
สมัภาษณ์ "โครงการศกึษาวจิยัและจดัท าประวตักิารพฒันา 
พลงังานของประเทศไทย" 

ดร. จกัรกฤษณ ์บรูณะสมัฤทธิ ์
ประธานกรรมการมลูนธิสิถาบนัประสทิธภิาพพลงังาน 

ณ มลูนธิสิถาบนัประสทิธภิาพพลงังาน 
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ์ช ัน้ 10 

วนัองัคารที ่22 เมษายน 2546 เวลา 14.00 น. 

 

อ. เทยีนไชย : ยคุกอ่นจดัตัง้ สพช. การจัดการดา้นพลงังานในบา้นเมอืงเรายงัคอ่นขา้งไม่
เป็นระบบ ยังมหีน่วยงานหลายหน่วยงานทีย่งัไมม่ใีครรับผดิชอบดา้นใด
โดยตรง ยคุกอ่นหนา้นัน้บางสว่นเป็นงานของกระทรวงอตุสาหกรรม 
บางสว่นเป็นงานของส านักงานพลงังานแหง่ชาต ิ

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: คอืเริม่จรงิๆ สมยักระทรวงพัฒนาการแหง่ชาตทิีค่ณุพจน ์สารสนิ เป็น
รัฐมนตร ีและม ีดร. อ านวย วรีวรรณ เป็นผูอ้ านวยการ สวพ. ส านักงาน
วชิาการและวางแผน ตอนนัน้ เริม่ตน้ทีว่กิฤตการณ์น ้ามนั กเ็ลยตัง้
คณะกรรมการรอ้ยกรองงาน เป็นคณะกรรมการใหญ ่มคีณุพจน ์สารสนิ 
เป็นประธาน และรัฐมนตรหีลายทา่น สมยันัน้พนัเอกอาทร ชม เห็นชอบ 
เป็นประธานอนุกรรมการรอ้ยกรองงานภายใตก้ระทรวงพัฒนาฯ และชดุนัน้
ผมเริม่เป็นกรรมการดว้ย 

อ. เทยีนไชย : สมยันัน้ใครเป็นนายกรฐัมนตร ี

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: พลเอกถนอมเป็นนายกฯ ตอนนัน้ผมอยู ่BOI เป็นผูแ้ทน BOI เขา้ไปอยูใ่น
คณะกรรมการรอ้ยกรองงาน ตอนนัน้พจิารณาวา่จะใหเ้ขาขึน้ราคาหรอื
เปลา่ เพราะโรงกลัน่ขอขึน้ราคา คอื กระทรวงอตุสาหกรรมคมุโรงกลัน่ แต่
เนือ่งจากไทยออยลม์าขอ BOI ดว้ย BOI กม็สีว่นทีค่วบคมุโรงกลัน่อยูด่ว้ย 
ก็เลยมารว่มพจิารณาเพราะตอ้งจา่ยเงนิ 30% ตอนตน้จา่ย 25% ใหก้บั
รัฐบาล ในชว่งนัน้ไทยออยลข์อขึน้ราคา ก็พจิารณาวา่ควรใหห้รอืไมค่วรให ้
ถา้ตามสตูรทั่วไปกใ็ช ้CIF เป็นหลกั คอื ยังไมเ่คยขึน้มาเลย ตอนทีต่ัง้โรง
กลัน่มาสญัญาบอกวา่วันทีเ่ปิดโรงกลัน่จะขายน ้ามนัออกจากโรง กลัน่ไม่
เกนิ CIF จากสงิคโปรม์ากรงุเทพฯ 

อ. เทยีนไชย : แตก่็ยดึโรงกลัน่เดยีวคอืของเชลล ์

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมใ่ช ่คอืสมยันัน้ผมจ าไมไ่ดว้า่จะเป็นอนัอืน่หรอืเปลา่ คอื สงิคโปรเ์ป็น
ตลาดน ้ามนั สมยันัน้ ตอนเซน็สญัญาก าหนดไวว้า่วนัทีเ่ปิดโรงกลัน่จะขาย
เกนิราคานีไ้มไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : เพราะตามสญัญา 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่แลว้ก็ขายมาอยา่งนีต้ลอด เพราะวา่ขายเกนิราคานีไ้มไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : แลว้ใช ้CIF ของสงิคโปรค์อืใหค้า่ขนสง่ และเป็นราคาทีย่ดึมาตลอด ชว่ง
สญัญาปี 2504 จนถงึ 2516  

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ชว่งสญัญาตอนนัน้กไ็มค่มุแตก่็ไมเ่กนิราคา โรงกลัน่ สมมตวิา่เปิดโรงกลัน่
ราคา 5 บาท ก็ 5 บาท ไปเลย คอืสญัญาเขยีนไวอ้ยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้ขยีนขึน้
ลงตามตลาด วันเปิดราคาขายเทา่ไหร ่ขายเกนินัน้ไมไ่ด ้คอืราคาที่
ประเทศไทยซือ้จากสงิคโปร ์

อ. เทยีนไชย : ท าไมโรงกลัน่ถงึไดย้อม เพราะราคาน ้ามนัไมข่ึน้-ไมล่ง  



ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่ตอนนัน้ไมข่ ึน้-ไมล่ง ก็เป็นราคาทีพ่อใจในสมยันัน้ เพราะเขาก็ตัง้โรง
กลัน่ใหม่ๆ  จรงิๆ แลว้ ไทยออยลม์าพรอ้มกบัโรงกลัน่เชลลท์ีส่งิคโปร ์ชว่ง
นัน้ก าลงัการกลัน่ใกลเ้คยีงกนั อาจจะมากกวา่แตเ่ขาขยายรวดเร็วกวา่เรา
นดิหน่อย ของเราไมย่อมใหข้ยายกนั 

อ. เทยีนไชย : ก็เลยองิราคาเขามาตลอดจนถงึ 16 ปี รัฐบาลสญัญา ธรรมศกัดิ ์เขา้
มาแลว้ก็เริม่มวีกิฤต 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่องิมาชว่งทีเ่ขาตัง้คณะกรรมการรอ้ยกรองงาน ก็เพราะวา่ทางไทย
ออยลข์อขึน้ราคาเนือ่งจากน ้ามนัดบิขึน้ราคาก็เขา้วกิฤต ครัง้แรกสมยัตัง้
กระทรวงพัฒนาฯ รัฐบาลสมยันัน้ก็บอกวา่ขอใหย้นืราคาไปกอ่น ทางเชลล ์
คาลเท็กซ ์เอสโซ ่ทีค่า้ขายสมยันัน้กไ็มย่อมวา่จะตอ้งขึน้ราคา ถา้จะให ้
โรงกลัน่ขึน้ ขัน้แรกตอ้งพจิารณากอ่นวา่โรงกลัน่จะตอ้งขึน้หรอืเปลา่ ก็มา
ค านวณถา้โรงกลัน่ขึน้ราคา ถา้คดิราคา CIF ใหมก่็จะไดป้ระมาณ 90 ลา้น
บาทหรอื 100 ลา้นบาทตอ่ปี มากกวา่สญัญาราคาเดมิ แตว่า่น ้ามนัดบิสมยั
นัน้ขึน้ ปีหนึง่ประมาณ 30 กวา่ลา้น หมายความวา่ก าลงัการกลัน่ของ
เมอืงไทย คอื เขาจา่ยจรงิ 35 ลา้นไมเ่กนิ 40 ลา้น ถา้เราใหข้ึน้ไป 90 
ลา้น เหมอืนกบัเขาไดก้ าไร 50 ลา้น ผมเป็นคนหนึง่ทีม่าค านวณใหก้บัทาง
รัฐมนตรทีัง้หลายด ูเพราะฉะนัน้คณุพจนม์าดแูลว้ก็เชญินายเชาวไ์ป บอก
วา่ใหร้าคา FOB ในชว่งนัน้พอเขา้ประชมุจรงิๆ นายเชาวม์า พดูวา่เขาตอ้ง
จา่ย 30% ใหก้บัรัฐ คอืโรงกลัน่ซือ้มา ครบ10 ปีก็เป็นของรัฐ ตอนนัน้ยัง
ไมม่กีารขยาย ทางคณะกรรมการนโยบายน ้ามนัในสมยันัน้ก็เริม่ตัง้ขึน้มา 
ทีน่ายเชาวไ์ปขอรอ้งก็เปลีย่นจาก CIF เป็น C&F ไมม่ ีinsurance ในชว่ง
นัน้ และขอยนืไปจนมกีารเลอืกตัง้ใหม ่สมยันัน้เพือ่จะไมใ่หม้ผีลกระทบกบั
การเลอืกตัง้ และกบัประเทศชาตโิดยตรง โรงกลัน่กข็ ึน้มาหน่อยหนึง่ แต่
ตอนนัน้จะ 10 สตางคต์อ่ลติรหรอืไมถ่งึดว้ย ฝ่ายโรงกลัน่พวกการตลาดก็
พยายามทีจ่ะขอขึน้จาก 2.10 บาท ชว่งนัน้ภาษี 80 สตางค ์

อ. เทยีนไชย : ก็ขึน้ราคาขายปลกีดว้ย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ขึน้ราคาดว้ย คณะรัฐมนตรกีไ็มย่อม ทีป่ระชมุคณะกรรมการน ้ามนัสมยันัน้ก็
ไมย่อม จงึประกาศคมุราคาขายปลกีในวนันัน้เลย 

อ. เทยีนไชย : วันทีบ่รษัิทน ้ามนัมาขอขึน้ราคาขายปลกี ตอนนัน้เขา้วกิฤตน ้ามนัครัง้ที ่1 
แลว้ใชไ่หม สมยัรัฐบาลสญัญา ธรรมศกัดิ ์

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมใ่ช ่สมยัคณุพจน ์เราใหโ้รงกลัน่ขึน้ไปนดิหนึง่ แตว่า่เขายงัพอใจอยู ่คา่
การตลาด สมมต ิ80 สตางค ์อยู่ๆ  จะใหเ้ขาไปลดคา่การตลาดเอง เขาก็
ไมย่อม ก็เลยประกาศควบคมุราคาสนิคา้ 

อ. เทยีนไชย : ยคุนัน้คอืครัง้แรกของการขึน้ราคาน ้ามนั เมือ่บรษัิทน ้ามนัขอขึน้ราคาขาย
ปลกีแลว้ ไมใ่หข้ึน้ก็เลยประกาศควบคมุราคาเลย ออกเป็นกฎหมายหรอื
เป็นค าสัง่นายกฯ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เป็นประกาศกระทรวงพาณชิย ์

อ. เทยีนไชย : เพยีงแตเ่อาน ้ามนัเขา้ไปอยูใ่นสนิคา้ควบคมุ ซึง่กฎหมายมอียูแ่ลว้ ก็เอา
น ้ามนัรวม เขา้ไปดว้ย อนันัน้ก็เป็นยคุเริม่ตน้ของการเอาน ้ามนัเขา้มาเป็น
สนิคา้ควบคมุ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่ราคาน ้ามนัก็เลยถกูควบคมุตัง้แตส่มยันัน้มา แลว้ก็ยงัไมม่กีองทนุอะไร
ทัง้นัน้ คอื ยอมใหโ้รงกลัน่ขึน้ไดห้น่อยหนึง่ เป็น CIF เทา่ไหร ่แลว้ก็คงที่
ไป จดุประสงคห์ลกัตอนนัน้ตอ้งการควบคมุราคาขายปลกีไวใ้หน้านทีส่ดุ 



