
สมัภาษณ์ "โครงการศกึษาวจิยัและจดัท าประวตักิารพฒันา 
พลงังานของประเทศไทย" 

คณุวเิศษ จภูบิาล 
ผูว้า่การการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
ณ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ช ัน้ 24 

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่1 กมุภาพนัธ ์2544 เวลา 13.30 น. 

 

อ. เทียนไชย : สพช. ก ำลงัท ำโครงกำรประวตัิกำรพฒันำพลงังำนของประเทศ กึง่ลกัษณะวิชำกำรเพื่อเป็นประโยชน์กบั

คนรุ่นหลงั นำนวนัก็จะสญูหำยไป จึงอยำกจะบนัทกึไว้ ที่มำวนันีจ้ะมำเรียนถำมคณุวเิศษ อยำกจะเรียน

ถำมบทบำทของ ปตท. ในช่วงวิกฤตกำรณ์น ำ้มนัในอดตี เข้ำใจวำ่มีเบือ้งลกึทีค่นนอกไมท่รำบ ต้องอยูใ่น

เหตกุำรณ์ถึงจะรู้ปัญหำของประเทศวำ่จริงๆ คืออะไร และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมวีิธีกำรอยำ่งไรถึงหลดุ

พ้นมำได้ เข้ำใจวำ่คณุวิเศษก็มีสว่นช่วย 

คุณวิเศษ : มีสว่นชว่ย คือผมเข้ำมำ ปตท. ตัง้แตปี่แรกของกำรตัง้ ปตท. ปี 2521 ปตท. เร่ิมด ำเนินกำรจริงประมำณ

กรกฎำคม 2521 ผมเข้ำมำประมำณตลุำคม หลงัผู้วำ่กำรทองฉตัรประมำณ 4-5 เดือน เข้ำใจวำ่ปี 

2522 ผมเร่ิมเข้ำมำท ำงำนท่ีส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำติ ตอนนัน้ไมม่ีใคร ทำง ปตท. ก็ขอยืมตวัผมมำ

ช่วยท ำงำน ตอนชว่งนัน้ก ำลงัเจรจำรำคำก๊ำซฯ ท่ีแหลง่เอรำวณั 2 อยูพ่อดี หลงัจำกเข้ำมำปี 2522-

2523 ก็มีวกิฤตน ำ้มนัขำดแคลน ช่วงเข้ำมำ ปตท. ต้องยอมรับวำ่ ปตท. ไมม่ีก ำลงัคน เพรำะเขำตัง้ ปตท. 

ขึน้มำ เป็นองค์กรเลก็ ที่กลำยเป็นองค์กรใหญ่เพรำะไปรวมกบัองค์กำรก๊ำซธรรมชำติก่อน แล้วไปรวมกบั

องค์กำรเชือ้เพลงิ แตต่วั ปตท. จริงๆ มีนิดเดียว ประเด็นหลกัๆ คือ งบประมำณในกำรลงทนุไมม่ีเพรำะ 

รัฐบำลไมไ่ด้ให้มำและบคุลำกรก็ยงัไมม่ี ต้องยอมรับวำ่ยงัใหมห่มด แล้วคนที่เก่ียวข้องสว่นใหญ่ก็ไมไ่ด้อยู่

ในเร่ืองน ำ้มนั ครำวที่เกิดวิกฤตกำรณ์เร่ืองกำรขำดแคลนน ำ้มนัเป็นทำงด้ำนปริมำณไมใ่ช่เร่ืองรำคำ คือไมม่ี

ขำย ขณะนัน้มีโรงกลัน่ซมัมิทซึง่มี เจ.ซี. ฮวง เป็นเจ้ำของ แล้วก็กลัน่น ำ้มนัขำยให้กบัองค์กำรเชือ้เพลงิ 

ปัญหำที่เกิดขึน้คือขำดแคลนสถำนีบริกำร น ำ้มนัก็ขึน้รำคำ ช่วงนัน้ถ้ำผมจ ำไมผิ่ดควำมต้องกำรไม่มีเพรำะ

ถกูตดัโควต้ำ แล้วองค์กำรเชือ้เพลงิก็ไมม่ี คือตลำดไมม่ี สภำพของไทยจริงๆ เป็นกำรจดัหำน ำ้มนัจำกใน

ประเทศโดยซือ้จำกโรงกลัน่มเีอสโซ ่บำงจำก ไทยออยล์ พอขำดแคลนน ำ้มนัก็มีเร่ืองทีจ่ะต้องน ำเข้ำมำ 

