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อ. เทียนไชย : ขอกลา่วถึงจดุประสงค์ทีม่าขอสมัภาษณ์ในครัง้ นี ้คือ สพช. มีโครงการศกึษาเพื่อจดัท าประวตัิพลงังาน

เพื่อรวบรวมข้อมลูย้อนไปในอดีตให้ ไกลท่ีสดุเทา่ที่จะท าได้ โดยมจีดุประสงค์วา่ข้อมลูเหลา่นีอ้าจจะเป็น

ประโยชน์ด้านการศกึษาแนวทางก าหนด นโยบายในอนาคตซึง่ได้จากบทเรียนในอดีตที่ผา่นมา เพราะเร่ือง

ในอดีตหลายๆ เร่ือง ที่ดวูา่เหมือนจะเป็นอดตีไปแล้ว แตก็่มคีนพดูถึงในลกัษณะที่ไมเ่ข้าใจพอสมควร 

ยกตวัอยา่งเช่น ราคาน า้มนั ทกุครัง้ที่ราคาน า้มนัขึน้อยา่งที่ผา่นมาไมก่ี่เดือนก็จะเป็นประเด็นส าคญั ที่ถกู

สือ่มวลชน และคนที่ไมเ่ข้าใจโจมตีตลอดเวลา วา่มีการรวมหวักนัก าหนดราคาในลกัษณะที่เอาเปรียบ

ประชาชน กลไกลการตลาด คืออะไร ท างานหรือเปลา่ เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองที่คนยงัไมเ่ข้าใจ เพราะฉะนัน้

ผมคิดวา่โครงการศกึษานีจ้ะเป็นประโยชน์เหมือนกบัเป็นวิทยาทานให้ คนรุ่นหลงัได้รู้ ได้ศกึษาถงึความ

เป็นมาของนโยบายส าคญัๆ ของประเทศ เพราะฉะนัน้ท่ีมาวนันีก็้เพื่อจะขอเรียนถามถึงเร่ืองราวในอดีตที่

ทา่นม ีประสบการณ์มา ในฐานะภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกบันโยบายตา่งๆ ซึง่อาจจะมีหลายเร่ืองที่ไม่

ถกูต้อง อยากจะฟังความเห็นวา่ในตอนนัน้เป็นอยา่งไร สร้างความล าบากให้แก่ผู้ปฏิบตัใินฐานะบริษัท

น า้มนัหรือเปลา่ หรือมีความคดิวา่อะไรเป็นนโยบายทีถ่กูหรือไมถ่กู เร่ิมตัง้แตส่มยัทีม่ีวกิฤตการณ์น า้มนั

เป็นต้นมาในฐานะท่ีอยูใ่นภาคเอกชนมา ในอดีต 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมออกจากวงการนีม้าเป็นเวลา 6 ปีแล้ว ความเห็นตอนนีอ้าจจะมองสิง่ที่ผา่นมาไมเ่หมือนกบัท่ีเคยเกิด

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว คือเรามองโลกด้วยสายตาปัจจบุนัมากขึน้ อาจจะมองย้อนหลงักลบัไปแล้วไมเ่หมือนเดิม 

อ. เทียนไชย : ความจริงก็ดเีพราะจะได้ดทูัง้ 2 ด้านวา่ในอดีตคดิอยา่งไร ปัจจบุนัเปลีย่นไปอยา่งไรด้วยเหตผุลอะไร หรือ

อะไรท่ีควรจะเป็น 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ก่อนอื่นผมมีความรู้สกึมาตลอดเร่ืองนโยบาย พลงังานของชาติวา่ควรจะมากกวา่ เร่ืองการควบคมุราคา 

คือนโยบายของชาติจะต้องมองในระดบัมหภาคพอสมควร ครอบคลมุในอาณาบริเวณกว้างคือเป็นทิศทาง

ในอนาคตเก่ียวกบัการใช้พลงังานของ ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเดี๋ยวนีน้โยบายพลงังานควรจะต้อง

ครอบคลมุมากกวา่เร่ืองการ ควบคมุราคา ต้องเป็นแนวคิดวา่จะให้เมืองไทยก้าวหน้าไปทางด้านไหนใน

เร่ืองการใช้พลงังาน และจะสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นๆ ในอนาคตโดยไมม่ีสิง่กีดขวาง จะเห็นวา่เร่ือง

ของน า้มนัถึงเวลาทีเ่ราต้องมาท าหลายๆ อยา่ง เพื่อจะ ดวูา่มนัมีทางเลอืกอะไรบ้าง ในอดีตผมคิดวา่

บทบาททางด้านนโยบายพลงังานแหง่ชาติจะเป็นไปในลกัษณะไมไ่ด้มอง ในระยะยาวนกั คืออาจจะเป็นใน

แง่ที่คณุเก็บเงินมาก้อนหนึง่ เวลามีปัญหาขึน้มาคณุก็คอ่ยๆ เอาเงินออกมาใช้เพื่อรักษาระดบัราคาไมใ่ห้

ฮวบฮาบมากแตก็่เหมือนกบัเอาเงิน จากกระเป๋าหนึง่ไปใสอ่ีกกระเป๋าหนึง่ ไมไ่ด้เป็นการมองเศรษฐกิจใน

ภาพรวมด้านการจ าหนา่ย ซึง่ไมแ่นใ่จวา่เราได้ชว่ยทางด้านนัน้ ที่เห็นมากๆ คือเป็นในลกัษณะการ



ช่วยเหลอืคนที่ยากไร้มากทีเดยีวโดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั ราคาก๊าซฯ เป็นนโยบายที่ต้องการไมใ่ห้ไปเผา

ถ่าน ตดัป่า เราก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฯ มาเป็นเชือ้เพลงิแทนที่ถา่น แตไ่ปๆ มาๆ แล้วคิดวา่ถึง สกัวนัหนึง่

ต้องท าอยา่งอื่นเพราะไมส่ามารถจะท าเช่นนัน้ตอ่ไปได้ คิดวา่เราต้องดใูนระยะยาวตอ่ไปภายหน้าวา่

นโยบายพลงังานเป็นอยา่งไร ซึง่นโยบายพลงังานนัน้จะอยูไ่มไ่ด้ด้วยตวัมนัเอง จะต้องอยูค่วบคูไ่ปกบัการ

ใช้พลงังานในแง่ของการขนสง่หรืออตุสาหกรรมจะต้อง ควบคูก่นัไป อยา่งเช่น นโยบายในกรุงเทพฯ เป็น

นโยบายที่เอือ้อ านวยการใช้รถยนต์สว่นตวัในการเดินทาง ท าให้เราต้องสร้างทางดว่นเตม็ไปหมดซึง่

เกือบจะไมม่ีประเทศไหนในโลกที่มีทาง ดว่นให้รถยนต์วิ่งเทา่ประเทศเรา อเมริกา นิวยอรค์ มี 2 ฟาก และ

โตเกียวอาจจะมีมากอยูส่กัหนอ่ย เราไมไ่ด้มองถึงการขนสง่แบบมวลชนเลย ถ้าเรามองด้านนีม้าสกั 20 

กวา่ปีที่ผา่นมา เราจะสบายมากกวา่นี ้แล้วมีความพร้อมที่จะเผชิญกบัวิกฤตที่อาจจะเกิดขึน้ได้ เร่ืองนีเ้ป็น

ข้อที่ผมมองหลายๆ อยา่ง เช่น การควบคมุราคา การมีเงินอดุหนนุเป็นเพียงมาตรการระยะสัน้ แตใ่น

ภาพรวมแล้วผมคิดวา่ไมม่ีผลมากนกัในทางเศรษฐกิจ แตอ่าจจะมีผลทางด้านการเมือง ถ้าดดู้านราคาแล้ว

คล้ายเป็นเร่ืองโครงสร้างทางสงัคมมากกวา่เป็นการท าให้ เศรษฐกิจของประเทศดีขึน้ ซึง่การท าเร่ืองตลาด

เสรีก็อยากเห็นนโยบายของรัฐบาลมีการก ากบัดแูลมากขึน้ คือมีขบวนการควบคมุก ากบัมากขึน้ อยา่งเช่น 

การสร้างโรงกลัน่ ซึง่เราบอกวา่สร้างได้ 1 โรง แล้วตอ่มากลายเป็น 2 โรง แล้วยงัให้ไทยออยล์สร้างเองอกี

แสนกวา่บาร์เรลตอ่วนั เมื่อไมม่คีวามต้องการท่ีจะท าให้เกิดการใช้โรงกลัน่ก็ท าให้ประเทศเสยีหาย คือ ผม