อ. เทยีนไชย : คอื ชว่งนัน้มโีรงกลัน่ที ่2 คอื โรงกลัน่ซมัมทิ ซึง่ท าสญัญากบั
กระทรวงกลาโหม สญัญาของกระทรวงกลาโหมกบัซมัมทิตา่งกบัสญัญา
ของไทยออยลก์บักระทรวง อตุสาหกรรม เพราะฉะนัน้ราคาก็เลยไมเ่ทา่กนั
เพราะสญัญาตา่งกนั และตอนนัน้ รัฐบาลแกไ้ขปัญหาอยา่งไร ตรีาคาหนา้
โรงกลัน่ 2 โรงกลัน่อยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนนัน้กย็ังไมม่กีารแกไ้ขอะไร เพราะเราขอซมัมทิเขา้มา แตซ่มัมทิก็ไม่
ยอม ซมัมทิมสีญัญาขายน ้ามนัใหก้บัองคก์ารเชือ้เพลงิ แลว้องคก์าร
เชือ้เพลงิก็ท าสญัญาเอาไวก้บัซมัมทิ ราคาทีผ่ลติออกขายใช ้CIF 
เหมอืนกนั แตเ่ป็น CIF จากตะวนัออกกลาง โดยทีบ่อกวา่ราคาน ้ามนัจาก
ตรงนัน้ราคาเทา่ไหร ่และเขาขายใหอ้งคก์ารเชือ้เพลงิเทา่นี ้คอืเขยีน
สญัญา x กบั y เลย 

อ. เทยีนไชย : คอื บวกคา่การตลาด ราคาตะวนัออกลางเทา่นีบ้วกคา่การตลาดเทา่นี้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: คอื ไมบ่อกวา่คา่การตลาด แตบ่อกวา่ x ขายใหก้บั y เป็น y1 y2 y3 ตาม
ราคาน ้ามนั 

อ. เทยีนไชย : มนัก็จะมคีวามแตกตา่งกนักบั 2 สญัญานี ้

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ทีจ่รงิก็ไมแ่ตกตา่งกนัมากนัก เนือ่งจากเราคมุราคาน ้ามนัไทยออยลไ์ว ้
เดมิตา่งคนตา่ง ก็พอใจ แตพ่อดรีาคาน ้ามนัดบิขึน้มามาก ไทยออยลก์อ็ดึ
อดัวา่จะตอ้งขึน้ราคา หมายความวา่ตน้ทนุเขาเพิม่อกีกวา่ 30 ลา้นบาทตอ่
ปีในสมยันัน้ สว่นซมัมทิยังเฉยอยู ่เพราะเขายังพอใจกบัราคามากกวา่ และ
ในสญัญาบอกวา่ x-a ถา้ราคาซมัมทิเป็น x และลบ a y จะอยูก่บัที ่ถา้ y 
เป็นลบ a จะลบทันท ีแตถ่า้ x จะตอ้งบวก z เป็นราคาขึน้มา ถา้ x + z ยัง
ไมเ่กนิ 10% y จะไมข่ึน้ราคา น ้ามนัดบิขึน้ไป 10% เขากย็ังเฉยๆ อยู ่
ตอนแรกน ้ามนัดบิเริม่ขึน้ เขากย็ังพอใจอยู ่อยูม่าอกีสกัพัก พอเรามกีาร
อนุมตัใิห ้ไทยออยลข์ึน้ราคา ตอนนัน้เราชวนซมัมทิมาเขา้โปรแกรมนี ้แต่
ซมัมทิไมย่อมท าเพราะยังพอใจอยู ่แตพ่อราคาขึน้ไปคลา้ยๆ กบั x บวก 
20% ก็ตอ้งเป็น y บวก 10 มนัก็นดิเดยีว เพราะวา่เขาไมไ่ดท้ าคา่
สหสมัพันธร์ะหวา่ง x กบั y เขาท าเพยีงวา่ delta x กบั delta y มนัเพิม่ขึน้
ไป เอาเทา่นัน้มาใส ่เพราะฉะนัน้ ราคาเขาเริม่ถกูกวา่ไทยออยลเ์ขาถงึเริม่
โวย 

อ. เทยีนไชย : แตร่ะยะแรกก็ไมส่นใจ พอเขาโวยแลว้ท าอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: โวย แลว้ก็มาสมยัรัฐบาลคกึฤทธิไ์มรู่ไ้ปท าอยา่งไรกเ็กดิยอม แตต่อนแรก
ผมท าห ูทวนลมอยูน่าน ตอนแรกบอกวา่คณุสญัญาจะยดึสญัญาซือ้ขาย
ระหวา่งองคก์าร เชือ้เพลงิก็คดิซ ิไปไทยออยลก์็ไดร้าคาโรงกลัน่ขึน้มา 
แตซ่มัมทิไมไ่ด ้ก็โวยเขา้ไปหากลาโหมจนกระทั่งผา่นมาไดส้มยัดร. 
ประกอบ 

อ. เทยีนไชย : กลบัมายคุทา่นสญัญาเริม่จะมปัีญหาวกิฤตน ้ามนัครัง้ที ่1 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: วกิฤตการณค์รัง้ที ่2 แลว้ เพราะน ้ามนัดบิขึน้มาทแีลว้ สมยัคณุพจนจ์ะมี
การขยับราคาขายปลกี ตอนนัน้จะขึน้ 5 สตางค ์มคีนตอ่รองเหลอื 3 
สตางคต์อ่ลติร 

อ. เทยีนไชย : พอถงึยคุนัน้รัฐบาลมเีครือ่งมอือยา่งไรในการควบคมุราคาน ้ามนั 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ยังใชร้ปูเดมิอยู ่คอืปรับใหถ้า้จ าเป็นจรงิๆ ถงึจะใหข้ึน้ราคาหนา้ป๊ัมแตเ่ราก็
พยายามกดวา่คา่การตลาดควรจะเป็นราคาเทา่ ไหร ่กดคา่การตลาดจาก 
80 สตางค ์จนเหลอื 50 สตางคต์อ่ลติร 

อ. เทยีนไชย : คอื นโยบายชดัเจนวา่ไมป่รับราคาขายปลกี 



ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: พยายามไมป่รบัราคาขายปลกี หรอืปรับเทา่ทีจ่ าเป็น 

อ. เทยีนไชย : เหตผุลตอนนัน้คอือะไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สมยันัน้คอืรัฐมนตรมีองวา่ขึน้ไปแลว้จะวกิฤต ทัง้ทางดา้นการเมอืง 
แมก้ระทั่งหนังสอืพมิพเ์องกบ็อกวา่น ้ามนัขึน้ราคาเป็นเรือ่งใหญแ่ลว้ หรอื
ของขึน้ราคากพ็ดูกนัดว้ยและไมไ่ดค้ านวณราคากนัจรงิจงั อยา่งเราขอขึน้
สกั 5 สตางค ์หรอื 8 สตางค ์รัฐมนตรทีา่นยงัลดเรามา 2 สตางค ์นโยบาย
ชว่งนัน้พยายามควบคมุคา่การตลาดเพือ่ไมใ่หร้าคาขายปลกีขึน้ จะปรับ
เมือ่จ าเป็นจรงิๆ เทา่นัน้ สมยักอ่นบรษัิทน ้ามนัม ีwindfall profit ทีจ่ะตอ้ง
จา่ยใหแ้กร่ัฐ 

อ. เทยีนไชย : คอื 1) พยายามประวงิราคา 2) ปรับลดใหน้อ้ยทีส่ดุ ซึง่อนันัน้คอืนโยบาย
ของรัฐบาลหลายยคุหลายสมยั เพราะฉะนัน้จะตอ้งมมีาตรการคมุราคา
หลายๆ อยา่งทีอ่อกมา 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตัง้แตว่นัทีป่ระเทศคมุราคา 2.10 บาทตอ่ลติร ก็คมุมาตลอด 

อ. เทยีนไชย : แตค่มุไมไ่ด ้เพราะราคาน ้ามนัดบิขึน้มามาก รัฐบาลแกไ้ขอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนนัน้รัฐกข็ยบัขึน้มานดิหน่อย แตก่็ไมข่ ึน้มากเทา่ไหร ่ตอนนัน้ก็ยงัไมม่ี
อะไร เริม่มกีองทนุน ้ามนัสมยัคณุเกษม จาตกิวณชิ เป็นรัฐมนตรกีระทรวง
อตุสาหกรรม สมยั รัฐบาลคณุสญัญา แตก่อ่นโอเปคจะปรับราคากไ็มม่าก 
ตอนทีเ่ริม่โอเปคจะขึน้ราคา 4 ครัง้ในปีหนึง่ เป็นไตรมาส ราคาเทา่ไหรก่็
ประกาศลว่งหนา้ ทนีีก้็มาประชมุกนั ชว่งนัน้ผมยา้ยจาก BOI มาอยู่
กระทรวงอตุสาหกรรม ก็มาดวูา่ถา้ปีหนึง่ขึน้ 4 ครัง้ จะท า อยา่งไร น ้ามนั
ขึน้ทจีะม ีwindfall profit ตอนนัน้ยงัไมเ่รยีกวา่กองทนุ แตเ่ป็น windfall 
profit 

อ. เทยีนไชย : เก็บแลว้เขา้รัฐเลยหรอืเปลา่ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เขา้ใจวา่เขา้รัฐ 

อ. เทยีนไชย : ไมไ่ดเ้ก็บเอาไวท้เีดยีว 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่คอืประกาศเอาไวว้า่จะสง่ใหเ้นือ่งจากคณุซือ้น ้ามนัมาและประกาศราคา
ขายปลกี 2.10 บาทตอ่ลติร สว่น 10 สตางค ์เอามาใหเ้รา รวมทัง้จากโรง
กลัน่ กระทรวงพาณชิยไ์ปวัดถงัน ้ามนั ค านวณถงัเฉลีย่วา่เทา่ไหรท่ีจ่ะตอ้ง
จา่ยเงนิและเก็บเขา้รัฐ เราเรยีกวา่ windfall profit ทีจ่ะตอ้งมาจา่ยใหก้บั
รัฐ  

อ. เทยีนไชย : แตห่ลายคนกลบัไปเรยีกกองทนุ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ยัง ตอนนัน้ไมใ่ชก่องทนุ กองทนุมาเริม่สมยัคณุเกษม แตช่ว่งน ้ามนัขึน้
นดิๆ หน่อยๆ กไ็ปเกบ็เงนิ ผมก็จ าไมไ่ด ้100% แตรู่ว้า่มกีารเก็บ 

อ. เทยีนไชย : รูส้กึวา่ไมย่อมกนั 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็ยอม เราก็หากฎหมาย คณุประเสรญิ นาสกลุ ทีท่ างานดว้ยกนักค็น้หากนั
วา่มกีฎหมายขอ้ไหนบา้งทีจ่ะออกมาเพือ่ใหเ้ขาท าตาม และเราก็ใชรั้ฐ
บงัคบัจนไดใ้นชว่งนัน้ 

อ. เทยีนไชย : เพราะฉะนัน้ เงนิกอ้นทีเ่กบ็เป็น windfall profit ก็ไมไ่ดม้าชว่ยเรือ่งพยงุ
ราคาน ้ามนั 



ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เก็บเพือ่ใหป้ระชาชนเห็นวา่เราไมไ่ดข้ ึน้ เพือ่ใหโ้รงกลัน่หรอืบรษัิทน ้ามนั
รวย เพราะสมยันัน้หนังสอืพมิพไ์ปเขยีนไวว้า่ เขามตีัง้หลายลา้นลติร เรา
ขึน้ลติรละ 10 สตางค ์อยูใ่นถงัเงนิเพิม่ขึน้อกี 

อ. เทยีนไชย : แสดงวา่น ้ามนัในยคุนัน้มแีตข่ ึน้ไมม่ลีง 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ชว่งนัน้ไมม่ลีง คอื น ้ามนัดบิมนัมลีงอยูท่างเดยีวเลย 

อ. เทยีนไชย : แตย่คุนัน้ไมใ่ช ่มแีตข่ ึน้ตลอด ปีละ 4 ครัง้ ทกุครัง้ทีข่ ึน้ก็จะเก็บเงนิกอ้นนี้
ไว ้

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สมยัคณุพจน ์กอ่นทีจ่ะตัง้กองทนุ น ้ามนัดบิลงอยา่งเดยีว แตล่งไมม่ากปี
ละนดิปีละหน่อย แตแ่นวโนม้พึง่จะดขีึน้สมยันัน้ พอราคาดขีึน้ โรงกลัน่ก็
โวย ซมัมทิถงึเขยีนสญัญา บอกวา่พอลบ y delta y มาใหอ้งคก์าร
เชือ้เพลงิเลย แตใ่หแ้ค ่delta ทีจ่รงิเขาได ้มากกวา่นัน้ เพราะวา่ y เขา
บวกเอาไวม้ากแลว้ขาลงไดก้ าไรมาก 

อ. เทยีนไชย : พอรัฐบาลไมม่กีองทนุมาเป็นเครือ่งมอื เพราะเงนิทีเ่กบ็ไดเ้ขา้สว่นกลาง 
ไมไ่ดม้าพยงุราคาน ้ามนั แลว้ท าอยา่งไรเพือ่พยงุราคาขายปลกี นอกจาก
ตดัคา่การตลาด 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนนัน้กไ็มใ่หเ้ฉยๆ ถา้จะขึน้ก็ตอ้งมาพสิจูนก์นั ก็มาค านวณกนัวา่ควรจะ
ใหห้รอืไม ่ประชมุกนัไมรู่ก้ ีห่น 

อ. เทยีนไชย : มหีลกัเกณฑอ์ะไรทีก่ าหนดราคาวา่จะปรบัใหเ้ทา่นี ้

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็ขึน้อยูท่ีค่ณะอนุกรรมการมาค านวณกนั 

อ. เทยีนไชย : ค านวณ มอีะไรเป็นเกณฑ ์อะไรเป็นตวัวัด เชน่ คา่การตลาดของเขาไมค่วร
จะต า่กวา่เทา่นี ้ถา้เกนิเทา่นีก้็จะปรับราคาขายปลกี ใหค้า่การตลาดคงที ่

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: จรงิๆ แลว้คา่การตลาด กระทรวงพาณชิยม์กีฎเกณฑอ์ยูแ่ลว้ สว่นใหญ่
คณะอนุ กรรมการก็จะองิกรมการคา้ภายในซึง่เขาจะตอ้งหาคา่ขนสง่วา่จะ
เป็นเทา่ไหร ่เฉลีย่คา่ขนสง่อยา่งไร เขาก็มหีลกัเกณฑใ์นการขึน้ราคา ก็
เอาอนันัน้มาใชก้บัน ้ามนั ส าหรับ คา่การตลาดบางเรือ่งทีไ่มเ่ปิดเผยเราก็
ไมใ่ห ้สมมตบิรษัิทใหญต่อ้งแสดงขอ้มลูใหเ้ห็น ถา้ไมก่็เอาแคนั่น้ แตถ่า้
สมาคมหรอืผูค้า้น ้ามนัเอาตวัเลขออกมาแสดงเราก็เอาตวัเลขเขามาถกกนั
วา่ จรงิไหม มนัมากไปไหม หรอืนอ้ยไป แลว้เราก็ออกมาตามทีเ่ราค านวณ 

อ. เทยีนไชย : คอื สัง่ไปเลยวา่ใหข้ึน้หรอืไมใ่หข้ ึน้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็เสนอคณะรัฐมนตร ีสมยักอ่นจะขึน้ราคาน ้ามนัจะตอ้งไปใหค้ณะรัฐมนตรี
อนุมตั ิไมใ่ช ่คณะอนุกรรมการอยา่งเดยีว ตอ้งเขา้คณะรัฐมนตรทีกุครัง้ 

อ. เทยีนไชย : บางครัง้จะเหน็วา่ไปลดภาษีถา้ดจูากประวตัเิกา่ๆ ผมดโูครงสรา้งราคา 
ภาษีก็ถกูลด บางครัง้ไปลดราคา FOB ตดิลบ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: พวกตดิลบนัน้มาทหีลงั คอื ชว่งแรกๆ เราจะถอืราคาออกจากโรงกลัน่มา 
ราคาจะคงที ่อยูเ่ป็นเวลานาน ถา้เขาอดึอดัจรงิๆ เขาจะขอขึน้ราคาหนา้
โรงกลัน่ ถา้ไมค่วรใหเ้ราก็ยดึอยูอ่ยา่งนัน้ 

อ. เทยีนไชย : จรงิๆ คมุราคาหนา้โรงกลัน่และคมุราคาขายปลกี คมุ 2 ทางเลย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ราคาหนา้โรงกลัน่เราไมม่กีฎหมายคมุ แตก่ระทรวงอตุสาหกรรมคมุอยูว่า่
ถา้จะขึน้ราคาจะตอ้งใชส้ญัญาไทยออยลก์บั ซมัมทิเอง คมุโดยสญัญา ไม่
ใชก้ฎหมายคมุ ตอนนัน้เขากค็มุกนัแบบนี ้ถา้เขาไมไ่หวจรงิๆ เขาก็วิง่ไป
หารัฐมนตรหีรอืไปหาใครตอ่ใคร 



อ. เทยีนไชย : อยา่งนัน้โรงกลัน่ก็มาเจรจากลุม่หนึง่ก็วา่กนัไป ผูค้า้ปลกีก็มาเจรจาอกีกลุม่
หนึง่ก็วา่กนัไป 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สว่นใหญก่็จะมคีณะอนุกรรมการน ้ามนั 

อ. เทยีนไชย : แลว้พจิารณาพรอ้มกนัไป เวลาดทูัง้โรงกลัน่ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สว่นใหญก่็พรอ้มกนัดทูัง้ 2 เรือ่ง สว่นใหญค่นทีโ่รงกลัน่จะมาขอกอ่น
เพราะเขาโดนกอ่น ทีน่ีเ้วลาใหโ้รงกลัน่ขึน้พอ่คา้ปลกีก็จะเริม่มา ก็ดแูลว้
พออยูไ่ด ้2 เดอืน ยังมนี ้ามนัส ารอง เราก็ดงึไว ้พอเรารูว้า่หมดแลว้เราก็
คอ่ยๆ ขยบัขึน้ นีค้อืสมยัตน้เริม่อยา่งนีก้อ่น 

อ. เทยีนไชย : อตัราภาษีสรรพสามติตอนนัน้พดูวา่อยา่งไร มนีโยบายอยา่งไรถงึก าหนด
ตอนนัน้ประมาณ 1 บาท 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมใ่ช ่สรรพสามติจรงิๆ เดมิ 1.10 บาทตอ่ลติร พวกน ้ามนัดเีซลไมม่ภีาษี
สรรพสามติ ถงึมกี็นอ้ย แลว้น ้ามนัเตาแทบไมม่ภีาษีสรรพสามติเลย 

อ. เทยีนไชย : แลว้เกณฑก์ารตัง้หรอืการปรบัเป็นอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เนน้เรือ่งของสรรพสามติเราไมรู่ ้

อ. เทยีนไชย : ไมไ่ดม้าอยูใ่นคณะ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมไ่ดม้ารวม เพยีงแตว่า่ราคาน ้ามนัจะขึน้มากๆ แลว้ราคาขายปลกีจะขึน้ 
รัฐบาลก ็จะมาบงัคบัสรรพสามติวา่ใหล้ดภาษีสรรพสามติเพือ่บงัคบัไมใ่ห ้
ราคาหนา้ป๊ัมแพง ขึน้ 

อ. เทยีนไชย : เพราะมหีลายรัฐบาลท าอยา่งนัน้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็จะใช ้แลว้แตรั่ฐบาลชดุไหนจะยอมท าอยา่งไร 

อ. เทยีนไชย : ความจรงิกอ็ยูใ่นกระบวนการแตก่็เป็นอกีสว่นหนึง่คอื ใชท้ัง้ 3 ตวัคอื 

1. คมุราคาหนา้โรงกลัน่ 
2. คมุเรือ่งภาษี 
3. คมุราคาขายปลกี เพือ่จะยนืราคาขายปลกี 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เพือ่จะยนืราคาขายปลกี จดุมุง่หมายอนัดบัแรก คอื เพือ่ยนืราคาขายปลกี
ใหน้านทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ทีผ่มบอกสมยัคณุเกษม โอเปคประกาศขึน้
ปีละ 4 ครัง้ ถา้ 4 ครัง้ ก็จะขึน้ทกุๆ ไตรมาส เราก็บอกวา่ไมไ่หวเพราะทกุ
ครัง้ตอ้งเขา้คณะรัฐมนตร ีก็เลยบอกวา่ไปขอคณะรัฐมนตรเีลยวา่ขึน้ทเีดยีว
ไปเลย สมมตวิา่ขึน้เทา่นีค้อื เป็นกระได 4 ขัน้ ขึน้ใหป้ระชาชนเทา่นีเ้ลย 
อยา่งนอ้ยคงทีถ่งึส ิน้ปี เราก็ขึน้ตัง้แตต่น้ปียาวตลอดทัง้ปลายปี สมมตถิา้
ราคาค านวณแลว้จะเป็นเทา่นี ้ถา้ขึน้โรงกลัน่จา่ยนดิเดยีว ไตรมาสที ่1 ที ่
2 จา่ยนอ้ยกวา่ไตรมาสที ่3 ที ่4 คดิวา่จะท าอยา่งไรกเ็ลยใหม้กีองทนุ
รักษาระดบัราคาน ้ามนัเกดิขึน้ 

อ. เทยีนไชย : กองทนุกเ็ลยเกดิขึน้ในตอนนัน้เพราะรัฐบาลพยายามจะหาคา่เฉลีย่ของทัง้
ปี 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตน้ปีเกบ็เงนิเขา้กองทนุและปลายปีก็จา่ยเงนิออกจากกองทนุ 

อ. เทยีนไชย : กองทนุกเ็ลยเกดิขึน้มาดว้ยเหตผุลนัน้ในยคุคณุเกษม อนันัน้กเ็ป็นครัง้แรก
ทีร่ักษาระดบัราคาจรงิๆ 



ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เรยีกวา่ประกาศกองทนุรักษาระดบัราคาน ้ามนั 

อ. เทยีนไชย : ก็เพราะวา่โอเปคประกาศลว่งหนา้วา่จะขึน้ปีละ 4 ครัง้ 

ดร.จกัรกฤษณ ์: ใช ่4 ครัง้ๆ ละเทา่ไหร ่

อ. เทยีนไชย : มกีฎหมายอะไรไหม เป็นระเบยีบอะไรทีจ่ัดตัง้กองทนุ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมม่ ีจะเป็นประกาศเฉยๆ 