เพรำะฉะนัน้ทกัษะในเร่ืองกำรจดัหำและในเร่ืองของเครือขำ่ยในกำรหำน ำ้มนัไมม่ีเพรำะ 1) เรำ ไมเ่คยสัง่

น ำ้มนัน ำเข้ำมำก่อน 2) ต้องใช้เงินทนุสงู แตเ่รำไมม่ีเงินทนุหมนุเวียน 

    ตอนนัน้ก็เจอปัญหำในเร่ืองของกำรจดัหำน ำ้มนัเข้ำมำ และเร่ืองก ำลงัเงิน รำคำ ไมต้่องพดูถึง ตอนนัน้

ขอให้ได้น ำ้มนัมำก็แล้วกนั ทีเ่รำจะต้องแก้ปัญหำนอกเหนือจำกกำรจดัหำก็คือ จะท ำอยำ่งไรท่ีจะหำเงินมำ

ได้ พอมีปัญหำ บริษัทตำ่งชำติ เช่น คำลเท็กซ์ เชลล์ ก็ไมส่ง่น ำ้มนัมำ คือทกุอยำ่งไมเ่จตนำทีจ่ะไมม่ำแต่

ปริมำณจะต้องจดัสรรไปในพืน้ท่ีที่เขำคดิวำ่ได้รำคำดี ก็เลยเป็นปัญหำวำ่ ปตท. ต้องเข้ำไปจดัหำเข้ำมำ ท่ี

เรำแก้ปัญหำได้คือ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศอำเซียนไมว่ำ่จะเป็น ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย 

อินโดนีเซียจะเป็นคล้ำยพีใ่หญ่ในช่วงนัน้ซึง่มีศกัยภำพ เพรำะเขำสง่ออกพอท่ีจะช่วยเหลอืกนัได้ แล้วช่วง

นัน้ท่ีวิกฤตหนกัก็คือน ำ้มนัเตำ สว่นน ำ้มนัเบนซิน และน ำ้มนัดีเซลเป็นเร่ืองปกติ เพรำะช่วงนัน้บ้ำนเรำ กำร



ใช้ยงัไมค่อ่ยมำกแตไ่ฟฟำ้ใช้น ำ้มนัเตำมำกที่สดุ ซึง่ก็ได้รับกำรชว่ยเหลอืจำกประเทศเพื่อนบ้ำนคือ 

อินโดนีเซีย จีน 

อ. เทียนไชย : มีวิธีกำรอยำ่งไร 

คุณวิเศษ : วิธีกำรคือ ใช้ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัทน ำ้มนัแหง่ชำติกบับริษัทน ำ้มนัแหง่ชำติ คือชว่งนัน้พอดมีอีำเซยีน

เรียบร้อยแล้วมีไมก่ี่ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ มำเลเซีย สงิคโปร์ เพียง 5 ประเทศ ช่วงนัน้ 

spirit ทำงด้ำนอำเซยีนหรือ ASCOPE คอ่นข้ำงแรง และได้อำศยัควำมผกูพนัระหวำ่งบริษัทน ำ้มนั

แหง่ชำติขอร้องกนั ประกำรท่ี 2 กำรได้น ำ้มนัมำก็ต้องมีกำรซือ้-ขำยผำ่น trader ก็จะ เข้ำมำแก้ปัญหำ 

โดยเฉพำะน ำ้มนัเตำก็ซือ้มำจำกในอำเซียนมำกกวำ่ โดยเฉพำะอนิโดนีเซียต้องยอมรับวำ่เขำพร้อมที่จะให้

เรำได้เลย 

อ. เทียนไชย : แตเ่ห็นคณุวิเศษบอกวำ่ เงินไมม่ี ซือ้เครดติหรือเปลำ่ 

คุณวิเศษ : เงินไมม่ี ตอนนัน้โชคดี พอดเีรำคดัสรรคนมำจำกหลำยๆ ทำง เช่น คณุศิรินทร์ นิมมำนเหมินทร์ เป็นผู้ช่วย

วำ่กำรทำงด้ำนกำรเงิน บงัเอิญเขำเคยมีควำมสมัพนัธ์กบัทำงธนำคำรมำก่อนก็กู้ เงินมำจำกญ่ีปุ่ น สรุปแล้ว

กำรแก้ปัญหำมำได้ ประกำรท่ี 1 ควำมพร้อมทำงด้ำนกำรจดัหำเงิน คือสำมำรถที่จะหำเงินได้ ประกำรท่ี 2 