เองได้ฟังคณุจกัรกมล จาก BOI พดู วนันัน้ผมเดือดร้อนมาก เขาไมไ่ด้พดูเร่ืองโรงกลัน่น า้มนัเขาพดูเร่ือง

โรงเหลก็ บอกวา่เมื่อสมยัคณุอานนัท์ต้องการท่ีจะเป็นตลาดเสรี เขาขอมาก่ีโรงผมก็ให้หมด โรงละหมื่นกวา่

ล้านบาท แตจ่ริงๆ เราต้องการแคโ่รงคร่ึง เขาก็สร้าง 5 โรง ตกลงเสยีหายหมด คณุจกัรกมลพดูกบัผมอยา่ง

นี ้เขาไมไ่ด้มีอะไรแตเ่ขาใช้ค าพดูวา่ตลาดเสรี ซึง่จะบอกวา่ไมใ่ห้คนนี ้ให้คนนีก็้จะไมโ่ปร่งใสใช้ค าวา่

โปร่งใสไป แตก่ลายเป็นวา่บดิเบอืน เรามาสร้างร้านค้า สร้างส านกังาน สร้างคอนโดกนัมากมาย ผล

สดุท้ายความต้องการไมม่ีพอที่จะท าให้ทกุคนอยูร่อดได้ ก็เลยเสยีหายกนัอยา่งทีเ่ป็นอยูน่ี ้ผมคดิวา่

นโยบายพลงังาน น า้มนัก็ต้องมีการก ากบัดแูลเหมือนกนั มนัไมใ่ชเ่งินของรัฐหรือเงินของใครแตเ่ราก็มี

หน้าที่ท่ีจะไมใ่ห้ประเทศไทยลง ทนุในสิง่ที่ไมต้่องการแล้วมนัเป็นผลร้ายกบัคนทัง้ประเทศ 

คุณวีระพล : ทา่นพดูถงึโรงกลัน่ตอนนัน้ ผมอยูใ่นคณะท างานการประเมินคดัเลอืก ตอนนัน้มีการท าอปุสงค์และอปุทาน 

แตต่อนอนมุตัเิหมือนท่ีทา่นวา่พออนมุตัิ 1 โรง อีกโรงก็ตามมา แตค่วามต้องการยงัไมม่ี ตอ่อีก 3-4 ปี 

ความต้องการใช้ถึงจะมี แตเ่กิดวกิฤตเสยีก่อนจงึเกิดปัญหาช่วงเดอืนสงิหาคม 2532 ที่เปิดประมลูโรง

กลัน่เข้ามาโดยเชลล์ได้ไปก่อนก็พอดีกบัท่ีมีความต้องการใน ตอนนัน้ พอเข้าคณะรัฐมนตรีเสร็จ ทา่นนายก

ฯ อนมุตัิโรงที่ 2  

ม.ร.ว.สฤษดิคุณ : ไทยออยล์ขอมาอีกแสนกวา่บาร์เรลตอ่วนั 

คุณวีระพล : ของไทยออยล์ตอนนัน้เป็นสญัญาซึง่ผกูพนัไว้เดมิ สญัญาเขียนไว้ดีมาก 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ยงัมีอกีโรงหนึง่ที่ขึน้มาตอนแรก 2 แสนกวา่บาร์เรลตอ่วนั ตอนหลงัเป็น 3 แสนกวา่บาร์เรลตอ่วนั 

คุณวีระพล : เอสโซก็่มีสญัญาทีจ่ะขยายเป็น 145,000 บาร์เรลตอ่วนั ทา่นมีความเห็นอยา่งไรครับ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่นโยบายพลงังานแหง่ชาติมีความส าคญัมาก แล้วยิ่งตอ่ไปยิ่งส าคญัมากกวา่เดี๋ยวนี ้คือเราต้อง

หาทางทีจ่ะชว่ยเหลอืคนยากไร้ แตก็่ต้องท าหลายๆ ทาง คือ โดยพืน้ฐานแล้วผมคิดวา่เราไมส่ามารถที่จะ



จ่ายเงินคา่น า้มนัตอ่ไปในภายหน้า เมื่อมองในภาพรวมของประเทศต้องหาทางแก้ไข เช่น ดเูร่ืองการจราจร 

การท าโครงสร้างการขนสง่ มนัเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกนั 100% แล้วยิ่งเวลานีม้ีพวก NGO เร่ืองพลงังาน

จากก๊าซฯ ก็เร่ิมมีค าถาม ไมรู้่วา่เป็นค าถามที่ก๊าซฯ หรือที่ทอ่สง่ ก๊าซฯ ยงัมองไมอ่อก ไฟฟา้ก็ยงัโดน

ตอ่ต้านอยู ่เหมืองลกิไนต์ก็จะเป็นปัญหา เรียกวา่ไมรู้่จะไปทางไหนแล้ว เราจะหาพลงังานท่ีไหนมาทดแทน 

คิดที่จะพึง่ พลงังานน า้มนัภายในประเทศอาจจะได้ 3-4-5% เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ จะต้องดทูางด้านอื่นๆ 

ทางด้านเขื่อนก็ห้ามสร้าง ท าให้ไมม่ีอะไรได้สกัอยา่ง อนันีเ้รานา่ จะคิดกนัไกลๆ ผมเห็นคนที่ใช้เขือ่นมาก

ที่สดุในโลกมาจากประเทศทีเ่จริญแล้วไมว่า่จะเป็นประ เทศสวิตเซอร์แลนด์ หรืออเมริกา แตแ่ล้วก็มาบอก

ให้เราใช้น า้น้อยๆ ในเมื่อการใช้น า้ของเราเป็นเศษหนึง่สว่นหกของอเมริกา แล้วมาบอกให้เราประหยดั ต้อง

ดวูา่บางอยา่งเราจะท าได้แคไ่หน แตไ่ปๆ มาๆ ทกุอยา่งที่เก่ียวกบั NGO คือให้คนจนมีที่อยูอ่าศยั ที่ท ามา

หากิน จริงๆ แล้วของอยา่งอื่นๆ เป็นของประกอบ อยา่งบอกวา่ปลาไมข่ึน้มาไข่ ทกุคนก็รู้วา่เขื่อนเขาแหลม

เวลานีป้ลาที่หาได้จากเขื่อนเขาแหลมมากกวา่ที่ ชาวบ้านหาได้เป็นสบิๆ เทา่ตวั ไมจ่ริงเลยที่บอกวา่มีเขื่อน

แล้วปลาจะน้อยลง ทกุอยา่งกลายเป็นข้ออ้าง บิดเบือนไปหมด อยา่งเขื่อน ศรีนครินทร์ เขื่อนเขาแหลม 

เวลานีค้นจบัปลามากกวา่เมือ่ก่อนเป็นสบิๆ เทา่ตวั แล้วไมม่ใีครพดูถึงเร่ืองนีเ้ลย มนัก็กลายเป็นเร่ืองที่ยาก 

แตผ่มคิดวา่เร่ืองการขนสง่มวลชนมีความจ าเป็นมาก แล้วเราก็มปัีญหาที่จะไปลดปริมาณการใช้รถเพราะ

เวลานีเ้ราก็ไปสง่เสริมให้โรง งานมาสร้างรถยนต์กนัมาก ซึง่นโยบายขดัแย้งกนัตรงนี ้

อ. เทียนไชย : อยากจะฟังความเห็นคณุชายวา่ในยคุที่ยงัมกีาร ควบคมุราคา โดยเฉพาะในชว่งวิกฤตการณ์น า้มนั สิง่ที่

เกิดขึน้รัฐบาลควบคมุราคาและคมุคา่การตลาด ไมย่อมให้ปรับราคาสงูขึน้ โดยใช้เงินกองทนุเป็นเคร่ืองมือ 

ในยคุนัน้เงินกองทนุเป็นเคร่ืองมอืส าคญั พอราคาสงูขึน้ก็ไมใ่ห้ขึน้ เก็บเงินจากกองทนุเอามาชดเชย ในยคุ

นัน้ได้สร้างความเสยีหายอยา่งไรหรือเปลา่ในมมุมองของเอกชนอยา่งบริษัท น า้มนั 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : มนัแปลกแตจ่ริง ตอนนัน้บริษัทมกี าไรมากกวา่ตอนนีม้าก มีก าไรพอสมควรทีเดียว 

