
สมัภาษณ์ "โครงการศกึษาวจิยัและจดัท าประวตักิารพฒันา 
พลงังานของประเทศไทย" 
ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี
รองนายกรฐัมนตร ี

ณ ทีท่ าการพรรคชาตพิฒันา ถนนสโุขทยั 
วนัพธุที ่4 เมษายน 2544 เวลา 10.00 น. 

 

อ. เทยีนไชย : อยากรับฟังเบือ้งหลังเกร็ดนโยบาย หรอืปัญหาตา่งๆ สมัยทา่นดแูลพลังงาน ท าไมถงึ

มแีนวความคดิทีจ่ะท าในเรือ่งดังกลา่ว แลว้มปัีญหาอะไรในทางปฏบิัตทิีเ่ป็นอปุสรรคที่

ท าใหท้า่นตัดสนิใจท าอะไร บางอยา่ง หรอืบางอยา่งอาจจะท าไมไ่ด ้ตดิปัญหาอะไร 

ฯพณฯ กร : ตอนทีผ่มเขา้มารับผดิชอบเกีย่วกับพลังงานเขา้ มาในชว่งทีพ่ลเอกเปรมก็ยังเป็น

นายกรัฐมนตร ีสมัยเปรม 5 ผมเขา้มาอยูใ่นทมีงานรัฐมนตรศีลุ ีตอนนัน้พลังงานยังไมม่ ี

สพช. ยังเป็นสว่นหนึง่ของสภาพัฒน ์คณุปิยสวัสดิ ์ก็ยังอยู ่ทา่นนายกเปรมเลอืกให ้

ทา่นรัฐมนตรศีลุดีแูลเรือ่งพลังงาน โดยขึน้กับส านักนายกรัฐมนตร ีซึง่ในขณะนัน้ 

ปตท. อยูก่ับกระทรวงอตุสาหกรรม แตท่า่นรัฐมนตรชีาตชิายไมไ่ดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้ง 

แนวทางดา้นนโยบายของรัฐบาลในขณะนัน้มกีารควบคมุราคาน ้ามันเป็นการปรับขึน้ 

หรอืลง ราคาน ้ามันเป็นไปตามทีรั่ฐบาลก าหนด โดยมเีงนิกองทนุเขา้มาใชด้ว้ย ก็ท า

ใหเ้ห็นวา่ในระยะนัน้เมือ่ราคาน ้ามันขึน้หรอืลง ซึง่เป็นไปตามสภาวะความเป็นจรงิของ

ตลาดโลกก็ยังมเีงนิไหลเขา้-มเีงนิไหลออก ซึง่เป็นไปตามธรรมชาตขิองราคาซึง่ซือ้-

ขายอยูใ่นตลาดโลก นัน้คอื ความเป็นจรงิทีใ่ชก้ันอยู ่ผมก็เขา้ไปมสีว่นร่วมในตอนนัน้

ดว้ย และก าลังเป็นรอยตอ่ทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม ราคาน ้ามันก็จะมขีอ้

ผกูพันโดยตรงกับการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีแตร่าคา น ้ามันทีใ่ชก้ันอยูใ่น

ประเทศไทยไมส่อดคลอ้งกับความเป็นจรงิ ท าใหม้กีารคัดคา้นตน้ทนุของ

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ ้ามันไมส่ามารถจะ

กระท าได ้เพราะราคาน ้ามันทีรั่ฐบาลประกาศไมใ่ชร่าคาทีส่ะทอ้นถงึความเป็นจรงิ 

กองทนุจงึมเีงนิไหลเขา้-ออกเพราะมันไมไ่ดส้ะทอ้นความเป็นราคาจรงิ ทีเ่ราไดพ้บใน

ขณะนัน้คอืการขึน้และลงของราคาน ้ามันจะเขา้มากระทบความรับผดิ ชอบของ รัฐบาล

โดยตรง เนือ่งจากรัฐบาลยังรักษาอ านาจในการก าหนดราคาไว ้เมือ่เป็นดังนีแ้ลว้ก็มี

ความคดิวา่ถงึเวลาทีค่วรจะตอ้งใหส้งัคมไทยอยูก่ับ ความเป็นจรงิของราคาน ้ามัน 

ความคดินีเ้ริม่ข ึน้ในสมัยทีผ่มยังอยู ่และสบืทอดตอ่มาถงึตอนนายกฯ ชาตชิายเป็น

นายกรัฐมนตรซี ึง่เขา้มาเป็นนายกรัฐมนตรเีมือ่เดอืนสงิหาคม 2531 ผมก็ไปเป็น

รัฐมนตรชีว่ยอตุสาหกรรม สงิหาคม 2529 อยูต่รงนัน้ 2 ปี ทา่นรัฐมนตรศีลุ ีเป็น 

หัวหนา้ทมีของพวกผม ดงึผมเขา้ไปร่วมดว้ยในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับสายงานพลังงาน 

รวมทัง้การเจรจาซือ้พลังงานจากบรษัิทสมัปทานดว้ย ในขณะนัน้มคีณะกรรมการอยู่

ชดุหนึง่ เรยีกวา่คณะกรรมการเจรจาปิโตรเลยีม ซึง่ทา่นศลุเีป็นประธาน ผมก็เลย รูจั้ก

ทา่นในฐานะเป็นหนึง่ในคณะกรรมการ กรรมการตอนนัน้เกีย่วขอ้งกับการก าหนดราคา

และการซือ้ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ตอ่มาผมก็เป็นประธานเองเมือ่ปี 2531 หลังจากที่

ทา่นชาตชิายเป็นนายกรัฐมนตร ีตอนนัน้ก็ด าเนนิการมา ในทางการเมอืงรัฐอยูใ่น

สถานการณ์ตัง้รับทกุครัง้ เมือ่วนัใดทีเ่งนิกองทนุหมดก็ตอ้งขึน้ราคา เพราะเงนิกองทนุ

ไหลออกก็ตอ้งตดิลบ จงึมคีวามคดิวา่อตุสาหกรรมปิโตรเคมกี าลังพัฒนาไป การ

จัดซือ้หาผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมออกจากแหลง่สมัปานในประเทศก็ตอ้งด าเนนิการ 

ตอ่ไปแตจ่ะท าไดด้ว้ยความยากล าบาก เมือ่ราคาขายปลกียังไมเ่ป็นไปตามความจรงิ 

การทีเ่ราจะไปเจรจาซือ้ผลติภัณฑท์ีต่น้ทางเราตอ้งรูว้า่ราคาขายปลกีเป็นเทา่ ไหรเ่รา

จะไดเ้จราจากับเขาได ้แตต่ราบใดทีร่าคาขายปลกีไมส่ะทอ้นราคาจรงิ การเจรจา ตน้

ทางก็ล าบาก การเจรจาตน้ทางกับผูท้ีเ่ป็นเจา้ของสมัปทานนัน้ล าบากมากเพราะจดุที่

เหมาะสม ของการเจรจาของเราไมใ่ชร่าคาจรงิเป็นลักษณะของราคาทีถ่กูก าหนดขึน้ 

ซึง่ไมส่ะทอ้นถงึราคาทีเ่ป็นจรงิของตน้ทนุ เดอืนสงิหาคม 2533 อรัิกบกุคเูวต ผม



รับผดิชอบอยูเ่ต็มๆ และผมไดใ้หค้วามมั่นใจกับประชาชนวา่น ้ามันจะไมข่าด น ้ามันจะ

ไมข่ ึน้ราคา ตอนนัน้เรายังไมไ่ดผ้ลติ คนเริม่จะตืน่กลัว เพราะอรัิกบกุคเูวต อา่ว

เปอรเ์ซยีจะถกูปิด แตด่ว้ยวธิกีารทีผ่มประชมุอยูก่ับบรษัิทน ้ามันทัง้หมดทกุเชา้ 08:00 

น. ทีท่ าเนยีบ ท าใหเ้ราสามารถรอดพน้วกิฤตตรงนัน้มาได ้คอืน ้ามันไมข่าดและไมข่ ึน้

ราคา อันนีก็้จารกึไวใ้นบันทกึดว้ยก็แลว้กันวา่น ้ามันไมข่าด ไมข่ ึน้ราคา จากการทีเ่รา

ตดิตามอยูอ่ยา่งใกลช้ดิเพราะเราสามารถพบทางออก ซึง่น ้ามันออกสูต่ลาดโลกได ้

โดยไมเ่กีย่วขอ้งกับความขดัแยง้ระหวา่งอรัิกกับ คเูวต 

อ. เทยีนไชย : หมายถงึวา่ไปซือ้จากแหลง่อืน่ 

ฯพณฯ กร : เราไมซ่ือ้จากแหลง่อืน่ และตอนนัน้เทา่ทีจ่ าไดเ้ราไมไ่ดม้อีะไรกับอรัิก แตห่ว่งแหลง่ที่