คือ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัทน ำ้มนัข้ำมชำติด้วยกนั นอกนัน้เป็นผู้ ค้ำตำมปกติ ควำมยุง่ยำกอกีประกำร

ก็คือ พอเกิดปัญหำซือ้หำไมไ่ด้ รำคำก็จะสงู ของพวกนีข้ำดแคลนจะมีพวกพอ่ค้ำตำ่งๆ พยำยำมตดิตอ่ที่จะ

ซือ้จะขำย บำงทีก็ต้องดกูนั 

คุณวีระพล : ท ำไมถึงไปซือ้ทีจี่น นำยกฯ ชำติชำยไปด้วย 

คุณวิเศษ : ตอนนัน้นำยกฯ ชำยชำติไปด้วย ไปเอำน ำ้มนัเชียงลเีข้ำมำผสม 

คุณวีระพล : ตอนนัน้ได้ที่ไหนก็เอำหมด 

คุณวิเศษ : นอกจำกน ำ้มนัเตำก็มแีตเ่ชียงล ีตอนนัน้นำยกฯ ชำติชำยไปก็ได้น ำ้มนัเชียงลมีำ ซึง่เป็นน ำ้มนัดิบท่ีพิสจูน์

วำ่เอำมำใช้กบัไฟฟำ้ได้ แตก็่ต้องมำผำ่นกระบวนกำรกลัน่ ก็มำผำ่นทำงโรงกลัน่บำงจำก ซึง่ผลติออก

มำแล้วก็มำขำย และก็ได้จำกอินโดนีเซียคือน ำ้มนัเตำ สว่นน ำ้มนัดีเซลก็ซือ้ตำมปกติ และอีกประกำรหนึง่ที่

สำมำรถแก้ปัญหำได้คือในสภำวะอยำ่งนีร้ำคำน ำ้มนัจะสงู แตว่ำ่ระบบรำคำบ้ำนเรำมีกำรควบคมุรำคำ 

คุณวีระพล : ตอนแรกใครควบคมุ กระทรวงอตุสำหกรรม หรือกรมพฒันำและสง่เสริมพลงังำน 

คุณวิเศษ : คือ มีกองทนุเข้ำมำจดักำร เช่น น ำ้มนัดเีซลเก็บลติรละบำท ซึง่ถือวำ่สงูมำก เพรำะตอนนัน้น ำ้มนัลติรละ 

4.50 บำท เก็บเข้ำกองทนุลติรละบำทก็ถือวำ่มำกแล้วไมเ่หมือนตอนนี ้คนที่จะซือ้น ำ้มนัก็คือ ปตท. ท่ี

น ำเข้ำมำ เพรำะอยำ่งบริษัทตำ่งชำตจิะไมเ่อำเข้ำมำ เหตผุลที่เขำไมเ่อำเข้ำมำเพรำะระบบกำรจำ่ยเงินของ

กองทนุช้ำ เพรำะ 

    1) จะเอำเงินจำกรัฐบำลยำกต้องมีเอกสำรเข้ำมำ ก็เป็นสำเหตใุห้เขำไมเ่อำเข้ำมำ ท ำ ให้ขำดแคลน 2) 

กองทนุท่ีให้มำเพียงพอท่ีจะครอบคลมุต้นทนุของเขำหรือไม่ เพรำะระบบรำคำไมเ่หมือนตอนนี ้ใช้ประกำศ

ที่สงิคโปร์ 18:00 น. ตอนนัน้รำคำหน้ำโรงกลัน่ก ำหนดโดยกระทรวงอตุสำหกรรม ข้อมลูทำงตำ่งประเทศ

เรำก็ไมรู้่วำ่สกัเทำ่ไร ทกุอยำ่งเป็นรำคำ CIF สงิคโปร์ ไมใ่ช่รำคำตลำดจรด้วย แตร่ำคำก็ไมค่อ่ยขยบัเทำ่ไร 



เพรำะกำรท่ีมีกองทนุเข้ำมำอดุหนนุ โครงสร้ำงอตัรำรำคำก็เป็นสว่นหนึง่ที่จะให้น ำน ำ้มนัเข้ำมำหรือไม ่

นอกจำกวำ่ 1) กองทนุมีเพียงพอไหม 2) เรำจำ่ยช้ำเขำก็ไมอ่ยำกเอำน ำ้มนัเข้ำมำ 3) ขณะที่ภำวะน ำ้มนั