อ. เทียนไชย : ยคุที่คา่การตลาดประมาณ 50 สตางค์ตอ่ลติร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เรียกวา่คา่การตลาดพออยูไ่ด้ แตพ่อเทียบกบัสมยันีซ้ึง่เป็นชว่งความต้องการลดลงหรือก าลงัการผลติเกิน

ความ ต้องการ ท าให้เสยีหายตอ่บริษัทมากกวา่ 

อ. เทียนไชย : ถึงแม้วา่คา่การตลาดจะถกูคมุ 5-6 ปี ไมเ่คยเปลีย่น 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ใช ่ก็พออยูไ่ด้แตพ่อไม่ควบคมุแล้วกลบักลายเป็นวา่แขง่ขนักนัสร้างสถานีบริการ มากก็ท าให้แย ่หลงัจาก

ที่เราเปิดเสรีแล้วมกีารแขง่ขนักนัสร้างสถานีบริการไมว่า่จะเป็น ปตท. เชลล์ หรืออื่นๆ ซึง่มีผลไมด่ีกบั

ทางด้านก าไร คือความจริงแล้ว ถ้าจะมองย้อนกลบัไป บริษัทเชลล์ นา่จะพดูวา่ ตอนควบคมุราคาอาจจะมี

ก าไรดีกวา่ตอนท่ีปลอ่ยเสรีแนน่อน 

อ. เทียนไชย : เพราะอะไร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เพราะวา่พอปลอ่ยเสรีทกุคนแขง่ขนักนัมาก 



คุณวีระพล : เมื่อก่อนระหวา่งราคาหน้าโรงกลัน่กบัสงิคโปร์ ตา่งกนั 7 - 8 เหรียญ แล้วสมยันัน้รัฐบาลชดุแรกๆ 3 - 4 

เดือน ถึงจะปรับราคา ตอนหลงัเป็นเดือน และสปัดาห์ จึงเปลีย่นครัง้ แตช่ว่งแรกๆ 3 เดือน 4 เดอืน ราคา

ยงัไมเ่ปลีย่น ถงึแม้วา่ราคา สงิคโปร์จะปรับขึน้ลง แตร่าคาของเรายงัไมเ่ปลีย่น 

อ. พรายพล : ฟังอยา่งนีแ้ล้ว ถ้าเราย้อนยคุกลบัไปได้ คิดวา่นา่จะยงัควบคมุราคาตอ่ไปไหม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ก็เป็นไปได้ แตม่นัย้อนเวลากลบัไปไมไ่ด้ คงล าบากเพราะได้ลงทนุไปกนัมาก ทัง้สถานีบริการน า้มนั แตอ่ีก

อยา่งในยคุแรกการน าเข้าน า้มนัโดยผิดกฎหมายยงัไมค่อ่ยมี แตต่อนหลงัๆ ทกุคนก็ต้องการผลประโยชน์

พิเศษจากภาษีเพื่อจะให้ได้เปรียบในการสู้กบัคู่ แขง่ได้ ท าให้มีน า้มนัเถ่ือนมากขึน้ รวมทัง้ มีการเช่ือมโยง

กบัการเมืองเพื่อจะน าเงินมาเลอืกตัง้ มีผลมากในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี มีเร่ือง ลกัลอบมากกวา่แตก่่อน 

ตัง้แตเ่กิดคลงัน า้มนัชายฝ่ังมีบริษัทน า้มนัแปลกๆ ที่ขึน้มาใหมก็่มาจากพวกนีท้ัง้นัน้เลย 

อ. พรายพล : ดเูหมือนกบัคณุชายหมดศรัทธาเร่ืองตลาดเสรี 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ไม ่แตผ่มคิดวา่เราต้องดขู้อเท็จจริงวา่ไมม่ีอะไรเป็นตลาดเสรีในโลกนี ้คือ ผมก็คยุกบัคนท่ีอยูใ่นตลาดเสรี

มามากแล้ว อะไรคือทนุนิยม ซึง่ทนุนิยมก็คือตลาดเสรี แตใ่นท้ายสดุแล้วก็อาจน าไปสูก่ารผกูขาด เรากล้า

ยืนยนัเลยวา่ถ้ามกีารแขง่ขนักนัก็จะเหลอืผู้ ค้าใหญ่ๆ เพยีงไมก่ี่ราย พวกบริษัทรายใหญ่ก็ไมใ่ชว่า่จะลด

ราคาตอ่ไป เขาก็สามารถควบคมุราคาได้ ยกตวัอยา่งเช่น ผมเคยนัง่คยุกบับริษัทเรือบิน เซอร์คอลลนิมาร์

แชลจากบริษัท BA เขาบอกวา่อกี 3 - 4 ปีจะมีบริษัทการบิน ไมเ่กิน 5 บริษัทในโลก และหนึง่ในนัน้คือ

บริษัท BA ทกุคนก็เห็นอยา่งเดยีวกนั ตวัอยา่งของประเทศไทยก็จะมีเทสโก้ คาร์ฟร์ู แมคโคร ก าลงัฟาด

ฟันกบัตลาดขายปลกี แล้วราคาเวลานีสู้้กนัเต็มที่ เขามาบอกกบัคณุวา่นีเ้ป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภค ถ้า

คณุไปซือ้ที่ตลาดคลองเตย ตลาดบางรัก ราคาแพงทัง้นัน้แตถ้่าคณุมาซือ้ที่น่ีราคาถกู แตเ่วลาผู้ ค้าปลกีเสยี

หายไปหมดแล้วเหลอืเขาอยู ่2 - 3 ราย ที่นีค้ณุไมม่ีราคาเปรียบเทียบแล้ว คราวนีร้าคาก็จะพุง่สงู ที่นีผ้มรู้

มาวา่ทนุนิยมจะน าไปสูก่ารผกูขาดแนน่อน คณุดไูด้เลยในตลาดมีดโกนหนวดตอนนีม้ีอยูย่ี่ห้อเดียวคือ 

Gillette ตอนแรกบริษัท สแตนดาร์ดออยล์ มาแบง่เป็นบริษัทเลก็ๆ คือ เอสโซก่บัโมบิล แตต่อนนี ้

กลบัมารวมกนัใหม ่เอสโซ ่รวมกบั โมบิล เป็นอยา่งนี ้เราจะเห็นมากขึน้ 

อ. พรายพล : ที่คณุชายพดูค านีก็้ถกู คือ ในเร่ืองของตลาดเสรีต้องมกีรอบของการก ากบัดแูล ไมใ่ชเ่สรีแบบท าอะไรก็ได้ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ฝร่ังพดูวา่คณุต้องใช้กตกิาเดียวกนั คณุจะเอาโผน ก่ิงเพชรไปตอ่ยกบัไทด์สนัหรือเป็นไปไมไ่ด้ ลองคิดดเูรา

ใช้ WTO แล้วคณุจะไปแขง่กบัใครเหมือนเดก็กบัผู้ใหญ่จะให้ตอ่ยกนัมนัท าไมไ่ด้ ลองคิดดวูา่ชาวนาของ

เราท านาโดยใช้ควาย 2 ตวั แตถ้่าคณุปลอ่ยข้าวโพด ถัว่เหลอืงเข้ามา เราไมต้่องผลติเลย เพราะมนัคนละ

ชัน้ คณุบอกวา่คนทกุคนเทา่กนั ในอเมริกาหรือในประเทศทีเ่จริญแล้วมนัจะเทา่กนั ในประเทศนัน้ แตถ้่า

บอกวา่อกูนัดาจะต้องแขง่กบัอเมริกาบนพืน้ฐานเดยีวกนั มนัเป็นไปไมไ่ด้ อนันีเ้ห็นกนัชดัๆ 

อ. เทียนไชย : ถ้าเกิดย้อนเวลากลบัไปนโยบายพลงังานท่ีนา่จะเหมาะสมกวา่นีค้วรจะเป็นอยา่งไร ในเร่ืองของน า้มนัท่ี

นา่จะเหมาะสมกวา่ทกุวนันี ้

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่นโยบายพลงังานต้องมีอิสระพอสมควรจากการ เมือง คือท าอะไรก็ตามไมใ่ชเ่ป็นไปตามการเมือง 

หมายความวา่ต้องเป็นไปตามสิง่ที่เป็นผลประโยชน์ของคนทัง้ชาต ิอยา่งเมื่อ 2 วนัมานี ้ฝร่ังเศสก็บงัคบั



ไมใ่ห้ขึน้ราคาน า้มนัซึง่เป็นชาตเิดียวในโลกที่จะสวนทางกบั ตลาดเสรี ผมมีความรู้สกึวา่ที่ผา่นมานโยบาย