เราซือ้จากซาอดุอิาระเบยี กลัวเรอืจะออกไมไ่ดแ้ตต่อนหลังก็ทราบวา่ ซาอฯุ มทีอ่

น ้ามันทีท่ าใหเ้ราซือ้น ้ามันซาอฯุ ได ้ซึง่ตอนนัน้ก็ผา่นวกิฤตการณ์ตรงนัน้มาได ้ไมม่ี

ปัญหาอะไรแลว้นา้ชาตก็ิพน้จากนายกฯ ไปเมือ่กมุภาพันธ ์2534 ผมก็จบหนา้ทีท่ี่

เกีย่วขอ้งตรงนัน้ แตไ่ดค้วามคดิรเิริม่มาแลว้วา่การด าเนนิงานดา้นนโยบายนพลังงาน 

ตอ่ไป ปรัชญาของนโยบายตอนนัน้คอื ตอ้งใหส้งัคมไทยดา้นเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับ

น ้ามันและผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นจรงิ หมดเวลาแลว้ที ่

รัฐบาลจะมาควบคมุราคา เพราะจะมผีลกระทบจากราคาน ้ามันโยงไปถงึสถานภาพทาง

การเมอืงทกุครัง้ เหมอืนอยา่งเมือ่วนัที ่29 กมุภาพันธ ์2523 ตอนทีรั่ฐบาลทา่นนายกฯ 

เกรยีงศักดิข์ ึน้ราคาน ้ามัน ทา่นนายกฯ ตอ้งลาออกกลางสภา เราไมอ่ยากเห็น

เหตกุารณ์แบบนัน้ เพราะมันมผีลออกมาเป็นรปูธรรมวา่สง่ผลกระทบสถานภาพความ

มั่นคงของรัฐบาลโดย ตรงและไมไ่ดเ้ป็นการสะทอ้นถงึความเป็นจรงิ พลังงาน ทีไ่มไ่ด ้

อยูบ่นฐานของราคาทีเ่ป็นจรงิ เป็นการพัฒนาเศรษฐกจิทีไ่มส่อดคลอ้งกับความเป็น

จรงิซึง่ผมวา่ไมด่ ีความคดินีจ้งึเกดิขึน้ตอนทีผ่มคมุตรงนีอ้ยู ่แตไ่มม่โีอกาสประกาศใช ้

ราคาน ้ามันลอยตัว ราคาจะประกาศสมัยทา่นอานันท ์เป็นนายกฯ เมือ่เดอืนสงิหาคม 

2534 

อ. เทยีนไชย : แตก็่ไดป้ทูางมาตลอด 

ฯพณฯ กร : เป็นความคดิรเิริม่แลว้วา่ขอใหอ้ยูบ่นฐานแหง่ ความเป็นจรงิ ผมออกทวีทีกุวนัเลยตอน

นัน้ ความคดิเริม่จะใสเ่ขา้ไปใหค้นทีอ่ยูใ่นสงัคมไทยไดรั้บรูใ้นตอนนัน้ๆ อยากจะให ้

เศรษฐกจิไทยพัฒนาแขง่ขนัอยูบ่นความเป็นจรงิเพราะอะไร เพราะเศรษฐกจิเสรกี าลัง

จะเกดิขึน้ในปี ค.ศ. 2000 ตอนนัน้ปรัชญาการคา้เสรเีริม่เขา้มาเป็นปรัชญาหลักของ 

WTO ตอนนัน้ยังเป็น GATT อยู ่ผมไดต้ดิตามและไดเ้ห็นววิฒันาการนโยบาย

เศรษฐกจิของโลก และของประเทศตา่งๆ เริม่เขา้สูก่ารคา้แบบเสรซี ึง่ก็ตอ้งอยูบ่นฐาน

แหง่ความเป็นจรงิ ไมใ่ชว่า่ตน้ทนุสนิคา้ของผมถกู เพราะผมซือ้น ้ามัน ไดถ้กู เนือ่งจาก

รัฐบาลก าหนดราคาน ้ามันใหถ้กูไว ้แตม่ันไมส่ะทอ้นตน้ทนุจรงิของสนิคา้ผม อนันีไ้มด่ ี

เพราะสงัคมโลกก าลังจะเป็นแบบเสร ีผมคดิไวต้ัง้แต ่ปี พ.ศ. 2532-2533 ตอนทีผ่ม

เขา้มาศกึษาอยูก่ับทา่นศลุ ี2 ปีกวา่ และผมก็เขา้มาท าเต็มตัวเมือ่ปี พ.ศ. 2531-2533 

พอเดอืนกมุภาพันธ ์2534 ผมก็พน้ไปแลว้ทา่นอานันทก็์มาประกาศใชเ้มือ่เดอืน

สงิหาคม 2534 ขอใหเ้ขา้ใจวา่การเขา้ไปสูต่ลาดการคา้เสรขีองโลกจ าเป็นทีเ่ศรษฐกจิ

ของชาต ิตอ้งเริม่เดนิบนพืน้ฐานแหง่ความเป็นจรงิเสยีกอ่นคอื น ้ามันจะลงไมต่อ้งชม

รัฐบาล น ้ามันจะขึน้ไมต่อ้งดา่รัฐบาล ขอใหส้งัคมไทยดา้นเศรษฐกจิอยูบ่นฐานนัน้ น่ัน

คอืสิง่ทีผ่มพดูไวต้อนปี 2533 ไมเ่ชน่นัน้จะถกูใชม้าเป็นปัจจัยทางดา้นการเมอืงซึง่ผม

บอกวา่จากนีไ้ปถา้ ราคาน ้ามันลงไมต่อ้งชมรัฐบาล แตว่า่น ้ามันขึน้ก็ไมต่อ้งมาดา่

รัฐบาล นัน้ก็คอื ส ิง่ทีป่พูืน้เอาไวแ้ลว้ก็ไมทั่นไดใ้ช ้เพราะเดอืนกมุภาพันธ ์2534 ก็ถกู

ปฏวิตั ิ

อ. เทยีนไชย : ถงึอยา่งไรทา่นก็จะท าอยูด่ใีชไ่หม 

ฯพณฯ กร : ตอ้งท าอยูแ่ลว้ เมือ่เป็นอยา่งนัน้แลว้สิง่ทีค่วรจะตอ้งตามมาก็คอื การเปิดเสรโีรงกลั่น

น ้ามัน เมือ่เราเปิดใหร้าคาเป็นไปตามกลไกของตลาดแลว้ เราจะไดป้ระโยชนจ์รงิก็



ตอ่เมือ่การจัดหาจะตอ้งมากกวา่ความตอ้งการใชใ้นขณะ นัน้ กอ่นหนา้นัน้ถา้พวกเรา

ยอ้นรอยกลับไปดจูะเห็นวา่ใครจะขอตัง้โรงกลั่นท าไมจงึ ยากเย็นวุน่วาย ก็พยายามจะ

เริม่เขา้สูค่วามคดิใหมท่ีว่า่แทนทีจ่ะตอ้งมาตัง้เงือ่นไข ตัง้หลกัเกณฑ ์แทนทีจ่ะตอ้งมา

ยืน่ประมลูกัน ผมก าลังเริม่ตน้ทีจ่ะใชน้โยบายวา่น่าจะมกีารเชญิชวนใหม้าตัง้ โรงกลั่น

กันมากๆ เพือ่ไวร้องรับการเปิดเสรทีางการคา้ ประชาชนถงึจะไดป้ระโยชนค์อื ใหม้กีาร

จัดหาน ้ามันภายในประเทศมากกวา่ความตอ้งการใช ้เพราะวา่ราคา ลอยตัวไปแลว้

ไมใ่ชเ่ราจะมาพึง่พาโรงกลั่นสงิคโปร ์เราจะตอ้งใหม้โีรงกลั่นในประเทศของเราควบคู่

กันไปดว้ยเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การ จัดหาน ้ามันในเมอืงไทยมมีากพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการ

แขง่ขนั ไมใ่ชก่ารจัดหามากกวา่ความตอ้งการใช ้แตเ่ป็นแหลง่ทีจั่ดหา จะตอ้งมาก

ตามไปดว้ย ซึง่เป็นพืน้ฐานของนโยบายทีว่างไวต้อนนัน้ 

อ. เทยีนไชย : ขอเรยีนถามทา่นเกีย่วพันกับเรือ่งลอยตัว น ้ามัน เรายังมอีกีหนึง่ผลติภัณฑซ์ึง่รัฐบาลที่

ผา่นมายังไมม่ใีครกลา้ลอยตัว LPG ซึง่ความจรงิก็เป็นสว่นหนึง่ของขบวนการกลั่น 

น ้ามันวา่ในทีส่ดุก็ตอ้งลอยตัวไปดว้ย แตด่ว้ยเงือ่นไขอืน่ๆ และทกุวนันีรั้ฐบาลปัจจบุันก็