ขำดแคลน ในแตล่ะประเทศก็มีรำคำซึง่ก ำหนดไว้สงู เขำก็จะต้องเลอืกไปที่ดีกวำ่ เพรำะถ้ำที่อื่นดีกวำ่เขำก็

ไปท่ีอื่นมำกกวำ่จะมำทำงเรำ อยำ่งตำ่งชำติ รำคำเขำก็ครอบคลมุเทำ่ที่ควร ด้ำนภำวะตลำดชว่งนัน้สว่น

แบง่ตลำดยงัไมม่ำก 7-8% เทำ่นัน้เอง เพรำะฉะนัน้ กำรท่ีเรำจะไปท ำอะไรตลำดนัน้ไมง่ำ่ย นอกจำก

บริษัทตำ่งชำติเทำ่นัน้เองที่เขำถือหุ้นมีอยู ่3-4 บริษัทเทำ่นัน้เอง เดี๋ยวนีก็้ไมม่ีเลย 

คุณวีระพล : ตอนนัน้กระทรวงอตุสำหกรรมบริหำรใช่ไหม 

คุณวิเศษ : ขณะนัน้โครงสร้ำงทำงด้ำนรำคำน ำ้มนัมีคณะกรรมกำรนโยบำยน ำ้มนั โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 

ตอนตัง้ใหม่ๆ  อยูใ่นชว่ง 5 ปีแรก รัฐมนตรีก็สำมำรถจะเป็นกรรมกำร ปตท. ได้ และผู้วำ่กำร ปตท. เป็น

กรรมกำรและเลขำนกุำรชว่งแรกๆ เพรำะฉะนัน้ ควำมคลอ่งตวัในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยยอ่มท ำได้ แตว่ำ่

กำรค้ำกบักำรก ำหนดรำคำขึน้อยูก่บักองน ำ้มนัของกระทรวงอตุสำหกรรมซึง่ท ำหน้ำที่คิดรำคำโรงกลัน่ คิด

โครงสร้ำงกองทนุ เขำจะประกำศรำคำซึง่จะประกำศเป็นช่วงๆ 

คุณวีระพล : 3 เดือน 6 เดือน 

คุณวิเศษ : แล้วแต ่ขึน้อยูก่บักองทนุ ตอนนีเ้ปลีย่นบอ่ยไมไ่ด้คือก ำหนดตำยตวัก็จะคงไปนำน อยูท่ี่กองทนุจะขึน้ลง

มำกน้อยเพียงใด พอกองทนุไมไ่หวเตม็ทีแล้วก็ตดัเสียทีหนึง่ แล้วช่วงนัน้ต้องดปูระกำศโดยประธำน

กรรมกำรนโยบำยน ำ้มนัเป็นประธำนก็ประกำศไป 

คุณวีระพล : ผู้วำ่เป็นเลขำใช่ไหม 

คุณวิเศษ : ผู้วำ่ ปตท. เป็นเลขำนกุำร 

คุณวีระพล : ก่อนหน้ำนัน้ส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำติไมไ่ด้ท ำ 

คุณวิเศษ : ตอนนัน้ส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำติท ำนโยบำยไฟฟำ้ นโยบำยพลงังำน คือเร่ืองรำคำคำ่ไฟฟำ้ สว่นรำคำ

น ำ้มนั กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นผู้ดแูล ส ำนกังำน พลงังำนแหง่ชำตก็ิท ำเร่ืองกำรก ำหนดรำคำคำ่ไฟฟำ้

และด้ำนข้อมลูสถิติ พยำกรณ์เร่ืองน ำ้มนั เร่ืองสถิตติำ่งๆ เร่ิมจำกส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำติ แตก่ำร

ก ำหนดรำคำ ไมใ่ช่ส ำนกังำนพลงังำนแหง่ชำติ แตเ่ป็นกรรมกำรหนึง่ที่เข้ำมำช่วยค ำนวณเทำ่นัน้ 

คุณวีระพล : แตม่ีคณะกรรมกำรพลงังำนแหง่ชำติ 

คุณวิเศษ : คณะกรรมกำรพลงังำนแหง่ชำติ ควำมหมำยของเขำไปเร่ืองพลงังำน ตอนนัน้มองไปเร่ืองของไฟฟำ้กบัพลงั

น ำ้ น ำ้มนัจะเข้ำมำตอนชว่งหลงัๆ นัน้เอง คือคณะกรรมกำรพลงังำนแหง่ชำตเิป็นผู้ ร่ำงพระรำชบญัญตัิกำร