พลงังาน สว่นมากต้องท าอยา่งนี ้บางทีเป็นการเอาใจทางด้านการเมือง ผมคดิวา่ไมค่วรจะเป็นอยา่งนัน้ 

อ. เทียนไชย : ความจริงที่วา่รัฐปลอ่ยเสรีก็ไมถ่กูทีเดียว เพราะรัฐก็ยงัใช้กลไกของ ปตท. ในเร่ืองน า้มนั จริงๆ แล้วไมไ่ด้เสรี 

คา่การตลาดยงัถกูคมุอยูโ่ดยผา่นกลไกของรัฐ การใช้วิธีนี ้คณุชายมีความคิดเห็นเป็นอยา่งไร เป็นอปุสรรค

ตอ่การด าเนินธุรกิจหรือเปลา่ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ต้องมองภาพใหญ่ ต้องดหูลายๆ อยา่งวา่ สถานภาพของ ปตท. ตอนนีไ้ปมีหุ้นในหลายบริษัทน า้มนั คือ 

ปตท. เป็นตวัแปรหรือเปลา่ ถ้าผมมองจากภายนอกผม ไมรู้่วา่เป็นนโยบายพลงังานแหง่ชาติหรือเปลา่ที่ 

ปตท. ต้องเข้าไปถือหุ้นโรงกลัน่ทกุโรง 

คุณวีระพล : ตอนนัน้เป็นนโยบายพลงังานแหง่ชาติที่ให้ ปตท. เข้าไปถือหุ้นในโรงกลัน่ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เวลานีผ้มมองจากภายนอกโดยไมเ่ก่ียวข้องกบั น า้มนัก็คิดวา่ถึงเวลาที่ ปตท. ควรจะขายหุ้นท่ีถืออยูใ่นโรง

กลัน่น า้มนัจะท าให้สถานภาพของ ปตท. แข็งแกร่งขึน้ เพราะเวลานี ้ปตท. มีก าไรอยูเ่พียงเลก็น้อยถ้ายงั

ต้องชว่ยพยงุโรงกลัน่อื่นๆ ก็จะท าให้เสยีหายไปด้วย อยา่งเช่น ไทยออยล์ ผมเห็นวา่นา่จะขายหุ้นออกมา

เลย 

คุณวีระพล : ถ้าผมจ าไมผิ่ดสมยัปลดัศิววงศ์ ทา่นพดูไว้เลยวา่ นา่จะมีคนไทยเข้าไปเรียนรู้จงึมีนโยบายออกมาให้เข้าไป

ถือหุ้น 36% ช่วงหลงัๆ คิดวา่นา่จะเหลอืไทยออยล์แหง่เดียว 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่ของไทยออยล์ไมน่า่จะเข้าไปถือหุ้นเลย 

อ. เทียนไชย : มองวา่นโยบายแบบนีเ้ป็นอปุสรรคตอ่ธุรกิจ น า้มนัในประเทศซึง่ไมเ่ป็นเสรี ความจริงบริษัทควรจะมีความ

ยืดหยุน่ในการปรับราคาหรือคา่การตลาดให้สอดคล้อง กบัต้นทนุได้มากกวา่นี ้แตเ่นื่องจากรัฐยงัใช้กลไก

ของ ปตท. และ ปตท. ก็เป็นหนว่ยงานของรัฐทีม่ีเงินอดุหนนุของรัฐอยูบ่างสว่นหรือไมก็่อดุหนนุโดย เอา

ธุรกิจอื่นเข้ามาชว่ยก็เลยท าให้มผีลกระทบตอ่ธุรกิจน า้มนั นีค้ือสิง่ที่เกิดขึน้ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่ไมค่วรท าและผมคิดวา่ ปตท. เองก็ไมท่ราบวา่จะอยูร่อดไปได้อยา่งไรแคไ่หน แตเ่ร่ืองเก่ียวกบัการ

ควบคมุราคาน า้มนั ผมอยากจะเรียนวา่ไมใ่ช่ผมไมเ่ห็นด้วย แตผ่มเห็นด้วยเป็นครัง้คราว อยา่งเช่น 

รถไฟฟา้ที่ขยายตวัขึน้แล้วสามารถแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ได้ ก็ถือวา่ใช้เงินแก้ปัญหาได้ 100% 

สมมติคณุเก็บ 10 สตางค์ตอ่ลติรจากสถานีบริการน า้มนัทกุแหง่ทัง้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วเอาเงิน

จ านวนนีม้าพฒันาด้านขนสง่มวลชน ผมเห็นด้วย แล้วอาจจะเป็นการชว่ยคนจนวิธีหนึง่ หรืออาจจะช่วย

บางอยา่งเก่ียวกบัราคาของ BTS ก็แล้วแต ่แตถ้่าเรารับเงินมาแล้ว น าไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองราคา

น า้มนัก็ไมม่อีะไรเป็นรูปธรรมตอ่ไป หรือเราใช้เงินกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่มาพฒันาด้านพลงังานทดแทน

ก็ได้ 

อ. เทียนไชย   อยา่งเช่น เอทานอล 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เอทานอล ผมวา่นา่จะท า และอีกอยา่งหนึง่ที่นา่จะท าคือ ใช้พชืไร่อยา่งอื่นมาท าเป็นน า้มนัเบนซินหรือ

ดีเซล ปัญหาก็คือวา่เราจะใช้คาร์โบไฮเดรตมาเป็นไฮโดรคาร์บอนจะมีออกซิเจนเกิดขึน้ มา ซึง่ท าให้เกิด



เขมา่หรือควนั ถ้าจะเปลีย่นคาร์โบไฮรเดรตมาเป็นไฮโดรคาร์บอนต้องตดัออกซเิจนออกไป ด้วยวิธีใดก็ตาม 

ถึงจะท าให้เร่ืองนีเ้ป็นผลส าเร็จขึน้มาได้ แตก็่มีหลายประเทศที่ใช้เมลด็เรพ 

อ. เทียนไชย : เห็นเขาวา่ทดลองดแูล้วดี 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เอทานอลอาจจะมีปัญหามากเหมือนกนั อาจจะต้องออกแบบคาร์บิวเรเตอร์ หรืออื่นๆ ใหม ่ก็สามารถมา

แทน MTBE ได้ แตย่งัมีอยา่งอืน่ท่ีเป็นพลงังานทางเลอืกได้ แตอ่าจมีปัญหาทางด้าน NGO อยู่

เหมือนกนั คือหลายประเทศในโลกก าลงัทดลองการปลกูป่าเพื่อท าโรงไฟฟา้ อยา่งเช่น ประเทศชิล ีบราซิล 

เราก็นา่จะลองศกึษาดเูพราะเป็นการปลกูไม้โตเร็วเพื่อจะสร้างโรงไฟฟา้ ซึง่ที่ชิลรู้ีสกึจะก้าวหน้าที่สดุใน

เร่ืองนี ้แตอ่ะไรท่ีเก่ียวกบัท่ีดินก็จะกลายเป็นปัญหาสงัคมไปทนัที เช่น ปากมลูก็เป็นปัญหาสงัคม เพราะ

เอาคนออกจากที่ดินของเขา แตอ่ยา่งอื่นเป็นข้ออ้างทัง้นัน้ เขื่อนต้องมีประโยชน์ถ้าเราไมท่ าเขื่อนก็ไมรู้่จะ

ท าอยา่งไรท่ีจะหาพลงังานมา ใช้ แตผ่มเห็นด้วยที่ไมส่ร้างเขื่อนน า้โจน แตบ่างเขื่อนเราก็ต้องสร้าง 

อ. พรายพล : ระยะหลงัมานีเ้ราพดูถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้านพลงังานกนัมาก โดยเฉพาะทางด้านไฟฟา้ก็จะมีการ

เปิดเสรี คณุชายมคีวามเห็นในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมก็เคยศกึษาในเร่ืองนี ้ซึง่บงัเอญิรู้จกัหลายคนที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้คนที่เคยท าแปรรูปรถไฟก็เคยเป็น

ผู้อ านวยการบริหารของเชลล์เก่า เร่ืองน า้ประปาก็เคยไปดทูี่องักฤษ คือบางอยา่งก็ไมไ่ด้ผล เช่น รถไฟของ

องักฤษเวลานีก็้มีปัญหามากเพราะรางเสยีหมด เนื่องจากทกุรายมาใช้วิง่แตไ่มม่ีใครมีเงินมาเปลีย่นราง 