ยังไมก่ลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลง ทา่นคดิอยา่งไร 

ฯพณฯ กร : เนือ่งจากอ านาจของการบรหิารพลังงานในประเทศ ไทยมันไมเ่บ็ดเสร็จอยูภ่ายใต ้กฎ

กตกิาเดยีวกัน นีค้อืปัญหา ถามคณุปิยสวสัดิก็์ได ้ผมเป็นรัฐมนตรคีนแรกทีข่อใหร้วม

หน่วยงานทกุหน่วยทีเ่กีย่วขอ้งกับพลังงาน เพือ่เตรยีมตัง้กระทรวงพลังงาน เอกสารก็

อยูท่ีค่ณุปิยสวสัดิน์ีเ้ป็นจดุเริม่ตน้ของความคดิเพราะเราท าการคา้ เสร ีแต ่LPG ไม ่

เสรเีพราะวา่กา๊ซหงุตม้กลายเป็นกา๊ซทีใ่ชใ้นรถแท็กซี ่กา๊ซทีใ่ชใ้นรถสามลอ้เครือ่งได ้

ดว้ย ในขณะเดยีวกันรัฐบาลก็มนีโยบายชว่ยคนจนทีม่รีายไดต้ า่ แตถ่า้รถเบนซเ์ตมิ

กา๊ซหงุตม้ก็จะไดรั้บประโยชนไ์ปดว้ย อ านาจตรงนีไ้มไ่ดอ้ยูท่ีรั่ฐมนตรปีระจ าส านัก

นายกรัฐมนตร ีซึง่ดแูล สพช. การทีจ่ะดดัแปลงรถอ านาจมันเลยขอบเขตของ สพช. 

ไปแลว้ จนกระท่ังเดีย๋วนีก็้ยังเป็นปัญหาอยู ่การทีจ่ะตอ้งดแูลสอดสอ่งใหแ้น่ใจวา่ ถา้

เราท าออกมาแลว้ LPG เป็นกา๊ซหงุตม้ส าหรับแฟลตคนจน ไมใ่ชม่าเตมิรถเบนซห์รอื

รถบเีอ็ม ผมคดิวา่สว่นหนึง่อ านาจเบ็ดเสร็จตอ้งอยูภ่ายใตก้ระทรวงเดยีวกัน จงึจะท า

ตรงนัน้ไดค้รบวงจร 

อ. เทยีนไชย : เรือ่งเกีย่วกับแนวนโยบายการจัดตัง้กระทรวง พลังงานทีท่า่นกลา่วไวว้า่การบรหิารใน

สว่นของพลังงานไมเ่บ็ดเสร็จ ไมม่คีณุภาพ ทางออกทางหนึง่คอื การตัง้กระทรวง

พลังงานขึน้มา อันนีจ้ะชว่ยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร และขอบเขตจะกวา้งขนาดไหน 

กระทรวงพลังงานจะรวมอะไรเขา้มาในความคดิตอนนัน้ 

ฯพณฯ กร : มันมอียูแ่ลว้ ลองไปถามคณุปิยสวสัดิ ์ตอนนัน้คณุวรีะพลอยูด่ว้ยใชไ่หม ตอนนัน้ผม

ขอใหท้ าเอกสารขึน้ 

คณุวรีะพล : 2 ครัง้ ทีท่า่นขอ  

ฯพณฯ กร : ผมเริม่ตน้มาเอง ผมน่ังอยูท่ีส่งูมองลงไปแลว้ เห็นวา่สถานบีรกิารน ้ามันตอ้งไปกรม

โยธาธกิาร ยานพาหนะตอ้งไปกรมการขนสง่ทางบก ผมบอกวา่อยา่งนีเ้มือ่ไหร ่งานจะ

จบ ในขณะเดยีวกันผมคดิไกลไปกวา่นัน้วา่พลังงานทีม่อียูใ่นเมอืงไทยควรจะน ามาใช ้

ใหเ้ป็นประโยชนม์ากทีส่ดุ นีเ้ป็นแนวความคดิของผมเพราะผมเห็นวา่ถา้หากมกีารเปิด

การคา้เสรเีขา้มาครอบ ง าสงัคมโลก ประเทศไทยตอ้งดิน้รนเพือ่ชว่ยตัวเอง พลังงานที่

เรามอียูม่ากทีส่ดุคอืกา๊ซธรรมชาต ิทีค่ดิมากไปกวา่นัน้คอืตอ้งมกีารจัดหาแหลง่กา๊ซ

ธรรมชาตทิีม่คีวามมั่นคงให ้กับประเทศของเรามากทีส่ดุ เพราะเราเห็นวา่ประเทศไทย 

และแถบเวยีดนาม พมา่ กมัพชูา เป็นประเทศทีม่แีหลง่ กา๊ซฯ ไมใ่ชแ่หลง่น ้ามัน 

เพราะวา่แหลง่น ้ามันจะลงมาแถวมาเลเซยี อนิโดนเีซยี เพราะฉะนัน้เริม่ตน้ตรงนัน้และ

เดนิตอ่ไปเพือ่ความมั่นคงดา้นพลังงาน โดยการผกูมติรไมตรกีับพมา่ มาเลเซยี ขอ

ยอ้นไปปี 2529 สกันดิ เรือ่ง JDA ระหวา่งไทยกับ มาเลเซยีเรือ่งก าลังจะน าไปสูก่าร

ฟ้องศาลโลก เพราะบรษัิทซึง่ไดรั้บสมัปทานจากประเทศไทยคอื Triton ไมไ่ดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้ไปด าเนนิงานสมัปทานของมาเลเซยี เพราะมาเลเซยีฟ้องไวว้า่พืน้ที่



ตรงนัน้เป็นพืน้ทีค่าบเกีย่วระหวา่งเขากับ เรา จงึท าใหผู้รั้บสมัปทานของเราจะฟ้องเรา 

บอกวา่คณุใหส้มัปทานผมแลว้ท าไมคณุไมอ่นุญาตใหผ้มเขา้ไปด าเนนิการ เรา

อนุญาตใหเ้ขา้ไปด าเนนิการไมไ่ด ้เพราะมาเลเซยีบอกวา่พืน้ทีด่ังกลา่วเป็นของ

มาเลเซยี ปี 2529 ผมเป็นรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง อตุสาหกรรม ผมถกูทา่นนายก

ฯ เปรม ตณิสลูานนท ์สัง่ใหด้ าเนนิการเรือ่งนี้ โดยหลกีเลีย่งการฟ้องรอ้งทางศาล ผม

รับผดิชอบอยูต่รงนัน้ เพราะวา่กรมทรัพยากรธรณีเป็นผูใ้หส้มัปทานแกบ่รษัิท 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมทา่นประมวลป่วยไปนอนรักษาตัวอยูท่ีโ่รง 

พยาบาลสมติเิวช ผมเลยไดรั้บมอบหมาย และไดป้รกึษาหลายฝ่ายจนไดข้อ้ยตุ ิถา้

ยอ้นกลับไปดตูอนนัน้เขาเรยีกวา่ Four Point Principle ซึง่ผมเสนอเขา้คณะรัฐมนตรี

ของไทยอนุมัต ิและผมตอ้งเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรขีองมาเลเซยีอนุมัตดิว้ย จงึ

น าไปสูก่ารลงนามกันในภายหลัง นายกฯ คนไหนที ่ลงนามทีส่งขลาผมจ าไมไ่ด ้ 

คณุวรีะพล : ทา่นนายกฯ ชวน 

ฯพณฯ กร : แตม่ันเกดิมาจาก Four Point Principle ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ตอนนัน้มกีารลงนาม เพือ่