ปิโตรเลยีม ช่วงนัน้ผมจ ำได้วำ่ น ำ้มนัประมำณลติรละ 2 บำทเอง แตม่นัเร่ิมมีทีทำ่วำ่จะมีกำรเปลีย่นแปลง 

ตอนนัน้เร่ิมจะมีกำรดเูร่ืองสถิติทำงด้ำนน ำ้มนั ช่วงก่อนตัง้ ปตท. สกั 2- 3 ปี สถิติยงัไมม่ี แล้วก็เร่ิมจำก

ตรงนัน้ ค ำนวณกำรใช้ตำ่งๆ รำคำยงัอยูท่ี่กระทรวงอตุสำหกรรม มำนำนจนกระทัง่เปลีย่นจำก

คณะกรรมกำรนโยบำยน ำ้มนัเป็นคณะกรรมกำรนโยบำยปิโตรเลยีม แล้วก็มำเป็นคณะกรรมกำรนโยบำย

พลงังำนแหง่ชำติ และก็มีอนกุรรมกำร 



คุณวีระพล : แตรั่ฐบำลควบคมุรำคำน ำ้มนัมำนำนตัง้แตเ่ชลล์เข้ำมำตัง้แตปี่ 2506 

คุณวิเศษ : ควบคมุมำนำนเต็มทีแล้ว แตต่อนนัน้รำคำเคลือ่นไหวอยู ่2-3 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บำร์เรล รำคำไมค่อ่ย

เปลีย่น ก่อนหน้ำนัน้อิทธิพลกำรก ำหนดรำคำอยูท่ี่บริษัทน ำ้มนัไมม่ีใครรู้ บงัเอิญมนันิดเดียวไมก่ระทบมำก 

ช่วงนัน้จะมีปัญหำทำงด้ำนพลงังำนอยูอ่ยำ่งหนึง่ คือ โครงสร้ำงรำคำไมค่อ่ยดีเทำ่ไหร่ อยำ่งเช่น สมนันัน้

ก่อให้เกิดปัญหำเร่ืองกำรปลอมปนดีเซลกบัน ำ้มนัก๊ำด ซึง่มนัผสมกนัได้ น ำ้มนัก๊ำดเป็นท่ีเข้ำใจวำ่ใช้ใน

ตำ่งจงัหวดั ในชนบท พวกสวนยำง รัฐบำลก็อดุหนนุรำคำจึงถกู เพรำะไมอ่ยำกให้กระทบ สว่นดีเซลใช้

ส ำหรับรถยนต์ ในแง่ของรัฐบำลสมยันัน้ มองเร่ืองน ำ้มนัก๊ำดเป็นเร่ืองใหญ่ กำรก ำหนดกองทนุหรือ

โครงสร้ำงรำคำน ำ้มนัก๊ำดถกูกวำ่ดีเซล แตใ่นข้อเทจ็จริงน ำ้มนัก๊ำดแพงกวำ่น ำ้มนัดเีซล และคณุภำพดีกวำ่ 

นีก็้เป็นตวัปัญหำโครงสร้ำงรำคำเหมือนกนั เกิดกำรปลอมปนแล้วจำกนัน้มำไมน่ำนจ ำไมไ่ด้ปีไหน ถึงได้มี

กำรปรับโครงสร้ำงสมยันำยกฯ เกรียงศกัดิ์ ก็คือกำรปรับครัง้ยิง่ใหญ่ท่ีสดุ ก็ถือวำ่นำยกฯ เกรียงศกัดิ์เป็นคน

ปรับโครงสร้ำงรำคำน ำ้มนัอยำ่งกล้ำหำญ แตก็่ต้องลำออกไป ยอมขึน้รำคำและก็เปลีย่นโครงสร้ำงเพื่อให้

เกิดกำรใช้ที่ถกูต้อง แตค่วำมรู้สกึเก่ำๆ ที่ไมม่ีกำรขึน้รำคำน ำ้มนัยงัมีอยู ่ไมไ่ด้วิจำรณ์ในฐำนะผู้วำ่ ปตท. 