อ. เทยีนไชย : แลว้ก็เริม่เกบ็เงนิเขา้ เก็บเงนิกอ่นแลว้กไ็ปชดเชยทหีลงั 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็เริม่อนันัน้มา พอไตรมาสหลงัๆ มนัไมเ่ป็นไปตามประกาศ มนัสงูขึน้ 
กองทนุถงึเริม่ตดิลบ ตอนตน้กองทนุเป็นบวก พอปลายปีเราก็จะปลอ่ย นกึ
วา่จะเป็นศนูย ์พอไปถงึปลายปีก็ตดิลบ พอครบสิน้ปีคอ่ยขึน้ราคาใหม้าก
ขึน้อกีหน่อยเพือ่จะเกบ็เงนิไวเ้ขา้กองทนุ 

อ. เทยีนไชย : แลว้ไดผ้ลไหมตอนนัน้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็ไดผ้ล ก็เลยเป็นกองทนุรกัษาระดบัราคาน ้ามนัตลอดเลย จนกระทั่งตอน
หลงัเราปลอ่ยราคาขายปลกี ราคาโรงกลัน่จะขึน้ลงตาม FOB CIF 
สงิคโปร ์แตร่าคาทีอ่อก จากโรงกลัน่เรายังคมุเอาไว ้คอืเราไมไ่ดเ้ก็บตอน
ปลาย เราไมไ่ดเ้กบ็สว่นคา่การตลาด แตเ่ราเก็บสว่นทีอ่อกจากโรงกลัน่ 
คอืเราจะประกาศราคาโรงกลัน่ สมยันัน้เกอืบๆ ทกุอาทติยห์รอืทกุเดอืนวา่
โรงกลัน่เทา่นี ้เราเกบ็เทา่นี ้คอืเก็บเงนิเขา้กองทนุหรอืจา่ย จากกองทนุ 
คอืกองทนุจะเป็นตวับรหิารจัดการราคาโรงกลัน่ โดยฝ่ายทีซ่ ือ้จากโรงกลัน่
จะไดร้าคาหนึง่ไป ซึง่จะเป็นราคา x แตบ่วก-ลบ ระหวา่ง x มาจากกองทนุ 
ก็เริม่จากอนันัน้ พอเริม่มกีองทนุแลว้ไมไ่ดท้ิง้ กองทนุก็ท ามาตลอดจน
กระทั่งมาถงึสมยัตัง้ สพช. ตอนนัน้ผมเป็นคนค านวณน ้ามนัมาตัง้แตต่น้
ตลอด คณุปิยสวัสดิเ์ขา้มาใหม่ๆ  งานก็ยงัอยูใ่นกระทรวงอตุสาหกรรม 

อ. เทยีนไชย : เพราะกระทรวงอตุสาหกรรม เป็นผูด้แูลมาโดยตลอด 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: แตท่ีย่งัไมไ่ดจ้ัดตัง้คอืมนัเป็น ad hoc committee ใชร้ปูกรรมการ ใครจะ
เอาเลขามา ก็ขึน้อยูก่บัรัฐมนตร ีบางทใีหร้ัฐมนตรอีตุสาหกรรมเป็นประธาน
อนุกรรมการ บางทกี็ใหรั้ฐมนตรชีว่ยพาณชิยเ์ป็นประธานอนุกรรมการ บาง
ทกี็รัฐมนตรศีลุ ีมาสมยัหลงั รัฐมนตรศีลุเีป็นประธาน ก็เอาคณุปิยสวัสดิ์
จากสภาพัฒนม์าท า ตอนตน้รัฐมนตรศีลุเีอาส านักงานพลงังานแหง่ชาตมิา
ท า แตพ่วกพลงังานแหง่ชาตเิขามงีานมาก เขาก็ ไมไ่ดม้าสนใจงาน
นโยบายมากนัก รัฐมนตรกี็เลยไปเอาพวกสภาพัฒนม์า 

อ. เทยีนไชย : ขอความเหน็เกีย่วกบัการออกนโยบายทีว่า่คมุ เขม้เรือ่งราคาขายปลกี
ตัง้แตย่คุโนน้มาจนถงึกอ่นลอยตวั ในความเห็นคดิวา่นโยบายอยา่งนีจ้ะมี
ผลกระทบอยา่งไรทัง้ตอ่ผูค้า้คอื โรงกลัน่กลุม่หนึง่ ผูบ้รโิภคกลุม่หนึง่ และ
รายไดข้องรัฐ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ทีจ่รงิเรากใ็หร้าคาทีย่ตุธิรรมตลอด คอืถา้เราคมุเขม้ไมย่อมใหเ้ขาขึน้ราคา
และไมไ่ดค้ านงึถงึความเป็นไปไดข้อง ธรุกจิ ผมถอืวา่ไมด่ ีคอืมบีางครัง้ 
บางสมยัทีไ่มใ่หข้ ึน้ราคา 

อ. เทยีนไชย : มนัมผีลกระทบทางลบหรอืไมท่ีท่ าใหธ้รุกจิน ้ามนับา้นเรามอีปุสรรค หรอืไม่
เจรญิเตบิโต หรอืไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: มนัไมถ่งึขนาดนัน้ เนือ่งจากเราไมไ่ดบ้งัคบัเขาจนเขาอยูไ่มไ่ด ้จรงิอยู่
ธรุกจิน ้ามนัอาจจะไมรุ่ง่โรจนห์รอืไมไ่ดก้ าไรเทา่ทีค่วร แตเ่ขามกี าไร
จ านวนหนึง่ 



อ. เทยีนไชย : พออยูไ่ด ้แตไ่มข่ยายกจิการ ไมล่งทนุมากมาย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็มกีารขยาย ตอนหลงัซมัมทิก็ทิง้ไป สว่นนีเ้ป็นสญัญาระหวา่งซมัมทิกบัก
ลาโหม มนัมเีหตผุลอืน่มาประกอบดว้ย แตธ่รุกจิมนัไมรุ่ง่โรจนเ์หมอืนแต่
กอ่น พอมนัเริม่ฝืดเขา้ คา่การตลาดนอ้ยลงทกุท ีเราไปคมุคา่การตลาด
ของเขานอ้ยลง 

อ. เทยีนไชย : เทา่ทีเ่คยสมัภาษณผ์ูค้า้ยคุเดมิๆ เขาบอกวา่ประเทศไทยคา่การตลาด
เทยีบกนัแลว้คอ่นขา้งต า่ คอืคา่การตลาดน ้ามนัเทยีบกบัหลายๆ ประเทศ
คอ่นขา้งต า่มาก นอกจากต า่แลว้ยังไมไ่ดป้รับดว้ย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็เป็นเรือ่งนโยบายสมยัหนึง่ รวมทัง้พวกเราทีอ่ยูใ่นคณะอนุกรรมการดว้ย 

อ. เทยีนไชย : ตอนนัน้คดิถงึประเดน็พวกนีไ้หมวา่มผีลกระทบตอ่ธรุกจิอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็คดิ ธรุกจิพวกนีเ้ขา้ใจยากเพราะ volume สงู ก าไรตอ่หน่วยนอ้ยก็จรงิ 
แตใ่ครม ีvolume สงู ก็จะชอบ แตถ่า้เราเอา volume ต า่ๆ ใหเ้ขารวย พวก 
volume สงูๆ ก ็ยิง่รวยใหญ ่ในการพจิารณาพวกเราสมนันัน้ก็ตอ้งคดิในแง่
นี ้แตผ่มเองก็ไมอ่ยากใหธ้รุกจิมนัลม้เพราะฉะนัน้พยายามทีใ่หเ้ขาไดก้ าไร
สว่น หนึง่ 

อ. เทยีนไชย : แตไ่ดด้ผูลก าไรของบรษัิทดว้ยใชไ่หม 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ดดูว้ย แตเ่ราจะไมด่ทูกุบรษัิท ก าไรเราก็ดไูมไ่ด ้แตเ่ราก็ตอ้งตัง้มาตรฐาน
ไว ้ถา้ขายน ้ามนัเดอืนหนึง่กีล่า้นลติรตอ่เดอืน เขาจะพอใจอยา่งไร เราก็มา
คดิวา่ผูจ้ัดการจะกี ่พันบาท คอื เราจะคาดดตูน้ทนุโดยทีเ่ป็นสมมตุฐิาน
ของเรา สว่นเขาจะไปจา่ยมากหรอืจา่ยนอ้ยก็ไมเ่กีย่ว เราก็มตีวัเลขของเรา 
สว่นใหญก่ระทรวงพาณชิยจ์ะบอกมาหรอือาจจะไปสอบถาม เรามพีาณชิย์
จังหวัดอยูท่ั่วไป แตก่น็านๆ จะมกีารขยับใหเ้สยีท ีจรงิๆ สมยันีบ้รษัิทน ้ามนั
พอใจมากกวา่เมือ่เทยีบกนัแลว้ 

อ. เทยีนไชย : จะพดูพาดพงิถงึนโยบายรัฐบาลปัจจบุนัไปดว้ย เพราะเป็นเรือ่งเดยีวกนั 
หลงัจากลอยตวัปี 2534 แลว้กใ็ชม้าจนถงึปีปัจจบุนั ปี 2545-2546 รัฐบาล
ก็กลบัมาคมุราคาในชว่งสัน้ๆ เพราะมวีกิฤตน ้ามนั รัฐบาลก็มาประกาศคมุ 
คดิวา่นโยบายทีร่ัฐบาลทักษิณ ท าอยูท่กุวันนีจ้ะเหมอืนกบัยคุเดมิไหม 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ทีจ่รงิก็กลบัไปคลา้ยๆ กบัยคุเดมิ แตว่า่ตราบใดทีร่าคาน ้ามนัขึน้-ลงมาก ก็
คงตอ้งใชน้โยบายควบคมุ อยา่งรัฐบาลทักษิณท าเพือ่ใหก้ารคา้ไมห่วอื
หวาเกนิไปหรอืเพือ่ใหร้าคาสนิคา้ ไมข่ึน้มาก ขึน้แลว้ก็ไมล่ง ผมเหน็ดว้ยที่
จะท า แตท่ีท่ ามาปี 2534 ผมกว็า่ด ีแตต่อนนัน้สถานการณ์ของโลกมนัอยู่
ในสภาวะปกต ิแตถ่า้อยูใ่นสถานการณ์ทีไ่มป่กต ิน ้ามนัเป็นสนิคา้ทีส่ าคญั
อนัหนึง่ของประเทศ กต็อ้งหนัมาคมุราคา มกีารควบคมุจากรัฐบา้ง มฉิะนัน้
จะออกไปนอกระบบมากเกนิไปเวลาขาดแคลน ถา้ไมข่าดแคลนกไ็ม่
เป็นไร 

อ. เทยีนไชย : เห็นดว้ยไหม ระยะหนึง่หลงัจากเหตกุารณ์วกิฤตผา่นไปแลว้ก็ควรจะ
กลบัไปลอยตวั สมมตวิา่ยงัคมุอยา่งนีต้อ่ไปจะเหมาะสมกบัประเทศไทย
ไหม 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ก็ควรจะเป็นอยา่งนัน้ ทีจ่รงิก็แลว้แตน่โยบายรัฐบาลซึง่กใ็ชไ้ดท้ัง้ 2 วธิ ีวธิี
ทีค่มุเราก ็ไมไ่ดค้มุจนบรษัิทน ้ามนัอยูไ่มไ่ด ้สมมตเิขาถามวา่ตอนนีค้มุ
อะไร คมุเพือ่ใหค้า่ใชจ้า่ยของประชาชนไมเ่พิม่ขึน้ไปทนัทยีามมี
วกิฤตการณ ์