ตอนนีจ้ึงเกิดปัญหาใหญ่โต สว่นเร่ืองแปรรูปถ้าจะให้ผมพดูต้องดเูป็นเร่ืองๆ ไป 

อ. พรายพล : อยา่งกรณีของโรงไฟฟา้ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : อยา่งกรณีของโรงไฟฟา้ราชบรีุ ถ้าจะให้ซือ้หุ้นผมไมซ่ือ้ เพราะผมทราบวา่จะไมม่คีวามต้องการใช้ไฟฟา้ ซึง่

ผมกลวัมากที่สดุคือ ความต้องการใช้ไฟฟา้ขึน้อยูก่บัสถานภาพทางเศรษฐกิจบ้านเรา ถ้าเกิดไมม่คีวาม

ต้องการใช้ไฟฟา้ก็เสยีหายเลย นีค้ือปัญหาใหญ่ เราควรจะต้องมาดวูา่แปรรูปอะไรท่ีจะมีประโยชน์มาก

ที่สดุส าหรับประเทศ ผมคิดวา่มหีลายอยา่งแตบ่างอยา่งก็ท าไมไ่ด้มาก คืออยา่งเร่ืองของ IPP ผมไมรู้่วา่

จะไปได้แคไ่หน บางคนก็อยูใ่นฐานะล าบากอยา่งคณุอานนัท์เป็นต้น บริษัทสนบัสนนุเร่ืองโรงไฟฟา้หินกรูด

ซึง่เป็นบริษัทของแกเอง ก็เลยไมรู้่วา่จะเข้าข้างไหน คือ เร่ืองแปรรูปนีต้้องมาดเูป็นกรณีๆ ไปวา่เร่ืองไหนมนั

เจริญก็ต้องมีแตว่า่จะคงทนแคไ่หนอยา่งไร แล้วท าไมภาคเอกชนจะท าได้ดีกวา่รัฐบาลเสมอ บางที

สถานการณ์เป็นใจให้เราท าอะไรก็ส าเร็จ ผมท าอยูท่ี่เชลล์ ผมก็โชคดีมากเพราะฉะนัน้ทกุอยา่งมีโชคเข้ามา

เก่ียวในงาน ไมใ่ช่อาศยัความเกง่อยา่งเดยีว 

อ. เทียนไชย : หลายๆ อยา่งในปัจจบุนัท่ีชะลอตวัเป็นเพราะเศรษฐกิจขาลงมากกวา่ แตถ้่าไมใ่ชเ่ป็นชว่งยคุนีห้ลายๆ 

อยา่งก็คงจะไมเ่ป็นอยา่งนี ้แล้วหลายอยา่งที่เราวา่ไมด่ี ก็คงจะไปได้คอ่นข้างดี จริงอยา่งที่คณุชายวา่ถ้า

เศรษฐกิจไมด่ี ไมว่า่จะเป็นโรงไฟฟา้ หรือธุรกิจอะไรก็ตามก็จะไมด่ไีปด้วย แตว่า่วนัหนึ่งก็จะต้องฟืน้ขึน้มา 

โดยนโยบายเป็นตวัทีจ่ะต้องก าหนดแนวทางให้ถกูต้องตัง้แตเ่ดี๋ยวนี ้

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่เร่ืองเก่ียวกบักองทนุน า้มนั เรามีแตเ่ราต้องหาทางน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ แตท่ี่ท าให้ราคาน า้มนั

ไมใ่ห้ฮวบฮาบ ผมไมแ่นใ่จวา่จะถกูต้องหรือเปลา่ 



อ. เทียนไชย : เร่ืองนีถ้้าถาม สพช. กองทนุน า้มนัจะถกูยกเลกิทัง้หมด ดร. ปิยสวสัดิ์ อยากจะ ยกเลกิตัง้นานแล้วแตต่ิดอยู่

ที่ LPG ตวัเดียวจริงๆ ต้องการให้เสรีเต็มรูปแบบ ไมใ่ช้ ปตท. เป็นตวัดงึราคา คือ ปลอ่ยกนัแขง่ขนัจริงๆ 

แตก็่ยงัท าไมได้ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ถ้ากองทนุน า้มนัมีไว้ท าระบบขนสง่มวลชนในหลายๆ จงัหวดั หรือในกรุงเทพฯ ผมเห็นด้วยแล้วคดิวา่ควร

จะท า และสามารถท าได้หลายๆ อยา่ง ซึง่เทา่กบัเป็นการอนรัุกษ์พลงังาน 

อ. เทียนไชย : ในตา่งประเทศก็มกีารเก็บเงินเพือ่เข้ากองทนุตา่งๆ ใช่ไหม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ตา่งประเทศเวลาคนใช้ถนนมนัมปีระโยชน์ บางแหง่เก็บคา่ผา่นทางแพงมาก เพราะใช้วิธีคิดเพื่อไมใ่ห้คนไป

ใช้ทางนี ้เช่น ในซานฟรานซิสโก มีสะพานอยู ่2 อนั อนัหนึง่คิดคา่ผา่นทางแพงมาก จนกระทัง่คณุต้อง

เปลีย่นไปใช้รถไฟแทนท่ีจะขึน้รถยนต์ข้ามไป โดยใช้กลไกราคา อยา่งในอเมริกาทีเ่ขาเรียกกวา่ road 

user charge แตว่า่ไมเ่หมือนกนัทกุแหง่ อยา่งของเราชว่ยคนขบัรถยนต์มาก แล้วการท่ีเรามี 

โรงงานผลติรถยนต์ แล้วเราขายข้างนอกมากกวา่ขายภายในประเทศก็เป็นการท ารายได้เข้าประเทศได้อีก 

ทางหนึง่ แตถ้่าเราผลติแล้วขายในประเทศมากกวา่สง่ออกก็ไมด่ี 

อ. เทียนไชย : อยา่งนีท้า่นมองธุรกิจน า้มนัของประเทศในอนาคต จะไปทางไหน ถ้าดจูากสถานการณ์ในปัจจบุนัแล้ว

แนวโน้มจะไปทางไหน จะมีการล้มหายไปมากหรือยงัเป็นธุรกิจที่นา่สนใจ ยงัพอจะดงึดดูให้เข้ามาแขง่ขนั

ท าธุรกิจนีอ้ยูห่รือไม ่

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่เป็นธุรกิจทีต้่องหยดุนิ่งไปอกีนานที เดียว กวา่ทีจ่ะมีการลงทนุใหมห่รือผู้ลงทนุรายใหมเ่ข้ามา และยงั

มีผู้ ค้าที่ต้องล้มหายกนัไปอีกมาก พดูกนัจริงๆ คิดวา่หลายรายที่อยูไ่ด้เพราะมีอะไรที่ไมค่อ่ยโปร่งใสอยู่ แต่

ผมคิดวา่ก าไรควรจะมีมากกวา่นี ้ไมอ่ยา่งนัน้จะไปท าลายผู้บริโภคสดุท้าย เนื่องจากขาดมาตรฐานความ

ปลอดภยัในน า้มนัหรืออื่นๆ ซึง่จะท าร้ายการลงทนุของเราและของรถยนต์ ผมคิดวา่จะต้องมีการตรวจสอบ 

แล้วเวลานีเ้ราได้เห็นบริษัทเชลล์ บริษัทเอสโซ ่ปิดสถานีบริการ น า้มนัไปมากแล้วก็จะเป็นอยา่งนีไ้ปจนถึง

จดุที่พอจะท าอะไรได้เหมือนกบัปิโต รเคมี ในโลกพอขาดแคลนคอืก าลงัการผลติน้อยกวา่ความต้องการ 

ราคาก็สงูสดุเสร็จแล้วก็โหมสร้างก าลงัการผลติใหม ่แล้วราคาก็ต ่าสดุ ผมวา่เร่ืองลกัลอบตอนนีม้ีมากน้อย

แคไ่หนผมก็ไมรู้่ แตถ้่าเป็นไปได้เราควรจะมีการก ากบัดแูล ถ้าจะห้ามไมใ่ห้น าเข้าน า้มนัได้ยิง่ดีเราต้อง

สนบัสนนุโรงกลัน่ในประเทศให้ มากที่สดุ โดยไมต้่องค านงึวา่เราท าไมถ่กูต้องตามกฎของ AFTA หรือ 

WTO ถ้าเผ่ือคณุดจีูน ถงึแม้จะเข้าเป็นสมาชิก WTO หลายสิง่หลายอยา่งจีนก็ยงัไมย่อมทีจ่ะปลอ่ยเสรี

