากขึ ้นในทศวรรษ 2500 โดยเฉพาะใน
กลุ่ม ประเทศผู้ผ ลิ ตนํ า้ มัน หากแต่ดูจ ะไม่ มี ยุค สมัย ใดเลยที่ บ ริ ษั ท นํ า้ มัน แห่ ง ชาติ ป รากฏขึน้ เท่ า
ทศวรรษ 2510 ถึง 2520 (หรื อคริ สตศตวรรษ 1970) เมอร์ รี กิลเบอร์ ท แคลปป์ (Merrie Gilbert
Klapp) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าทศวรรษ 1970 ได้ ปรากฏบริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติกว่า 78 แห่งทัว่ โลก อาทิ สเต
97

ดู สยามรั ฐ (29 มกราคม 2518).
98
Merrie Gilbert Klapp, The Sovereign Entrepreneur: Oil Policies in Advanced and Less
Developed Capitalist Countries (Ithaca: Cornell University Press, 1987), pp. 18-23
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ทออยล์ (Statoil) ของประเทศนอร์ เวย์ (1971) บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ (Philippines National
Oil Company) (1971) และปากีสถานสเตทออยล์ (Pakistan State Oil) ของประเทศปากีสถาน เป็ น
ต้ น99 ในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศได้ มีการจัดตัง้ “บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ”
ตั ้งแต่ช่วงหลังการได้ รับเอกราชเป็ นต้ นมาขึ ้นในพ.ศ. 2510 รัฐบาลซูการ์ โน (Sukarno) ได้ จดั ตังเปอร์
้
มิ
นา (Permina) และเปอร์ ตามิน (Pertamin) อันเป็ นองค์กรด้ านนํ ้ามันและพลังงานของรัฐขึ ้น ซึง่ ต่อมา
หลังการทํารัฐประหารของซูฮาโตในพ.ศ. 2511 ได้ มีการรวมสององค์กรนี ้เข้ าด้ วยกันภายใต้ ชื่อเปอร์
ตามินา (Pertamina) ภายใต้ การนําของนายพลอิบนู ซูโตวา (Ibnu Sutowo) นายทหารที่ผา่ นสงคราม
การปฏิวตั ิและเป็ นคนสนิทของนายพลซูฮาร์ โต (Suharto) ซึ่งเปอร์ ตามินา ได้ กลายเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ของรัฐที่ใช้ ในการสร้ างความรู้สกึ ชาตินิยมและความนิยมในรัฐบาลซูฮาร์ โตผ่านสัญลักษ์ จากการที่ถกู
ยกย่องเป็ นกิจการขนาดใหญ่ใน 200 อันดับแรกของโลก และประสบความสําเร็ จอย่างไม่เคยเกิด
ขึ ้นมาก่อนในทศวรรษ 2510100 บริษัทเปอร์ ตามินา นี ้เป็ นต้ นแบบสําคัญให้ กบั ปิ โตรนาส “บริ ษัทนํ ้ามัน
แห่งชาติ” ของมาเลเซียที่ก่อตังในพ.ศ.
้
2517 และมีฐานะเป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีความพิเศษในการ
บริ ห ารงาน มี ห น้ าที่ สํ า คั ญ คื อ การสํ า รวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มเพื่ อ ตอบสนองความต้ องการ
ภายในประเทศ รวมทั ้ง มีฐานะตัวแทนของรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐในการต่อรองกับบริ ษัทนํ ้ามัน
ต่างชาติ และเข้ าร่ วมลงทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมกับรัฐบาลท้ องถิ่นและบริ ษัทนํ ้ามันต่างชาติใน
การผลิตปิ โตรเลียม101 เช่นเดียวกัน ในพ.ศ. 2512 รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทสิงคโปร์ ปิโตรเลียม
(Singapore Petroleum Company Limited) ที่มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐที่ควบคุมโรงกลัน่ นํ ้ามัน
ของรั ฐขนาด 70,000 บาเรลต่อวันที่ เกาะพูเลา เมอริ เมา (Pulau Merlimau) และร่ วมทุนกับ
บริ ษัทเอกชนในการจัดตั ้งโรงกลัน่ นํ ้ามันขนาดใหญ่ รวมถึงอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ตลอดจนการจัด
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Ibid., p. 20.
Peter McCawley, “Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia,” Journal of
Southeast Asian Studies, Vol. 9 No. 1 (March 1978), pp. 1-27.
101
Bruce Gale, “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation,” Asian Survey, Vol. 21 No. 11
(November 1981), pp. 1129-1144.
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จําหน่ายนํ ้ามันภายในประเทศ102 นอกจากนี ้ ในพ.ศ. 2516 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทนํ ้ามัน
แห่งชาติฟิลิปปิ นส์ (Philippines National Oil Company - PNOC) บริ ษัทแห่งนี ้ไม่เพียงแต่จะมี
หน้ าที่ในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเท่านั ้น หากแต่ยงั เป็ นหน่วยงานรัฐที่เข้ าไปลงทุนเปตรอน
้ พ.ศ. 2476 ด้ วยเช่นกัน การ
(Petron) โรงกลัน่ ขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศที่เดินเครื่ องการผลิตตังแต่
ลงทุนดังกล่าวเกิดขึ ้นในช่วงพ.ศ. 2516 – 2517 โดยบริ ษัทเอสโซ่และโมบิลได้ ขายสัดส่วนการถือหุ้น
รวมร้ อยละ 40 ให้ กบั บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติฟิลิปปิ นส์103
ในทางเดียวกับหลายประเทศทังในและนอกภู
้
มิภาค ประเทศไทยในช่วงเวลานี ้ก็ได้ ปรากฏ
การก่อตัวของแนวคิดในการจัดตัง้ “บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ” หรื อ “องค์การนํ ้ามันแห่งชาติ” ขึ ้นเช่นกัน
แม้ ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประเทศไทยจะมีการจัดตั ้งแผนกเชื ้อเพลิง สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่
้ การกลัน่ และจําหน่ายนํ ้ามัน หากแต่ดจู ะมี
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับองค์การนํ ้ามันแห่งชาติที่ดแู ลตังแต่
การดําเนินการที่ไม่เป็ นรู ปธรรมเท่าใดนักและมีลกั ษณะที่ผกู ติดกับรัฐอยู่มากในฐานะส่วนหนึ่งของ
ระบบราชการ ในทางเดียวกับ องค์ การเชื อ้ เพลิง ที่ ก่อตัง้ ในทศวรรษ 2500 แม้ จะมี ลักษณะเป็ น
รัฐวิสาหกิจด้ านนํ ้ามันของรัฐและมีอิสระในการดําเนินงานพอสมควร ทว่าหน่วยงานแห่งนี ้ก็มีขอบเขต
งานแต่เพียงการจัดจําหน่ายเท่านัน้ โดยที่บรรดาหน่วยงานรัฐที่ดแู ลและจัดการอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
เชือ้ เพลิงอันเป็ นพลังงานหลักของประเทศตังแต่
้ ทศวรรษ 2500 ดูจะกระจัดกระจายและมีสงั กัดที่
แตกต่างกัน นับตั ้งแต่องค์การเชื ้อเพลิงรัฐวิสาหกิจภายใต้ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรมที่
ดูแลโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยและเอสโซ่ และกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหมที่ควบคุมโรงกลัน่ นํ ้ามัน
บางจาก ที่บริ ษัทซัมมิทฯ เช่าดําเนินการ
ความขัดแย้ งระหว่างโรงกลัน่ นํา้ มันเอกชนอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ คลองสุเอชในพ.ศ.
2510 แม้ ท้ า ยที่ สุด จะยุติล งด้ ว ยดี แ ละโรงกลั่น นํ า้ มันเอกชนยอมที่ จ ะไม่ขึน้ ราคาจํ า หน่ า ยนํ า้ มัน
หากแต่กรณีนี ้ก็เป็ นจุดสําคัญที่กระแสการจัดตังบริ
้ ษัทหรื อองค์การนํ ้ามันแห่งชาติได้ เริ่ มปรากฏขึ ้นใน
สังคมไทย ท่ามกลางบริ บทแห่งการส่งเสริ มและสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการจํากัด
102

Ng Weng Hoong, Singapore, The Energy Economy: From the First Refinery to the End of
Cheap Oil, 1960-2010 (New York: Rutledge, 2012), pp. 1-28.
103
Kunio Yoshihara, The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia (Oxford: Oxford
University Press, 1988).
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บทบาทของภาครัฐในการลงทุนทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ จากกรณีดงั กล่าว บรรดานักหนังสือพิมพ์
ได้ โจมตีการขึ ้นราคาโดยไม่มีการแจ้ งให้ ประชาชนรู้ ล่วงหน้ าว่าเป็ นพฤติกรรมที่แสดงความเห็นแก่ตวั
และประโยชน์ ทางธุรกิ จเป็ นหลัก104 และปราศจากการเห็ นแก่ ประโยชน์ ห รื อความเดื อดร้ อนของ
สาธารณะที่ได้ รับผลกระทบจากการปรับราคานํ ้ามัน คอลัมนิสต์บางคนไม่เพียงแต่จะวิจารณ์โรงกลัน่
และบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนเท่านัน้ หากยังเรี ยกร้ องให้ สงั คมและรัฐบาลไทยเข้ ามาจัดการและควบคุม
อุตสาหกรรมนํ ้ามันเพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของชาติและเพื่อที่จะไม่ให้ เหตุการณ์เกิดขึ ้น
ซํ ้าอีก105 และได้ ยกองค์การเชื ้อเพลิงเป็ นตัวอย่างและแม่แบบสําคัญของหน่วยงานด้ านนํ ้ามันของรัฐ
ที่ปฏิเสธการปรับราคาเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนอันแตกต่างกับเอกชน106กระแสของการให้ รัฐเข้ า
มาจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมนํ ้ามันนี ้ได้ เงียบหายลงหลังจากเหตุการณ์ ความขัดแย้ งในพ.ศ.
2510 เริ่ มคลี่คลายลง จวบจนกระทัง่ ช่วงวิกฤตินํ ้ามันในพ.ศ. 2516
วิกฤตินํ ้ามันในพ.ศ. 2516 ไม่เพียงแต่นํามาซึง่ ความขัดแย้ งและตึงเครี ยดอย่างรุนแรงระหว่าง
บริ ษัทและโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนกับรัฐบาลและสังคมไทยในประเด็นเรื่ องการปรับราคานํ ้ามันเท่านัน้
หากแต่วิกฤติและความตึงเครี ยดที่ว่านี ้ยังได้ นํามาสู่การปรากฏกระแสเรี ยกร้ องให้ รัฐเข้ ามาควบคุม
และจัดการอุตสาหกรรมนํ า้ มันด้ วยตนเอง ผ่านการจัดตัง้ บริ ษัทหรื อองค์ การนํ า้ มันแห่ งชาติด้ว ย
เช่นกัน กระแสการเรี ยกร้ องนี ้ถูกผลักดันให้ เป็ นรู ปธรรมจากชนชั ้นนําทางการเมืองตังแต่
้ พ.ศ. 2517
เป็ นต้ นมาอันแตกต่างจากกระแสเรี ยกร้ องแบบเดียวกันในพ.ศ. 2510 ที่เงียบหาย
กระแสการวิจารณ์ การครอบงําของเอกชนและการเรี ยกร้ องเพื่อให้ รัฐบาลเข้ าควบคุมและ
จัดการอุตสาหกรรมนํ า้ มันนี ด้ ูจะเริ่ มตังแต่
้ ช่วงหลังการขึน้ ราคานํ า้ มันในต้ นพ.ศ. 2517 บทความ
จํานวนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติของบรรดาคอลัมนิสต์ ที่มองอุตสาหกรรม
นํ ้ามันในฐานะกิจการที่มีความสําคัญต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนใน
ประเทศชาติซึ่งกํ าลังถูกผูกขาดจากกลุ่มทุนเอกชนไม่กี่รายที่ เห็นแก่ ประโยชน์ ทางธุรกิ จมากกว่า
สาธารณะ “ทหารเก่า” คอลัมนิสต์แห่งสยามรัฐ ได้ เขียนบทความ “ปั ญหานํ ้ามันแพงกับโรงกลัน่ ใน
104

3578, “เอาแต่กําไร,” เดลินิวส์ (8 สิงหาคม 2510).
วิศนุรักษ์ , “รัฐต้ องทําเอง,” เดลินิวส์ (19 สิงหาคม 2510); รัษฎากร, “เรื่ องของนํ ้ามัน,” ประชาธิปไตย
(19 สิงหาคม 2510);ประชาธิปไตย (28 สิงหาคม 2510).
106
“เหนือ ใต้ ออก ตก,”เดลินิวส์ (7 สิงหาคม 2510).
105
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ประเทศที่รัฐควรพิจารณา” ที่ตงคํ
ั ้ าถามถึงการให้ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันอยู่ในมือของเอกชนว่าเป็ นสิ่งที่
ถูกต้ องหรื อไม่ และนโยบายของรัฐโดยเฉพาะการสัง่ ซื ้อนํ ้ามันกรณีพิเศษจากหลายประเทศเป็ นสิ่งที่
เอื ้อต่อประชาชนหรื อเอกชนที่ได้ นํ ้ามันดิบในราคาถูก นอกจากนี ้เขายังแสดงความเป็ นห่วงถึงสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคตหาก “ความเป็ นเจ้ าของ” ของกิจการนํ ้ามันยังเป็ นเช่นนี ้ต่อไปว่า
“ทุกวันนีผ้ มยังเป็ นห่วงอยู่ว่า ถ้ าโรงกลัน่ นํา้ มันซึ่งจะเป็ นโรงกลัน่ ของใครก็
ตาม เกิดรวนขึ ้นมาไม่ยอมกลัน่ นํ ้ามัน ซึ่งจะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม (...) นํา้ มันมีราคา
แพงนันเป็
้ นปั ญหาสําคัญอันยิ่งใหญ่ของเมืองไทยอยู่แล้ วเพราะมันทําให้ สินค้ านานา
ชนิดแพงตามไปด้ วย เพราะสินค้ าต่างๆ นันต้
้ องอาศัยการขนส่งด้ วยนํ ้ามันและยังมี
สินค้ าประเภทเครื่ องยังชีพและครองชีพ ซึ่งต้ องได้ เคมีภณ
ั ฑ์ จากนํา้ มันแพงขึ ้น แม้
รั ฐบาลจะประกาศควบคุมราคาก็ ตาม แต่ผมรู้ สึกว่าได้ ผลน้ อยหรื อไม่ได้ เลย เรื่ อง
นํ ้ามันแพงยังเดือดร้ อนถึงขนาดนี ้ หากเกิดนํ ้ามันขาดแคลน โดยโรงกลัน่ ไม่ยอมกลัน่
นํ ้ามันขึ ้นมา ความเดือดร้ อนมีเพียงไหน ผมคาดคะเนไม่ถกู เหมือนกัน”107
ในทางเดี ย วกับ “ข้ อเสนอของนัก การเมื อ ง นั ก ศึ ก ษาและประชาชน” ที่ นํ า เสนอผ่ า น
หนังสือพิมพ์ในต้ นเดือนมีนาคมที่เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเข้ ามาดําเนินการค้ าและกลัน่ นํ ้ามันเอง “เพื่อที่
ประชาชนคนไทยจะไม่ถกู เหยียบหัวเรื อกินต่อไปนั ้น” เพราะแม้ จะมีองค์การเชื ้อเพลิงที่เป็ นผู้จําหน่าย
นํ ้ามันของรัฐในเวลานันอยู
้ ่แล้ ว หากแต่ “ราคานํ ้ามันขององค์การเชื ้อเพลิงก็ย่อมเคลื่อนไหวไปตาม
108
บริ ษัทต่างด้ าว” เช่นเดียวกับ “วิษณุรักษ์ ” แห่งเดลินิวส์ที่ได้ วิจารณ์การปรับราคานํ ้ามันและอิทธิพล
ของบริ ษัทเอกชนว่า “เศรษฐกิจของประเทศจะสัน่ คลอนอย่างไร ไม่ใช่เรื่ องที่บริ ษัทนํ ้ามันจะต้ องคิด
[เหตุการณ์ การขอขึน้ ราคา] นี่ ก็เป็ นหนึ่งในอี กหลายร้ อยของอิทธิ พลบริ ษัทนํ า้ มัน”109 กระแสการ
วิจารณ์และการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเข้ ามาควบคุมอุตสาหกรรมนํ ้ามันได้ รับการกล่าวถึงอย่างเข้ มข้ น