อ. เทยีนไชย : คอื ถา้มองในแงป่ระชาชนคมุจะดกีวา่ 



ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ถา้เราปลอ่ยใหข้ึน้วบูวาบไป น ้ามนัอาจขึน้ไปถงึ 40 ดอลลา่ร ์

อ. เทยีนไชย : อาจจะท าใหค้า่ครองชพีประชาชนสงู เพราะสนิคา้ขึน้ราคา 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: อนันีเ้ป็นนโยบายของรัฐบาลทีจ่ะตอ้งมาดวูา่จะมผีลกระทบกบัประชาชน 
หา้งรา้นมากนอ้ยแคไ่หน รวมทัง้การสง่ออก 

อ. เทยีนไชย : หลงัจากนัน้ไปแลว้น่าจะกลบัมาลอยตวั 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่ถา้ไมข่ ึน้ ตอนนัน้จะบอกวา่ไมเ่กนิ 17 บาท คนก็รูส้กึวา่รับได ้กอ็ยู่
อยา่งนัน้ คอื คา่ครองชพีนิง่ 

อ. เทยีนไชย : นีค้อืเหตผุลทีรั่ฐบาลใชเ้พือ่ใหค้า่ครองชพีไมข่ึน้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่ไมอ่ยา่งนัน้อาจจะถงึ 18-19 บาท 

อ. เทยีนไชย : นักวชิาการออกมาคดัคา้นกนัมากพอสมควรในเรือ่งการคมุราคา อยาก
ทราบความคดิเหน็เพราะ ดร. จกัรกฤษณ์ คมุราคาเรือ่งนีม้าตลอดเห็น
อยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ทีค่มุราคาเพือ่ใหส้นิคา้ทีจ่ าเป็นภายใน ประเทศอยา่งอืน่คงทีไ่ปดว้ย คอื 
ถา้มนัขึน้นดิหน่อยรัฐบาลจัดการไดก้ไ็มม่ปัีญหา ถา้ไมไ่ดร้ัฐบาลก็ขึน้ราคา
อยูด่ ีสมมตกิองทนุตดิลบมาก มนักต็อ้งขึน้ราคาไมใ่ชจ่ะคมุจนกระทั่ง
อตุสาหกรรมอยูไ่มไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : คดิวา่ไมม่ผีลลบตอ่อตุสาหกรรม ในการใชน้โยบายคมุราคา 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ผลลบโดยตรงคงไมม่ ีคมุแบบประเทศไทยคมุมา ถา้คมุแลว้ไมพ่จิารณา
ตน้ทนุเลย ใครเขาจะอยูไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : ขอทราบแนวความคดินโยบายการอนุญาตใหม้กีารจัด ตัง้โรงกลัน่ของ
ประเทศไทย ตัง้แตย่คุตน้วา่ตอนนัน้แนวความคดิเป็นอยา่งไร เพราะ
รัฐบาลบอกวา่ธรุกจิโรงกลัน่เป็นธรุกจิหลกัทีส่ าคญัตอ่ความมัน่คงของ 
ประเทศถงึเขา้มาควบคมุการจดัตัง้และการขยายก าลงัการกลัน่มาโดย
ตลอด ถอืวา่เป็นธรุกจิทีต่อ้งมกีารขออนุญาตจากรัฐบาลอยา่ง เขม้งวด 
และจะตอ้งพจิารณามกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัรัฐบาล และมกีารโอน 
ทรัพยส์นิเป็นสมบตักิบัรัฐบาลดว้ย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนตน้กอ่นทีผ่มเขา้มาในวงราชการ ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 การ
ใชน้ ้ามนัเพิม่มากขึน้ รัฐบาลไทยเองกเ็ห็นความส าคญัของน ้ามนัตอนที่
เกดิสงครามโลกครัง้ที ่2 วา่มกีารขาดแคลนน ้ามนั นีเ้ป็นความเห็นสว่นตวั 
ถงึตัง้องคก์ารเชือ้เพลงิขึน้มาเพือ่จะ ก ากบัดแูลการใชน้ ้ามนัเพือ่อยา่งนอ้ย
เป็นส ารองเอาไวส้ าหรับทหาร สมยักอ่นน ้ามนัเป็นของบรษัิทตา่งชาติ
ทัง้นัน้ ถงึมอีงคก์ารเชือ้เพลงิเขา้มากย็ังใชอ้ยูอ่ยา่งนัน้ องคก์ารเชือ้เพลงิ
น าเขา้มา แตเ่ป็นตวัทีร่ักษาสมดลุราคาขายในประเทศ โดยเฉพาะลกูคา้ 
รายใหญข่องประเทศ ในสมยันัน้กค็อืราชการ องคก์ารเชือ้เพลงิกผ็กูขาด
ในการขายราชการ และส ารองส าหรับราชการทหารจรงิๆ แลว้ทัง้รายรับ-
รายจา่ยตา่งๆ ทีไ่ดม้า ก็ไดจ้ากองคก์ารเชือ้เพลงินัน้เอง ก็ไมถ่งึกบัผกูขาด 
ก็มคีนอืน่ดว้ย แตก่ารทีจ่ะมาขายน ้ามนั รายไดด้มีากนอ้ยแคไ่หน ผมคดิวา่
รัฐบาลสมยันัน้โดยเฉพาะรัฐบาลทหารก็ยิง่มองเหน็รายไดจ้ากการคา้ 
น ้ามนัวา่ควรจะเป็นสว่นหนึง่ของรัฐ 

อ. เทยีนไชย : แตแ่นวนโยบายจะเป็นการคมุโรงกลัน่ไมใ่หข้ยายตวั 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนแรกยงัไมม่โีรงกลัน่ ก็มโีรงกลัน่เล็กๆ คอืโรงกลัน่ทหารทีฝ่าง แลว้มา
สรา้งที ่บางจาก ซึง่เป็นเรือ่งทางฝ่ายทหารทีเ่ขาท ากนั ตอนนีร้ะเบยีบ



ราชการตา่งๆ ไม ่คลอ่งตวัก็เป็นเรือ่งของทหารเขา้ไป พอเริม่ปี 2503 
ตอนนัน้ผมยงัไมไ่ดเ้ขา้มาใน ราชการ ผมยงัอยูข่า้งนอกชว่งนัน้ แตรู่ส้กึวา่
จอมพลสฤษดิป์ระกาศเรือ่งนีข้ ึน้มา อาจจะเพราะนายเชาวเ์องดว้ยก็ได ้ผม
เดาเองนะ นายเชาวเ์ป็นตน้ความคดิ ทีเ่ขาบอกวา่รฐับาลควรจะตัง้โรงกลัน่ 
โดยเชลลถ์อืหางอยูว่า่ประเทศไทยควรจะมโีรงกลัน่ แลว้ จะท าอยา่งไรที่
จะใหไ้ดข้อ้เสนอทีด่ ีเขามายดึหวัหาดในการตัง้โรงกลัน่ในประเทศไทย
คลา้ยวา่ปรมิาณคงจะสงูขึน้แลว้ เชลลก์็มาทีส่งิคโปร ์แลว้ก็เป็นผูจั้ดหา
น ้ามนัรายใหญ ่เพราะฉะนัน้เชลลก์ต็อ้งการมายดึหวัหาดในประเทศไทย 
อยา่งโรงกลัน่ไทยออยล ์ตัง้ดว้ยทนุ 10 ลา้นบาทเทา่นัน้ สว่นอืน่ก็เป็น
เงนิกูท้ีเ่ชลลใ์หม้า คลา้ยวา่ค ้าประกนั เงนิกูโ้ดยเชลลนั์น้เป็นเรือ่งของไทย
ออยล ์แตว่า่ชว่งนัน้ท าโดยไมไ่ดใ้ชเ้งนิมาก นัน้เป็นความคดิตอนแรก 
ความคดิแบบนีเ้ขาคงคดิวา่ท าอยา่งไรจะมาออ่ยเหยือ่กบัรัฐบาลทีจ่ะยอม
อนุญาต ใหต้ัง้  

อ. เทยีนไชย : คอืเขามาเสนอผลประโยชน ์อนันีไ้มใ่ชรั่ฐบาลไปเรยีกเก็บเขา 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ผมวา่ไมใ่ช ่ตอนนัน้ผมไมรู่ ้ตอนตน้ก็คอื เขาเสนอผลประโยชน ์รวมทัง้จะ
โอนให ้รัฐบาลหลงักีปี่ ก็คอืท าใหเ้ขาสรา้งโรงกลัน่ถกูดว้ย เรือ่งโอนเป็น
ของรัฐบาลกข็อยกเวน้ภาษีไดด้ว้ย 

อ. เทยีนไชย : เป็นเรือ่งเอกชนเสนอให ้

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: อนันีผ้มไมรู่ ้คอืมาจากขอ้วเิคราะหข์องผม คอืมกีารเจรจา แตเ่ขาไมไ่ดท้ า
คนเดยีวอาจจะประกาศทั่วไปใหเ้สนอตัง้โรงกลัน่ แตว่า่ทางไทยออยลเ์ขา้
มา ทางรัฐบาลก็คงไมรู่จ้ะเอาผลประโยชนอ์ะไรด ีใครจะใหผ้ลประโยชน์
รัฐบาลดทีีส่ดุ คอืไปเสนอใหจ้ะไดช้นะการประมลู หรอืการเสนอการตัง้โรง
กลัน่ใหร้ัฐบาลอนุญาตใหก้็เป็นจดุเริม่ พอเสร็จก็มาถงึซมัมทิกเ็ขา้มาเห็น
โรงกลัน่ทหารอยูก่็มาขอเชา่โรงกลัน่ แตเ่ชา่ก็มาสรา้งโรงกลัน่ ขยายโรง
กลัน่ดว้ย เชา่รวมหมดมกีารใหผ้ลประโยชนก์บักลาโหม อยา่งซมัมทิเขาก ็
ยกเวน้เป็นยทุธปัจจยั เพราะเป็นของกลาโหม เพราะฉะนัน้ผลประโยชนท์ี่
เขาเอา เขา้มาทัง้หมดก็ไมเ่สยีภาษี สว่นไทยออยลก์็มาไมต่อ้งเสยีภาษี
เพือ่จะยกใหก้ระทรวง อตุสาหกรรม แตพ่อดกีฎหมายสง่เสรมิการลงทนุ
ออกมาเขาถงึมอบไทยออยลใ์หก้ระทรวง อตุสาหกรรมควบคมุ แตอ่ยู่
ภายใตพ้ระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ 