อยา่งเรา แม้กระทัง่ญ่ีปุ่ นก็ยงัควบคมุ อยา่งฝร่ังเศสยิ่งควบคมุเตม็ที่ทกุอยา่ง เพราะฉะนัน้เราต้องดคูนอื่นๆ 

แล้วใช้การตกลงเก่งๆ ถ้าเผ่ือเราไมใ่ช้โรงกลัน่ของเราเองแล้วคิดจะไปใช้สงิคโปร์ ประเทศเขาก็แขง่ขนักบั

เรามาก ผมตอ่สู้กบับริษัทข้ามชาติมาก อยา่งเชลล์สงิคโปร์ ผมบอกวา่คณุไมค่วรขายน า้มนัให้กบัผู้ลกัลอบ 

ถ้าเผ่ือไมข่ายน า้มนัให้ผู้ลกัลอบเราก็สบายมากกวา่นี ้คล้ายวา่มนัควบคมุวา่ขายได้แนแ่ตเ่ราจะขาย

อยา่งไรก็แล้วแต ่ทางเขาขายได้แน่ ก็กลายเป็นวา่บริษัทเชลล์สงิคโปร์แขง่กบับริษัทเชลล์ประเทศไทย อนันี ้

ก็คือ คูแ่ขง่กนัโดยอตัโนมตัิ แตถ้่าเราจะลงทนุก็ควรจะต้องหาทางใช้การลงทนุของเราให้มากที่สดุ 

อ. เทียนไชย : แตต่อนนีน้โยบายตรงกนัข้ามเลยคือ เปิดเสรี ห้ามน าเข้าคงท าไมไ่ด้ 



ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่ท าได้ ท าไมเรายงัห้ามน าเข้าหลายอยา่ง เช่น ถัว่เหลอืง ผู้ผลติของเราก็อยูไ่มไ่ด้ โดยเฉพาะถัว่เหลอืง 

เราเอาเข้ามาเป็น 3 - 4 พนัล้านบาทตอ่ปี 

คุณวีระพล : เร่ืองส ารองน า้มนัเมื่อก่อนเราเก็บส ารอง 10% ตอ่มาเหลอื 7% ตอนนีเ้หลอื 3% เนื่องจากภาวะหลายๆ 

อยา่ง 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่เราควรจะมีส ารองแยก แตท่ัง้หมดไมไ่ด้ขึน้กบักลไกตลาดเพราะเราต้องการท่ีจะให้การ

เปลีย่นแปลงราคา ไปถึงผู้บริโภคคนสดุท้ายอยา่งคอ่ยเป็น คอ่ยไป เราก็พยายามที่จะไปเอาจากส ารองของ

เรา ก็คือ picking bank อยา่งหนึง่ ซึง่ท าให้ต้นทนุของโรงกลัน่ถกูลง โดยการมีส ารองน้อยก็คอืที่เราท า 

แตผ่มคิดวา่เราควรจะมีมาตรการสว่นท่ีคิดออกมาเป็นดอกเบีย้จากส ารองที่เรามี จะเป็น 5 สตางค์ 10 

สตางค์ ผมก็จ าไมไ่ด้วา่คิดเทา่ไหร่ออกมา ก็เสยีไปเลยซึง่ควรจะเป็นอยา่งนัน้ แล้วนิสยัของผู้ใช้เราไมใ่ชว่า่

เราจะสนบัสนนุให้เขาใช้โดยที่ไมเ่ปลีย่นแปลง หรือไมเ่ปลีย่นแปลงนิสยัของการใช้ 

คุณวีระพล : ตอนนีก้ าลงัพดูถงึเร่ืองส ารองที่รัฐเป็นผู้ เก็บส ารองเอง หรือเอกชนก็ได้ 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : รัฐไมค่อ่ยมเีงินแล้ว แตต่อนนีเ้รามีโพรงเกลอืเป็นของเราเองแล้วทีอ่ีสาน เราสามารถเก็บน า้มนัดิบได้มาก

ทีเดียวเหมือนกบัแถวๆ เมืองหลยุเซยีนา่ 

คุณวีระพล : วา่จะไปดทูี่อเมริกาเขาเชิญมาวา่จะไปเร็วๆ นี ้

อ. เทียนไชย : เร่ืองส ารองน า้มนัแหง่ชาติมคีวามจริงจงัและจะเป็นไปได้แคไ่หน 

คุณวีระพล : เราจ้างศกึษา แตต้่องไปคยุกนัอกีมาก เพราะตอนนีป้ระเทศเราจน ต้องใช้ต้นทนุสงู 

อ. เทียนไชย : ท าไมจึงเกิดความคิดนีข้ึน้มา เป็นนโยบายของใคร 

คุณวีระพล : ได้คยุกนัภายใน สพช. ซึง่สมยักอ่นพรรคประชาธิปัตย์ทา่นรัฐมนตรีสาวิตต์ ได้ท าโครงการพฒันาพืน้ท่ี

ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ ก็จะมีโรงกลัน่ มีคลงัน า้มนัท่ีนัน่ ซึง่จะท าเป็นส ารองของเราก็ได้ หรือท าเป็นโรงกลัน่

แล้วสง่ออกไปขายข้างนอก เป็นจดุที่เป็นส ารองได้เพราะใหญ่พอสมควร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เร่ืองนีน้า่จะดถูงึการด าเนินการในการเก็บ ส ารองน า้มนั โดยนา่จะดอูตัราการหมนุเวยีนของความต้องการ

เก็บน า้มนั คือเก็บแล้วเก็บเลย หรือเอาออกมาแล้วหมนุเวียนอยา่งไร เพราะต้นทนุด้านนีม้ีมหาศาล

เหมือนกนั ผมยงัมีความรู้สกึวา่การเก็บส ารองมีความส าคญั แตว่า่เร่ืองของน า้มนัจะมีมากขึน้ เร่ืองวิกฤต

จะท าให้มีความต้องการมากขึน้เร่ือยๆ แตก่ารเก็บส ารองก็มีอายขุองมนั หมายความวา่ใช้ได้ครัง้เดยีวหมด 

เราต้องดวูา่จะชว่ยเราได้แคไ่หนอยา่งไร หรือวา่เราควรจะเอาเงินที่จะเก็บส ารองไปหาทางท าอยา่งอื่นให้ดี

ขึน้ แตเ่ร่ืองส ารองของเรายงัไมค่อ่ยดีเทา่ที่ควรเราไมเ่คยคิดที่จะท าอะไรเอง ผมคิดวา่เราจะต้องท าแม้แต่

เร่ืองการผลติไฟฟา้จากแสงแดด หรือพลงังานลมต้องท าทัง้นัน้ 

อ. พรายพล : ด้านเทคโนโลยีใช่ไหม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เทคโนโลยีเราต้องมเีอง แล้วเทคโนโลยีพวกนีค้นไทยก็ท าได้ ซึง่ไมใ่ช่เทคโนโลยี เทอร์โมนิวเคลยีร์ อยา่งนัน้

ต้องลงทนุมหาศาล แตถ้่าเผ่ือเราคอยให้คนอื่นท าให้ก็ล าบาก 



อ. เทียนไชย : อยากจะถามความเห็นเก่ียวกบัแนวทางการด าเนิน งานด้านนโยบายในปัจจบุนัของ สพช. ในฐานะ

หนว่ยงานหลกัของรัฐที่ดแูลด้านนโยบายมาโดยตลอด คิดวา่บทบาทของ สพช. ที่ผา่นมาเหมาะสมไหม

หรือในอนาคตอยากจะเห็นวา่องค์กรของรัฐมีบทบาทอยา่งไรมาก ขึน้หรือน้อยลง 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : อยากจะให้มีความก้าวหน้าเร่ืองการใช้ประโยชน์ จากพลงังานให้มากขึน้ เรียกวา่ต้องเข้าไปประสานกบั

หนว่ยอื่น เช่น การใช้น า้มนัในเร่ืองขนสง่ซึง่ใช้มาก ใน อตุสาหกรรมหรือในเร่ืองอื่นๆ เร่ืองการจดัหาน า้มนั

ต้องมคีนท าและต้องเช่ือมโยงกบันโยบายทางด้านขนสง่หรือ ปิโตรเคมี อีกอยา่งหนึง่ก็คือเราจะท าอยา่งไร

ให้มีการส ารองพลงังานทดแทน อนันีเ้ร่ืองที่สอง แล้วเร่ืองที่สามก็คือ เราจะท าอยา่งไรท่ีจะเป็นตวัเช่ือมโยง