107

ทหารเก่า, “ปั ญหานํ ้ามันแพงกับโรงกลัน่ ในประเทศที่รัฐควรพิจารณา,” สยามรัฐ (1 มีนาคม 2517).
108
ไทยรัฐ (5 มีนาคม 2517).
109
เดลินิวส์ (13 มีนาคม 2517).
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หนัง สื อ พิ ม พ์ บ างฉบับ เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ ถึ ง กับ กล่ า วว่ า ช่ ว งเวลานี ค้ ื อ เวลาที่ ดี ที่ สุด ที่
ประชาชนไทยจะช่วยกอบกู้กิจการนํ ้ามันที่อยูใ่ นมือของบริ ษัทต่างชาติ110
กระแสการวิจารณ์และการเรี ยกร้ องได้ เริ่ มเป็ นรู ปธรรมขึ ้นในปลายเดือนมีนาคม 2517 นาวา
อากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ ประธานกรรมการศึกษาภาวะนํ ้ามัน ที่รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ตงขึ
ั ้ ้น
เสนอว่า “รัฐบาลควรจะอนุญาตให้ ตงโรงกลั
ั้
น่ นํ ้ามันขึ ้นได้ อีก โดยจัดให้ เป็ นบริ ษัทมหาชน ขายหุ้นให้
ประชาชนได้ มีสว่ นเป็ นเจ้ าของโรงกลัน่ ด้ วย“111 ข้ อเสนอดังกล่าวมีทิศทางเดียวกับ “วิศนุรักษ์ ” ที่กล่าว
ว่าโรงกลัน่ เอกชนได้ ตงในเมื
ั้
องไทยมาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี มีบคุ ลากรชาวไทยที่มีศกั ยภาพจํานวน
มาก “เมื่อเป็ นเช่นนี ้ทําไมคนชาติไทยจึงไม่ทําเสียเอง ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนยุคที่ให้ คนต่างชาติเข้ ามาขูด
รี ดแล้ ว ถ้ าคนชาติไทยพร้ อมที่จะทําเพื่อชาติเราเองได้ ”112 ในทางเดียวกัน หนังสือพิมพ์บางฉบับได้
นําเสนอแนวคิดในการจัดตังทบวงนํ
้
้ามันแห่งชาติเพื่อให้ รัฐได้ เข้ ามาจัดการควบคุมกิจการนํ ้ามันได้
อย่า งครอบคลุม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ เฉกเช่ น ในหลายประเทศที่ ได้ มีก ารจัดตัง้ หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับนํ ้ามันในฐานะอุตสาหกรรมที่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ113
ท่ามกลางกระแสการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเข้ าควบคุมจัดการโรงกลัน่ พลอากาศเอกทวี จุลละ
ทรัพย์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมในขณะนัน้ ได้ ชี ้แจงแก่ผ้ สู ื่อข่าวว่า “เรื่ องทั ้งหมดต้ องพิจารณา
ให้ ละเอียดและด้ วยความเป็ นธรรม เพราะประเทศไทยเคยเรี ยกร้ องให้ มีการลงทุนจากต่างประเทศ จึง
จะต้ องมีการคุ้มครองการลงทุนเช่นเดียวกันและพิจารณาสันๆ
้ ไม่ได้ ต้องคิดให้ ไกล”114 อย่างไรก็ดี
กระแสการเรี ยกร้ องและการโจมตีโรงกลัน่ เอกชนดูจะทวีขึ ้นอีกหลังความตึงเครี ยดรอบใหม่ในช่วง
กลางพ.ศ. 2517 ที่โรงกลัน่ เอกชนกดดันรัฐบาลที่ไม่ยอมปรับราคาตามคําร้ องขอ
110

“ดวงตะวันแห่งการขูดรี ดประชาชนกําลังคล้ อยตํ่าลงมากแล้ ว เราทั ้งปวงกําลังรอเวลาอรุณของอาทิตย์
ดวงใหม่แห่งวันยุคใหม่ ยุคที่ชาติไทยเราทุกชีวิตจะต้ องตื่นขึ ้น ลุกขึ ้นร่วมมือช่วยกันทํางานหนัก กอบกู้เศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในสาขาต่างๆ กลับคื นมา วันเวลาเหล่านัน้ กําลังใกล้ เข้ ามาทุกทีแล้ วด้ วยความหวังอันสูงส่งมั่นคง”
เดลินิวส์ (14 มีนาคม 2517).
111
ข่ าวพาณิชย์ (16 มีนาคม 2517).
112
วิศนุรักษ์ , “ทุนค้ านํ ้ามัน,” เดลินิวส์ (19 มีนาคม 2517).
113
“ทบวงนํ ้ามันแห่งชาติ,” สยามรั ฐ (30 มีนาคม 2517).
114
ข่ าวพาณิชย์ (12 มีนาคม 2517).
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ชนชัน้ นําทางการเมืองและหนังสือพิมพ์ หลายฉบับได้ เสนอให้ มีการจัดตัง้ “องค์การนํา้ มัน
แห่งชาติ” ขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม “เพื่อเข้ ามาดูแลกิจการนํ ้ามันอันเป็ นสิ่งสําคัญแห่งความมัน่ คงของ
ชาติ ห ลายสาขาให้ เ ป็ นการแน่ น อนกว่ า ที่ เ คยได้ ทํ า มา” 115 ซึ่ง องค์ ก ารแห่ ง นี จ้ ะต้ อ งมี ข อบเขตที่
กว้ างขวางครอบคลุมการสํารวจและผลิตนํ ้ามันดิบ การกลัน่ การขนส่ง การเก็บตุน และการจําหน่าย
นอกจากนี ้ยังจะต้ องมีการจัดการและบุคลากรที่ดีกว่าองค์การเชื ้อเพลิงที่ประสบปั ญหาคอรัปชัน่ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นนายทหารที่ ยัง ไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเท่ า ทัน ในกิ จ การนํ า้ มัน ในช่ ว ง
กลางเดื อ นกัน ยายน พ.ศ. 2517 ได้ ปรากฏแนวคิด จากรั ฐ บาลสัญ ญา ธรรมศัก ดิ์ให้ มี ก ารจัดตัง้
องค์การนํ ้ามันแห่งชาติขึ ้น นายประกอบ หุตะสิงห์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ เปิ ดเผยแก่ผ้ สู ื่อข่าวว่า
“[รัฐบาล] ได้ มีการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการขึ ้นมาพิจารณาจัดตังองค์
้ การเพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับการค้ านํ ้ามันของประเทศไทย โดยองค์การดังกล่าวนี ้จะทําหน้ าที่
ทังจั
้ ดซื ้อนํ ้ามันดิบ จัดตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันของตัวเอง และจําหน่ายนํ ้ามันสําเร็ จรู ป แต่
ยังคงอนุญาตให้ บริ ษัทนํา้ มันดําเนินกิจการค้ านํา้ มันต่อไปเพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหากับ
บริษัทนํ ้ามันต่างชาติซงึ่ มีอิทธิพลระหว่างประเทศ”116
แทบจะทันที หลังจากปรากฏเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจนจากรัฐบาล หนังสือพิมพ์บางฉบับ อาทิ
ไทยรัฐ ได้ แสดงความเห็นว่า “ความดําริ ของรัฐบาลนี ้เป็ นความดําริ ชอบ เพราะเท่าที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้
ทางราชการมีความยากลําบากในการหาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับราคานํ ้ามัน ค่าขนส่ง ค่าประกัน ซึง่ รอง
นายกฯ คาดว่าหากจัดตังแล้
้ วก็จะสามารถทราบรายละเอียดเหล่านี ้ได้ ”117 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม
รัฐบาลดูจะมีความชัดเจนมากขึน้ อีกในการจัดตังองค์
้ การนํ ้ามันแห่งชาติ นายนิธิพฒ
ั น์ ชาลีจันทร์
เลขาธิ ก ารการพลั ง งานแห่ ง ชาติ ได้ กล่ า วถึ ง ความคื บ หน้ าในการดํ า เนิ น การว่ า “ขณะนี ้
คณะอนุกรรมการ [พิจารณาจัดตังองค์
้ การเพื่อดําเนินการเกี่ ยวกับการค้ านํา้ มันของประเทศไทยผู้เขียน] ได้ ประชุมแล้ ว 2 ครัง้ และจะต้ องทบทวนรายละเอียดต่างๆ อีกครัง้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
115

ร.พันหก, “องค์การนํ ้ามัน,” เดลินิวส์ (20 มีนาคม 2517).
116
ข่ าวพาณิชย์ (10 กันยายน 2517).
117
ไทยรัฐ (10 กันยายน 2517).
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(…) คาดว่าโครงการจะเริ่ มได้ ภายในรัฐบาลนี ้ เพราะปั ญหานํ ้ามันมีส่วนผูกพันกับความมัน่ คงของ
้ นี ้จะมีหน้ าที่ตงแต่
ั ้ การหา
ชาติ ตลอดจนเชื่อมโยงถึงปั ญหาเศรษฐกิจ”118 โดยหน่วยงานที่จะจัดตังใหม่
แหล่งนํ ้ามันดิบจนถึงการจําหน่าย และจะใช้ งบประมาณกว่า 2 พันล้ านบาทในการก่อตัง้
การดําเนินการจัดตังองค์
้ การนํ ้ามันของรัฐบาลดูจะได้ รับการคัดค้ านอยูพ่ อสมควร โดยเฉพาะ
จากเจ้ าหน้ าที่ขององค์การเชื ้อเพลิงและกรมพลังงานทหารซึง่ เป็ นนายทหารที่จะได้ รับผลกระทบจาก
การจัดตังฯ
้ เพราะคาดการณ์วา่ จะมีการยุบรวมทังสองหน่
้
วยงานเข้ ากับองค์การแห่งใหม่ พวกเขาต่าง
ให้ เหตุผลว่าการจัดตังองค์
้ การนํ า้ มันมิใช่การกระทําเพื่อชาติอย่างแท้ จริ ง หากแต่ “เพื่อสนับสนุน
นโยบายของกลุม่ บุคคลซึง่ จําหน่ายนํ ้ามัน”119
แม้ การจัดตังองค์
้ การแห่งนี ้ดูจะเข้ าใกล้ ความสําเร็ จมากยิ่งขึ ้นในช่วงกลางพ.ศ. 2518 ที่ พล
ตรี ประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบให้ มีการ
รวมองค์ ก ารเชื อ้ เพลิ ง กั บ กรมพลั ง งานทหารเป็ นกรมเดี ย วกั น และโอนไปสั ง กั ด กระทรวง
้ การแห่ง
อุตสาหกรรม120 โดยจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี ตอ่ ไป หากแต่เรื่ องราวเกี่ยวกับการจัดตังองค์
นี ้ดูจะประสบความยากลําบากในการหาข้ อยุติอนั น่าจะมีเหตุผลสําคัญมาจากความไม่เป็ นเอกภาพ
และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายชุดในช่วงเวลานี121
้ และการแข็งขืนของบรรดานายทหารในองค์การ
เชื ้อเพลิงและกรมพลังงานทหารที่เกรงการเปลี่ยนสถานภาพการทํางานของตนเอง และการแทรกแซง
การทํ า งานและผลประโยชน์ จ ากฝ่ ายการเมื อ งหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น อัน รวมไปถึ ง การวิ จ ารณ์ ถึ ง
ผลประโยชน์ แฝงเร้ นของการจัดตัง้ องค์ การนํ า้ มัน ที่ ได้ รับการผลัก ดันอย่างหนักจากรั ฐมนตรี ที่ มี
สัม พัน ธภาพแนบแน่ น กับ นัก อุตสาหกรรมในประเทศ 122 นอกจากนี ้ หลายฝ่ ายเห็ นว่ า การจัด ตัง้
118

ข่ าวพาณิชย์ (26 ตุลาคม 2517).
สยามรัฐ (8 มกราคม 2518).
120
สยามรัฐ (6 สิงหาคม 2518).
121
พลเรื อเอกจิตต์ สังขดุลย์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในช่วงกลางพ.ศ. 2519 ว่าได้ มี
การเสนอเรื่ องการจัดตั ้งการนํ ้ามันแห่งชาติหรื อองค์การนํ ้ามันแห่งชาติให้ กบั รัฐบาลเสนีย์ ปราโมช แล้ ว ซึง่ เป็ นการ
เสนอเรื่ องเดียวกันเป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากเคยเสนอให้ กบั รัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช ในช่วงกลางปี 2518 ประชาชาติ
(22 มิถนุ ายน 2519).
122
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์อนั แนบแน่นระหว่างนายเชาว์ เชาว์ขวัญยืน ผู้บริ หารของบริ ษัทโรง
กลัน่ นํ ้ามันไทยกับพรรคกิจสังคมอันเป็ นพรรครัฐบาล (14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519) ในฐานะ
119
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องค์การนํ ้ามันจะไม่เกิดประสิทธิผลเนื่องจากโรงกลัน่ ทังหมดอยู
้
่ในมือของเอกชน และการยึดโรงกลัน่
ย่อมทําให้ เสียบรรยากาศการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็ นพื ้นฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย
การจัดตังองค์
้ การนํ ้ามันนี ้ได้ ยืดเยื ้อเรื่ อยมาจนถึงพ.ศ. 2519 ท่ามกลางบรรยากาศทาง
การเมืองที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจากการนําของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช มาสู่ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี ยังไม่ได้ รับเรื่ องเกี่ ยวกับการจัดตัง้
องค์การนํ ้ามัน และเขามีความเห็นว่า “ยังไม่อาจตั ้งขึ ้นมาได้ ในระยะนี ้เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีโรงกลัน่
ของตัว เอง” 123ตรงกัน ข้ า มกับ นายเล็ ก นานา รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ ที่
สนับสนุนการจัดตัง้ “การนํ ้ามันแห่งชาติ” เพราะจะทําให้ กิจการนํ ้ามันของประเทศมีความสะดวก
ขึ น้ 124 เช่ น เดี ย วกั บ นายวัฒ นา อัศ วเหม อดี ต รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ มี
ความสัมพันธ์ กบั การค้ านํ ้ามัน ได้ ให้ ความเห็นว่า “ควรจัดตั ้งองค์การนํ ้ามันแห่งชาติโดยเร็ ว และควร
จัดตั ้งในรูป “ทบวงนํ ้ามัน”” และได้ เสนอตัวเองเข้ ามาเป็ นผู้บริ หารหน่วยงานใหม่นี125
้ อย่างไรก็ดี ตั ้งแต่