นะ อยำ่งเช่นกำรไมข่ึน้รำคำก๊ำซหงุต้มเพรำะวำ่ยงัเป็นสนิค้ำในครัวเรือน เหมือนสมยัเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่

ไมข่ึน้รำคำก๊ำซฯ ซึง่ไมน่ำ่จะมี ควำมคิดนีอ้ยูต่ลอดจนถึงปัจจบุนั โดยเฉพำะในภำวะที่มีกำรลอยตวัแล้ว

ด้วย แตค่วำมจริงควำมรู้สกึยงัเป็นอยำ่งนัน้ เขำมองเร่ืองชำวสวนยำง เกษตรกร ตอนนัน้เขำมองในเร่ือง

ครัวเรือน เขำพดูกนับอ่ยๆ เร่ืองก๊ำซหงุต้มวำ่ไมอ่ยำกกลบับ้ำน กลบัแล้วโดนแมบ้่ำนดำ่เป็นเร่ืองที่ผู้ใหญ่

เขำพดูเลน่กนั 

คุณวีระพล : ผมท ำข้อมลูยงัไมเ่ช่ือวำ่ก๊ำซหงุต้มกระทบกวำ่เบนซิน เพรำะวำ่เบนซินชนบทใช้กบัรถมอเตอร์ไซค์มำก 

คุณวิเศษ : ควำมรู้สกึเป็นจริงๆ เมื่อก่อนเขำพดูกนัจริงแตเ่ขำพดูเป็นเร่ืองติดตลกวำ่ไมอ่ยำกขึน้ไปถึงแมบ้่ำนก็ดำ่ 

ร ำคำญ แตน่ ำ้มนัก๊ำดเป็นเร่ืองเหตผุล เพรำะเป็นเร่ืองคำ่ใช้จำ่ยในภำคเกษตร 

คุณวีระพล : 6 บำท 12 สตำงค์ เป็น 10 ปี ควบคมุเอำไว้เลย 

คุณวิเศษ : แล้วที่แก้เพรำะเกิดกำรปลอมปนขึน้มำ 

อ. เทียนไชย : แล้วได้ไปเจรจำกบัทำงตะวนัออกกลำง เช่น ซำอดุิอำระเบีย หรือภมูิภำคแถวนัน้หรือไม ่

คุณวิเศษ : ไมเ่ลย พวกนัน้สว่นใหญ่ท ำผำ่นพอ่ค้ำมำกกวำ่ พวกนำยหน้ำทัง้หลำย เพรำะจริงๆ ตอนนัน้ท ำไมถึงไมไ่ป

ตะวนัออกกลำง จริงๆ แล้ว ตะวนัออกกลำงไมไ่ด้ขำยผลติภณัฑ์น ำ้มนั ถ้ำจะซือ้น ำ้มนัก็ไปซือ้ที่สงิคโปร์ 

น ำ้มนัดิบก็เป็นเร่ืองของไทยออยล์ เชลล์ เอสโซ ่สว่นซมัมิทท ำงำนร่วมกนัโดยมีกรมกำรพลงังำนทหำร 

เจ้ำหน้ำที่เขำไมอ่ยูด้่วย แตก็่ไมค่อ่ยมีบทบำทอะไร เป็นเร่ืองของกำรซือ้น ำ้มนัของเขำเอง เรำเองไมไ่ด้เข้ำ

ไปซือ้อะไร คือไมม่ีสทิธิตอนนัน้ รัฐบำลยงัไมไ่ด้ยดึโรงกลัน่ 

อ. เทียนไชย : แล้วแนวนโยบำยของ ปตท. ในยคุนัน้เป็นอยำ่งไร ท ำไมถึงสำมำรถขยำยเครือขำ่ยอยำ่งที่คณุวิเศษบอก

ตอนนัน้ 

คุณวิเศษ : ภำพตอนนัน้ชดัเจนเลยวำ่ สรรหำสู้เขำไมไ่ด้แนน่อนในแง่ของกำรบริกำร ในแงข่องคณุภำพ ในแง่สถำนี

บริกำรน ำ้มนั ผมจ ำได้วำ่สถำนีของเขำก็มซีมัมิทแหง่หนึง่ ซึง่รับมำจำกโรงกลัน่บำงจำกหรือเรียกโรงกลัน่

ซมัมิท ตอนนัน้ผมมองวำ่ภำรกิจของ ปตท. ก็มีเร่ืองน ำ้มนัอยำ่งเดยีว ทอ่ก๊ำซฯ ก ำลงัวำงทอ่อยู ่พอเขำรวม



ทอ่ก๊ำซฯ ได้ อีกไมน่ำนเขำก็รวมองค์กำรเชือ้เพลงิเข้ำมำ พอหลงัจำกนัน้ไมน่ำนก็เกิดวิกฤต พอรวมเข้ำมำ 

ปตท. เป็นเจ้ำของแตต่อนนัน้ยงัไมไ่ด้เรียกวำ่ ปตท. เรียกวำ่ ส ำนกัจดัจ ำหนำ่ยน ำ้มนั แตม่องภำพวำ่ภำรกิจ