อ. เทยีนไชย : เพราะฉะนัน้ จรงิๆ รัฐบาลไมม่นีโยบายกดีกนัการตัง้หรอืขยายโรงกลัน่ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: คอืไมม่อีะไรโดยตรง เป็นแตเ่พยีงวา่ตอนนัน้เขา้มาก็มองวา่หลายๆ รายนี้
เขา้มาผกูขาดในประเทศไทยอยู ่2 ราย ผกูขาดในการผลติ อกีเรือ่งหนึง่
คอืการเสนอราคาก็มกีาร พดูกนัในคณะอนุกรรมการเอง คอืกฎหมายของ
เราจะมภีาษีอยู ่30-35% จากผลก าไร ในทีป่ระชมุก็มกีารพดูกนัวา่การคา้
ทีม่ภีาษีหลายระดบั และก็มองวา่ภาษีอยา่งโรงกลัน่ไมใ่ช ่30% ควรเป็น 
60% มนัเป็นสนิคา้ผกูขาด เขา้มายดึหวัหาดอยูใ่นประเทศ ตลาดมนั
แน่นอนแทบไมต่อ้งสง่ออกไปไหน นอกจากเหลอืใชน้ดิหน่อย เราคดิวา่
น่าจะเก็บภาษีมากกวา่ 30% จากผลก าไร และสบืเนือ่งจากเดมิทีเ่ป็น
ขอ้เสนออยูเ่ดมิ ถา้ไปดสูญัญาขยายโรงกลัน่ตอนแรกโรงกลัน่ตอ้งจา่ย
ภาษี 60% สมมตกิรมสรรพากรเกบ็ 30% เขากต็อ้งจา่ยใหเ้รา 30% เขา้
กระทรวงอตุสาหกรรม คอืเราก าหนดไวท้ี ่60% ทแีรกจะเกบ็เขา 30% 
เดีย๋วกรมสรรพากรประกาศ 40% เขากต็อ้งโดนเป็น 70% สง่มาให ้
กระทรวง 60% ลบดว้ยภาษีกรมสรรพากร ถา้ภาษีกรมสรรพากรประกาศ
มา 35% คณุก็จา่ย 25% คอืไมเ่กนิ 60% ถา้เรามองแลว้เป็นภาษีที่



เหมาะสม แลว้ทีโ่รงกลัน่ จะจา่ยใหร้ัฐบาลเพือ่เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย 
อนันีก้เ็ป็นการดงึโรงกลัน่เอสโซด่ว้ย เอสโซส่มยัจอมพลถนอมเป็น
โรงงานผลติยางมะตอยแตย่างมะตอยขายนดิเดยีว น ้ามนัขายมากกวา่ ที่
จรงิเบนซนิก็ออกมาแตข่ายไมไ่ด ้กลัน่ไมไ่ด ้เขากส็ง่ไปกลัน่ทีซ่มัมทิที่
บางจาก เป็นการเลีย่งใหค้ณุผลติ เบนซนิกก็ลายเป็น by product ขาย
โดยตรงไมไ่ด ้คอืท าใหม้นัยุง่ยากขึน้ไปอกีนดิ คอื สมยันัน้แตล่ะคน
ตอ้งการผกูขาด สมมตไิทยออยลเ์ขา้มาบอกวา่จะใหค้นอืน่เขา้มาตัง้โรง
กลัน่ไมไ่ดภ้ายในระยะ 10 ปี การผกูขาดก็ตอ้งมกีารดิน้รนทีจ่ะเพิม่ก าลงั
ตา่งๆ เขา้มาในประเทศ เพราะรูว้า่ก าลงัการผลติสงูขึน้ ซึง่ ราชการรูด้แีต่
วา่นโยบายก าหนดใหเ้ราไมส่ามารถท าอะไรได ้เรากพ็ยายามวางกฎหมาย 

    ทีไ่มใ่หม้นัเหลือ่มล ้ากนัมาก ถงึเอสโซเ่สนอเขา้มาเป็นโรงกลัน่ตอ้งมา
จา่ยเงนิใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่จะ ไปเป็นผูป้ระกอบการเต็มตวั 
เพราะเราจะไดเ้อาเงนิตวันีไ้ปสรา้งโน่นสรา้งนีท่ีไ่ดจ้ากเอสโซ ่หรอืสง่คน
ไปเรยีนเมอืงนอก คอืเราไมไ่ดเ้อาเงนิเขา้กระเป๋าเรา 

อ. เทยีนไชย : ตอนนัน้นโยบายของรฐับาลไดค้ านงึถงึความสมดลุ ปรมิาณการกลัน่ การ
ใชภ้ายในประเทศ และการน าเขา้ นโยบายเป็นอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สมยัหนึง่ที ่BOI ค านวณจ านวน demand/supply ถา้มนัวกิฤตมาก เราไป
ค านวณมนัจะยิง่ยุง่ยาก ถา้เราไปค านวณ พวกทีอ่ยูก่็สบาย เพราะวา่จะไม่
มคีูแ่ขง่เขา้มา ถา้เราปลอ่ยฟรมีนัก็จะเขา้มามาก มนัก็ขึน้อยูก่บั
อตุสาหกรรม สมยัหนึง่นมขน้หวานมตีัง้มากมาย เพราะมนัมมีาโรง 2 โรง 
แลว้มายืน่ 5 โรง 6 โรง แลว้กไ็ปเป็น 10 โรง แตล่ะโรงก็วิง่เขา้กรรมการ 
BOI ทีจ่ะอนุมตั ิถา้ไมอ่นุมตัริายนีก้ไ็ปกลวัรายโนน้ พดูถงึกรรมการ 
เจา้หนา้ทีค่ดิวา่ควรจะเพิม่อกี 3 โรง ในขณะนัน้ถา้คดิ demand/supply 
ของประเทศ แตเ่ขา้กรรมการพจิารณาไมห่มด ปรากฏวา่อนุมตัหิมดเลย 5 
โรง แตต่อนหลงัก็เจ๊ง 

อ. เทยีนไชย : แตเ่คยพจิารณาถา้มกี าลงักลัน่ภายในประเทศ มนัจะมคีวามมัน่คงตอ่
ประเทศมากกวา่ทีเ่ราน าเขา้น ้ามนัส าเร็จรปู 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ถา้เขามเีงนิมาลงทนุกป็ลอ่ยเขามาลงทนุเถอะ เวลาเจง๊ก็เงนิของเขา แต่
ประเทศเสยีหายบา้งนดิหน่อย แตถ่า้เรามองความตอ้งการเพิม่ขึน้ทกุปี ถา้
เขาท าการผลติเกนิก็เรือ่งของเขา 

อ. เทยีนไชย : เหมอืนอยา่งโรงปนู เขาจะสรา้งเทา่ไหรก่็ได ้

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: สมยัหนึง่โรงปนูซเีมนตข์องไทยก็ไมย่อมใหใ้คร เขา้ กวา่ปนูซเีมนต์
ชลประทานจะผลกัดนัเขา้มากอ่นพระราชบญัญัต ิกบัหมอ่มหลวงชชูาติ
ตอนนัน้เป็นอธบิดกีรมชลประทานถงึมปีนูซเีมนตช์ลประทาน เกดิขึน้ ตอน
หลงัสมยัพวกคณุประภาสก็เอานครหลวงขึน้มา ทีจ่รงิแลว้ก็เป็นตลาดเสรี
มนัก็ดกีวา่ทีจ่ะไปควบคมุเขา 

อ. เทยีนไชย : ในแง่ของกระทรวงอตุสาหกรรมไมเ่คยกดีกดัใครเลย คดิวา่อยากใหเ้ปิด
เสรอียูแ่ลว้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่สว่นใหญแ่ตล่ะยคุก็แลว้แตล่ะคนทัง้หมด อยูท่ีค่น บางคนบอกวา่ถา้ฉัน
เป็นผูอ้นุญาตมนัเป็นผูม้อี านาจ ฉันอาจจะใชอ้ านาจในทางไหนก็แลว้แต ่
แตส่มยัหนึง่สมมตกิองเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมจะคมุโรงน ้าแขง็ ไมใ่ชเ่ราอยา่งเดยีวก็มหาดไทยดว้ย จะเป็น
การเอาระบบเศรษฐศาสตรเ์ขา้มาแลว้มาคมุ แมแ้ตร่ถยนตจ์ ากดัเทา่นัน้
แบบเทา่นีแ้บบ อนันีม้องไดท้ัง้ 2 อยา่ง คอื พอดา้นหนึง่มากมนั 



    ก็เฟ่ือง ควรจะคมุ แตอ่กีดา้นหนึง่ถา้คมุจะขออนุญาตทตีอ้งมาหาฉัน โดย
ทีอ่าจจะมขีอ้แลกเปลีย่นทางการเมอืงก็แลว้แต ่ตอนนัน้ผมเป็น
ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม สมยัคณุสปิปนนทเ์ป็น
รัฐมนตร ีผมเสนอยกเลกิควบคมุเกอืบทัง้หมด 

อ. เทยีนไชย : เพราะฉะนัน้ก็อยา่งนีม้าตลอด 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: โรงกลัน่เป็นอกีอนัหนึง่เพราะมกีองอกีกองหนึง่ 

อ. เทยีนไชย : การตอ่สญัญาโรงกลัน่ไทยออยลม์ปัีญหาอะไรไหม 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เดมิเซน็สญัญาเอาไว ้10 ปี ตอนทีเ่ขาผลติมาได ้3 ปีกวา่แลว้ขอขยาย 

อ. เทยีนไชย : การตอ่รองเป็นอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: การตอ่รองไมม่อีะไรมาก เมือ่เขามาขยายกย็ังใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมอยู ่
เขาก็ตอ้งขยายเวลาการท างานของเขา สมมตติัง้โรงกลัน่มา 10 ปี โรง
กลัน่เวลาขยายแลว้ไมรู่ว้า่โรงไหนโรงแรก โรงทีส่อง เพราะไมไ่ดไ้ป
สรา้งใหม ่มนักไ็ป merge กนัในโรงนัน้ เขาก็ขอเป็น 17 ปี สมมตเิดมิเขา
สรา้งเสร็จยังมเีวลาอกี 3 ปี สญัญาจะหมดเขาก็เพิม่อกี 7 ปี เพราะวา่โรง
กลัน่ผลติตรงนีไ้ด ้เพราะฉะนัน้โรงกลัน่ที ่2 รวมกบัโรงกลัน่ที ่1 ผลติได ้
อกี 10 ปี เขายดืออกเป็น 17 ปี ตอนนัน้ขยายครัง้แรกยงัไมห่มด เขากม็า
ขยายครัง้ที ่2 เราถงึมาพจิารณาวา่ตอ้งการใหบ้รษัิท ปตท. เป็นบรษัิท
น ้ามนัแหง่ชาต ิเมือ่มกีารตัง้ ปตท. มาแลว้ก็รวมองคก์ารเชือ้เพลงิเขา้ไป 
รวมองคก์ารกา๊ซธรรมชาตเิขา้ไปอยู ่ปตท. เขาถงึพยายามใหโ้รงกลัน่ไทย
ออยลเ์ป็นสว่นหนึง่ของรัฐดว้ย คอื ใหร้ัฐมารว่มการผลติดว้ย ทางดา้นซมั
มทิเราไมส่ามารถทีจ่ะไปยุง่ไดเ้พราะเป็นเรือ่งของทหาร แตไ่ทยออยลอ์ยู่
ภายใตก้ารควบคมุของกระทรวงอตุสาหกรรม ก็พยายามเจรจาวา่ขอรว่ม
ทนุ คณุจะขยายกข็ยายในการรว่มทนุ ไทยออยลส์มยันัน้รัฐบาลไมไ่ดอ้อก
สตางคเ์ลย เราเอาเงนิทีจ่ะไดปี้ละเทา่ไหร่ๆ  มาจา่ยชดเชย ทีจ่รงิจะตอ้ง
เป็นกระทรวงอตุสาหกรรม แตก่ระทรวงอตุสาหกรรมไมส่ามารถจะถอืหุน้
บรษัิทหา้งรา้นได ้เพราะตามกฎหมายไทยใหก้ระทรวงไปท าการไดต้อ้งให ้
กระทรวงการคลงั แตเ่นือ่งจากตัง้ ปตท. ใหม่ๆ  เราก็มองวา่เอา ปตท. 
ดกีวา่ เพราะถา้ใหก้ระทรวงการคลงั เราขาดการควบคมุ หมายความวา่
กระทรวงอตุสาหกรรมไมยุ่ง่ และเราก็วางเกณฑไ์มไ่ด ้ก็เลยให ้ปตท. มา
ถอืหุน้ โดยทีฝ่่ายโรงกลัน่ตอ้งกูเ้งนิมากอ่น โดยทีใ่ห ้ปตท. ถอืหุน้ 49% 
เป็นความคดิทีผ่มชว่ยคดิดว้ย เพือ่ไมใ่หเ้ป็นรัฐวสิาหกจิใหส้ านักงาน
ทรัพยส์นิฯ ถอือกี 2 % ถงึไดเ้กดิอนันีข้ ึน้ 