ผู้ใ ห้ ก ารสนับ สนุนเงิน ทุน สํ าคัญ และสัม พันธภาพของรั ฐมนตรี และนัก การเมื องจากพรรคชาติ ไ ทยกับ กลุ่ม ทุน
อุตสาหกรรมและกลุม่ พ่อค้ านํ ้ามัน อาทิ พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี (14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 12
มกราคม พ.ศ. 2519) และนายวัฒนา อัศ วเหม รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่า การกระทรวงอุต สาหกรรม (8 มกราคม - 12
มกราคม พ.ศ. 2519) เป็ นต้ น ก่อนการเข้ าสู่แวดวงการเมื อง นายวัฒนา ได้ ทําธุรกิจเป็ นตัวแทนรายใหญ่ ของ
องค์การเชื ้อเพลิง (สามทหาร) ในการจําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่เรื อประมงแถบสมุทรปราการ นอกจากนี ้ ในช่วง พ.ศ.
2515 – 2516 นายวัฒนายังได้ เข้ าหุ้นกับนายกาญจน์ กาลวดิษฐ์ พันเอกณรงค์ กิตติขจร และพลเรื อตรี ชาติ ศิรวัฒน์
ก่อตั ้งบริ ษัทนํ ้ามันไทยสากลหรื อทิปโก้ (TIPCO) เพื่อตังโรงกลั
้
น่ นํ ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ ซึ่งต่อมาได้ ล้มเลิกไป
หลังการหมดอํานาจของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ดู “รายชื่อธุรกิจต่าง ๆ ที่สมาชิกพรรค [กิจสังคม] ถือหุ้น
อยู่,” อาทิตย์ , ปี ที่ 2 ฉบับที่ 55 (18 กรกฎาคม 2521), หน้ า 17-18; กองบรรณาธิ การฐานสัปดาห์ วิจารณ์ , ผ่ า
อาณาจักรธุรกิจนักการเมือง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์๒๒๒, 2538), หน้ า 156, 170.
123
ประชาธิปไตย (1 พฤษภาคม 2519).
124
ประชาชาติ (26 สิงหาคม 2519).
125
ประชาชาติ (5 กรกฎาคม 2519).
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วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ตงคณะกรรมการขึ
ั้
้นคณะหนึ่ง126เพื่อพิจารณา
แนวทางการจัดตังองค์
้ การนํ ้ามันแห่งชาติ127 หลังการประชุม 2 ครัง้ คือ ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2519 และวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2519 พลโทสําราญ ชีโรท เจ้ ากรมพลังงานทหาร ได้ ให้ สมั ภาษณ์
ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้ าว่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่ วมกันว่าควรจัดตังองค์
้ การที่มีความ
รั บผิดชอบเกี่ ยวกับนํ า้ มันและก๊ า ซ โดยตราเป็ นพระราชบัญญัติ และตัง้ เป็ นรั ฐวิสาหกิ จที่ จะรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาไว้ ด้วยกัน เฉกเช่นเดียวกับ “การปิ โตรเลียมของรัฐ” ในประเทศเพื่อนบ้ าน
อาทิ ฟิ ลิปปิ นส์และมาเลเซีย
“รั ฐวิสาหกิ จที่ จะจัดตังขึ
้ ้นให้ รับผิดชอบงานทุกด้ านของกิ จการปิ โตรเลียม
นับตังแต่
้ การสํารวจและการผลิตนํา้ มันดิบ การกลั่น การขาย ซึ่งรวมถึงคลัง
และสถานีบริ การ การขนส่ งนํา้ มัน ตลอดจนการร่ วมทุนในกิจการที่ต่อเนื่อง
โดยให้ ร่วมทุนกับต่ างประเทศเฉพาะกิจการปิ โตรเลียมที่ต้องใช้ เงินลงทุนหรือ
เทคโนโลยี สู ง รวมทั ง้ การส่ ง เสริ ม และร่ วมทุ น กั บ เอกชนไทยในกิ จ การ
อุตสาหกรรมที่ใช้ ปิโตรเลียมเป็ นวัตถุดิบ รั ฐวิสาหกิจที่ตัง้ ขึน้ ต้ องมีลักษณะ
เกี่ยวกับบริ ษัทการค้ าโดยทั่วไป เพื่อให้ มีความคล่ องตัวโดยรั ฐบาลจะควบคุม
เฉพาะนโยบายเท่ านัน้ (เน้ นโดยผู้เขียน)”128
แม้ จะมีความชัดเจนมากขึ ้นในแง่ของการจัดตังและรู
้
ปแบบขององค์กรและการดําเนินการ
หากแต่คณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นแตกต่างกันในแง่ “สังกัด” ขององค์กรแห่งนี ้ ซึ่งพลโทสําราญ
และนายทหารมี ความเห็ นว่า ควรอยู่กับกระทรวงกลาโหม หากแต่คณะกรรมการฯ คนอื่ นดูจ ะมี
ความเห็นที่ตา่ งออกไปและเห็นว่าควรน่าจะสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้นอกจากประเด็นในเรื่ อง
ของผลประโยชน์จากรายได้ ของรัฐวิสาหกิจที่เป็ นปั จจัยให้ แต่ละกระทรวงต้ องการให้ “การปิ โตรเลียม
126

ประกอบด้ วยผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงานราชกฤษฎีกา
127
ศิววงศ์ จังคศิริ, “ปั ญหานํ ้ามันกับการเมืองไทยหลังวิฤติกาล ปี พ.ศ. 2516,” หน้ า 116.
128
ประชาธิปไตย (26 กันยายน 2519).
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ของรัฐ” สังกัดกระทรวงของตนแล้ ว ปรี ชา ศุภลักษณ์ 129 ตัวแทนของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม หนึง่ ในคณะกรรมการฯ จัดตังองค์
้ การนํ ้ามันแห่งชาติ ได้ กล่าวว่า
“ ส า เ ห ตุ สํ า คั ญ ห นึ่ ง ที่ ก ร รม ก า ร จ า ก ก ระ ท รว งอุ ต ส า ห ก รร ม แ ล ะ
กระทรวงกลาโหมมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับสังกัดขององค์การนํ ้ามันแห่งชาติ
หรื อบริ ษัทนํ า้ มันแห่งชาติที่จะตัง้ ขึน้ ใหม่ เนื่ องมาจากทัง้ สองกระทรวงโดยเฉพาะ
กระทรวงกลาโหมไม่ต้องการที่จะให้ ย้ายหรื อยุบหน่วยงานเกี่ยวกับปิ โตรเลียมของตน
ซึง่ ก็คือกรมพลังงานทหาร ที่มีหน้ าที่หลักในการสํารวจปิ โตรเลียมในขณะนัน้ และเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก ที่บริ ษัทซัมมิทฯ เช่าดําเนินการ”130
อย่างไรก็ดี การรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พร้ อมกับการขึ ้นมาของรัฐบาลทหาร
ได้ ทําให้ การดําเนินการจัดตัง้ “องค์การนํ ้ามันแห่งชาติ” ต้ องชะงักลงอีกครัง้ หลังจากยืดเยื ้อมากว่า 3
ปี และมีการตั ้งคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยทุกชุดในช่วงก่อนหน้ านี ้ อย่างไรก็ดี กระแสการเรี ยกร้ อง
ดูจะยังคงดําเนินต่อไป “วิศนุรักษ์ ” คอลันนิสต์ที่ติดตามเรื่ องนํ ้ามันมาโดยตลอดกล่าวถึงองค์การ
129

ปรี ชา ศุภลักษณ์ จบการศึกษาปริ ญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนได้ ทนุ
รัฐบาลไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทด้ านธรณีฟิสิกส์ ณ ประเทศเยอรมนี หลังจากกลับประเทศไทยได้ ทํางานใน
ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยา ประจํากรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (ต่อมาในปี 2514 ได้
โอนย้ ายมาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม) และเป็ นหนึง่ ในทีมงานชุดแรกที่มีบทบาทในการควบคุมเชิงเทคนิคของการ
สํารวจปิ โตรเลียมในประเทศไทย เขาเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตัง้ องค์ การนํา้ มัน
แห่งชาติที่รัฐบาลได้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 และหลังการจัดตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยใน
ปลายปี 2521 เขาได้ โอนย้ ายมาทําหน้ าที่เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมคนแรก มีบทบาทในการเจรจา
กําหนดราคาก๊ าซธรรมชาติที่ขดุ พบในช่วงต้ นทศวรรษ 2520 นอกจากนี ้ หลังการก่อตังบริ
้ ษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. ในพ.ศ. 2528 ได้ เคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ (คนแรก) อยู่ระยะ
หนึ่งจนถึงพ.ศ. 2530 ปั จจุบนั ปรี ชา ศุภลักษณ์ ดํารงตําแหน่งเป็ นที่ปรึ กษาสายงานส่งเสริ มองค์ กรสัมพันธ์ และ
บริ หารภาพลักษณ์ของบริ ษัท ปตท.สผ.
130
สัมภาษณ์ ปรี ชา ศุภลักษณ์, ที่ปรึกษาสายงานส่งเสริ มองค์กรสัมพันธ์และบริ หารภาพลักษณ์ของบริษัท
ปตท.สผ., 8 พฤษภาคม 2556.
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นํ า้ มันแห่งชาติว่า “เป็ นสิ่งที่ ประเทศพัฒนาแล้ ว และหลายประเทศในเอเชี ยได้ มีขึน้ เพราะความ
ตระหนักถึงความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และการทหาร และคิดว่าเป็ นสิ่งที่รัฐบาลชุดปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินพึงทํา โดยกระทรวงกลาโหมมีคณะทํางานในเรื่ องนี ้อยู่แล้ ว”131เช่นเดียวกับ พลโทสําราญ ชี
โรท เจ้ ากรมพลังงานทหาร ที่เห็นว่ารัฐบาลควรดําเนินการจัดตั ้งบริ ษัทนํา้ มันแห่งชาติได้ แล้ ว เพื่อ
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติและจะช่วยให้ ไทยมี อํานาจต่อรองและความรวดเร็ วในการจัดการ
ปั ญหานํ ้ามัน132
การจัดตั ้งองค์การนํา้ มันแห่งชาติเริ่ มได้ รับการผลักดันอีกครัง้ ในพ.ศ. 2520 โครงการและ
รายละเอียดจากคณะกรรมการฯ ในสมัย รั ฐบาลเสนี ย์ ปราโมช ถูก นํ ามาเสนอขึน้ ใหม่อีก ครั ง้ ใน
คณะรัฐมนตรี ผ่านทางรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม133 โดยได้ รับการสนับสนุนจากหนังสือพิมพ์
และคอลัมนิสต์จํานวนหนึ่ง134อย่างไรก็ ดี บริ ษัทโรงกลัน่ นํา้ มันไทยได้ แสดงความเห็นเกี่ ยวกับการ
ผลัก ดันในครั ง้ นี ด้ ้ ว ยเช่น กัน จุลจิ ตต์ บุญเกตุ หัว หน้ า ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ ได้ ก ล่า วว่า แม้ ก ารตัง้
องค์ ก ารนํ า้ มัน ของรั ฐ จะเป็ นเรื่ อ งน่ า สนับ สนุน เพราะจะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานสะดวกรวดเร็ ว ขึ น้
หากแต่รัฐบาลควรต้ องพิจารณาให้ ละเอียดเพราะประเทศไทยยังจะต้ องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจาก
บริ ษั ท นํ า้ มัน ข้ า มชาติ แ ละไม่ มี แ หล่ ง นํ า้ มัน เหมื อ นประเทศที่ มี ก ารจัด ตัง้ องค์ ก รลัก ษณะนี ้ เช่ น
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย135
การจัดตังองค์
้ การนํา้ มันแห่งชาติได้ ยืดเยื ้อมาจนถึงรัฐบาลพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ที่
ขึ ้นมามีอํานาจในปลายปี 2520 รัฐบาลนี ้ได้ ผลักดันการจัดตั ้งฯ อย่างเข้ มข้ นท่ามกลางการปรับตัวของ
ราคานํ ้ามันในตลาดโลกอย่างช้ า ๆ รัฐบาลปฏิเสธการต่อสัญญาและขยายโรงกลัน่ นํ ้ามันไทย ด้ วย
เหตุผ ลว่ า รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะเข้ า ดํ า เนิ น กิ จ การนํ า้ มัน เอง 136ต่ อ มาในเดื อ นพฤษภาคม 2521
คณะรัฐมนตรี ได้ ลงมติรับหลักการพระราชบัญญัติจัดตังองค์
้ การนํ า้ มันแห่งชาติ ภายใต้ ชื่อ “การ
131

เดลินิวส์ (22 ตุลาคม 2519).
ชาวไทย (11 พฤศจิกายน 2519).
133
สยามรัฐ (14 มกราคม 2520).
134
ไทยรัฐ (20 มกราคม 2520).
135
ข่ าวพาณิชย์ (21 มกราคม 2520).
136
วิศนุรักษ์ , “องค์การนํ ้ามัน,” เดลินิวส์ (25 พฤษภาคม 2521).
132
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ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย” ตามหลักการส่วนใหญ่ของคณะกรรมการฯ ตั ้งแต่สมัยรั ฐบาลเสนี ย์
ปราโมช และจะให้ มีการเสนอต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป ซึง่ ในหลักการของพระราชบัญญัติได้
ให้ เหตุผลและกรอบคิดของการจัดตังไว้
้ วา่
“เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิ จ ปิ โตรเลี ย มเป็ นกิ จ การอุ ต สาหกรรมด้ าน
สาธารณูป โภคประเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ ยิ่ งต่อ เศรษฐกิ จ และความมั่น คงของ
ประเทศไทย แต่ ห น่ ว ยปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ การสํ า รวจ ผลิ ต ขนส่ ง และจํ า หน่ า ย
ปิ โตรเลียมที่เป็ นของราชการยังมีขนาดไม่ เหมาะสม โดยกระจัดกระจายขึน้ อยู่กับ
ส่ ว นราชการและองค์ ก ารของรั ฐ หลายแห่ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารประกอบธุ รกิจ
ปิ โตรเลี ย มเป็ นไปอย่ า งไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สมควรรวมหน่ วยปฏิ บั ติ ง าน
ดังกล่ าว และจัดตั ้งเป็ นรัฐวิสาหกิจขึ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจปิ โตรเลียม ตังแต่
้ การสํารวจหา
ปิ โตรเลียมไปจนถึงการจําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้ จากการ
กลัน่ ปิ โตรเลียม ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนและความมัน่ คงของประเทศ (เน้ น
โดยผู้เขียน)”137
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 พระราชบัญญัติการจัดตัง้ ฯ ได้ ผ่านการพิจารณารั บ
หลักการจากสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ท่ามกลางการโต้ เถียงเกี่ยวกับการเปิ ดช่องให้ มีการร่ วมทุนกับ
เอกชนจะเป็ นการเอื ้อให้ กับบริ ษัทนํา้ มันเอกชน138ความสัมพันธ์ กับการหาทางออกในเรื่ องโรงกลัน่
นํ ้ามันไทยที่จะหมดสัมปทานในปี 2524 ที่รัฐบาลตกลงว่าจะเข้ าดําเนินการผ่านการจัดตังเป็
้ นบริ ษัท
กึ่ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี รั ฐ บาลถื อ หุ้ นร้ อยละ 49.9 ผ่ า นการปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย อี ก 25.1 ให้