ของ ปตท. ก็มีเร่ืองน ำ้มนัอยำ่งเดยีวจริงๆ เรำเลยมองวำ่กำรขยำยตลำดเร่ืองบริกำร เร่ืองคณุภำพสถำนี

บริกำรน ำ้มนั 3 อยำ่งนีสู้้ไมไ่ด้ อีกอยำ่งหนึง่ก็คือ กระแสควำมเป็นสนิค้ำของฝร่ัง ตอนนัน้ก็ยงัมีควำมรู้สกึ

วำ่ทกุคนสู้ไมไ่ด้แนน่อน ก็เลยมกีำรเปลีย่นตรำสนิค้ำกอ่น คือ จะเอำจำกตรำสนิค้ำเดิมไมไ่ด้ต้องลบ

ทัง้หมด แล้วก็เปลีย่นตรำใหม ่และออกแบบสญัลกัษณ์ไมใ่ห้มีภำพของสำมทหำร แล้วก็ลยุในเร่ืองของ

สถำนีบริกำร และก็คณุภำพคือใช้กำรโฆษณำน ำในเร่ืองของควำมเป็นไทย พลงัไทย เพื่อไทย ใช้ควำมเป็น

ไทยเข้ำมำชว่ย มำกพอควร แล้วอีกอยำ่งที่สำมำรถท ำได้จริงๆ ก็คอื ที่รัฐบำลให้ขำยน ำ้มนัให้รัฐมนัเป็น

ฐำน คือไมอ่ยำ่งนัน้ ปตท. โตไมไ่ด้ เพรำะฉะนัน้ชว่งนัน้งำนของ ปตท. ทัง้หมดตัง้แตผู่้วำ่กำรลงมำ หรือรอง

ผู้วำ่กำรทำงด้ำนน ำ้มนัก็คือ งำนเร่ืองสถำนีบริกำรน ำ้มนั ไปเยี่ยมไปดแูลตลอดจนเป็นธรรมเนียมของ 

ปตท. วำ่ผู้วำ่กำรหรือ ผู้จดักำรน ำ้มนัต้องมีกำรไปเยีย่มลกูค้ำตลอด จนกระทัง่ปัจจบุนัก็เป็นอยำ่งนี ้ท ำให้

ลกูค้ำผกูพนักบั ปตท. มำก ถ้ำเทยีบกบัของเอสโซ ่เชลล์ ฝร่ังระดบัสงูเขำไมไ่ปหรอก แตท่ี่น่ีกลำยเป็นธรรม

เนียมวำ่ต้องไปเจอ ผมขนำดไมค่อ่ยมีเวลำอำจต้องแวะ ต้องเจอ เขำมีควำมรู้สกึวำ่เขำอบอุน่ อนันีเ้ป็นตวั

หนึง่ที่ท ำให้ลกูค้ำอยำกมำท ำสถำนีบริกำรน ำ้มนั เร่ืองกำรลงทนุ เนื่องจำกคำ่ใช้จำ่ยสงู เรำเลยไมไ่ด้ลงทนุ

อะไรในกรุงเทพฯ มำกนกั จะสงัเกตได้วำ่สถำนี ปตท. ในกรุงเทพฯ จะไมม่ี พอเร่ิมกลบัตวัลงทนุอกีทีไมท่นั

แล้ว ท่ีดินรำคำแพงแล้ว มนัจะไปมีที่ตำ่งจงัหวดัมำกเพรำะกำรลงทนุไมม่ี แตค่วำมได้เปรียบในกำรขำยท ำ

ให้ตวัแทนจ ำหนำ่ยสถำนีบริกำรน ำ้มนัมีหน้ำมีตำ ตำ่งจงัหวดัเมื่อก่อนสว่นใหญ่ ส.ส. จะเป็นคนท ำบ้ำง 

เป็นผู้มีอิทธิพล ซึง่ก็ท ำเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยแล้วก็มำขยำยออกไป ปตท. ก็ได้ สว่นแบง่ตลำดในตำ่งจงัหวดั

มำกขึน้ 

อ. เทียนไชย : แล้วนโยบำยนีม้กีำรเปลีย่นแปลงบ้ำงไหมจำกในอดีต 

คุณวิเศษ : ในอดีตลบไปนะ แตท่ี่ท ำให้เกณฑ์สว่นแบง่ตลำดมำกขึน้จริงๆ ก็คอืเร่ืองคณุภำพเป็นตวัหลกัเลย เพรำะวำ่