อ. เทยีนไชย : ท าไมเอา ปตท. ไปถอืหุน้กบัเชลล ์และคาลเท็กซ ์

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: นัน้เป็นเรือ่งภายหลงัผมไมเ่กีย่ว 

อ. เทยีนไชย : คอืรัฐอยากจะมกีารควบคมุในธรุกจิ ดแูลว้เหมอืนวา่รัฐอยากจะมสีว่นรว่ม 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เดมิเอสโซม่ากอ่นคาลเท็กซ ์เอสโซผ่ลติยางมะตอยและตอ่มาเขาก็ขอ
ขยาย เรากข็อเขา้ไปรว่มหุน้ดว้ย รูส้กึเขาไมย่อม เขาใหเ้ป็นกรรมการก็
เจรจาอยูน่านกวา่เอสโซจ่ะยอม คอื ตอ้งมฝ่ีายเรารบัรูก้ารท างานของเขา 
การท าโรงกลัน่จะไดรู้ว้า่มรีายไดม้ากนอ้ย แคไ่หน เครือ่งมอืก็ม ีปตท. 
เป็นรายใหญท่ีจ่ะท า ปตท. ไดเ้ปรยีบตรงนี ้จากการ ถอืหุน้ไทยออยล ์
ปตท. ไมไ่ดจ้า่ยเงนิเลย กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นคนจา่ย เอาเงนิทีไ่ทย



ออยลส์ง่มาใหเ้รา เราสง่คนืใหก้บัผูถ้อืหุน้ของไทยออยล ์สว่นทีเ่ป็น
เอกชนใช ้เจา้หนีเ้ขาและหุน้นัน้ก็เป็นของ ปตท. 

อ. เทยีนไชย : เป็นค าถามสดุทา้ย สถาบนัทีด่ร.จักรกฤษณ ์ท าอยูเ่ป็นเรือ่งของการเพิม่
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และการอนุรักษ์พลงังาน ขอเรยีนถามถงึ
ความเห็นตอ่แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการ 
อนุรกัษ์พลงังานของประเทศไทยเทา่ทีร่ฐับาลท ามา และนโยบายเหลา่นี้
เป็นอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เรือ่งนีผ้มพดูไดย้าก เทา่ทีผ่มไดเ้ลา่มาเพราะตวัผมอยูใ่นเหตกุารณ์ตลอด 
แตอ่ยา่งนีจ้ะไปใหค้วามเห็นอะไรไมไ่ดม้าก 

อ. เทยีนไชย : สถาบนัท าเรือ่งประสทิธภิาพพลงังานอยา่งเดยีวเลยหรอืเปลา่ สถาบนัเป็น
สว่นหนึง่ของใคร 

ดร.จกัรกฤษณ ์: ทีจ่รงิผมตัง้ขึน้มาเอง คอื ผมมาเป็นกรรมการของศนูยอ์นุรักษ์พลงังาน ซึง่
กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังานกอ่ตัง้ขึน้ โดยทีส่ภาอตุสาหกรรมขอนายก
ฯ เปรมทีจ่ะเอาเงนิ สว่นหนึง่มาท า เพือ่สรา้งจติส านกึในการประหยัด
พลงังาน ถงึเกดิศนูยอ์นุรักษ์พลงังานขึน้ เมือ่เกดิขึน้มาแลว้ไมเ่ป็นนติิ
บคุคล โดยมตคิณะรัฐมนตรใีหต้ัง้ศนูยอ์นุรกัษ์ฯ แตบ่อกวา่ไมต่อ้งการให ้
เป็นราชการก็ใหพ้ยายามไปองิบรษัิทหา้งรา้น เดมิอาจจะใหค้วามคดิวา่ให ้
อยูใ่ตส้ภาอตุสาหกรรม ซึง่ตอนนัน้ยงัเป็นสมาคมอตุสาหกรรมไทย ตอน
ยังไมม่อีะไรเทา่ไหร ่คอื ใหเ้ราเอาศนูยอ์นุรกัษ์ฯ ไปอยูก่บัสภา
อตุสาหกรรม สมยันัน้ไปตัง้แลว้ก็ไปขอเงนิไดม้า 8 ลา้น 5 ปี ก็คอื 40 
ลา้น เป็นเงนิรัฐบาลใหกู้ ้เอามาใชจ้า่ยในศนูยอ์นุรักษ์ฯ และก็บอกวา่หลงั
จากนัน้ก็ใหเ้ลีย้งตวัเอง แตว่า่ไมเ่ป็นนติบิคุคล ตอนไมเ่ป็นนติบิคุคล ถา้
เราไปท างานกบัเอกชน พอมาเซน็สญัญากบัเราเขาก็ไมไ่ดด้วูา่เราเป็นนติิ
บคุคลจรงิหรอืเปลา่ จนกระทัง่บางอยา่งศนูยอ์นุรักษ์ฯ อยากไปรบังาน
ราชการ พอรับงานราชการ ฝ่ายทีเ่ขาจา่ยเงนิขา้ราชการเขามนัีกกฎหมาย 
เขาก็บอกวา่ไมเ่ป็นนติบิคุคล เขาจา้งไมไ่ด ้จงึไปใชน้ติบิคุคลของ
กระทรวงอตุสาหกรรมคอืบางเรือ่งทีจ่ะตอ้งไปท าก็ใหส้ภา อตุสาหกรรมไป
ยืน่ในนามของสภาอตุสาหกรรม แลว้ไดง้านมา ศนูยอ์นุรกัษ์ฯเป็นเอกเทศ 
อนันีเ้ป็นความคดิทีศ่นูยอ์นุรักษ์ฯ ท าอยู่ 

    ผมเริม่เป็นผูแ้ทนสว่นราชการของศนูย ์อนุรกัษ์ฯ มานานแลว้ จติใจของ
คนท างานตกต า่วา่ศนูยฯ์ จะอยูห่รอืไมอ่ยู ่เราคดิวา่น่าจะมนีติบิคุคลอะไร
ไปรองรับสกัอนั ก็มผีม คณุพนิจิ เป็นผูอ้ านวยการศนูยฯ์ คนแรก และก็ ดร. 
อทิธ ิไปหาเงนิจากมลูนธินิายเชาว ์ตอนนัน้คณุโสภณ สภุาพงษ์ เขายังอยู่
บางจากไปขอเงนิเขามาบา้ง เงนิทองเราเองบา้ง ก็เลยตัง้มลูนธินิีข้ ึน้ ก็
เป็นมลูนธิปิระสทิธภิาพพลงังาน คอืคดิวา่ถา้ศนูยฯ์ นี ้รัฐบาล ตดัหาง
ปลอ่ยวัดเรากจ็ะเอาคนของศนูยม์าอยูใ่นมลูนธินิีไ้ด ้แลว้กพ็ยายามให ้
ศนูยฯ์ เขา้มาอยูใ่นมลูนธิ ิเพราะวา่ชว่งทีต่ัง้สถาบนัไทยเยอรมนั ตัง้สถาบนั
เพิม่ผลผลติ หรอืสถาบนัหลายๆ อยา่งในกระทรวงอตุสาหกรรม เราก็เอา
มลูนธิขิองกระทรวงฯ อนัหนึง่ทีเ่ป็นเงนิขายสนิคา้ไดล้า้นกวา่บาท แลว้ก็
จดมลูนธิไิว ้แลว้กเ็ป็นมลูนธิติาย คอืไมไ่ดท้ าอะไรเลย เกบ็แตด่อกเบีย้ 
ตอนหลงัไทย-เยอรมนัเขา้มา โดยบอกวา่จะใหเ้ครือ่งจักร แลว้สง่คนเขา้
มาดว้ย และไมต่อ้งการใหค้นอยูใ่นราชการ เพราะอยูใ่นราชการก็มกีารtry 
out ไปแลว้ จากทีโ่ครงการเขาเลกิไปแลว้แบบเอกชน ทางกระทรวง
อตุสาหกรรม ก็มาน่ังคดิดวูา่จะท าอยา่งไร กใ็ชม้ลูนธิ ิกระทรวงฯ มสีถาบนั
ตา่งๆ สถาบนัยานยนต ์สถาบนัอเิล็คโทรนคิ 8-9 สถาบนั อยูใ่นมลูนธิ ิแต่



ละสถาบนัก็มเีงนิตา่งหากกไ็ม ่เกีย่วขอ้ง เวลาใชน้ติบิคุคลกใ็ชข้องมลูนธิ ิ
ปลายปีมเีงนิกูเ้ขา้บญัชทีัง้ 9 สถาบนัมา รวมกนั ก็สง่ให ้กทม. เทา่นัน้เอง 
เป็นสถาบนัรวมซึง่อนันีเ้ราก็มองอยา่งนี ้ทางนีเ้ป็นฝ่ายของเรา ไมอ่ยูใ่ต ้
กระทรวงอตุสาหกรรม ไปอยูใ่ตก้รมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน ทางกรมฯ 
อาจจะคดิคนละอยา่ง คอืมหีน่วยงานราชการอืน่ๆ มาอยูใ่นกรรมการศนูยฯ์ 
มาก กย็ังดงึๆ กนัอยูว่า่ศนูยฯ์ จะเป็นไปอยา่งไร จะเขา้มลูนธิกิ็ไมไ่ด ้จะมา
ตัง้เอง จะมาเอาเงนิรัฐบาลก็ไปตัง้ได ้คอื มพีวกกระทรวงการคลงั 
กรมบญัชกีลางมาอยู ่เป็นกรรมการหลายๆ คน พวกนีเ้ขาจะมรีะเบยีบ
การเงนิ เขาเขม้งวด ไหนๆ ส านักงาน ก็ตัง้มาแลว้ เราก็ด าเนนิการไป
เรือ่ยๆ โดยหางานจาก สพช. ทีเ่ขามสีนับสนุนอะไรตา่งๆ หางานมาท า แต่
งานจดุใหญท่างนีค้อื ผมบอกวา่ฝ่าย สพช. จะใหท้างดา้น นักวชิาการไป
คน้ควา้ ไปคดิอะไร แตพ่วกนีเ้ขา้มาแลว้ไปเก็บใสล่ิน้ชกั แตผ่มมกัจะท า
อะไรทีเ่ป็นรปูธรรม อยา่งเชน่ มลูนธิไิปปรับปรงุเตาหรอืไปขยายเตา
เซรามคิมเีป็น 1,000 เตา ซึง่ถา้ใชก้า๊ซฯ เปลอืงมาก ท าอยา่งไรทีจ่ะได ้
เตาเผาเซรามคิทีใ่ชก้า๊ซฯ นอ้ยลง กไ็ดแ้บบมาจากเยอรมนัมาชว่ย คอืการ
ควบคมุกา๊ซฯ ใหด้ขี ึน้ มนัจะลดกา๊ซฯ ในการเผาจาก 80% ลงไปเหลอื 
50% โดยประมาณ เราก็ใชว้ธิไีปขอท าโครงการกบั สพช. ใหช้ว่ยเหลอื
เตาประเภทนี ้มนัจะแพงกวา่เตาประเภทเดมิ ถา้เผือ่ สพช. ใหเ้ขา 40% 
43% เหมอืนกบัการใหเ้ปลา่ในการสรา้งเตานี ้แลว้มลูนธิกิ็เป็นผูบ้รหิาร 
เรากไ็ดม้าเป็นโครงการใหญแ่บบนี ้ถา้ สพช. ไมใ่หเ้ราก็คงตดิเหมอืนกนั 
คอืกป็ลดคนท าบญัชอียูค่น 2 คน 