137

“พระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521,” ราชกิจจานุ เบกษา, เล่มที่ 95 ตอนที่
152 (28 ธันวาคม 2521), หน้ า 26.
138
“(ร่ าง) พ.ร.บ. การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ในมาตรา 7 วงเล็บ 10 กําหนดให้ การปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศมีอํานาจจัดตัง้ บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม”
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ผู้ดําเนินการเดิมถือ และจะมีการเปิ ดขายหุ้นส่วนที่เหลือให้ กับประชาชน139 ซึ่งผู้วิจารณ์ เห็นว่าเป็ น
การเอือ้ ให้ กับโรงกลั่นนํ า้ มันไทยมากเกินไปและอํานาจการควบคุมโรงกลัน่ มิได้ เป็ นของรั ฐอย่าง
แท้ จริ ง140
ท้ ายที่ สุ ด ในวั น ที่ 29 ธั น วาคม พ.ศ. 2521 สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ ผ่ า น
พระราชบัญญัติจดั ตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยขึ ้น ที่มีสาระสําคัญในการจัดตังการปิ
้
โตรเลียม
แห่ งประเทศไทยที่ เป็ นรั ฐ วิสาหกิ จมี อํานาจหน้ า ที่ ในการดํ าเนิ น กิ จการและธุร กิ จที่ เ กี่ ยวเนื่ องกับ
ปิ โตรเลียมตังแต่
้ การสํารวจและผลิต การกลัน่ การขนส่ง และการจัดจําหน่ายปิ โตรเลียม ตลอดจน
การพัฒนาธุรกิจปิ โตรเคมีในอนาคต อีกทังยั
้ งมีอํานาจในการจัดตังบริ
้ ษัทหรื อการร่ วมทุนในบริ ษัท
เพื่อดําเนินภารกิจเกี่ยวกับปิ โตรเลียมเฉกเช่นเดียวกับบริ ษัทเอกชนด้ วย141นอกจากนี ้ตามบทเฉพาะ
กาลของพระราชบัญญัตฯิ ที่ผา่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติยงั ได้ ให้ มีการโอนทรัพย์สิน
และกิจการและสิทธิบางส่วน ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ขององค์การเชื ้อเพลิง กรมการพลังงานทหาร และโรง
กลัน่ นํ ้ามันบางจาก ของกระทรวงกลาโหม และองค์การก๊ าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย142 กระทรวง
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ข่ าวพาณิชย์ (15 มีนาคม 2521); บ้ านเมือง (2 เมษายน 2521). อย่างไรก็ดี เมื่อถึงกําหนดที่โรงกลัน่
นํ ้ามันไทยหมดสัมปทานในปี 2524 ผู้ถือหุ้นของโรงกลัน่ นํ ้ามันไทยได้ ปรับเปลี่ยนตามสัดส่วนต่อไปนี ้ คือ ตระกูล
เชาว์ขวัญยืน ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมร้ อยละ 100 เหลือร้ อยละ 49 และการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่ง
เป็ น หน่วยงานของรัฐถือร้ อยละ 49 อีกร้ อยละ 2 ที่เหลือเป็ นของสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ “โดยถือว่า
เป็ นการคานอํานาจระหว่างเอกชนกับหน่วยงานรัฐ” ดู "ไทยออยล์: ตํานานนํา้ มันไทยที่ควรจดจํา," นิ ตยสาร
ผู้จัดการ (มีนาคม 2542).
140
มติชน (5 สิงหาคม 2521).
141
ดู “พระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521,” ราชกิจจานุ เบกษา, หน้ า 3-4.
(มาตรา 5 -7). นอกจากนี ้ในพระราชบัญญัติฉบับนี ้ยังได้ ให้ คําจํากัดความธุรกิจปิ โตรเลียมที่เป็ นหน้ าที่หลักของการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยด้ วยว่าหมายถึง “การสํารวจ ผลิต จัดหา กลัน่ สะสม สํารอง เก็บรักษา นําเข้ า ส่งออก
ขนส่ง ซื ้อ ขาย และจําหน่ายปิ โตรเลียม ตลอดจนประกอบอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม”
142
องค์การก๊ าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยเพิ่งตังขึ
้ ้นใหม่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520 หรื อประมาณ 1 ปี
ก่อนการประกาศพระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย แรงผลักดันที่ทําให้ เกิดการจัดตั ้งองค์การแห่งนี ้
เนื่ อ งมาจากจากการพบก๊ าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยมี ป ริ ม าณมากพอในเชิง พาณิ ชย์ ดู "พระราชกฤษฎี ก าจัดตัง้
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อุต สาหกรรม143 ให้ ม าอยู่ภายใต้ ก ารดํา เนิ น งานของการปิ โตรเลี ยมแห่ง ประเทศไทย ทัง้ นี ต้ ามที่
รัฐมนตรี ของกระทรวงทัง้ สองกําหนดและมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หลังการประกาศพระราชบัญญัติ
ฉบับนี ้ในราชกิจจานุเบกษา ปรี ชา ศุภลักษณ์ ได้ ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ ายดังกล่าว
ว่า “การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยในช่วงแรกตั ้ง ประกอบไปด้ วย 4 ขาหลักด้ วยกัน คือ การสํารวจ
และผลิต การกลัน่ การจัดจําหน่าย และการขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ทั ้งนี ้ช่วงแรกในส่วนของการกลัน่ ได้
โอนสิ ทธิ ข องโรงกลั่น นํ า้ มัน บางจาก (และต่อ มาได้ ย กเลิก สัญ ญาการเช่ า ของบริ ษัท ซัม มิ ท ฯ ใน
ภายหลัง)144 ในส่วนของการจัดจําหน่ายมีสถานีบริ การนํ ้ามันสามทหาร องค์การเชื ้อเพลิง ที่ต่อมา
องค์การก๊ าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๐," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 94 ฉบับที่ 17 ก ฉบับพิเศษ (9
มีนาคม 2520).
143
ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ของกรมการพลังงานทหาร และโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก ประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที่
2 กลุ่ม หลัก คื อ กลุ่ม ที่ เป็ นนายบรรดานายทหารและนายทหารชัน้ ประทวน และกลุ่ม ที่ เป็ นลูก จ้ างประจํ าของ
หน่วยงาน แม้ ว่าหลักการตามพระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 จะให้ มีการโอนย้ าย
ั้
งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยที่ก่อตังขึ
้ ้นมาใหม่ หากแต่ในทางปฏิบตั ิ อดิศร เสมแย้ ม ที่
เจ้ าหน้ าที่ทงหมดไปยั
บิดาของเขาเป็ นนายทหารที่กรมการพลังงานทหารส่งมาดูแลโรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก ได้ ให้ สมั ภาษณ์ว่าหน่วยงานต้ น
สังกัดในส่วนที่เกี่ยวกับกรมการพลังงานทหาร และกระทรวงกลาโหม ได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานกลุม่ ที่เป็ นนายทหาร
และนายทหารชันประทวน
้
สามารถเลือกได้ ว่าจะทํางานในส่วนของกรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหมต่อไป
หรื อจะโอนย้ ายไปยังการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งนายทหารส่วนใหญ่ดูจะขออยู่กับกรมการพลังงานทหาร
ต่อไป ยกเว้ นนายทหารที่เริ่ มมีอายุจะโอนย้ ายไปยังการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย. สัมภาษณ์ อดิศร เสมแย้ ม,
นักวิจยั ประจําสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3 มีนาคม 2556.
144
แม้ วา่ ตามพระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 จะให้ มีการโอนย้ ายทรัพย์สินของ
โรงกลัน่ นํ ้ามันบางจาก และบางส่วนของกรมการพลังงานทหารไปยังการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยให้ เสร็ จสิ ้น
ภายใน 2 ปี หากแต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การโอนย้ ายดังกล่าวกว่าจะเสร็ จสิ ้นก็ลว่ งเข้ าปี พ.ศ. 2528 โดยในปลายปี
พ.ศ. 2523 (27 พฤศจิกายน 2523) รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ ออกพระราชกําหนดการปิ โตรเลียมแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2523 ขึ ้น มี สาระสําคัญในการขยายเวลาการโอนย้ ายทรั พย์ สินที่ เกี่ ย วกับปิ โตรเลียมของ
กระทรวงกลาโหมออกไปอีก 7 ปี นับตังแต่
้ วนั ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการปิ โตรเลียมแห่ งประเทศไทย พ.ศ.
2521 โดยให้ เหตุผลว่า “เนื่องจากสถานการณ์รอบประเทศยังไม่เป็ นที่น่าไว้ วางใจ สมควรให้ กรมการพลังงานทหาร
ควบคุมกิจการโรงกลัน่ นํ ้ามัน เพื่อเตรี ยมการสนับสนุนเหล่าทัพต่าง ๆ ตลอดจนสํารองนํ ้ามันเพื่อใช้ ในกิจการทหาร
โดยเฉพาะต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง” ดู “พระราชกําหนดการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2523,” ราชกิจจา
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เปลี่ ย นเป็ น ปตท. เป็ นหน่ว ยหลัก และส่ว นของก๊ าซธรรมชาติมีห น่ว ยที่ โ อนมาจากองค์ ก ารก๊ า ซ
ธรรมชาติเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ในส่วนของการสํารวจและผลิต ที่แต่เดิมกรมการพลังงานทหารเป็ น
หน่วยหลัก และมีการผลิตที่อําเภอฝาง (จังหวัดเชียงใหม่) มิได้ โอนย้ ายมา ทําให้ ต้องมีการตังหน่
้ วย
สํารวจและผลิตขึ ้นมาใหม่และมีบคุ ลากรส่วนใหญ่มาจากกรมทรัพยากรธรณี”
หลังจากการตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทยขึน้ ในพ.ศ. 2521 ต่อมาในต้ นพ.ศ. 2522
รัฐบาลได้ มีการแต่งตังทองฉั
้
ตร หงส์ลดารมภ์ ขึ ้นดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
้
้ ใกล้ ชิดพลเอก
ไทยคนแรก วีระ วีสกุล เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนันและผู
เกรี ย งศัก ดิ์ ชมะนันท์ นายกรั ฐมนตรี ในขณะนัน้ 145 ได้ ก ล่าวรายละเอียดของการแต่งตัง้ ผู้ว่า การ
ปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทยว่ า “ท่ า นพลเอกเกรี ย งศัก ดิ์ ต้ อ งการคนหนุ่ม รุ่ น ใหม่ ม าบริ ห ารการ
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย คุณทองฉัตรที่แต่เดิมอยู่ AIT (สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชีย) และย้ ายมาเป็ นผู้วา่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคนแรก ถือได้ ว่าเป็ นคนหนุ่มที่มีผลงาน
โดดเด่น” ในทางเดียวกับที่ ทองฉัตร ได้ กล่าวว่า “ตอนนันผมทํ
้
างานเป็ นผู้ว่าการทางพิเศษ ทํางาน
ใกล้ ชิดท่านนายกฯ เกรี ยงศักดิเ์ รื่ องทางด่วน ท่านให้ ผมมาทํางานที่ ปตท. ซึง่ ผมบอกว่าผมเป็ นวิศวกร
อาวุโสโดยการฝึ กอบรมไม่ได้ เรี ยนมาทางปิ โตรเลียมท่านก็บอกว่าไม่สําคัญ สําคัญอยู่ที่การจัดการ
มากกว่า”146 นอกจากนี ้ ในส่วนของทีมงานบริ หารชุดแรกของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยเกือบ
ทังหมด
้
เป็ นการชักชวนจากทองฉัตรให้ เข้ ามาร่ วมงานก่อตังการปิ
้
โตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่ส่วน
ใหญ่จะมีสายสัมพันธ์ กับทองฉัตรในฐานะเพื่อนร่ วมรุ่ นหรื อรุ่ นใกล้ เคียงกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ แก่ เลื่อน กฤษณกรี ประทิน พัฒนาภรณ์ โสภณ สุภาพงษ์ พละ สุขเวช
นุ เบกษา, เล่มที่ 97 ตอน 183 ก ฉบับพิเศษ (1 ธันวาคม 2523), หน้ า 1 – 4. อย่างไรก็ดี ในส่วนขององค์การ
เชื ้อเพลิงได้ มีการโอนทรั พย์ สินและเจ้ าหน้ าที่ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2522 อันส่งผลให้ การดําเนินกิจการของการ
้ นหลัก ดู "ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่ อง ให้
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย มีส่วนของการจัดจําหน่ายเป็ นแกนตังต้
โอนกิจการ ทรั พย์ สิน สิทธิ หนี ้ รวมทัง้ พนักงานและลูกจ้ างขององค์ การเชื ้อเพลิงไปเป็ นของการปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 96 ตอนที่ 12 (9 ตุลาคม พ.ศ.2522), หน้ า 280.
145
นายวีระ วีสกุล เป็ นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่ นใกล้ เคียงกับนายทองฉัตร
หงส์ลดารมภ์สมั ภาษณ์ วีระ วีสกุล, อดีตเลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย, 8 พฤษภาคม 2556.
146
วิรัตน์ แสงทองคํา, "ปตท.(3) ทีมบุกเบิก," มติชนสุดสัปดาห์ , ปี ที่ 33 ฉบับที่ 1681 (2 - 8 พ.ย. 2555).
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มี เ พี ย งแต่ ศิริ น ทร์ นิ ม มานเหมิ น ท์ เท่ า นัน้ ที่ มิ ได้ ม าจากเครื อ ข่ า ยวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย147 ปรี ชา ศุภลักษณ์ กล่าวว่า “ผู้บริ หารชุดแรกของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยล้ วน
เป็ นกระบี่มือหนึง่ ของเมืองไทยทังนั
้ น”
้ 148
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ การกําเนิดของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจ
นํ ้ามันของรัฐหรื อองค์การนํ ้ามันแห่งชาตินนั ้ เป็ นกระแสที่ปรากฏอย่างน้ อยตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2510
เป็ นต้ นมาและได้ รับการกล่าวถึงและเน้ นยํ ้ามากขึ ้นหลังการเกิดวิกฤตินํ ้ามันครัง้ แรกในพ.ศ. 2516 อัน
เป็ นสิ่งที่ ผ ลัก ดัน ให้ เกิ ดรู ปธรรมของการดํ าเนิ น การจัดตัง้ องค์ ก ารนํ า้ มัน แห่ งชาติจ นสําเร็ จในต้ น
ทศวรรษ 2520 อย่างไรก็ดี กระแสความคิดและการผลักดันดังกล่าวนี ้ก็เป็ นสิ่งที่สอดคล้ องและได้ รับ
การเสริ มแรงจากบริ บททางเศรษฐกิจการเมืองในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทังการขยายตั
้
ว
ของปริ มาณการใช้ นํา้ มันในประเทศ การเพิ่มขึน้ ของราคานํ า้ มันในตลาดโลก และความขัดแย้ ง
ระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนกับรัฐบาลและสังคมไทย รวมถึงการปรากฏขององค์การนํ ้ามันแห่งชาติ
หลายประเทศของโลกและภูมิภาค นอกจากจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของอุตสาหกรรม
147