ให้เกิดการลงทนุท่ีมีความมัน่คง และยงัสามารถใช้ประโยชน์ที่เก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานได้เตม็ที่ ซึง่เป็น

เร่ืองที่ส าคญัมาก การเก็บเงินเอาไว้ใช้ในระบบขนสง่สาธารณะ หรือใช้ในเร่ืองของการผลติพลงังานขึน้มา

ใหม ่เราคงต้องจริงจงัมากขึน้วา่จะท าอยา่งไรให้เป็นตวัเช่ือมโยงให้เกิดการลงทนุ ในโครงสร้างพืน้ฐานและ

ก็ให้มกีารใช้สิง่ทีเ่ราได้ลงทนุไปให้มากที่สดุ 

อ. เทียนไชย : การบริหารพลงังานของประเทศไทยเราในอดีตที่ ผา่นมา ความจริงก็ไมม่ีประสทิธิภาพ เพราะมีหนว่ยงาน

หลายหนว่ยดแูลด้านพลงังาน และการประสานงานตา่งๆ ก็ ไมค่อ่ยดี บางครัง้ก็น าไปสูปั่ญหาการไมม่ี

ประสทิธิภาพตา่งๆ คณุชายมีความเห็นอยา่งไร  

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมเห็นวา่ควรจะต้องมีหนว่ยงานที่เป็นเอกภาพ ถ้าเผ่ือตา่งคนตา่งท า อนันีไ้มค่อ่ยมีผลดเีทา่ไร อาจจะต้อง

มีเป็นหนว่ยประสานงานหนว่ยหนึง่หรืออาจมีหลายๆ หนว่ยที่ควรจะมี แตไ่มใ่ชว่า่ตา่งคนตา่งท า อยา่งน้อย

จะต้องอยูใ่นการดแูลและก ากบัขององค์กรใดองค์กรหนึง่ ซึง่อาจจะไปอยูก่ระทรวงวิทยาศาสตร์บ้าง หรือ

กระทรวงพลงังานแหง่ชาติ 

อ. เทียนไชย : บางคนพดูถึงวา่จะตัง้กระทรวงพลงังาน 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ก็นา่จะเป็นไปได้ ซึง่ตา่งประเทศก็มีกระทรวงพลงังานอยูแ่ล้ว 

อ. พรายพล : เทคโนโลยีพืน้ฐานของเราเทา่ทีค่ณุชายทราบคิดวา่มีความเป็นไปได้แคไ่หนในด้านพลงังาน ไมว่า่จะเป็น

เซลล์แสงอาทติย์หรือพลงังานลม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่เทคโนโลยีของเราคอ่นข้างที่จะมีมาก แตไ่มม่ีใครมองวา่ควรจะลงไปทางด้านไหน คือ ถ้าเรามี

ความคิดในใจวา่ต้องการท าอยา่งนี ้เราก็พยายามจะมุง่ไปทางด้านนัน้ อยา่งเร่ืองของ NECTEC ก็ต้อง

มาดเูร่ืองของคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ไปทางนัน้ จริงๆ แล้วจะต้องมีคนเสนอท า แตเ่ทา่ที่ดแูล้วทาง

มหาวิทยาลยัของเราก็มคีวามสามารถมาก แตท่างบ้านเราให้การสนบัสนนุน้อยมาก เทคโนโลยีมมีาก

อยา่งเช่นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั และธนบรีุ ผมรับประกนัวา่เขาท าได้ เขามีคนท่ีจะศกึษาไม่

วา่จะเป็นเร่ืองพลงังานทางด้านไหนเขาท าได้ แตว่า่จะท าอยา่งนีไ้ด้จะต้องมเีงินทนุท่ีใช้เป็นกองทนุในการ

ศกึษาวจิยัโดย เฉพาะ 

คุณวีระพล : เงินทางด้านวจิยัของประเทศไทยน้อยมากเมื่อเทียบกบัรายได้ประชาชาติ โดยเฉพาะภาคเอกชนบอกวา่ให้

การชว่ยเหลอืกบัเร่ืองนีน้้อย 

อ. พรายพล : มีเทคโนโลยีอะไรเทา่ที่ผา่นมาวา่ท าได้ส าเร็จไหม อาจจะไมส่ าเร็จ 100% แตท่ ามาได้ดีกวา่เร่ืองอื่นๆ 



ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่การใช้ผลติผลเกษตรมาเป็นน า้มนัจะเป็นเอ ทานอล หรือน า้มนัดเีซลนา่จะท าได้เพราะไมไ่ด้ใช้

เทคโนโลยีอะไรที่ยาก แล้วที่เราต้องท าอีกอยา่งก็คือ การ ปรับแตง่เคร่ืองยนต์เพื่อท่ีจะใช้กบัพลงังานใหม ่

ซึง่เป็นเร่ืองทีว่ิศวกรไทยเราท าได้ แล้ว เวลานีเ้ราก็ท าหลายอยา่งแล้ว แม้กระทัง่รถยนต์เราก็สามารถสร้าง

ได้แล้ว เพราะฉะนัน้เพยีงแตม่ีเงินทกุอยา่งไมม่ีอะไรยากเลย เราก็นา่จะศกึษาให้มากขึน้ 

อ. พรายพล : ภาคเอกชนจะสามารถท าเร่ืองเหลา่นีเ้องได้ไหม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ภาคเอกชนก็คล้ายๆ กนั ท าอะไรก็ตามมนัไมค่อ่ยเดินหน้าเทา่ที่ควร แตจ่ริงๆ แล้วคนไทยถ้ามีผลตอบแทน

ท าทัง้นัน้ ผมมาดกูารท าน า้หอมเป็นเร่ืองที่งา่ยที่สดุแตค่นไทยก็คงไมท่ า แตเ่ราซือ้น า้หอมจากประเทศ

ฝร่ังเศสมาก เราก็สามารถปรุงน า้หอมแตล่ะกลิน่ให้ลกูค้าแตล่ะคนได้ ซึง่คนไทยจริงๆ มีความรู้มาก แตไ่ม่

มี ทิศทางวา่ควรท าอะไร  

อ. พรายพล : เมื่อวานนีผ้มไปสมัมนาเร่ืองแบตเตอร่ีวาเรเดียม 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : เร่ืองของแบตเตอร่ีเป็นเร่ืองที่นา่คดิมาก จริงๆ มีบริษัทหลายบริษัทท่ีเมืองนอกท าการค้นคว้า แตก็่ยงัไม่

คอ่ยประสบความส าเร็จเทา่ที่ควร ต้องมานัง่อดัไฟเข้าไป ต้องเอาพลงังานเข้าไปก่อนจึงจะมีออกมา ถ้าเรา

มีพลงังานใช้มนัก็ดี เร่ืองที่เข้าไป เก่ียวข้องกนัได้ก็คือ แสงจากดวงอาทิตย์เอามาใสไ่ว้ในแบตเตอร่ีแล้วพอ

ตอนกลางคืนเราก็เอามาใช้อนั นีเ้มืองไทยเราก็นา่จะท าได้ทัง้หมดเลย 

อ. เทียนไชย : ไทยเราก็มี นอกจากสิง่ที่ได้กลา่วมาแล้ว เห็นวา่แนวทางของประเทศไทยควรจะไปทางไหน อยา่งไร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองทีใ่หญ่มากแล้วก็จะ เข้ามาเก่ียวข้องกบัชีวติของเรามากมายเหลอืเกิน ผมคิดวา่การ

วิจยัแล้วก็การเปลีย่นแปลงแหลง่พลงังานเป็นเร่ืองส าคญั ถ้าเรายงัไมเ่คยท าเลย ผมก็ยงัอยากจะคดิถึงวา่

การสร้างโรงไฟฟา้โดยใช้ฟืนนา่จะเป็นเร่ืองหนึง่ที่ นา่จะด ูใช้ไม้โตเร็วอยา่งประเทศที่เขาก าลงัศกึษาเร่ืองนี ้

เราก็นา่จะ คิดถึงเร่ืองนี ้จริงๆ แล้วเป็นโอกาสอนัหนึง่ที่เรานา่จะน าผลผลติทางการเกษตร และเกษตรกร

ทัว่ๆ ไป ให้มารับผลโดยตรง คือ แทนที่เขาจะเข้ามาเก่ียวข้องกบัการใช้ทีด่ินปลกูต้นไม้ แตท่ าให้มีรายได้ 2 