การพัฒนาแหลง่กา๊ซธรรมชาตกิับมาเลเซยี และผมเขา้ไปเกีย่วขอ้งกับพมา่ ทา่น

หมอ่งเอ เกีย่วกับการวางทอ่เขา้มาเมอืงไทย เป็นสว่นหนึง่สมัยรัฐบาลชวน 1 แลว้

ตอนทีผ่มมาเป็นรัฐมนตรอีตุสาหกรรมตอนหลังก็ไดข้อ้ยตุ ิตอนนัน้พีจ่ ิว๋เป็น

นายกรัฐมนตร ีไดข้อ้ยตุกิบัเวยีดนามและเราก าลังตดิตอ่กับกัมพชูาไปพบกับทา่น

นายกฯ ฮนุเซน ผมก็ออกมาเสยีกอ่น เป็นการแสดงถงึความชดัเจนวา่เมือ่มกีารจัดหา 

แลว้ตอ้งมากกวา่ 1 แหลง่ แตเ่ราตอ้งยอมรับวา่แหลง่ทรัพยากรแถวๆ บา้นเราเป็น 

แหลง่กา๊ซฯ มากกวา่แหลง่น ้ามัน ซึง่จะตอ้งลงไปแถวมาเลเซยี อนิโดนเีซยี บรไูน อกี

มมุหนึง่ก็คอื ในขณะเดยีวกันผมแสวงหาการใชก้า๊ซฯ ซึง่เป็นกา๊ซธรรมชาตไิมใ่ช ่LPG 

เพราะ LPG มันมรีะบบทีซ่บัซอ้น การแสวงหากา๊ซธรรมชาตเิขา้มาใชก้ับยานพาหนะ

เราจะไดต้ัดขาดจาก LPG ซึง่เป็นกา๊ซส าหรับหงุตม้ แตก่า๊ซธรรมชาตสิ าหรับใชใ้น

ยานพาหนะ นัน้คอื เจตนาทีอ่ยูเ่บือ้งหลังตอนนัน้ เวลาเราก าหนดราคามันจะไดข้าด

ออกไปเลยในตัวของเขาเอง เพราะเดีย๋วนีย้ังปะปนกันอยูใ่นการใช ้ผมไปเยอรมัน 

ญีปุ่่ น ผมไปหลายประเทศเพือ่ไปดวูา่กา๊ซธรรมชาตเิอามาใชใ้น ยานพาหนะได ้

เพือ่ใหก้ารใช ้LPG กับยานพาหนะจะไดจ้บเสยีท ีมนัจะไดต้เีสน้ได ้และกา๊ซธรรมชาติ

เขา้สูก่ารใชใ้นยานพาหนะ ผมก็ตดิตามดแูละท าการบา้นแลว้ก็ น ามาสูค่วามส าเร็จมี

การน ามาใชแ้ลว้ ไดเ้ริม่ตน้เขา้สูก่ารทดลองใช ้82 คัน กับ ขสมก. แลว้ผมก็ออกมามัน

ก็หยดุอยูแ่คนั่น้ ซึง่ตอนหลังผมกลับมาอกี ผมก็ยังให ้ปตท. ท าเพราะผมเป็นรอง

นายกฯ คมุอยูด่ว้ย 

    ผมจะผลักดันมาตลอดไมใ่ชม่าน่ังรอใหค้นอืน่มาบ อก และผมมเีป้าหมายเพราะผม

ตอ้งการใหเ้ปิดเสรกีา๊ซธรรมชาตเิต็มทีเ่ลยส าหรับ สงัคมไทย ซึง่จะเป็นประโยชนก็์คอื 

1) ไมต่อ้งไปซือ้น ้ามันถงึตลาดโลกเพราะเดีย๋วนีร้ะบบการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิเราวาง

ไวพ้อแลว้ มรีะบบทอ่เป็นเครอืขา่ย 2) กา๊ซธรรมชาตเิหมาะทีส่ดุส าหรับสงัคมคน

กรงุเทพฯ ขดีเสน้ใตไ้วไ้ดเ้ลย เพราะไมม่มีลพษิ ไมม่ฝีุ่ นละออง ออกมาจาก ทอ่ไอ

เสยี รถควนัด าก็จะไมม่ ีผมบอกใหเ้ลยวา่ถา้รถเมล ์ขสมก. ทกุคันใช ้NGV อากาศ

กรงุเทพฯ จะดกีวา่นี้ ผมบอกใหพ้วกเราชว่ยไปยนืทา้ยรถเมล ์ขสมก. ตอนรถเมลอ์อก

จากป้าย ชว่ยไปยนืตรงทอ่ไอเสยีจะเห็นควนัด าไปหมด แตถ่า้กา๊ซฯ ไมม่ ีขอ้ที ่2 เรา

ไมต่อ้งน าเขา้ ขอ้ที ่3 ก็คอืการใชล้ติรตอ่ลติรถกูกวา่ครึง่ อากาศดขีึน้ ตรงนีก็้วาง

ตน้แบบไวแ้ลว้ ผมก็ออกมาเสยีกอ่น ถา้อยูต่อ่ก็เดนิตอ่ อกีสว่นหนึง่ก็คอืมคีวาม

พยายามท าในสิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ การสง่ออก ผมท าเรือ่งนี ้ปี พ.ศ. 2519 กา๊ซฯ สง่ออก

ท าจากออ้ย มันส าปะหลัง เทคโนโลยที าได ้แตต่น้ทนุซือ้มันส าปะหลังกโิล ละบาทก็

ด ีทกุคนก็ยิม้แยม้แจม่ใส แตอ่อกมาแลว้ราคาน ้ามันหา้มต า่กวา่ 12 บาทตอ่ลติร ถา้

ราคาน ้ามันต า่กวา่ 12 บาทตอ่ลติร คนหันมาใชน้ ้ามันดกีวา่ ท าไวต้ัง้แตปี่ 2519 และก็

ให ้ปตท. ปรับปรงุอกีปลายสมัยรัฐบาลคณุชวนนีเ้อง สพช. ก็ท าอยูด่ว้ยวา่การทีจ่ะน า

พชืมาแปลงเป็นแอลกอฮอลม์าผสมเบนซนิ 95 ไมม่ใีครเถยีงท าไดแ้น่นอน แตถ่า้หาก



ราคาน ้ามันเกนิ 12 บาทเทา่นัน้จงึจะควรท า ถา้น ้ามันต า่กวา่ 12 บาทแลว้ผมใชน้ ้ามัน

ดกีวา่ ตน้ทนุไมเ่หมาะสม ฉะนัน้แนวทางทีท่ าอยูใ่นขณะนีจ้ะท าไดต้อ่ไป แตเ่มือ่ใด

ราคาน ้ามันต า่กวา่ 12 บาทแลว้ตน้ทนุไปไมไ่ด ้กา๊ซโซฮอลจ์ะมาขายแขง่กับราคา

น ้ามันไมไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : แนวความคดิทีจ่ะเพิม่บทบาทเอกชนกับการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ รวมถงึ Power Pool 

ดว้ย มคีวามคดิเห็นอยา่งไร 

ฯพณฯ กร : ความคดิของผมอาจจะไมเ่หมอืนคนอืน่ ผมวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งแปรรปู แตต่อ้งสนับสนุน

ใหม้บีรษัิทเอกชนเขา้มาในธรุกจิเดยีวกันใหม้ากขึน้ ปรัชญาของผมทีจ่ะท ารัฐวสิาหกจิ

ก็คอือยูเ่ป็นรัฐวสิาหกจิและใหม้เีอกชนเกดิ ขึน้มากๆ โดยไมม่สีทิธพิเิศษแก่

รัฐวสิาหกจิตอ้งแขง่ขนักันอยูบ่นพืน้ฐานทีเ่ทา่เทยีม กัน สทิธพิเิศษทีห่น่วยงานของรัฐ

ตอ้งซือ้ น ้ามัน ปตท. ตอ้งเลกิ แนวทางตอ้งให ้ปตท. แขง่ขนัได ้ในขณะเดยีวกันตอ้ง

เขา้ใจวา่บางครัง้ที ่ปตท. ถกูสัง่ใหส้นองนโยบายรัฐบาลในบางโครงการ ควรจะมสีทิธิ

พเิศษใหก้ับ ปตท. แตไ่มใ่ชใ่หค้รอบคลมุทกุโครงการทัง้หมด ความหมายของผมคอื

แปรรปูเฉพาะโครงการออกมา แตอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารของ ปตท. อยา่งเดมิ แปรรปู

ของผมไมใ่ชเ่อกชนถอืหุน้ ใชค้ าวา่ corporatize น่าจะเหมาะสมกวา่ แตใ่น

ขณะเดยีวกันภาคเอกชนในสาขาธรุกจิเดยีวกันตอ้งเกดิมากๆ นัน้คอื ความไม่

เหมอืนกัน การตัง้บรษัิทขึน้มาหลายๆ บรษัิท ภายใต ้ปตท. เพือ่ใหแ้ตล่ะบรษัิท

สามารถด าเนนิการอยูบ่นขาของตนเองได ้โดยที ่ปตท. ยังเป็นหุน้ใหญ ่ยังเป็น

เจา้ของอยูเ่หมอืนเดมิ แตต่อ้งไมม่สีทิธพิเิศษ นอกเสยีจากบรษัิทนัน้ๆ จะตอ้งสนอง

นโยบายรัฐบาลในเรือ่งนัน้ เรือ่งนี้ เฉพาะเรือ่งซึง่จะไมก่ระทบถงึบรษัิท ปตท. อืน่ 

เพราะสทิธพิเิศษใดๆ อันนีค้อื ความหมายของผม แตใ่หม้บีรษัิทเอกชนซึง่ไมใ่ช่

รัฐบาลเป็นเจา้ของเกดิขึน้มากๆ แลว้เขาจะเกดิขึน้มากๆ ตอ่เมือ่เขาเห็นวา่อยูบ่นความ

เสมอภาค ถา้ไมเ่สมอภาค เขาก็ไมอ่ยากเกดิขึน้มาก เพราะมันไมย่ตุธิรรม 

อ. เทยีนไชย : เหมอืนธรุกจิน ้ามันทีเ่ปิดใหบ้รษัิทเชลล ์เอสโซ ่หรอืบรษัิทใหม่ๆ  เขา้มาแขง่เป็น 