“เลื่อน กฤษณกรี เพื่อนนักเรี ยนกลุม่ เดียวกับทองฉัตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา เป็ นผู้จดั การฝ่ าย
ขายปลีกของบริ ษัทเอสโซ่ สแตนดาร์ ด เป็ นมือโปรคนหนึ่งในยุทธจักรนํ ้ามัน ผู้ยอมละทิ ้งเงินเดือนที่สูงกว่า ปตท.
หลายเท่ามาช่วยกันสร้ าง ปตท. ศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ธนาคารเอเชีย ไม่ร้ ู จกั กับทองฉัตรมา
ก่อน แต่ได้ รับการแนะนําจาก ดร.พิศิษฐ์ ภัคเกษม รองเลขาธิการสภาพัฒน์ หลังจากฟั งเลคเชอร์ จาก ดร.ทองฉัตร
แล้ ว เห็นว่าขอบเขตของงานกว้ างขวางมาก ขณะที่ระบบอะไรก็ยงั ไม่มีต้องมาสร้ างกันใหม่ มันท้ าทายมากสําหรับ
คนหนุม่ อายุ 30 ต้ น ๆ อย่างเขา ประทิน พัฒนาภรณ์ จบวิศวไฟฟ้า จากจุฬาฯ เป็ นลูกหม้ อของการไฟฟ้าฯ ตําแหน่ง
สุดท้ ายก่อนจะมาอยู่ ปตท. คือ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวางโครงการและแผนงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต หปท. โสภณ
สุภาพงษ์ จบวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาฯ อยูเ่ อสโซ่มาสิบสองปี ได้ รับการชักชวนจากหลายคนให้ มาเป็ นผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้ านจัดหานํ ้ามัน พละ สุขเวช จบวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เคยเป็ นหัวหน้ าแผนกกองควบคุมและส่งเสริ มพลังงาน
สํานักงานพลังงานแห่งชาติ และเป็ นนักวิเคราะห์ระบบอาวุโสคณะกรรมการประสานงานสํารวจลุม่ นํ ้าโขง องค์การ
ESCAP สหประชาชาติ ห้ าคนนี ้เป็ นคีย์แมนสําคัญที่เข้ ามาช่วยกันสร้ าง ปตท. โดยมีเป้าหมายร่วมกันเฉพาะหน้ า คือ
ปตท. ต้ องอยู่รอดด้ วยตัวเองให้ ได้ ”รุ่ งอรุ ณ สุริยามณี, "บริ ษัทดาวบริ วาร: ฝั นในก้ อนเมฆของ ปตท.," นิตยสาร
ผู้จัดการ (มีนาคม 2532).
148
สัมภาษณ์ ปรี ชา ศุภลักษณ์, ที่ปรึกษาสายงานส่งเสริ มองค์กรสัมพันธ์และบริ หารภาพลักษณ์ของบริ ษัท
ปตท.สผ., 8 พฤษภาคม 2556.
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นํ ้ามันโดยเฉพาะการกลัน่ นํ ้ามันของไทยแล้ ว ในอีกมุมหนึ่งทศวรรษที่ 2510 ยังเป็ นห้ วงเวลาที่ปรากฏ
การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยอย่างเป็ นรู ปธรรมด้ วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการ
วางกฎเกณฑ์ด้านรายได้ และสัมปทานที่เข้ มงวดขึ ้นของประเทศในกลุ่มโอเปค และการปรับเพิ่มของ
ราคานํ ้ามันในตลาดโลก
5.5 การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทย
แม้ การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมจะเป็ นสิ่งที่ปรากฏในประเทศไทยตั ้งแต่ทศวรรษ 2490 ที่มี
การค้ นพบและขุดเจาะปิ โตรเลียมที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่อนั เป็ นพื ้นที่ที่มีแนวคิดในการขุดเจาะ
มาอย่างน้ อยตั ้งแต่ทศวรรษ 2460149 หากแต่การขุดเจาะเพื่อการผลิตปิ โตรเลียมจากแหล่งดังกล่าวนี ้
ดูจะได้ ผลผลิตที่คอ่ นข้ างน้ อยอย่างไม่มีนยั ยะสําคัญทางเศรษฐกิจ (ประมาณ 500 บาเรลต่อวัน) และ
ปริ มาณนํ ้ามันมีความไม่สมํ่าเสมอ150 บริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติผ้ กู ุมเทคโนโลยีและเงินทุนมหาศาลเพื่อ
การขุดสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมดูจะมิได้ ให้ ความสนใจกับประเทศไทยมากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาค
ตะวันออกกลางที่กลายเป็ นแหล่งนํ ้ามันที่ทวีความสําคัญตั ้งแต่ทศวรรษ 2480 ในทางเดียวกัน รัฐบาล
ไทยในช่วงเวลานั ้นดูจะยังมิได้ ให้ ความสําคัญมากเท่าใดนักกับการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเมื่อ
เทียบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกลัน่ นํ ้ามัน
การออกมาตรการควบคุมการผลิตและต่อรองส่วนแบ่งการผลิตจากบริ ษัทเอกชนที่มากขึ ้น
รวมถึงการวางแผนขึน้ ราคานํ า้ มันของกลุ่มโอเปค ตลอดจนแนวโน้ มในการยึดกิ จการนํ า้ มันของ
เอกชนโดยประเทศผู้ผลิตจํานวนหนึ่ง ได้ ทําให้ ตงแต่
ั ้ ต้นทศวรรษ 2510 เป็ นต้ นมา บริ ษัทนํ ้ามันข้ าม
ชาติที่มีฐานการผลิตในตะวันออกกลางจํานวนมาก เริ่ มเสาะหาและวางแผนการสํารวจปิ โตรเลียมใน
ทะเลและภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบทะเลเหนือ (North Sea) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่คาดการณ์กนั ว่าจะสามารถค้ นพบและผลิตปิ โตรเลียมได้ อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐกิจภายใต้ บริบทของ
การควบคุมและส่วนแบ่งที่น้อยกว่ากลุม่ ประเทศโอเปค151 รวมถึงเทคโนโลยีการขุดเจาะนํ ้ามันในทะเล
149

กรมทรัพยากรธรณี, 100 ปี กรมทรัพยากรธรณี (กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี, 2535), หน้ า 95-97.
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 102.
151
British Overseas Trade Board, "South-East Asia's Quiet Boom," Trade and Industry (February
1976), pp. 2-7.
150
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ได้ พฒ
ั นาขึ ้น มีราคาที่ถกู ลง และคุ้มทุนกับราคานํ ้ามันและปิ โตรเลียมในตลาดโลกที่มีแนวโน้ มปรับตัว
ขึ ้น ความสนใจของบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติตั ้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 นี ้ ได้ ทําให้ ปรากฏโครงการสํารวจ
ปิ โตรเลียมทัง้ บนบก (onshore) และในทะเล (offshore) ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จํานวนมาก
โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามใต้ และฟิ ลิปปิ นส์ รวมถึงประเทศไทย อันเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ยังไม่ปรากฏการ
ขุดสํ ารวจและผลิตปิ โตรเลีย มในเชิ งพาณิ ชย์ มาก่ อน การศึก ษาของ แดค ฮาราล์ ด เคลส์ (Dag
Harald Claes) ชี ้ให้ เห็นว่าตังแต่
้ ต้นคริ สตทศวรรษ 1970 หรื อ พ.ศ. 2513 เป็ นต้ นมา ได้ ปรากฏการ
ผลิตนํ า้ มันในประเทศนอกกลุ่มโอเปคและตะวันออกกลางมากขึน้ โดยเฉพาะในแถบทะเลเหนื อ
อลาสก้ า และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ภายใต้ การผลักดันของบริ ษัทนํา้ มันข้ ามชาติที่หลีกหนีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัดของประเทศผู้ผลิต 152
ในส่วนของประเทศไทย ตังแต่
้ กลางทศวรรษ 2500 เป็ นต้ นมา รั ฐบาลไทยได้ ให้ สิทธิ การ
สํารวจปิ โตรเลียมแก่เอกชนต่างประเทศ 4 รายในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้ แก่ บริ ษัทเอส
โซ่ (ESSO Company) บริ ษัทเมอริ เดียนออยล์ (Meridian Oil Company) บริ ษัทยูเนียนออยล์
(Union Oil Company) และนายลาพาด ปั มเปลลี่ (Raphad Pumpelly) ซึง่ ต่อมาในพ.ศ. 2509
รัฐบาลได้ ให้ สมั ปทานการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมเพิ่มเติมอีกในพื ้นที่แถบจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร แก่บริ ษัทกัลฟ์ออยล์ ประเทศไทย (Thailand
Gulf Oil)153 อันเป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัทกัลฟ์ออยล์ (Gulf Oil) ในทางเดียวกับ การให้ สมั ปทานขนาด
ใหญ่ในทะเลได้ เริ่ มขึ ้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2510 ที่รัฐบาลได้ ประกาศให้ บริ ษัทเอกชนยื่นความจํานง
ในการสํารวจปิ โตรเลียมในอ่าวไทยจํานวน 17 แปลง อันเป็ นแรงผลักดันมาจากการที่บริ ษัทนํ ้ามัน
ข้ ามชาติจํานวนหนึ่งได้ ร้องขอให้ มีการสํารวจในทะเลตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 2500 นายพจน์ สารสิน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานแห่งชาติได้ แถลงว่า “มีผ้ ยู ื่นความจํานงในการขอสํารวจทังหมด
้
13

152

Dag Harald Claes, The Politics of Oil-Producer Cooperation (Boulder: Westview Press,
2001), p. 74.
153
ดู กนกวรรณ ขอบุตร, "บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ ้ามันในประเทศ
ไทย ระหว่าง พ.ศ.2461-2526," (ปริ ญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2544), หน้ า 56-58.
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ราย จําแนกเป็ นบริ ษัทสหรัฐอเมริ กา 11 ราย บริ ษัทอังกฤษและบริ ษัทไทยอย่างละ 1 ราย”154ต่อมาใน
เดือนกันยายนปี เดียวกัน รัฐบาลไทยได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัท 6 รายมีสิทธิ์ในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ในอ่าวไทย155
แม้ รัฐบาลไทยจะได้ ให้ สมั ปทานแก่บริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ทังบนบกและในทะเล
้
หากแต่การสํารวจในช่วงแรกดูจะเป็ นไปด้ วยความล่าช้ า เนื่องจากประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายรองรับแบบแผนสัมปทานดังกล่าวอันส่งผลให้ ไม่สามารถทําสัญญากับเอกชนได้ ใน
ปลายพ.ศ. 2510 บริ ษัทเอกชนผู้ได้ รับสัมปทาน 3 ใน 6 รายได้ “แสดงความจํานงที่จะทําสัญญากับ
รัฐบาลก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาใช้ เนื่องจากได้ มีการตรวจสอบทางแผนภูมิของโลกแล้ วว่าในอ่าว
ไทยอยูใ่ นลักษณะที่จะเป็ นแหล่งสะสมนํ ้ามันดิบแหล่งหนึง่ ”156
รัฐบาลได้ แก้ ไขปั ญหาความล่าช้ าของการทําสัญญาจากการไม่มีกฎหมายรองรับ ด้ วยการใช้
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2510 เป็ นกฎหมายพื ้นฐานสําหรับการร่างสัญญา ถึงแม้ จะได้ รับการคัดค้ าน
ในช่วงแรกจากพระยาอรรถการี ย์นิพนธ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ เห็ นว่า “เป็ นการไม่
ถูกต้ องเหมาะสมที่ รัฐบาลจะลงนามในสัญญาใดๆ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ”157 หากแต่ในท้ ายที่สุด
สัญญาดังกล่าวก็ผา่ นความยินยอมจากรัฐบาลและบริ ษัทเอกชน
แต่กระนัน้ หลังการทําสัญญาฯ ความล่าช้ าจากการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมดูจะดํารงอยู่
ต่ อ ไป อั น มี ปั จจั ย สํ า คั ญ มาจากการที่ บ ริ ษั ท ข้ ามชาติ ยั ง ไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในสั ญ ญาที่ ใ ช้
พระราชบัญญัติแร่ รองรับและเกรงว่ารัฐบาลอาจจะยึดกิจการของตนหากมีการสํารวจพบปิ โตรเลียม
เช่นเดียวกับที่ปรากฏในตะวันออกกลาง158 บริ ษัทแต่ละแห่งได้ ดําเนินการสํารวจเพียงโครงสร้ างทาง
ธรณีใต้ อา่ วไทยเท่านัน้ โดยที่ยงั ไม่มีการขุดเจาะเพื่อสํารวจแหล่งปิ โตรเลียมแต่อย่างใด159
154

ชาวไทย (12 สิงหาคม 2510).
155
สยามรั ฐ (25 กันยายน 2510); กนกวรรณ ขอบุตร, "บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุด
เจาะและผลิตนํ ้ามันในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2461-2526," หน้ า 61.
156
สยามรัฐ (23 สิงหาคม 2510).
157
สยามรัฐ (7 กุมภาพันธ์ 2511).
158
ชาวไทย (12 กันยายน 2513).
159
ดู สยามรั ฐ (10 กรกฎาคม 2512); สยามรั ฐ (13 กันยายน 2513).
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การดําเนินการของรัฐบาลไทยภายใต้ การนําของจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ใน
การร่างพระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม ดูจะเต็มไปด้ วยความล่าช้ าและใช้ เวลานานเกือบ 4 ปี หลังการเริ่ ม
มี แนวคิดและให้ สัมปทานในอ่าวไทยแก่ เอกชน การปรั บตัวของราคานํ า้ มันในตลาดโลกที่ ค่อยๆ
ทะยานสูงขึ ้นและความตึงเครี ยดระหว่างกลุม่ โอเปคและบริ ษัทนํ ้ามันข้ ามชาติที่สง่ ผลกระทบต่อตลาด
นํา้ มันในประเทศไทย และบริ ษัทสํารวจและผลิตนํ า้ มันเอกชนดูจะเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ผลักดันให้
รัฐบาลไทยให้ ความใส่ใจกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียมมากขึ ้นตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็ นต้ นมา160 อัน
นําไปสู่การประกาศใช้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2514 ที่มี
เหตุผลในการประกาศใช้ วา่
“เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้ มีการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ภายใต้ มาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่ออํานวยประโยชน์ให้ แก่รัฐ ผู้ประกอบกิจการ
ปิ โตรเลี ย ม และประชาชน แต่ ข ณะนี ย้ ัง ไม่ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการนี เ้ ฉพาะ จึ ง
จําเป็ นต้ องมีการตราพระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ขึ ้น”161
พระราชบัญญัติฉบับนี ้กําหนดให้ มี “คณะกรรมการปิ โตรเลียม” ขึ ้นมาทําหน้ าที่และมีอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติ โดยมีปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเป็ นประธาน (หลังการยุบกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติในพ.ศ. 2515 ได้ โอนย้ ายหน้ าที่เป็ นของกระทรวงอุตสาหกรรม) และกรรมการที่
ประกอบด้ วยอธิบดีและผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง162 ซึง่ อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
160

ควรกล่าวเช่นกันว่า หนังสือพิมพ์ จํานวนหนึ่งในเวลานัน้ ได้ ใ ห้ ความเห็นว่าการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นและเร่ งด่วนสําหรับประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลควรดําเนินการสนับสนุน/ผลักดันกฎหมาย
ปิ โตรเลียมโดยเร็ ว ดู เดลินิวส์ (26 มกราคม 2513).
161
"พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 88 ตอนที่ 43 ก. ฉบับพิเศษ (23
เมษายน 2514), หน้ า 62.
162
ได้ แก่ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมป่ า
ไม้ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และบุคคลที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั ้ง
ไม่เกิน 6 คน. "พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514," หน้ า 10 – 11.
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ปิ โตรเลียมครอบคลุมตังแต่
้ ในการดูแลผลประโยชน์การสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
ต่อมติคณะรัฐมนตรี และมีหน้ าที่ให้ คําปรึกษา คําแนะนํา และความเห็นแก่คณะรัฐมนตรี ในเรื่ องของ
การให้ สมั ปทาน การต่อระยะเวลาการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม การขยายอายุสมั ปทาน การเพิก
ถอนสัม ปทาน และการชํ า ระค่ า ภาคหลวง 163นอกจากนี ้ ยัง ได้ มี ก ารกํ า หนดความหมายของ
“ปิ โตรเลียม” ที่ครอบคลุมตังแต่
้ นํ ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ จนถึงสารไฮโดรคาร์ บอนด์อื่นๆ ที่เกิดจาก
การผลิตปิ โตรเลียม
หม่อมเจ้ าพิริยดิศ ดิศกุล หัวหน้ ากองกลางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ทรงให้ ความเห็น
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี ้ว่า “การวางหลักการภาษี เงินได้ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ นั ้น เรายึดถือเอา
ข้ อปฏิบตั ิของต่างประเทศที่เป็ นแหล่งนํ ้ามันใหญ่ๆ เช่น อิหร่ านมาศึกษา นอกจากนี ้ยังเอาธรรมเนียม
ปฏิบตั ใิ นประเทศที่มีนํ ้ามันไม่ส้ มู ากนัก เช่น อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาพิจารณาด้ วย”164
นอกจากสาระสําคัญในส่วนของขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514 ที่เน้ นไปในการควบคุมและดูแลการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมแล้ ว ในช่วงเวลาเดียวกัน
ยังได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่เปรี ยบเสมือนกฎหมายที่
ประกบคู่กบั พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึง่ พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ.
2514165 มีขอบเขตหลักในการกําหนดอัตราภาษี เงินได้ และค่าภาคหลวงจากการผลิตปิ โตรเลียมของ
บริ ษัทที่ได้ รับสัมปทาน ที่มีรายละเอียด คือ ภาษี เงินได้ ร้อยละ 50 ถึงร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิ และ