ทาง ทัง้ด้านผลผลติทางเกษตรและด้านพลงังาน แทนที่จะเอามาจากเมืองนอกก็มาใช้จากข้างใน แตผ่ม

คิดวา่พลงังานทดแทนเป็นสิง่ที่จ าเป็นมากๆ และเป็นสิง่ที่ส าคญัทีส่ดุ 

อ. เทียนไชย : แล้วท าไมจงึมีคนตอ่ต้านเร่ืองนีม้าก เพราะเข้าใจวา่บริษัทเชลล์เองก็เคยสนใจไม้โตเร็วในชว่งที่ผา่นมา 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่เชลล์ท าอะไรเวลาเห็นวา่จะไมด่ี สมมติเห็นวา่น า้มนัจะขายไมด่ี หรือวา่ได้ก าไรน้อยก็จะคดิถึง

เร่ืองถา่นหิน เร่ืองนิวเคลยีร์อะไรตอ่อะไร แตพ่อน า้มนัขาดแคลนเชลล์ก็สบาย เพราะผลติน า้มนัมากได้

ราคาสงู อยา่งอื่นก็หมดความส าคญั เพราะฉะนัน้การท่ีเราจะหวงัพึง่บริษัทน า้มนัคงจะไมไ่ด้ เพราะถ้าเขา

อยากขายน า้มนัเขาก็ไมไ่ปสนใจอยา่งอื่นๆ ถ้าเขาเห็นวา่น า้มนัจะไมด่ีเขาก็ต้องหาพลงังานอยา่งอืน่มา

แทนที่มนัเป็น อยา่งนัน้ แล้วเชลล์ก็เป็นผู้สนบัสนนุแรกเร่ืองพลงังานจากฟืน อยา่งเช่นที่ชิลเีคยมีตอนนัน้ 

แตก็่หายไปเลยไมเ่คยพดูถึงอีก 

คุณวีระพล : เดี๋ยวนีม้ีโครงการท่ีจะสร้างโรงไฟฟา้ ทอ่ก๊าซฯ แล้วมีคนมาประท้วง มี NGO จะสร้างอะไรไมไ่ด้ มคีวาม

คิดเห็นอยา่งไร 



ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่เร่ืองนีไ้มใ่ช่เร่ืองพลงังานแล้ว แตปั่ญหาอยูท่ีว่า่เราไปดปูระเทศที่เจริญแล้วจะเห็นวา่เกษตรกรจะ

น้อยกวา่ 10% ของประชากรทัง้ประเทศ แตข่องประเทศเรามีเกษตรกร 60 - 70% ของประเทศ ถ้าเผ่ือ

เราท าเกษตรกรรมให้มีประสทิธิภาพขึน้ เราก็ไมม่ีงานท่ีจะรองรับเกษตรกรเหลา่นี ้ฉะนัน้ท่ีส าคญัรัฐบาล

จะต้องหางานให้คนในชนบท รัฐบาลไหนก็ตามทีเ่ข้ามาไมเ่คยดแูลคนตา่งจงัหวดัเลย แตถ้่าเผ่ือเรามี

นโยบายจะสงวนป่าให้มีแคน่ีเ้ปอร์เซ็นต์ของประเทศ แตเ่รามีนโยบายซึง่ขดักนัอยา่งแรง คือนโยบายที่

เรียกวา่ให้ที่ดินท ากิน 20 - 25 ไร่ ไมส่ามารถท าได้ เพราะเมื่อมคีนมากขึน้ก็ต้องขยายที่มากขึน้แล้ว

ผลผลติออกมาก็ไมส่ามารถทีจ่ะ ไปสู้ตลาดโลกได้ จึงต้องออกมาประท้วงกนั ปัญหาก็คือวา่เราต้องสร้าง

งานท่ีจะให้มใีนตา่งจงัหวดัให้มากขึน้ คนที่ไปดงูานตา่งประเทศก็จะเห็นวา่มีอะไรที่เราท าได้แล้วยงัไมไ่ด้ท า 

ถ้าเราไมม่เีทคโนโลยีเราก็ต้องหามา สมมติวา่เราจะเลีย้งแกะก็ต้องไปจ้างคนมาจากออสเตรเลยีมาช่วย ซึง่

ทกุคนก็ต้องท า ไมใ่ช่รอให้เขามาหา แล้วเราก็เลีย้งแกะเอาขนแกะไปท าเสือ้ ซึง่เวลานีเ้ราจะผลติผ้าหม่เรา

ยงัต้องน าเข้าขนแกะจากตา่งประเทศแทนที่จะไป จ่ายให้คนจนทัง้หลาย เราจะผลติพรม หรือเสือ้กนัหนาว

ก็เอามาจากตา่งประเทศ เราไมเ่คยคิดทีจ่ะท า 100% เราน าเข้ามาจากเมอืงนอก อยา่งถ้าเราจะผลติสทู

จากวสัดแุบบนีเ้ราก็ต้องเอาคนจากลอนดอนหรือจากอิตาลมีา ช่วยเรามาเป็นลกูจ้างเรา เหมือนกบัผมท า

โรงแแรมไมเ่ป็น ผมก็ต้องไปจ้างฝร่ังมาเป็นผู้จดัการทัว่ไป ซึง่เราเพียงต้องการให้มีผู้ เช่ียวชาญจากที่อื่น แต่

จริงๆ เราไมไ่ด้ต้องการผู้ เช่ียวชาญจากแหลง่ที่เลอืกมากเทา่ไหร่ ถ้าตา่งจงัหวดัของเราสามารถสร้างงาน

ขึน้มาได้ก็จะดีขึน้ เพราะของที่น าเข้ามาคนชนบทท าได้ทัง้นัน้แตท่างราชการไมม่ีใครดแูลเร่ืองนี ้

อ. เทียนไชย : ตรงนีม้องวา่ประเทศขาดอะไร ขาดความคิดริเร่ิม หรือขาดการสร้างสรรค์หรืออะไร 

ม.ร.ว. สฤษดิคุณ : ผมคิดวา่ขาดการสงัเกตส าหรับคนท่ีไปดงูานเมือง นอก ถ้าเผ่ือคณุไปห้างสรรพสนิค้าแล้วจะเห็นวา่ร้านมี

ของ 30-40 ชนิด แตจ่ะมขีองเราอยู ่5-6 ชนิด แล้วจะขายอยู ่อยา่งนัน้ เพราะเราไมไ่ด้ดวูา่จะมคีนซือ้

ของอยา่งอื่นหรือเปลา่ เพราะไมเ่คยดอูะไรท่ีขายได้ อยา่งผมไปที่วอชิงตนั ผมดเูลยวา่ท าไมคนไทยจึงไมท่ า

อนันี ้อนันัน้ ถ้าเผ่ือคณุไมส่ร้างงานให้คนในชนบท ประเทศก็คงยงัเป็นอยูอ่ยา่งนี ้อยา่งประเทศ ที่เจริญ

แล้วจะมีลกัษณะทีเ่หมือนกนัอยา่งหนึง่คือจะมีเกษตรกรอยูเ่พยีง 3-4% เทา่นัน้ ถ้ารัฐบาลไหนเข้ามาแล้ว

ตัง้เปา้หมายไว้วา่ให้ชาวไร่ชาวนาลดลงจาก 65% อีก 10 ปี เหลอื 15-20% คิดวา่ประเทศก็จะเปลีย่น

โฉมหน้าไปเลย ผมวา่อยา่งนีท้ าได้ก็จะสามารถสร้างอะไรได้ การตัง้โรงงาน SME ขึน้มา ก็จะไปไมร่อด 

เนื่องจากท าไมเ่ป็น เพราะเราไมไ่ด้สอนในเร่ืองการบริหารที่ปฏิบตัไิด้จริง แตรั่ฐบาลต้องเข้ามามีสว่นร่วม 

อยา่งการเปิดร้านตา่งๆ รัฐต้องท าเป็นโครงการน าร่องก่อน อาจจะเป็นของใช้ในบ้าน ซึง่คนของเราท าได้ 

อาจจะไปเปิดร้านในลอนดอน หรือเมืองอื่นๆ แล้วเอาสนิค้าเราไปขายก็จะเป็นการชว่ยในเร่ืองสง่ออกอีก

ทางหนึง่ แตป่ระเทศอื่นอาจจะมคีนช่วยมาก ของเราอาจจะมีงบสง่แคท่ตูการค้า หรืออาจจะเอาเงินมาชว่ย

ในเร่ืองนีก็้ได้ 

 

  

  

  



 