ลกูคา้บา้นเรา เพราะฉะนัน้รัฐก็มเีครือ่งมอืคอื ปตท. บางจาก ขณะเดยีวกันก็แขง่กัน

เสร ีความคดิเป็นอยา่งนัน้ และใหท้ าพลังงานดา้นอืน่ดว้ย ไมเ่ฉพาะน ้ามัน 

ฯพณฯ กร : ถกูตอ้ง และตอ้งดแูลพลังงานดา้นอืน่ๆ ดา้นไหนทีรั่ฐอยากจะใหเ้กดิขึน้เป็น

ผลประโยชนข์องชาต ิหรอืเรือ่งไหนทีรั่ฐจะใหแ้ขง่ขนักับเอกชนก็วา่กันไป คอื จะได ้

ประโยชนต์อ่เมือ่ไดม้กีารแขง่ขนั ถา้มกีารแขง่ขนั 1) ผูบ้รโิภคไดป้ระโยชน ์2) 

ประสทิธภิาพการบรหิารจะสงูขึน้ 

อ. เทยีนไชย : แตต่อนนีข้อ้โตแ้ยง้ทีฟั่งกนัมา คอื ถา้หน่วยงานยังอยูใ่นกรอบของภาครัฐเขาจะ แขง่

กับเอกชนไมไ่ด ้เพราะตดิระเบยีบราชการ 

ฯพณฯ กร : ก็ใชอ้นุโลมแบบบางจาก ผมบอกแลว้วา่ตอ้งตัง้เป็นบรษัิทลกู 

อ. เทยีนไชย : เป็นในรปู corporatize 

ฯพณฯ กร : corporatize ไมใ่ช ่privatize นัน้คอื เจตนาผม 

อ. เทยีนไชย : คอื ออกนอกกรอบแตย่ังเป็นของรัฐ เพือ่จะแขง่กับเอกชน 

ฯพณฯ กร : ใช ่ยังยนือยา่งนัน้ corporatize ออกไป เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการบรหิาร คลา้ย

กับทีเ่อาบางจากออกไป แตเ่จา้ของยังเป็นคนเดมิและไมม่สีทิธพิเิศษ ไมอ่ยา่งนัน้ 

การแขง่ขนัไมเ่กดิ ถา้เขา้ไปแลว้เขาเสยีเปรยีบ 

อ. เทยีนไชย : แตภ่าคเอกชนก็บน่วา่ยังไดเ้ปรยีบอยูด่ ีเพราะอยา่งนอ้ยการกูเ้งนิอัตราดอกเบีย้ก็ถกู

กวา่ เพราะรัฐถอืหุน้อยูก็่คงเลีย่งไมไ่ด ้แตค่งไมถ่งึ 100% 



ฯพณฯ กร : ถา้เอกชน บรษัิทแมข่ายน ้ามันใหแ้ลว้ไมเ่ก็บเงนิระยะยาว ปตท. ซือ้ก็ตอ้งเสยีเงนิระยะ

สัน้แบบนีเ้ป็นตน้ 

อ. เทยีนไชย : เพราะฉะนัน้ ประเด็นนีรั้ฐก็ยังมเีครือ่งมอือยูใ่นการทีจ่ะมาตอ่รอง 

ฯพณฯ กร : ใช ่ตอ้งยตุธิรรมซึง่กันและกัน 

อ. เทยีนไชย : จากนีไ้ปมองอนาคตวา่เราควรจะด าเนนินโยบายพลังงานไปทางดา้นไหน 

ฯพณฯ กร : ควรจะมกีระทรวงพลังงานเพือ่ใหเ้กดิสายงาน บังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จ และมคีวาม

รับผดิชอบเบ็ดเสร็จควบคูก่ันดว้ย ไมใ่ชม่อี านาจอยา่งเดยีว สิง่ทีม่าคูก่ับอ านาจคอื 

ความรับผดิชอบ เพราะจากหนังสอืทีค่ณุวรีะพล ลองใหอ้าจารยด์ ูจะเห็นไดว้า่

หน่วยงานกระจัดกระจายอยูม่าก และความรับผดิชอบก็ไมม่ ีเวลามปัีญหาจะไปโทษ

ใคร อยา่งนีเ้ป็นตน้ แตส่ ิง่หนึง่ทีจ่ะฝากไวค้อื เดีย๋วนีร้ายไดห้ลักของสถานบีรกิาร 

น ้ามันไมไ่ดม้าจากการขายน ้ามัน นัน้คอืความเปลีย่นแปลงทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้ รายได ้

หลักหรอืก าไรหลักไดม้าจากรา้นสะดวกซือ้ มาจากการขายสนิคา้ทีไ่มใ่ชน่ ้ามัน ซึง่

เรือ่งนีเ้ป็นอทุาหรณ์ทีน่่าสนใจวา่การแขง่ขนัทีม่อียูใ่นขณะนีไ้มไ่ด ้เปิดชอ่งก าไรให ้

เหลอือยูใ่นราคาน ้ามัน และทัง้หมดคงจะเห็นไดว้า่ผูท้ีรั่บประโยชนค์อื ผูบ้รโิภค ซึง่จะ

เป็นอยา่งทีผ่มบอกมาตัง้แตต่น้วา่ตอ้งใหม้กีารแขง่ขนั ตอ่ใหส้ถานบีรกิารมหีอ้งน ้า

สะอาด มรีา้นขายสนิคา้อยูด่ว้ย ก็อยูไ่มไ่ด ้

อ. เทยีนไชย : ความคดิของทา่นรัฐมนตรเีกีย่วกับแนวความคดิ ทีจ่ะจัดตัง้องคก์รอสิระ เพือ่มาบรหิาร

นโยบายหรอืควบคมุทางดา้นพลังงานนีเ้ป็นแนวคดิใหมท่ีม่กีารตัง้ องคก์รซึง่ไมใ่ช่

ภาครัฐ องคก์รอสิระมรีายไดข้องตัวเองแตม่อี านาจเต็มในการทีจ่ะก ากับกจิการ

พลังงาน บางดา้นนอกเหนอือ านาจรัฐ รัฐไมส่ามารถทีจ่ะสัง่ได ้

ฯพณฯ กร : ความคดินัน้เคยไดย้นิไดฟั้งมาในเรือ่งที ่เกีย่วขอ้งกับทอ่กา๊ซฯ และไฟฟ้าเป็นพวก 

ระบบสง่ ซึง่อยากจะใหม้อียูต่รงกลาง แลว้ใครอยากจะใชก็้ตอ้งจา่ยเงนิ แตจ่ะเกดิขึน้

ไดก็้ตอ่เมือ่มเีครอืขา่ยเชือ่มโยงครบไมเ่ชน่นัน้ประชาชนจะได ้รับประโยชนไ์มเ่ทา่

เทยีมกันคอื พืน้ทีข่อง กฟผ. กฟภ. กฟน. เชือ่มโยงกันหมดหรอืยัง คอื จากเชยีงราย

ถงึนราธวิาส ใครพรอ้มกอ่นถงึกอ่นก็เอาตรงนีม้าใช ้เพือ่รองรับ IPP กับ SPP ตอนที่

เขาคดิกันผมก็ตดิตามเรือ่งนีอ้ยู ่เพราะในขณะนี้ กฟผ. ก็ไปตัง้บรษัิทลกูของตนเองคอื 

ECGO แลว้ก็ม ีIPP และ SPP เกดิขึน้ดว้ย ตรงนีผ้มคดิวา่เป็นความคดิทีด่ ีผูบ้รโิภคจะ

ไดป้ระโยชน ์แตเ่มือ่ถงึจดุนัน้แลว้มรีะบบสง่รว่มกันขึน้ตน้ทางเป็นตน้ทนุของแตล่ะผูใ้ช ้

ซึง่ตอ้งอยูบ่นสถานภาพทีเ่ทา่กันคอื ไมม่สีทิธพิเิศษทัง้ของ กฟผ. และ ECGO ตอ้ง

ไมม่ ีถงึจะจงูใจ IPP และ SPP ใหไ้ดเ้กดิ 

อ. เทยีนไชย : แสดงวา่แนวคดินี ้เป็นแนวคดิทีด่ ี

ฯพณฯ กร : ใชไ้ด ้แตเ่ครอืขา่ยตอ้งเชือ่มโยงกันหมด ไมอ่ยา่งนัน้จะท าใหเ้กดิประโยชนเ์ฉพาะบาง

พืน้ทีซ่ ึง่มเีครอืขา่ย 

อ. เทยีนไชย : ขอความคดิเห็นเกีย่วกับรัฐบาลปัจจบุันทีจ่ะ ควบคมุราคาน ้ามันโดยม ีprice cap คอื