163

"พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514," หน้ า 11-12.
สยามรัฐ (16 กันยายน 2513).
165
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียมได้ ระบุเหตุผลการประกาศใช้ ว่า “เนื่องจากได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้ วยปิ โตรเลียมโดยกําหนดให้ ผ้ รู ับสัมปทานขอขยายอายุสมั ปทานได้ เพราะเหตุซงึ่ มิใช่ความผิดของผู้รับ
สัมปทาน สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้ วยภาษี เงินได้ ปิโตรเลียมในเรื่ องการกําหนดส่วนลดเพื่อประโยชน์ใน
การคํานวณราคามาตรฐานให้ สอดคล้ องกัน” กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เนื่องจากไม่สามารถใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการ
สํารวจแร่ ธาตุหรื อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ในการสํารวจปิ โตรเลียมได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติแร่ ในแง่ที่ให้
นิยามครอบคลุมแค่ทรัพยากรธรณีที่เป็ นอนินทรี ยวัตถุมิใช่ของเหลว ดู "พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ.
2514," ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 88 ตอนที่ 43 ก. ฉบับพิเศษ (23 เมษายน 2514), หน้ า 102.
164
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ค่าภาคหลวง (ร้ อยละ 12.5 ของมูลค่าปิ โตรเลียมหรื อ 1 ใน 7 ของปริ มาณปิ โตรเลียม)166รวมถึงยังมี
การระบุค่าปรับและค่าธรรมเนียมในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมอย่าง
ครอบคลุมด้ วย เช่น การโอนสัมปทานปิ โตรเลียม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ได้ รับการถกเถียงอย่างมากในสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะ
ประเด็นผลประโยชน์ของรัฐและอํานาจของรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ภายใต้ บริ บททาง
การเมืองที่เปิ ดกว้ างชัว่ ขณะหลังการเลือกตั ้งในต้ นพ.ศ. 2512 จนถึงการรัฐประหารรัฐบาลตนเองของ
จอมพลถนอมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคน อาทิ นายชวน
หลีกภัย และนายใหญ่ ศวิตชาติ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ และนายวิมพ์ วิมลมาลย์ จากพรรคชาตินิยม
ได้ อภิปรายโจมตีว่า “[หลายมาตราในกฎหมายฉบับนี ้] มุ่งจะให้ ประโยชน์แก่คนต่างชาติเกินขอบเขต
ไป ทังกฎหมายนี
้
้ยังเป็ นกฎหมายที่ลว่ งลํ ้าและก้ าวร้ าวสิทธิของประชาชน” เช่นเดียวกับสมาชิกสภาฯ
อีกจํานวนหนึง่ ได้ อภิปรายถึงภาษี กําไรสุทธิของบริษัทที่มีการระบุให้ เสียภาษี เงินได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 และไม่เกินร้ อยละ 60 ซึง่ บางคนเห็นคนว่าให้ มีการจัดเก็บร้ อยละ 60 แต่เพียงอย่างเดียว167
หลังการประกาศพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว รัฐบาลไทยได้ ประกาศเชิญ
ชวนให้ ผ้ สู นใจยื่นขอสัมปทานสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมภายใต้ พระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็ นครัง้ แรก
ในเดือนกันยายน 2514 จํานวนทังสิ
้ ้น 9 แปลง แบ่งเป็ นในฝั่ งอ่าวไทย 6 แปลงและฝั่ งทะเลอันดามัน 3
แปลง โดยในฝั่ ง อ่า วไทยเป็ นผู้ไ ด้ รับ สัม ปทานเดิ ม ตามสัญ ญาตัง้ แต่ พ .ศ. 2511 และทํ า สัญ ญา
สัมปทานใหม่อีกครัง้ ภายใต้ พระราชบัญญัตปิ ิ โตรเลียม (ดู ตารางที่ 7)

166

อย่างไรก็ดี ถ้ าหากมีการผลิตปิ โตรเลียมในแปลงที่ลึกกว่า 200 เมตรจะเสียค่าภาคหลวงร้ อยละ 8 ¾
ของมูลค่าการผลิตหรื อ 7 ใน 73 ของปริมาณการผลิต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เชิงอรรถที่ 172)
167
ชาวไทย (6 กุมภาพันธ์ 2514); "พระราชบัญญัติภาษี เงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514," หน้ า 72 – 86.
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ตารางที่ 8 บริ ษัทนํ ้ามันและแปลงสํารวจในทะเล พ.ศ. 2514
บริษัท
Gulf Oil
TENNECO
BP
AMOCO
CONOCO
UNION Oil
TRITON
PAN OCEAN

แปลงสํารวจ
1,7-9
2,14-15
3-4,16-17
5-6, W2
10-11
12-13
W-5
W-4
(ข้ อมูล: South East Asia Petroleum News, Vol.2 No.10 (December 1971), p. 3.)

หลัง การประกาศพระราชบัญญัติปิ โตรเลี ย ม 2514 อัน เป็ นสิ่ง ที่ ยื น ยัน ความเชื่ อมั่น และ
หลักเกณฑ์ ที่แน่นอนให้ กับบริ ษัทเอกชน ทําให้ ตงแต่
ั ้ กลางพ.ศ. 2514 เป็ นต้ นมา บริ ษัทเอกชนที่ได้
สัมปทานในอ่าวไทยตังแต่
้ พ.ศ. 2511 เริ่ มทําการขุดสํารวจปิ โตรเลียม ในวันที่ 12 มิถนุ ายน บริ ษัทโค
โนโค (CONOCO) ได้ เริ่ มการขุดเจาะเป็ นหลุมแรกทางทิศตะวันออกของเกาะพงัน ในแปลงสํารวจที่
10 และ 11168 โดยใช้ งบประมาณมากถึ ง 1.8 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ผลปรากฏว่า ไม่พ บนํ า้ มันหรื อ
ปิ โตรเลียม169 ในพ.ศ. 2515 บริ ษัทกัลฟ์ออยล์ และยูเนี่ยนออยล์ ได้ เริ่ มขุดสํารวจปิ โตรเลียมในอ่าว
ไทย โดยบริ ษัทแรกได้ ทําการขุดไปแล้ ว 3 หลุม ไม่พบผลที่น่าพอใจ ส่วนบริ ษัทหลังมีการขุดสํารวจ 1
หลุม ซึง่ มีแนวโน้ มไปในทางที่ดี อย่างไรก็ดี อุปสรรคสําคัญของการสํารวจปิ โตรเลียมในช่วงเวลานี ้คือ
การขาดแคลนเครื่ องมือขุดเจาะและสํารวจปิ โตรเลียมในทะเล เนื่องจากมีบริ ษัททําการให้ เช่าในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพียง 3 บริ ษัท และมีการแข่งขันกันสํารวจในหลายพื ้นที่ของภูมิภาคทําให้
ต้ องมีการหมุนเวียนเรื อขุดสํารวจ ซึง่ อุปสรรคนี ้ดูจะเป็ นสิ่งที่พบได้ ในหลายพื ้นที่ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่กําลังอยูใ่ น “ยุคทองแห่งการสํารวจนํ ้ามัน” (oil boom)170 อันเนื่องมาจาก “นํ ้ามันขาดแคลน
168

สยามรัฐ (15 มิถนุ ายน 2514); สยามรั ฐ (4 กรกฎาคม 2514).
169
สยามรัฐ (13 กันยายน 2514).
170
ชาวไทย (4 กุมภาพันธ์ 2516).

213

และมีราคาสูงเป็ นต้ นเหตุทําให้ ประเทศต่างๆ ในย่านตะวันออกเฉียงใต้ ตื่นตัวขุดหานํ ้ามันในประเทศ
ของตนมากขึ ้น”171
นอกจากการประกาศเปิ ดรับสัมปทานครัง้ แรกภายใต้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม 2514 แล้ ว
ในช่วงกลางทศวรรษ 2510 รัฐบาลไทยยังได้ ประกาศเปิ ดรับข้ อเสนอสัมปทานอีกหลายครัง้ หากแต่ดู
จะไม่ได้ รับความสนใจเท่าที่ควรเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ในเขตนํ ้าลึกกว่า 200 เมตรที่ต้องใช้ เงินทุนสํารวจที่
สูง และในฝั่ งอันดามันซึ่งคาดการณ์ ว่าจะไม่พบปิ โตรเลียม ทําให้ รัฐบาลไทยภายใต้ การนําของนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ ปรับแก้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติเงินได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 และประกาศใช้ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และ
พระราชบัญญัติเงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ซึง่ มีสาระสําคัญแตกต่างและเพิ่มเติมจาก
พระราชบัญญัติ ก่ อนหน้ า คื อ การขยายพื น้ ที่ บริ เ วณนํ า้ ลึก เกิ น 200 เมตรให้ บ ริ ษั ทผู้ข อสัม ปทาน
สามารถได้ รับสัมปทานได้ เกิน 5 แปลงสํารวจการให้ สามารถต่ออายุสมั ปทานการสํารวจได้ ตามแต่
คณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบ ลดค่าภาคหลวงในพื ้นที่นํ ้าลึกเกิน 200 เมตร ตลอดจนการไม่นบั
ระยะเวลาหากเกิดเหตุสดุ วิสยั ในการผลิตปิ โตรเลียมเข้ าไว้ ในระยะเวลารวม172 ต่อมาในพ.ศ. 2517

171

ข่ าวพาณิชย์ (29 พฤศจิกายน 2517).
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ระบุเหตุผลการประกาศใช้ ว่า “เนื่องจากรัฐบาลได้
พิจารณาเห็นสมควรส่งเสริ มให้ มีการสํารวจปิ โตรเลียมในทะเลที่มีนํ ้าลึกเกินสองร้ อยเมตร แต่การสํารวจ ในบริ เวณ
ดังกล่าวต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าการสํารวจบนบกหรื อในทะเลที่มีนํ ้าลึกไม่เกินสองร้ อยเมตรเป็ นจํานวนมาก และใน
การนี ้ผู้ขอสัมปทานจําเป็ นจะต้ องได้ รับสัมปทานให้ ดําเนินการใน แปลงสํารวจที่มีพื ้นที่กว้ างใหญ่พอสมควรจึงจะคุ้ม
กับการเสี่ยงในการลงทุนสํารวจ แต่พระราช บัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีบทบัญญัติจํากัดมิให้ ผ้ ขู อสัมปทาน
ได้ รับสัมปทานเกินห้ าแปลง สํารวจ หรื อมีพื ้นที่รวมกันเกินห้ าหมื่นตารางกิโลเมตร ทําให้ ผ้ ซู งึ่ ได้ รับสัมปทานแล้ วอาจ
หมดสิทธิ ที่จะเข้ าประมูลแข่งขันกันเพื่อขอรับสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลที่มีนํ ้าลึกเกินสองร้ อยเมตรโดย
ปริ ยาย สมควรแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวโดยมิให้ ใช้ บทบัญญัติจํากัดเช่นนันแก่
้ ผ้ ูขอ สัมปทานสําหรับแปลง
สํารวจในทะเลที่มีนํ ้าลึกเกินสองร้ อยเมตร และลดอัตราส่วนของพื ้นที่แปลง สํารวจที่ต้องคืนเมื่อครบห้ าปี แรกนับแต่
วัน ได้ รั บ สัม ปทานให้ น้ อ ยลงเพื่ อ ให้ ผ้ ูรั บ สัม ปทานมี พื น้ ที่ แปลงสํ า รวจเหลื อ มากขึน้ สํ า หรั บ สํ า รวจเพิ่ ม เติ ม ใน
ระยะเวลาสํารวจปิ โตรเลีย มช่วงต่อไป และลดค่าภาคหลวงให้ อีกด้ วย ทัง้ นี ้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันขอ
สัมปทานอย่างกว้ างขวางและเป็ นการจูงใจให้ มีผ้ ูขอสัมปทานดํ าเนินการสํารวจในบริ เ วณดังกล่าวมากขึ ้น” ดู
172
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และต้ นทศวรรษ 2520 รัฐบาลไทยได้ เปิ ดรับข้ อเสนอสัมปทานฯ อีกรวมกัน 3 ครัง้ และมีบริ ษัทผู้ได้ รับ
สัมปทานทังหมดดั
้
งตารางที่ 8
ตารางที่ 9 สัมปทานการสํารวจปิ โตรเลียมในประเทศไทย (พ.ศ. 2514 - 2521)
บริษัท
Gulf Oil
TENNECO
BP
AMOCO
CONOCO
UNION Oil
TRITON
PAN OCEAN
Meridian Oil
Weeks Petroleum
Pan Ocean Oil
Ocean Exploration
ESSO

Shell

แปลงสํารวจ
1,7-9
2,14-15
3-4,16-17
5-6, W2
10-11
12-13, W8
W-5
W-4
แปลงสํารวจบนบก

ปี ที่ได้ รับสัมปทาน
2514
2514
2514
2514
2514
(12-13) 2514
(W8) 2517
2514
2514
2514

W1
W3
W7
W9
แปลงสํารวจบนบก

2515
2515
2517
(W9) 2517
(แปลงสํารวจบนบก ) 2521

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 5 แปลง)

แปลงสํารวจบนบก

2521

(ภาคกลาง, 2 แปลง)

(รวบรวมจาก: South East Asia Petroleum News, Vol.2 No.10 (December 1971), p. 3; กนกวรรณ ขอบุตร,
"บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตนํ ้ามันในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2461-2526,"
ภาคผนวก ข.)
"พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2516,"
2516), หน้ า 571 - 576.

ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 90 ตอนที่ 157 ก. (4 ธันวาคม
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การสํารวจนํ ้ามันในอ่าวไทยเริ่ มมีหวังมากขึ ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2516 หลังบริ ษัทยูเนียน
ออยล์ ได้ พบแก๊ สธรรมชาติปนกับก๊ าซธรรมชาติเหลวเล็กน้ อยในหลุมสํารวจกลางอ่าวไทย บริ เวณ
ระดับเดียวกับจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่ ต่อมาในปี 2517 ผลการสํารวจได้ รับการยืนยันอย่างแน่ชดั ว่า
เป็ นหลุมปิ โตรเลียมประเภทแก๊ ซธรรมชาติและปิ โตรเลียมเหลว การค้ นพบดังกล่าวนี ้ได้ สร้ างความ
สนใจไม่แต่เพียงกับสังคมไทย หากแต่รวมไปถึงวงการปิ โตรเลียมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย173
หลุมปิ โตรเลียมแห่งนี ้รู้จกั กันทัว่ ไปในชื่อ “แหล่งเอราวัณ” และเริ่ มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ในพ.ศ. 2524
กระนั ้นก็ดี ผลผลิตเกือบทังหมดเป็
้
นก๊ าซปิ โตรเลียมอันต่างจากความมุง่ หวังของรัฐบาลและสังคมไทย
ในช่วงแรกของการให้ สมั ปทานที่ต้องการค้ นหานํ า้ มันปิ โตรเลียมเพื่อตอบสนองกับความต้ องการ
ภายในประเทศที่กําลังขยายตัวและราคาในตลาดโลกกําลังเพิ่มสูงขึ ้น
การค้ น พบปิ โตรเลี ยมของยูเนี ยนออยล์ เป็ นหมุดหมายหลัก สํา คัญที่ ทํา ให้ บริ ษัท ที่ ได้ รั บ
สัมปทานในอ่าวไทยมีความหวังและทุ่มเทให้ กบั การสํารวจปิ โตรเลียมมากยิ่งขึ ้น เช่นเดียวกับ คอลัม
นิสต์หลายคนที่มองว่าประเทศไทยกําลังจะกลายเป็ นประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันและจะนํารายได้ มหาศาล
มาสู่ประเทศ174และหนังสือพิมพ์บางฉบับถึงกับวิจารณ์รัฐบาลที่ไม่ยอมสนับสนุนการสํารวจมากพอ
ทําให้ มีการสํารวจที่ช้ากว่าประเทศเวียดนามใต้ กัมพูชา และมาเลเซีย รวมถึงแนะนําว่า “รัฐบาลควร
ยอมให้ มีการเปิ ดฐานการสํารวจ ขุดเจาะนํ ้ามันทางทะเล โดยกําหนดให้ เป็ นเขตปลอดภาษี สําหรับ
อุปกรณ์การขุดเจาะนํ ้ามัน และสิ่งเกี่ยวเนื่องเท่านัน”
้ เพื่อกระตุ้นและสร้ างเงื่อนไขการสํารวจให้ ดีกว่า
หลายประเทศ175
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากความเสี่ยงโชคการสํารวจปิ โตรเลียมอันเปรี ยบเสมือน “การเล่นการ
พนัน” แล้ ว176 สถานการณ์ ทางการเมืองในภูมิภาคที่ “ฝ่ ายซ้ าย” มีชยั ชนะในหลายประเทศและการ
173

ไทยรั ฐ (12 ตุลาคม 2517); Tim Atkinson, "Gas from the Gulf: Union Oil Negotiates with the
Government," Business Review (March 1976), pp. 57 - 59.
174
พี.เอฟ.เอ. “วิจยั วิจารณ์" อีก ๓ ปี ไทยจะเป็ นผู้ผลิตนํ ้ามันดิบ,” ชาวไทย (5 พฤษภาคม 2517).
175
“การขุดเจาะนํ ้ามัน,” เดลิไทม์ (18 กันยายน 2517).
176
หน้ าปกนิตยสาร Petroleum NEWS Southeast Asia ประจําเดือนธันวาคม ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)
ได้ ขึ ้นคําพูดของ จี. เวลาสโก (G. Valasco) ประธานกรรมการของบริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติฟิลิปปิ นส์ (Philippines
National Oil Company) ว่า “Exploration remains a gamble” ซึง่ เป็ นคําพูดหนึ่งที่สะท้ อนความเสี่ยงของการ
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ขยายตัวของ “ฝ่ ายซ้ าย” ในประเทศยังเป็ นอีกความเสี่ยงสําคัญที่กระทบต่อความเชื่อมัน่ ในการลงทุน
ของบริ ษัทเหล่านี ้เช่นกัน อันสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนจากการดําเนินการสํารวจอันเต็มไปด้ วยความ
ล่าช้ าหลังพ.ศ. 2518 ถึง 2519 ที่ฝ่ายซ้ ายและพรรคคอมมิวนิสต์ได้ ยดึ ครองประเทศลาวได้ สําเร็ จ และ
เวียดนามใต้ ตกภายอยูภ่ ายใต้ การยึดครองอย่างเบ็ดเสร็ จของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม177
รั ฐบาลไทยหลายชุดในช่วงเวลานัน้ นอกจากจะมีการผลักดันเพื่ อจัดตั ้ง “องค์ การนํ า้ มัน
แห่งชาติ” เพื่อควบคุมตลาดและการผลิตนํ ้ามันของประเทศภายใต้ บริ บทที่ตลาดนํ ้ามันโลกมีความผัน
ผวนและอุตสาหกรรมนํ ้ามันส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครองของเอกชนแล้ ว ในอีกมุมหนึง่ รัฐบาลไทยยังได้
วางนโยบายเพื่อสนับสนุนและสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับการสํารวจปิ โตรเลียมของเอกชนด้ ว ย ซึ่ง
สะท้ อนอย่างชัดเจนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. (2520-2524) ที่
“ทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติจะทําการสํารวจแหล่งและปริ มาณให้ แน่ชดั และจะส่งเสริ มชักชวนให้
ลงทุนในอุตสาหกรรมพื ้นฐานที่ผลิตวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมนํ ้ามัน”178และวางแผนให้ รัฐเข้ าไปร่ วม
ลงทุนกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมพื ้นฐานเหล่านี179
้ เพื่ อที่ จะได้ สนับสนุนในด้ านเงินทุน ความ
เชื่อมัน่ และการดําเนินการให้ ตอบสนองกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาทรัพยากร
ภายในมากขึ ้น โดยเฉพาะในกรณีของนํ ้ามันปิ โตรเลียม ซึ่งต่อมาการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยที่
สํารวจและผลิตปิ โตรเลียมได้ เป็ นอย่างดี ดู. Petroleum NEWS Southeast Asia, Vol.6, No.9 (December
1975). ในทางเดียวกับปรี ชา ศุภลักษณ์ ที่ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถึงการสํารวจปิ โตรเลียมว่า “เหมือนกับเอาเงินไปเผาไฟ
บางแห่งโยนไปเท่าไรก็หมด ไม่ได้ อะไรกลับมา เพราะฉะนั ้นบริ ษัทที่ทําเรื่ องแบบนี ้ได้ ต้องมีเงินทุนมาก มีสายป่ านที่
ยาว” สัมภาษณ์ ปรี ชา ศุภลักษณ์ , ที่ปรึ กษาสายงานส่งเสริ มองค์ กรสัมพันธ์ และบริ หารภาพลักษณ์ ของบริ ษัท
ปตท.สผ., 8 พฤษภาคม 2556.
177
ภาพความสูญเสียของเหล่าบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศในเวียดนามใต้ ในปี 2518 ที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์
เวียดนามได้ เข้ ายึดครองกิจการนํ ้ามันของบริ ษัทเอกชนทั ้งการกลัน่ นํ ้ามัน และการสํารวจและผลิต (ดู David G.
Brown, “The Development of Vietnam’s Petroleum Resource,” Asian Survey, Vol. 16, No. 6 (June 1976),
pp. 553 – 570.) ดูจะเป็ นสิ่งที่สร้ างความกลัวให้ กบั บริ ษัทฯ ที่ลงทุนในการสํารวจและผลิตนํ ้ามันในอ่าวไทยได้ เป็ น
อย่างดี
178
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524, หน้ า 225.
179
เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 36.
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จัดตังขึ
้ น้ ในปี 2521ได้ เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ทําหน้ าที่สําคัญไม่เพียงแต่การลงทุนในโรงกลัน่ นํ ้ามันร่ วม
เอกชน หากแต่ยงั ร่ วมทุนกับเอกชนบางรายในการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในอ่าวไทยผ่านบริ ษัท
2528
ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด ที่จดั ตังในปี
้
จากข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าการปรับขึ ้นของราคานํ ้ามันในตลาดโลก และการวางกฎเกณฑ์ทาง
รายได้ และสัมปทานที่เข้ มงวดขึ ้นของกลุม่ โอเปคตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2510 เป็ นต้ นมา เป็ นแรงผลักดันที่
ทําให้ บริ ษัทนํ า้ มันต่างประเทศแสวงหาแหล่งการผลิตนํ า้ มันและปิ โตรเลียมแห่งใหม่ โดยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทยคือพื ้นที่สําคัญหนึ่งที่ปรากฏการสํารวจปิ โตรเลียมกันอย่าง
เป็ นรู ปธรรม สอดคล้ องกับแนวทางของรัฐบาลไทยและชนชัน้ นําไทยจํานวนหนึ่งในเวลานั ้นที่เห็น
ความสําคัญของการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศที่จะมีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจ และ
ลดอัตราการนําเข้ าเชื ้อเพลิงจากปิ โตรเลียมและวัตถุดบิ สําหรับการกลัน่ นํ ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นโดยตลอด
5.6 สรุ ป
การพึ่งพานํ ้ามันปิ โตรเลียมในฐานะแหล่งพลังงานหลักของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาค
การคมนาคมขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางการคมนาคมและการผลิต ได้
ส่งผลให้ สงั คมและเศรษฐกิจของประเทศผูกติดเข้ ากับตลาดนํ ้ามันโลกทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพราะ
นํ ้ามันกว่าร้ อยละ 99 ที่ใช้ ในประเทศทั ้งที่เป็ นนํ ้ามันสําเร็ จรูป และนํ ้ามันดิบอันเป็ นวัตถุดบิ สําหรับการ
ผลิตนํ ้ามันสําเร็ จรู ปล้ วนนําเข้ ามาจากตลาดภายนอกแทบทังสิ
้ ้น ในแง่นี ้ส่งผลให้ ความผันผวนและ
ความไม่แน่นอนในการผลิตที่เกิดขึ ้นกับตลาดนํ ้ามันโลกกระทบต่อตลาดนํ ้ามันภายในประเทศอย่าง
ยากจะหลีกเลี่ยง และได้ ส่งผลกระทบต่อไปยังสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่มีนํ ้ามันเป็ นต้ นทุน
หลักสําคัญ
จากที่กล่าวมาในบทนี ้จะเห็นได้ ว่า ความผันผวนของการผลิตและตลาดนํ ้ามันโลกในกลาง
ทศวรรษ 2510 ที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “วิกฤติการณ์ นํ ้ามันครัง้ ที่ 1” ได้ ส่งผลกระทบอย่างมาก
แก่ตลาดนํ ้ามันภายในประเทศ และหลายภาคส่วนของประเทศไทย ยิ่งไปกว่านันผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นนี ้
ยังได้ นําไปสูค่ วามขัดแย้ งทางด้ านการปรับราคานํ ้ามันภายในประเทศระหว่างบริ ษัทนํ ้ามันเอกชน กับ
รั ฐ บาลไทย อัน เป็ นรากฐานสํ า คัญ ที่ นํ า ไปสู่ก ารปรากฏของแนวคิ ด ในการจัด ตัง้ “บริ ษั ท นํ า้ มัน
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แห่งชาติ” ที่ต่อมาในปี 2521 สําเร็ จลุล่วงเป็ นการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็ นรากฐานที่
นําไปสูก่ ารสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยอย่างเป็ นรูปธรรมด้ วย
กระนันก็
้ ดี ทังแนวคิ
้
ดในการปรับเปลี่ยนลักษณะอุตสาหกรรมนํ ้ามันผ่านการจัดตัง้ “บริ ษัท
นํ ้ามันแห่งชาติ” และแนวคิดที่สนับสนุนการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยดังกล่าวนี ้ ดูจะ
มีความสอดคล้ องและสัมพันธ์กบั ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมของโลกด้ วย
เช่นกัน กล่าวคือ ตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2510 (หรื อราวคริ สต์ทศวรรษ 1970) ที่เริ่ มปรากฏความผันผวน
ของราคานํ ้ามันในตลาดโลกอันเนื่องมาจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออกเริ่ มต่อรอง
ส่ว นแบ่งรายได้ กับบริ ษัทนํ า้ มันเอกชนขนาดใหญ่ และความขัดแย้ งในตะวันออกกลางที่ ทวีความ
รุ น แรงขึ น้ หลายประเทศทั่ว โลกได้ จัด ตัง้ “บริ ษั ท นํ า้ มัน แห่ ง ชาติ ” ขึ น้ มาเพื่ อ ควบคุม และดูแ ล
เสถียรภาพของตลาดนํ ้ามันของแต่ละประเทศมิให้ ผนั ผวนตามกลไกราคาของบริ ษัทนํ ้ามันเอกชนซึง่
ได้ กลายแม่แบบทางแนวคิดให้ กบั ประเทศจํานวนหนึ่ง รวมถึงประเทศไทย ในการจัดตั ้งบริ ษัทนํ ้ามัน
แห่งชาติหลังวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 1
ในทางเดีย วกัน ความผันผวนของราคานํ า้ มันและการปรั บส่ว นแบ่ง รายได้ จากการผลิต
ปิ โตรเลียมของบรรดากลุม่ ประเทศอาหรับผู้สง่ นํ ้ามันเป็ นสินค้ าออก ก็ได้ ทําให้ บริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่
เริ่ มแสวงหาแหล่งผลิตปิ โตรเลียมในพื ้นที่ใหม่ ซึ่งหนึ่งในนันคื
้ อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่มี
ส่วนแบ่งรายได้ จากการผลิตปิ โตรเลียมตํ่ากว่ากลุ่มประเทศอาหรับ อันส่งผลให้ ในช่วงกลางทศวรรษ
2510 เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ วของการสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมในภูมิภาคนี ้ ที่ในส่วนหนึ่งสอด
รับกับนโยบายของรัฐบาลของหลายประเทศ อันรวมถึงรัฐบาลไทย ที่ต้องการสนับสนุนการสํารวจและ
ผลิตนํ ้ามันปิ โตรเลียมภายในประเทศเพื่อลดการพึง่ พาแหล่งพลังงานจากภายนอก
ทัง้ แนวคิดการปรั บ เปลี่ย นลักษณะของอุตสาหกรรมนํ า้ มัน ผ่านการจัดตัง้ “บริ ษัทนํ า้ มัน
แห่งชาติ” เพื่อควบคุมและดูแลตลาดนํ ้ามันภายในประเทศ และการสนับสนุนการสํารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมที่รัฐบาลไทยหลายชุดตั ้งแต่กลางทศวรรษ 2510 พยายามผลักดัน ดูจะเป็ นสิ่งที่ปรากฏ
อย่างเป็ นรูปธรรมผ่านการจัดตั ้งการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 ที่
มีเป้าประสงค์หลักในการจัดจําหน่ายนํ ้ามัน การดําเนินการอุตสาหกรรมกลัน่ นํ ้ามัน และการสํารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมภายในประเทศ ภายใต้ คําขวัญที่วา่ “พลังไทย เพื่อไทย” เพื่อ “ยุคโชติช่วงชัชวาล”
ของไทยที่มีการกล่าวถึงในเวลาต่อมา