คณุมรกต : อยา่งนีเ้ทา่กบัมลูนธิดิแูลสว่นอนุรักษ์อยูด่ว้ย 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ไมไ่ดด้แูล แตต่อนตัง้ขึน้มาใหม่ๆ  ศนูยอ์นุรกัษ์ฯ มงีานของเขาอยู่ แตเ่รา
เป็นหน่วยงานเล็กๆ กเ็อาคนของศนูยฯ์ มา ก็เหมอืนกบัเป็นคนของศนูยฯ์ 
ดว้ย มผีมเป็นคนดแูล สมยันัน้ผมก็เป็นกรรมการของศนูยฯ์ อยู่ ก็พอดไีด ้
งานจากเนปาล คอืเนปาลจะขอ เงนิกูจ้าก World Bank ในการจดัตัง้ศนูย์
อนุรกัษ์ฯ เป็นการประหยัดพลงังานเหมอืนของไทย World Bank ก็เสนอ
วา่มาดศูนูยฯ์ เป็นตวัอยา่งก็ไดค้นของศนูยฯ์ มาเป็นทีป่รกึษาไปท าปี 2 ปี 
เนปาลมาโดยการแนะน าของ World Bank ก็มาตดิตอ่คณุนมิติเป็น
ผูอ้ านวยการศนูยฯ์ กรรมการของศนูยฯ์ เป็นขา้ราชการอยูค่รึง่หนึง่ ศนูยฯ์ 
ตัง้ โดยเงนิของรัฐบาล และตอ้งไปท างานนอกประเทศ หรอืไปเซน็สญัญา
ตอ้งไปขอคณะรัฐมนตรเีพือ่จะเซน็สญัญา คอืคนทีม่อี านาจหนา้ทีข่อง
ศนูยฯ์ ทีจ่ะไปเซน็สญัญาได ้พอดมีลูนธิพิึง่ตัง้คณุพนิจิก็มาคยุกับผมวา่เอา
ไหม ก็เซน็กนัเลยแลว้ก็ท าสญัญากบัเนปาลดว้ยความชว่ยเหลอืของ 
World Bank แลว้ก็เซน็รับเป็นทีป่รกึษาใหเ้นปาล เพราะฉะนัน้มลูนธิเิป็น
เครือ่งผา่นเทา่นัน้เอง แลว้ก็เอาคณุพนิจิ หรอืคณุธรีศกัดิ ์รองผูอ้ านวยการ
ศนูยฯ์ หรอืเจา้หนา้ทีศ่นูยฯ์ สลบักนัไป 2-3 เดอืน มลูนธิกิ็จา่ยคา่เบีย้เลีย้ง 
ทีพ่ักใหเ้ต็มที ่จา่ยเงนิเดอืน ชว่งเวลาเขาไปก็มคีา่ตอบแทนใหก้บัศนูยน์ดิ
หน่อย เพราะฉะนัน้ก าไรทีเ่หลอืจากโครงการนีก้็ไปเป็นของมลูนธิ ิตอน
หลงัก็มโีครงการของลาวเหมอืนกนั World Bank ก็เสนอมาเนือ่งจากเรา
ท าใหเ้นปาลจบแลว้ ผมก็ไปหาบรษัิทในเมอืงไทยทีเ่กง่ทางนี ้แลว้ก็ถาม
วา่ตน้ทนุเทา่ไหร ่คณุท าไดไ้หม เรากค็ านวณไปตามสหประชาชาตแิลว้
เราก็สง่คนไป ADB รว่มกบัคนมลูนธิหิรอืคนของศนูยฯ์ เขา้ไปศกึษา 
power factor ของโรงผลติไฟฟ้ารอบเวยีงจันทน ์ท าการแกไ้ข power 
factor โดยการ substation เราไมไ่ดซ้ือ้ของ ADB เขาก็ชอบ อยา่งนอ้ย



เขาก็รูว้า่เวยีงจันทนจ์ะซือ้ของของเขาหรอืจะซือ้ของคนอืน่ อยา่งนอ้ยเขา
รูข้อ้มลูกอ่น เราก็คดิหาอะไรท าทีม่นัเป็นรปูธรรมอยูใ่นขณะนี้  

อ. เทยีนไชย : เรือ่งการอนุรกัษ์คดิอยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: เรือ่งการอนุรกัษ์คดิวา่คงจะยาก คอื 1) เราเป็นเมอืงรอ้น 2) การขนสง่
มวลชนยังไมค่อ่ยด ีมนัยงัไมค่อ่ยสมบรูณ์ เราอาจจะสรา้งจติส านกึได ้เชน่ 
ควรจะท าเป็นเรือ่งตลกเพือ่ใหเ้ด็กจ าได ้อยา่งเชน่ ทางยโุรปเขาจะ
น าเสนอในเรือ่งความปลอดภัย โดยเอาคนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมาแสดง 

อ. เทยีนไชย : ความคดิในเรือ่งของเชือ้เพลงิของประเทศ เรือ่ง ถา่นหนิ กา๊ซฯ เป็น
อยา่งไร 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ตอนนีป้ระชาชนตอ่ตา้น คอืผมเคยเป็นกรรมการเอสโซ ่ผมคดิวา่กา๊ซฯ 
เป็นพลงังาน ทีส่ะอาดแตม่นัมอียูอ่กีไมน่านนัก แลว้เราก็มพีลงังาน
ทดแทนอยา่งอืน่ออกมา มนักค็วรจะเริม่ท าถา่นหนิเพราะถา่นหนิมอียูม่าก
ในโลก ของสมยันีเ้ราสามารถควบคมุได ้โรงงานอตุสาหกรรมทีส่รา้งขึน้มา
ก็มกีารปลกูตน้ไมด้แูลสิง่แวดลอ้มดขีึน้ อยา่งโรงไฟฟ้าขนอม เขาก็ไมม่ี
อะไรเสยีหาย เนือ่งจากนักวชิาการมสีองฝ่าย พวกทีจ่ะใหไ้ปเป็นแบบเดมิ 
คอืไมต่อ้งการมมีลพษิ ผมคดิวา่น่าจะเดนิสายกลางทีจ่ะมาท าตรงนี ้ทุก
อยา่งมทีัง้ Pros และ Cons สว่นใหญค่ดิกนัวา่สรา้งโรงงานอตุสาหกรรม
หรอืสรา้งโรงไฟฟ้าเหมอืนสรา้งรา้น กว๋ยเตีย๋ว คอืเลอืดไมเ่ขา้ตาไมใ่ห ้
สรา้ง แตท่ีจ่รงิโรงหนึง่กวา่จะ สรา้งเสร็จ 5 ปี 7 ปี กม็ ีขอ้เสยีของ
เมอืงไทยคอืวา่เราไมต่อ้งวางแผนตวัเองมากนัก เนือ่งจากเราไมม่ฤีดู
หนาว เราอยูด่ว้ยผา้ขาวมา้ผนืเดยีวกไ็ด ้ไมเ่หมอืนคนในยโุรป หรอืคน
เมอืงหนาวทัง้หลาย เขาตอ้งวางแผนวา่ฤดหูนาวนีเ้ขาจะอบอุน่บา้นเขา
อยา่งไร จะท าความรอ้นใหบ้า้นเขาอยา่งไร คอืของเราไมม่กีารวางแผน
ลว่งหนา้ คนก็เลยไมม่คีวามรูส้กึทีจ่ะตอ้งวางแผน ก็ขึน้อยูก่บัรัฐบาลทีจ่ะมี
การตดัสนิใจเด็ดขาดกวา่นี ้อยา่งเชน่ ทอ่กา๊ซฯ ทีว่างไวท้ีก่าญจนบรุทีอ่
แรกกโ็ชตชิว่งชชัวาลไมม่ใีครตอ่ตา้น แตต่อนทีเ่อากา๊ซฯ จากพมา่
โวยวายกนั เดีย๋วนีม้ใีครถามบา้งวา่ทอ่กา๊ซฯ อยูต่รงไหน คนทีไ่ปสงัขละ
บรุไีมรู่ว้า่ทอ่กา๊ซฯ อยูข่า้งถนน อยา่งถงัทีร่ะเบดิก็เป็นเรือ่งของความ
เลนิเลอ่ของกจิการเลก็ๆ นอ้ยๆ ไมใ่ชก่จิการใหญโ่ต ความปลอดภัย
จะตอ้งเขม้งวด ใหม้ากก็ไมม่อีะไร 

อ. เทยีนไชย : สนับสนุนเรือ่งการกระจายชนดิพลงังานใหม้ากขึน้ 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ใช ่คอืโครงการของไทยมขีอ้เสยีอยา่ง จิง้จกทกัสกัตวักท็ าไมไ่ดแ้ลว้ 
โครงการใหใ้หญแ่สนใหญ ่ผมเคยเสนอโครงการเขา้ไปคณะรัฐมนตร ีคน
ไหนโพลง่มาสกัคนก็จบ ตอ้งกลบัไปด ู5-6 เดอืน คา่เสยีโอกาสทีเ่ราเสยี
ไปสงู อยา่งโรงกลัน่เชลลก์บัโรงกลัน่ ไทยออยลร์ูส้กึตัง้ขึน้มาพรอ้มๆ กนั 
แลว้พอตอนหลงัเขาขยาย ของเราไมไ่ดข้ยาย ผลสดุทา้ยของเขาเป็น
อะไร มนัตอ้งมนีโยบายตา่งๆ ทีค่อ่นขา้งแน่นอน 

อ. เทยีนไชย : พอตัง้เป็นกระทรวงพลงังานแลว้เห็นดว้ยไหม คดิวา่อะไรๆ จะดขีึน้ ไฟฟ้า
ออกจากมหาดไทยมาอยูก่ระทรวงพลงังาน 

ดร. 
จกัรกฤษณ ์

: ผมวา่มนัอยูท่ีค่น วธิคีดิอะไรกค็ลา้ยๆ กนั มนัมทีัง้ด ีและเสยี เพราะเราไป
รวมอ านาจ ถา้เกดิกระทรวงไหนมอี านาจตรงนีแ้ลว้ไมท่ าอะไร จดุนัน้ก็
เสยีเลย แตถ่า้ใหม้กีารกระจายก็ท าใหม้กีารแขง่ขนัเหมอืนกจิการคา้จะ
ดกีวา่ การท างานของกระทรวงถา้มกีารแยกกนับา้ง มนัจะมซี า้ซอ้นกนับา้ง
นดิหน่อยในการท างาน แตก่็มกีารแขง่ขนัอยูบ่า้ง นีเ่ป็นความเห็นสว่นตวั 

 



  

  

  

 