เขาจะใหเ้ป็นเสร ีแตร่าคาน ้ามันม ีcap ไวต้ัวหนึง่ คอืตอ้งไมเ่กนินี ้ถา้ต า่กวา่นีก็้จะให ้

แขง่ขนั แตพ่อถงึเพดานก็เขา้มาควบคมุคอื เบนซนิ 15 - 16 บาทตอ่ลติร ทา่นเห็น

อยา่งไร นโยบายนีจ้ะใชไ้ดผ้ลไหมหรอืจะเป็นไปไดใ้นทางปฏบิัตหิรอืเปลา่ เสรเีดมิคอื 

ไมม่กีารจ ากัด ก็ขึน้ราคาน ้ามันตามตลาดโลกอยา่งแทจ้รงิ แตถ่า้เกดิมแีนวความคดิที่

จะม ีcap ขึน้มาสกัตัวหนึง่ คอื ไมใ่หเ้กนิจ านวนนี ้ถา้เกนิก็หมายถงึวา่ตอ้งม ีกลไกเขา้

มาจัดการ 

ฯพณฯ กร : เขามคีวามคดิอยา่งไร 

อ. เทยีนไชย : อาจจะเป็นกองทนุ  



คณุวรีะพล : เป็นกองทนุ โดยเบนซนิอาจก าหนดไว ้14 - 17 บาท ถา้ 17 บาทก็เอากองทนุมาใช ้

อดุหนุน ถา้ต า่กวา่ 14 บาท ก็เก็บเงนิเขา้กองทนุ 

อ. เทยีนไชย : แนวคดิคอื ตอ้งมเีงนิทนุสกักอ้น ถา้เกดิราคาสงูก็เอาเงนินีไ้ปชดเชยใหบ้รษัิทน ้ามัน 

พอราคาน ้ามันลงก็เก็บเขา้ซึง่ก็คอื กองทนุน่ันเอง แตถ่า้ราคาต า่กวา่ก็ใหข้ ึน้ๆ ลงๆ แต่

ถา้เกนิก็ม ีcap ไวต้ัวหนึง่เป็น price cap 

ฯพณฯ กร : ก็คลา้ยๆ กับทีเ่คยท าไวต้ัง้แตปี่ 2526 - 2527 

คณุวรีะพล : ตอนนัน้ไมไ่ดบ้อกประชาชนวา่จะ cap ไว ้ตอนนีจ้ะบอกชดัเจนวา่ 14 หรอื 17 ถา้ต า่

กวา่ 14 บาท ผมไมล่ดผมจะเก็บเขา้ไปสว่นหนึง่ แตถ่า้เกนิ 17 ผมจะเขา้มาชว่ย 

ฯพณฯ กร : ชว่งหา่งของราคาจะตอ้งขยับดว้ยไหม หรอืจะอยูต่ลอด 

อ. เทยีนไชย : เขา้ใจวา่อยูต่ลอดคอื เป็น cap ไว ้

ฯพณฯ กร : ผมไมเ่ห็นดว้ย เพราะผมไมอ่ยากน าราคาน ้ามันมาโยงถงึการเมอืงอกีตอ่ไปแลว้ ถา้

หากราคาน ้ามันเหลอื 9 บาท และ cap ของเรา 14 - 17 แตเ่ราขาย 14 เพราะเพือ่ให ้

เงนิไหลเขา้ การเมอืงเขา้มาทันท ีไมต่อ้งไปยุง่เลยดกีวา่ คอือยา่ไปเอาสภาวะเฉพาะ

หนา้มาแกปั้ญหาระยะยาว สมมตวิา่เราก าหนดราคา 17 บาท เป็นขัน้สงูสดุแลว้ก็ 14 

บาท เป็นขัน้ต า่สดุ เป็นเพดาน แตถ่า้ราคาต า่กวา่เพดานต า่สดุ เงนิจะไหลเขา้กองทนุ

มากเลย ถกูไหม สงัคมการเมอืงรุน่นีไ้มรั่บอยูแ่ลว้ ก็ราคาน ้ามันจรงิๆ 10 บาท แตผ่ม

ตอ้งซือ้ 14 บาท ถามจรงิๆ วา่รับหรอื ไมรั่บหรอก พอราคา น ้ามัน 19 บาท รัฐบาลให ้

ขาย 17 บาท ทกุคนจะเงยีบหมด ค าชมจะไมม่ ีแตเ่มือ่ใดราคาไมส่อดคลอ้งกับความ

เป็นจรงิดา้นราคาต า่จะโดง่ดังมาก จะเสยีระบบ 

อ. เทยีนไชย : นโยบายกึง่ราคาเดยีวควรจะยกเลกิไหม สมัยทา่นปิยะณัฐพยายามใหเ้ป็นราคาเดยีว 

คอืใหร้าคาเทา่กันจากกรงุเทพฯ ไปถงึนครสวรรค ์จากนครสวรรคไ์ปบวกคา่ขนสง่โดย

เอาราคาจากกรงุเทพฯ มาจนุเจอื 

ฯพณฯ กร : ไมไ่ดผ้ล 

อ. เทยีนไชย : ควรจะเลกิไปเลยใชไ่หม 

ฯพณฯ กร : ใช ่เดีย๋วนีก็้ไมไ่ดใ้ช ้ผมวา่มันไมไ่ดผ้ลเพราะคา่ขนสง่เป็นตน้ทนุจรงิ แตจ่ะตอ้งดวูา่

ระบบทอ่ชว่ยไหม ระบบทอ่จะคุม้จรงิก็ตอ้งม ีforeign rate สงูพอ ถา้ foreign ยัง ต า่

อยู ่การลงทนุทางทอ่ก็ไมคุ่ม้ แตถ่า้การลงทนุทางทอ่ท าไดอ้ยา่งท่ัวถงึ เรือ่งราคาแบบ

นีม้าคยุอกีครัง้ได ้แตต่ราบใดทีก่ารขนสง่ทางทอ่ยงัไมท่ั่วถงึ ราคาแบบนีม้าคยุกันยัง

ไมถ่งึเวลา เพราะเทา่ทีท่ดลองท าระบบทอ่ทัง้หมด บรษัิทขนสง่ทางทอ่ขาดทนุหมด 

ก็แปลวา่ foreign ต า่เกนิไป ตอ้งกลับมาใชก้ารขนสง่ทางรถ ซึง่ท าความเสยีหายมาก 

ถนนเสยีหาย 

อ. เทยีนไชย : บรษัิททางทอ่ก็บน่วา่ไมย่ตุธิรรม เพราะรถบรรทกุตดัราคาไดต้ า่กวา่เขาจะบังคับให ้

ยกเลกิ 

ฯพณฯ กร : มรีถขนสง่น ้ามันก็ท าใหเ้กดิอบุัตเิหตสุงู เสยีชวีติเสยีทรัพยส์นิ ถนนก็พังดว้ย แลว้

ท าไมไมใ่ชท้อ่ทัง้หมด แตต่อนหลังผมก็ถอยหลังแลว้ก็เลยไมท่ราบวา่ไปถงึไหน คดิ

วา่การขนสง่ทางทอ่น่าจะดกีวา่ แตท่กุบรษัิทตอ้งใชเ้พือ่ใหก้ารลงทนุทางทอ่คุม้ทนุ 

คณุวรีะพล : ทา่นคดิวา่อนาคตนโยบายพลังงานควรจะเนน้ไปทางไหน 

ฯพณฯ กร : ผมขอใหข้อ้สงัเกตอยูข่อ้หนึง่ คอื การประหยัดพลงังานในประเทศไทยมแีผนงานและ

การด าเนนิงานเป็นรปูธรรมนอ้ยเกนิไป เราสามารถประหยัดพลังงานไดม้าก แตผ่มเฝ้า

ตดิตามดแูลว้ไมไ่ดท้ ากันจรงิจัง การประหยัดพลังงานผมเคยท าไดเ้อง และผมก็

ออกมาเสยีกอ่น ตกึสงูทกุอาคารของกรงุเทพฯ ผมเคยท าการส ารวจเองทีใ่ช ้

เครือ่งปรับอากาศ เดีย๋วนีม้เีทคโนโลยทีีส่ามารถจะท าใหล้ดคา่ไฟฟ้าได ้30% วธิใีช ้



เครือ่งปรับอากาศมวีธิใีหม่ๆ  ทีจ่ะท าใหม้กีารประหยัดพลังงานไดถ้งึ 30% 

แนวความคดิทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  เหลา่นีม้าใชก็้เป็นเจตนาด ีดกีวา่เก็บเงนิกองทนุ

เอาไวม้ากๆ กองทนุอนุรักษ์ 13,000 กวา่ลา้น สามารถจะมาใชส้นับสนุนทางดา้น

การเงนิได ้หรอืวธิกีารเริม่ตน้ทีจ่ะท าแผนงานประหยัดพลังงานในตัวอาคารสงู ก็มสีทิธิ

ทีจ่ะขอเงนิสนับสนุนจากรัฐบาลไดซ้ ึง่ดงึเอามาจากกองทนุ เรือ่งนีย้ังไมเ่ป็นรูปธรรม

พอ กลไกและกระบวนการสลับซบัซอ้น และเป็นระบบราชการมากเกนิไป ม ีกฟผ. 

กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน สพช. ท ากันอยู ่ผมถงึบอกวา่ตราบใดทีไ่มไ่ดอ้ยู่

ภายใตห้น่วยเดยีวกันงานก็ไมไ่ป 

อ. เทยีนไชย  : อันนีเ้ป็นอกีเหตผุลหนึง่ของการตัง้กระทรวงพลังงาน 

ฯพณฯ กร : คอื การใชอ้ านาจและกลไกการประหยัดพลังงานเดีย๋วนีเ้ป็นเบีย้หัวแตกและทกุสถาบัน 

ก็ยอ่มจะตอ้งอยากเก็บไว ้รักษาไวซ้ ึง่อ านาจของตน การประหยัดพลังงานทีเ่ป็น

รปูธรรมก็ไมเ่กดิขึน้ ทกุกระทรวงเดีย๋วนีม้เีครือ่งปรับอากาศหมด ชว่ยวางนโยบาย

ประหยัดพลังงานใหผ้มดหูน่อย ค าตอบก็คอื ไมม่ ีเพราะกลไกการขอรับการสนับสนุน

จาก 3 หน่วยงานนัน้ฝืดมาก ประการที ่2 แนวทางการใชพ้ลังงานแสงอาทติย ์ส าหรับ

เมอืงไทยทีม่แีดดมากมายตอ้งท าไดเ้ป็นรปูธรรมมากกวา่นี ้ฝากไว ้2 ขอ้ ประหยัด

พลังงาน และการน าเอาพลังงานทางเลอืกมาใช ้อยากจะเห็นท ามากกวา่นี้ แตอ่ านาจ

ทีจ่ะท ามันกระจัดกระจายก็เลยไมก่า้วหนา้ หน่วยงานทีใ่ชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์ป็นการ

ลงทนุครัง้เดยีว และคา่ไฟฟ้าก็ไมเ่สยี เพราะลงทนุเฉพาะคา่เซลลแ์สงอาทติย ์บา้น

เราแดดมากแลว้ตอนกลางคนืก็มแีบตเตอรีท่ีจ่ะเก็บพลังงานเอาไวใ้ชต้อนกลาง วนั 

และใชใ้นตอนกลางคนืไดอ้กี ตอนกลางวนัใชใ้นตกึของตัวเองก็ใชแ้สงอาทติยพ์อ

กลางคนืไมม่แีดด ก็ใชพ้ลังงานทีเ่ก็บไวใ้นแบตเตอรี ่ตอนเชา้มาแดดก็ออกใหม ่

เดีย๋วนีเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้ไปมากแลว้ ส าหรับการประหยัดพลังงานในตัวอาคารทีใ่ช ้

เครือ่งปรับอากาศก็มเีทคโนโลยไีป มากแลว้ แตป่ระเทศไทยไมไ่ดน้ าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  เหลา่นัน้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการประหยัดพลังงานเลย ผมตดิตามเรือ่งนีม้า

เห็นแลว้เสยีดาย เราจะประหยัดเงนิไดม้าก คา่ไฟฟ้าจะลดลงประมาณ 30% เดีย๋วนี้

ท าได ้แมแ้ตก่ารกอ่สรา้งใหต้กึรับแดด ใหห้นา้ตา่งรับแดด-ไมรั่บแดด ก็ชว่ยประหยัด

พลังงาน ประหยัดคา่แอร ์คา่เครือ่งปรับอากาศไดม้ากเลย แตไ่มค่อ่ยมคีวามเอาใจใส ่

ก็ขอฝากประเด็นเหลา่นีไ้วด้ว้ย 

คณุวรีะพล : ผมมปีระเด็นอยากถามทา่นรัฐมนตรเีรือ่งความ มั่นคงดา้นพลังงานตอนนีเ้รือ่งน ้ามันเรา

มสี ารองน ้ามันไว ้3% ก็มคีวามคดิวา่รัฐน่าจะเก็บส ารองไวซ้ ึง่ยังเป็นการศกึษาวจัิย

เรือ่งนีท้า่น เห็นอยา่งไร 

ฯพณฯ กร : รัฐก็มสีทิธจิะก าหนดไดอ้ยูแ่ลว้วา่ส ารองควรจะอยูไ่ดท้ีก่ ีเ่ปอรเ์ซนต ์ก็ปรับตัวเลข นัน้

ไป 

อ. เทยีนไชย : ตอนนีเ้อกชนเป็นผูเ้ก็บส ารอง 

ฯพณฯ กร : ใครเก็บส ารองเป็นอกีเรือ่งหนึง่ แตรั่ฐตอ้งมตีัวเลขวา่ ณ วนันีส้ ารองของประเทศควร

เป็นเทา่ไร ผูท้ีเ่ก็บอาจจะเป็นรัฐโดยตรงหรอือาจจะเป็นเอกชนก็อกีเรือ่งหนึง่แตจ่ะตอ้ง 

ใหม้สี ารองทีจ่ะหามาไดอ้ยูใ่นประเทศไทย ตามอตัราทีรั่ฐก าหนดพอแลว้ ไมอ่ยา่งนัน้

รัฐจะแบกภาระ 

อ. เทยีนไชย : ตอนนีใ้หเ้อกชนเก็บก็เลยกลายเป็นอัตราทีต่ า่ มาก เพราะวา่ถา้ใหเ้ขาเก็บสงู เขาก็รอ้ง

วา่ไมย่ตุธิรรม เป็นภาระกับเขาก็เลยเก็บเพยีง 3% ก็คอื 11 วนั แตถ่า้เก็บมากรัฐก็ตอ้ง

รับภาระแทน 

ฯพณฯ กร : ท าไมไมเ่ก็บใหเ้ทา่ๆ กันหมด ท าไมรัฐเก็บมากหรอืเอกชนเก็บมากใชห้ลกัเกณฑอ์ะไร 

อ. เทยีนไชย : ตอนนีท้กุบรษัิทเก็บในอัตราเดยีวกันหมด สว่นหนึง่เอกชนรับภาระโดยทีรั่ฐไมม่กีาร

ชดเชย 



ฯพณฯ กร : หมายความวา่อยา่งไรไมม่กีารชดเชย 

อ. เทยีนไชย : สมมตวิา่เอกชนเอาน ้ามันไปเก็บส ารอง 3% มดีอกเบีย้เกดิขึน้ 

ฯพณฯ กร : 3% ของอะไร 

อ. เทยีนไชย : ของยอดขายน ้ามัน อยา่งเชน่ เชลล ์ปีทีแ่ลว้ขาย 100 ลติร ตอ้งเอา 3 ลติรมาเก็บไว ้

ฯพณฯ กร : ยอดขายไมเ่กีย่วกับยอดกลั่น 

อ. เทยีนไชย : ไมเ่กีย่ว โรงกลั่นก็ตอ้งเก็บในสว่นของโรงกลั่น บรษัิททีข่ายก็ขาย 

ฯพณฯ กร : ค าถามคอือะไร 

อ. เทยีนไชย : ควรจะมนีโยบายวา่การเก็บน ้ามันใหเ้ป็นภาระของ รัฐ เหมอืนกับอเมรกิาทีม่สี ารองทาง

ยทุธศาสตรข์องรัฐ ทีอ่เมรกิาม ีFederal stockpiling อยู ่500 ลา้นบารเ์รล 

เพราะฉะนัน้ Federal reserve ทีเ่ก็บไวเ้ป็นรัฐลงทนุ รัฐเป็นคนแบกภาระดอกเบีย้ของ

การจัดซือ้น ้ามันเก็บไว ้มแีนวความคดิวา่เรือ่งนีรั้ฐควรจะเขา้มาท าหรอืไม่ 

ฯพณฯ กร : ผมคดิวา่ไมจ่ าเป็น คอื สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศไทย 

การทีม่สี ารองแหง่ชาต ิโดยรัฐเก็บเทา่เทยีมกับเอกชนเก็บ เดีย๋วนีท้ีท่ าอยูก็่ดอียูแ่ลว้ 