บทที่ 6
บทสรุ ป
แม้ ก ารค้ า และการบริ โ ภคนํ า้ มัน ปิ โตรเลี ย มจะปรากฏในสัง คมไทยอย่า งน้ อ ยก็ ตัง้ แต่
ทศวรรษ 2420 และทวีความสําคัญเพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ ทว่าการค้ าและการบริ โภคนํา้ มันใน
สัง คมไทยดูจ ะขยายตัว อย่า งมากจนกลายมาเป็ นเชื อ้ เพลิง หลัก ของประเทศก็ ล่ว งมาถึ ง หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรื อในทศวรรษ 2490 ซึ่งเป็ นสิ่งที่สมั พันธ์ กับการวางยุทธศาสตร์ และการ
สนับสนุนความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริ กาและองค์การระหว่างประเทศที่สหรัฐฯ เป็ นแกนหลัก
ในช่วงหลังสงครามที่เน้ นการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและแบบแผนทางเศรษฐกิจที่เอื ้อต่อการใช้
นํ ้ามันปิ โตรเลียมเป็ นเชื ้อเพลิงหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนนที่เป็ นพื ้นฐานสําคัญต่อการ
ขึ ้นมามีบทบาทรถยนต์ในฐานะยานพาหนะหลักในการคมนาคมขนส่ง อันนําไปสู่การขยายตัว
อย่างต่อเนื่องของการบริ โภคนํ ้ามันดีเซลและเบนซินที่เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับยานพาหนะดังกล่าว
นอกจากนี ก้ ารขยายตัวอย่างต่อเนื่ องของการบริ โภคนํ า้ มันดังกล่าวยังนําไปสู่แผนงานของทัง้
รัฐบาลและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมนํ ้ามันภายในประเทศ โดยเฉพาะโรงกลัน่ นํ ้ามันขนาด
ใหญ่ที่เริ่ มทยอยเปิ ดดําเนินการในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2500 และมีการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการกลัน่ เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการบริโภคภายในประเทศในทศวรรษ 2510
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยแทบจะไม่สามารถผลิตนํ ้ามันดิบอันเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
กลัน่ นํ ้ามันได้ ส่งผลให้ โรงกลัน่ นํ ้ามันทังหมดต้
้
องนําเข้ านํ ้ามันดิบจากต่างประเทศ ในทางเดียวกัน
การขยายตัว ของการบริ โ ภคนํ า้ มัน และสัด ส่ ว นการบริ โ ภคประเภทของนํ า้ มัน สํ า เร็ จ รู ป ที่ ไ ม่
สอดคล้ องกับสัดส่วนการผลิตนํ ้ามันสําเร็ จรู ปของโรงกลัน่ ยังส่งผลให้ ประเทศไทยจําเป็ นที่จะต้ อง
นําเข้ านํ ้ามันสําเร็ จรูปบางส่วนที่การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้ องการ โดยเฉพาะนํ ้ามัน
เบนซินและดีเซลที่ถกู ใช้ ในภาคการขนส่ง
การนําเข้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมดังกล่าวส่งผลให้ ตลาดนํ ้ามันภายในประเทศผูกติดกับตลาด
นํ ้ามันต่างประเทศอย่างค่อนข้ างใกล้ ชิด และราคานํ ้ามันที่เปลี่ยนแปลงในตลาดโลกย่อมส่งผลต่อ
ต้ นทุนการผลิตนํ า้ มันและตลาดนํา้ มันในประเทศอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ในแง่นีร้ าคานํา้ มันใน
ตลาดโลกที่เริ่ มปรับตัวและมีความผัวผวนเพิ่มสูงขึ ้นตังแต่
้ ต้นทศวรรษ 2510 อันเนื่องมาจากกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตนํ ้ามันเป็ นสินค้ าออกหรื อโอเปค (OPEC) ได้ เริ่ มต่อรองส่วนแบ่งการผลิตกับบริ ษัท
นํ ้ามันขนาดใหญ่ จึงเป็ นสิง่ ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย จวบจนกระทัง่ วิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้
ที่ 1 ในพ.ศ. 2516 ที่ความขัดแย้ งในตะวันออกกลางได้ ทวีความรุนแรงมากขึ ้น จนปะทุเป็ นสงคราม
สงครามยม คิปปูร์ (Yom Kippur) ระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับและอิสราเอล ซึ่งกลุ่มประเทศ
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อาหรับได้ ใช้ นํ ้ามันเป็ นอาวุธทางการเมืองสําคัญผ่านการลดกําลังการผลิตและการห้ ามส่งออก
นํ ้ามันให้ ประเทศพันธมิตรอิสราเอล อันนําไปสู่ความผันผวนและปรับตัวขึ ้นอย่างรุ นแรงของราคา
นํ า้ มัน ในตลาดโลก ซึ่ ง ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศไทยทั ง้ ในอุ ต สาหกรรมนํ า้ มัน เอง และ
ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการขนส่ง รวมถึงชีวิตประจําวันของผู้คนอย่างยากจะหลีกเลี่ยง
อันเนื่ องมาจากนํ า้ มันปิ โตรเลี ยมเป็ นต้ นทุนสําคัญของสินค้ าและกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จเกื อบ
ทังหมดในช่
้
วงเวลานัน้
นอกจากภาพกว้ างและสัมพันธภาพที่เกิดขึ ้นในการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามันในประเทศ
ไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 แล้ ว ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้ ปรากฏบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มการเมืองและกลุ่มทุน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการดําเนินการในอุตสาหกรรม
นํ ้ามันด้ วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ หลังการยุติลงของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตังแต่
้ พ.ศ. 2489 จนถึง
พ.ศ. 2500 ตลาดนํ ้ามันภายในประเทศอยู่ภายใต้ อิทธิพลส่วนใหญ่ของบริ ษัทนํ ้ามันต่างประเทศ
ขนาดใหญ่ 2 แห่งที่มีรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริ กาสนับสนุน คือ บริ ษัทสแตนดาร์ ด ออยล์ และ
บริษัทรอยัลล์ ดัตช์ เชลล์ ในขณะที่หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมซึง่ เคยมีบทบาทในตลาดนํ ้ามัน
ในช่วงทศวรรษ 2480 ได้ ลดบทบาทลงเหลือเพียงแต่การจัดหานํ า้ มันให้ แก่ภาครั ฐเท่านัน้ อัน
เนื่ อ งมาจาก “คํ า มั่น ประกั น ” ที่ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท นํ า้ มัน ต่ า งประเทศในพ.ศ. 2489 มี
สาระสํ า คัญ ในการให้ ภ าครั ฐ ยุติ บ ทบาทและจํ า กัด บทบาทไม่ ใ ห้ ม ายุ่ง เกี่ ย วกับ ตลาดนํ า้ มัน
ภายในประเทศ กระนัน้ รัฐบาลไทยภายใต้ อิทธิพลของกองทัพหลังการรัฐประหารในพ.ศ. 2490
และพ.ศ. 2494 ได้ พยายามเจรจาต่อรองเพื่อยกเลิก “คํามัน่ ประกัน” ดังกล่าวเพื่อเปิ ดช่องทางให้
รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานรัฐสามารถเข้ ามาทําการค้ านํ ้ามันได้ ผลของการเจรจาดังกล่าวได้ ประสบ
ผลในพ.ศ. 2500 และหน่วยงานรัฐอันได้ แก่องค์การเชื ้อเพลิง กระทรวงกลาโหม สามารถจําหน่าย
นํ ้ามันให้ แก่ประชาชนและภาคเอกชนได้ เฉกเช่นเดียวกับบริษัทนํ ้ามันเอกชนต่างประเทศ
ตังแต่
้ ทศวรรษ 2500 นโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมนํา้ มันภายในประเทศ
อย่างเป็ นรูปธรรมอันเป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้ มข้ นภายใต้ ความช่วยเหลือ
ของสหรัฐอเมริ กา ของรัฐบาลที่ขึ ้นมาบริ หารประเทศหลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ใน พ.ศ. 2500 ผนวกกับความต้ องการนํ ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นจากการพัฒนาทังทางเศรษฐกิ
้
จและ
โครงสร้ างพืน้ ฐาน ได้ ส่งผลให้ ในช่วงเวลานีไ้ ด้ ปรากฏการลงทุนในอุตสาหกรรมการกลัน่ นํา้ มัน
ขนาดใหญ่ ของทัง้ รั ฐและเอกชน โดยทัง้ กลุ่มทุนราชการ กลุ่มทุนเอกชนไทย และบริ ษัทนํ า้ มัน
ต่างประเทศได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจการกลัน่ นํ ้ามันดังกล่าวนี ้
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กระนัน้ ก็ดี ความผันผวนของราคานํา้ มันที่เริ่ มปรากฏขึ ้นตังแต่
้ ทศวรรษ 2510 ได้ ทําให้
ความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลไทยกับบริ ษัทนํ ้ามันเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งในประเด็น
ของการปรับราคาจําหน่ายนํ ้ามันเริ่ มปะทุขึ ้น และได้ ทวีความรุ นแรงขึ ้นในวิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่
1 ในพ.ศ. 2516 ที่ราคานํ ้ามันมีความผันผวนอย่างมาก และโรงกลัน่ นํ ้ามันในประเทศไทยได้ ตอ่ รอง
และบีบบังคับรัฐบาลไทยอย่างหนักให้ ปรับเพดานราคาจําหน่ายนํ ้ามันภายในประเทศ จนรัฐบาล
ต้ อ งยอมดํ า เนิ น การตามคํ า ขอของโรงกลั่น และใช้ วิ ธี ก ารทางภาษี เ พื่ อ ลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงราคานํา้ มันต่อประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเจรจากับประเทศ
ผู้ผลิตนํ ้ามันเพื่อจัดหานํ ้ามันดิบและสําเร็จรูปเป็ นกรณีพิเศษ
ความขัดแย้ งระหว่างรัฐบาลกับโรงกลัน่ นํ ้ามันเอกชนที่ปะทุรุนแรงในกลางทศวรรษ 2510
ผนวกกับลักษณะของตลาดนํ ้ามันภายในประเทศที่ต้องพึ่งพานํ ้ามันจากโรงกลัน่ เอกชนและการ
นําเข้ าเป็ นหลัก ส่งผลให้ ตงแต่
ั ้ วิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 1 เป็ นต้ นมาได้ ปรากฏแนวคิดในการจัดตัง้
“บริ ษัทนํา้ มันแห่งชาติ” ขึ ้น อันมีความสอดคล้ องกับในหลายประเทศช่วงเวลานันที
้ ่มีการจัดตัง้
หน่วยงานในรูปแบบนี ้ การจัดตัง้ “บริษัทนํ ้ามันแห่งชาติ” ของไทยได้ ประสบผลสําเร็จในพ.ศ. 2521
ภายใต้ ชื่อหน่วยงานว่า “การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย” หรื อ “ปตท.” ที่มีบทบาทหน้ าที่ช่วงแรก
ในการจัดจําหน่ายนํ ้ามันให้ แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ก่อนที่จะขยายขอบเขตมาสู่การ
ดูแลและดําเนินการโรงกลัน่ นํ ้ามันในช่วงกลางทศวรรษ 2520 และการร่ วมทุนในการสํารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยกับบริษัทต่างประเทศในปลายทศวรรษ 2520
แบบแผนและสัม พัน ธภาพของการดํ า เนิ น การด้ า นการค้ า และอุต สาหกรรมนํ า้ มัน ใน
ประเทศไทยตังแต่
้ ทศวรรษ 2490 จนถึง 2520 ได้ สะท้ อนให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
รัฐบาลได้ เป็ นผู้ที่เข้ ามามีบทบาทเพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ จากการปราศจากบทบาทในช่วงทศวรรษ
2490 มาสู่การมีบทบาทในการจําหน่ายนํ ้ามันอย่างเป็ นรู ปธรรมหลังการยกเลิก “คํามัน่ ประกัน”
กับบริ ษัทนํา้ มันต่างประเทศในพ.ศ. 2499 จนถึงการจัดตังรั
้ ฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายในการเป็ น
“บริ ษัทนํ ้ามันแห่งชาติ” ซึง่ ควบคุมทังการจํ
้
าหน่าย การกลัน่ และการผลิตนํ ้ามันปิ โตรเลียม ที่เริ่ ม
ปรากฏแนวคิดตังแต่
้ วิกฤติการณ์นํ ้ามันครัง้ ที่ 1 ในพ.ศ. 2516 และบรรลุผลสําเร็จใน พ.ศ. 2521
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของแบบแผนและบทบาทของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ ้นในตลาด
และอุตสาหกรรมนํา้ มัน จนเสมือนว่าบทบาทของบริ ษัทนํา้ มันเอกชนต่างประเทศและประเทศ
มหาอํ า นาจจะลดน้ อ ยถอยลงไป แต่ก ระนัน้ มี ข้อสัง เกตที่ น่ า สนใจประการหนึ่ง กล่า วคือ ใน
ท้ ายที่สดุ จะเห็นได้ วา่ การวางรากฐานของสหรัฐอเมริ กาทังในด้
้ านเศรษฐกิจ โครงสร้ างพื ้นฐาน และ
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อุตสาหกรรมตัง้ แต่ห ลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 หรื อ ทศวรรษ 2490 ที่ เ ป็ นพื น้ ฐานสํา คัญต่อ การ
ขยายตัวของการบริ โภคนํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบถนนที่นําไปสู่
การเพิ่มจํานวนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่เพียงแต่จะทําให้ นํ ้ามันปิ โตรเลียมกลายเป็ น
ต้ นทุนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่และตลาดนํ ้ามันภายในประเทศผูกติดกับตลาดนํ ้ามัน
โลกเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็ นพื ้นฐานที่สําคัญต่อการธํารงไว้ ซงึ่ บทบาทและอิทธิพลของสหรัฐอเมริ กา
และ “ดอลลาร์ สหรัฐฯ” ในระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกด้ วยเช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากบริ ษัท
นํ ้ามันขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงมีบทบาทในห่วงโซ่อปุ ทานและการค้ านํ ้ามันในระดับโลกและมี
“ดอลลาร์ สหรัฐฯ” เป็ นสื่อกลางในการค้ าที่ทวีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นตามปริ มาณนํ ้ามันที่ไหลเวียนใน
โลก รวมถึงเทคโนโลยีการสํารวจ ขุดเจาะและผลิตก็ยงั ทําให้ บทบาทของบริ ษัทนํ ้ามันระดับโลก
ยังคงดํารงอยู่อย่างน้ อยก็จนถึงทศวรรษ 1990 ในแง่นี ้ แม้ ในเชิงแบบแผนของอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
ในแต่ละประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปและภาครัฐอาจเพิ่มบทบาทในอุตสาหกรรมและการค้ านํ ้ามัน
หากแต่ในเชิงภาพกว้ างทางยุทธศาสตร์ ปริ มาณของการใช้ และการไหลเวียนนํ ้ามันในโลกที่เพิ่ม
มากขึ ้นก็ดจู ะเป็ นสิ่งคํ ้าจุนไว้ ซึ่งบทบาทและความมัง่ คัง่ ของบริ ษัทนํ ้ามันขนาดใหญ่ของโลกและ
สหรัฐอเมริกา
นอกจาก ข้ อสังเกตที่ได้ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ อตุ สาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมในช่วง
พ.ศ. 2489 ถึ ง พ.ศ. 2521 แล้ ว จากการศึก ษาพบว่ า ยัง มี ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและควร
ทําการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต อันได้ แก่ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสภาพการค้ าหรื อ
เครื อข่ายการค้ านํ ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทยเพื่อให้ สะท้ อนภาพการค้ าและอุตสาหกรรมนํ ้ามัน
ในระดับจุลภาคให้ ชัดเจนยิ่งขึน้ และการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนํ า้ มันใน
ประเทศไทยในช่วงหลังการตัง้ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยในพ.ศ. 2521 ที่ ส่วนหนึ่งได้ รับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ นํา้ มันครั ง้ ที่ 2 ในพ.ศ. 2522 และในอี กส่วนหนึ่งได้ สะท้ อนให้ เห็ น
สัม พัน ธภาพระหว่า งกลุ่ม ทุน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ กลุ่ม ใหม่และกลุ่ม เก่ า ใน
อุตสาหกรรมนํ ้ามันปิ โตรเลียมท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่เริ่ มเปิ ดกว้ างมากขึ ้นในช่วง
ครึ่ งหลังทศวรรษ 2520 ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมนํ ้ามันกับอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมีและการพัฒนาอุตสาหกรรมในชายฝั่ งภาคตะวันออกที่ได้ รับการส่งเสริ มในช่วงปลายทศวรรษ
2520

รายการอ้ างอิง

เอกสารหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
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36 ตอนที่ ค (15 กุมภาพันธ์ 2462).
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