ผมไมค่ดิวา่จะเขา้ไปสูส่ถานการณ์ทีเ่ราจะมปัีญหาในการจัดหาน ้ามันไมไ่ด ้แตถ่า้

อยากจะเก็บมากกวา่นีก็้เอา คอืก็บอกวา่เดอืนหนึง่จะเก็บในอัตราเทา่ไหรว่า่ไปตามนัน้ 

แตก่ารทีจ่ะใหรั้ฐมาแบกภาระส ารองคลา้ยอเมรกิา ผมคดิวา่ประเทศไทยไมไ่ดอ้ยูใ่น

สถานการณ์แบบนัน้ผมวา่ไมจ่ าเป็นขนาดนัน้ อาจจะก าหนดนโยบายการส ารองให ้

เหมาะสมโดยอาจจะเพิม่อัตราส ารองมากขึน้ไปกวา่ นีก็้วา่ไป แตไ่มถ่งึกับรัฐตอ้งมา

จัดเก็บส ารองเอง ผมคดิวา่ประเทศไทยคงไมอ่ยูใ่นสถานภาพอยา่งนัน้ 

อ. เทยีนไชย : เป็นเพราะวา่ขดีจ ากัดทางดา้นการเงนิการคลังของรัฐหรอืเปลา่  

ฯพณฯ กร : เราตอ้งถามวา่มสี ารองแหง่ชาตเิอาไวท้ าไม ในโอกาสเชน่สงครามหรอื 

อ. เทยีนไชย : ผมวา่แนวคดิจรงิๆ เพือ่พยงุราคาน ้ามัน สมมตใินกรณีทีร่าคาน ้ามันแพงรัฐก็จะปลอ่ย

น ้ามันออกมาขายในตลาดในราคาถกูกวา่ นีค้อืเหตผุลหนึง่ 

ฯพณฯ กร : ตอ้งถามวา่ขณะทีเ่ก็บน ้ามันไวแ้ลว้ดอกเบีย้ของราคาน ้ามันคุม้กับราคาทีจ่ะเขา้มาพยงุ

หรอืเปลา่ 

อ. เทยีนไชย : รัฐจะตอ้งเขา้มาอดุหนุน 

ฯพณฯ กร : ผมถงึบอกวา่ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเดนิมาถงึขัน้นี้ มันมทัีง้บวกและลบ ถา้เผือ่น ้ามันเทา่ที่

เราซือ้เพือ่เก็บส ารอง 10 บาท ถา้น ้ามันเหลอื 7 บาท และส ารองนัน้จะท าอยา่งไร 

ฉะนัน้อยา่รเิริม่เขา้ไปตรงนีเ้ลย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามกลไกของตลาดคอื 11 วนั ผมไม่

รูว้า่กระทรวงพาณชิยเ์ปลีย่นหรอืยัง คอืคลังน ้ามันตามชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยจะ

สามารถเก็บน ้ามันไวไ้ด ้โดยทีช่นดิของน ้ามันจะตอ้งเป็นน ้ามันทีข่ายในประเทศไทย

ไดเ้ทา่นัน้ ไมรู่ก้ระทรวงพาณชิยเ์ปลีย่นไปหรอืยัง 

คณุวรีะพล : คลังน ้ามันทีแ่จง้วา่สง่ออกไมจ่ าเป็นตอ้งระบวุา่จะท า 

ฯพณฯ กร : ตอนทีผ่มดแูลเมือ่หลายปีกอ่นกระทรวงพาณชิยจ์ะใหเ้ก็บน ้ามันไวไ้ดใ้นคลัง ตอ่เมือ่ 

คณุสมบัตขิองน ้ามันนัน้ตรงกับน ้ามันทีข่ายในประเทศ 

วรีะพล : ตอนนีเ้ปลีย่นแลว้แตต่อ้งแจง้วา่เป็นคลังทีส่ง่ออกชดัเจน 

ฯพณฯ กร : อยากจะเปิดชอ่งแบบนีม้ากๆ 

วรีะพล : บรษัิททีป่รกึษาบอกวา่โพรงเกลอืแถวโคราช แนวอสีานตรงกลางสามารถเก็บ

น ้ามันดบิได ้



ฯพณฯ กร : ผมรูว้า่เขาไปท าการศกึษาทีพ่มิายแถวบา้นผมเอง เพราะขา้งลา่งของพมิายเป็น

เหมอืงเกลอื เขาท ากันมานานตรงนัน้ ผมก็ผา่นอยูท่กุวนั แตว่า่ไมถ่งึขนาดทีจ่ะจัดเก็บ

เป็นส ารองของประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งท าถงึขนาดนัน้ อัดน ้ามันลงไปในชอ่งวา่งทีเ่อา

เกลอืขึน้มาเป็นความคดิทีผ่มเคยผา่นตา แตผ่มกลับมามองวา่สถานการณ์ของบา้นเรา

ดา้นพลังงานมันไมจ่ าเป็น ถามวา่ท าไดไ้หม ท าได ้แตต่น้ทนุทีจ่ะตอ้งลงทนุ ยังไมถ่งึ

ระดับทีป่ระเทศไทยตอ้งท าถงึขนาดนัน้ แลว้มันเก็บอยูท่ีพ่มิายลงไปทางใต ้

อ. เทยีนไชย : โรงเกลอือยูแ่ถวนัน้มาก 

ฯพณฯ กร : ผมทราบ ท าไดท้างดา้นเทคนคิแตด่า้นเศรษฐศาสตรย์ังไมเ่หมาะสม  

คณุวรีะพล : เก็บในโพรงเกลอืจะถกูกวา่เก็บเป็นคลังน ้ามัน 

อ. เทยีนไชย : มันไมม่ตีน้ทนุเลย 

ฯพณฯ กร : ไมว่า่อะไร แตเ่ดีย๋วนีก็้รอดอูยูว่า่ใครจะลงทนุ คอืยงัไมเ่หมาะสมตอ่การลงทนุ 

อ. เทยีนไชย : พอดดูเกลอืขึน้มามันก็เป็นโพรง และเอาน ้ามันใสก็่เก็บไดเ้ลย 

ฯพณฯ กร : ก็คดิอยูท่ีจ่ะท าอยา่งนัน้ก็เอาน ้ามันอะไรใสเ่ขาไป 

อ. เทยีนไชย : โพรงเกลอืตอ้งน ้ามันดบิ ถา้เป็นน ้ามันส าเร็จรปูก็ระเหยหมด 

ฯพณฯ กร : แลว้น ้ามันดบิจะไปกลั่นทีไ่หน 

อ. เทยีนไชย : เป็นลักษณะส ารองทางยทุธศาสตร ์ถา้เกดิขาดแคลนจรงิขายใหไ้ทยออยลแ์ละขาย

ใหบ้างจากไป ถงึวนัหนึง่ก็เอามาคนืเป็นแนวคดิของอเมรกิา 

ฯพณฯ กร : เป็นนโยบายทีถ่กูชีน้ าโดยการเมอืง อเมรกิาเขาชอบคดิแบบนี ้เราคงไมอ่ยูใ่น 

สถานการณ์แบบนัน้ และถา้เอาน ้ามันดบิไปไวต้รงนัน้ แลว้หวังทีจ่ะขายใหก้ับโรงกลั่น 

เมือ่ใดทีโ่รงกลั่นหาน ้ามันดบิไมไ่ด ้และตอ้งขนใหโ้รงกลั่นซึง่อยูแ่ถวชายทะเล โดย 

การจัดเก็บลักษณะนีไ้มเ่หมาะสมในทางเศรษฐศาสตร ์ผมศกึษาอยู ่แตทั่ง้หมดรัฐบาล

ชว่ยแกไ้ขใหไ้ดค้อืเรือ่งน ้ามันเถือ่น และน ้ามันทีแ่จง้สง่ออก แตก่ลับเขา้มาขายใน

ประเทศอกี ชว่ยท าใหไ้ดห้น่อย หลกีเลีย่งภาษีเดีย๋วนีเ้ทา่ไรแลว้ 

วรีะพล : เบนซนิ 3.68 บาท ดเีซล 2.58 บาท 

ฯพณฯ กร : ผมสง่ออก ผมก็ไมต่อ้งจา่ยภาษี ผมก็มบีันทกึวา่ผมขนสง่น ้ามันออกทางบก รถผม

ออกไป รุง่ข ึน้รถผมกลับมาเขา้ตรงดา่นซึง่ไมม่กีารตรวจสอบ แลว้วา่อยา่งไร ชว่ย

แกไ้ขปัญหาใหไ้ด ้

อ. เทยีนไชย : บางทอีอกไปแตเ่อกสารรถไมไ่ดไ้ป 

ฯพณฯ กร : น ้ามันเขา้มาโดยไมเ่สยีภาษี เจอต ารวจน ้าก็เลีย้วมาทางนี้ อันนีท้ีท่ าใหไ้มเ่กดิความ

เสมอภาคระหวา่งน ้ามัน น ้ามันทีข่ายอยูไ่มต่อ้งเสยี 2 บาทกวา่ 3 บาทกวา่ เขาก็

สามารถลดราคาลงไปไดม้าก ผมขอความเสมอภาคเทา่นัน้เอง 

 

  

  

  

 