ควำมรู้สกึของผมเองวำ่สนิค้ำไทยสู้ฝร่ังไมไ่ด้ แตถ้่ำท ำให้คณุภำพดีกวำ่ เรำจะเห็นวำ่คณุภำพสมยันัน้ 

ควำมเช่ือหรือกำรโฆษณำฝร่ังก็เหมือนกนั พอพดูเร่ืองออกเทนคือตวัชีต้วัหนึง่ที่จะบอกได้วำ่ดีหรือไมด่ี ก็

เป็น ตวัน ำเร่ืองคณุภำพได้ออกเทนเป็นเกณฑ์ให้สว่นแบง่ตลำดมำกพอสมควร 

อ. เทียนไชย : ตอนนัน้ท่ี ปตท. ออก 97 ยคุนัน้ 

คุณวิเศษ : ตวันีเ้ป็นตวัที่ท ำให้มีสว่นแบง่ตลำดมำก คือสู้ด้วยคณุภำพหมดเลย กำรท่ีสู้ด้วย คณุภำพได้ อยำ่งน้อยมนั

ได้ลบค ำวำ่สนิค้ำไทยสู้ฝร่ังไมไ่ด้ประกำรหนึง่ ประกำรท่ีสอง มนัจะขึน้วำ่ของ ปตท. ดี ออกเทนดีกวำ่ก็วำ่

กนัไป 

คุณวีระพล : ตอนนัน้ผมจ ำได้รองเลือ่น ตดัสนิใจขยำย แตท่กุคนมองภำพวำ่โอกำสขำดทนุมำก แตพ่อขยำยไปเป็นช่วง

เศรษฐกิจดี ท ำไมตดัสนิใจขยำยเพรำะตอนนัน้โอกำสที่จะขำดทนุมีมำก 

อ. เทียนไชย : มีอยูย่คุหนึง่ ปตท. ลยุเลยเป็น 1,000 กวำ่สถำนใีนเวลำไมก่ี่ปี 

คุณวิเศษ : เนื่องจำกมีควำมคลอ่งตวั ปัญหำทำงกำรเงินไมม่ี อปุสรรคในกำรลงทนุไมม่ี เพรำะมฐีำนะกำรเงินที่ดี

พอสมควร กำรกู้ เงินก็คลอ่งมำก คือเหมือนวำ่ไมม่ีประเด็นอะไร แล้วเงินลงทนุเมื่อเทียบกบัฝ่ำยผลติเทียบ



กนัไมไ่ด้เลย มนัก็ง่ำยและจริงๆ เรำมองวำ่กรุงเทพฯ ก็ขยำยไมไ่ด้เทำ่ไหร่ และตวัแทนจ ำหนำ่ยของเรำก็

มำกขึน้ คือคนนีไ้ด้ขยำยมำแล้วก็มีมำร่วมลงทนุทีหลงั คล้ำยๆ เป็นควำมนิยมในเร่ืองรำยรับดงึดดูได้มำก 

แล้วฐำนกำรขำยให้รัฐของ ปตท. ก็ดี ท ำให้ได้ก ำไรจริงๆ คำ่กำรตลำดพอที่จะขยำยได้ อยำ่ลมืวำ่ช่วงนัน้เรำ

สำมำรถมีคำ่กำรตลำดกบัรัฐบำล งำนรับได้มำกเมื่อก่อนก็พอพยงุได้ 

อ. เทียนไชย : แตต่อนนีรู้ปแบบกำรแขง่ขนัเร่ิมเปลีย่นแล้ว คือ ตอนนีฝ้ร่ังเร่ิมกลบัมำเพรำะใช้ รูปแบบของกำรค้ำที่เปลีย่น

โฉม จำกที่ขำยน ำ้มนัอยำ่งเดียวมำขำยบริกำรอยำ่งอื่นด้วย ซึง่เทำ่ที่ดจูำกตวัเอง ภำพกำรแขง่ขนัเปลีย่น

โฉมไป ซึง่ไมท่รำบวำ่ ปตท. จะปรับตวัอยำ่งไรหรือเปลำ่ 

คุณวิเศษ : กำรเปลีย่นสถำนกำรณ์แขง่ขนัเป็นทกุบริษัท แม้กระทัง่ ปตท. เร่ิมเปลีย่นวิธีกำรขำยมำตัง้แตผ่มจ ำได้

ประมำณ 3-4 ปีได้แล้ว ก็คือ พยำยำมที่จะเน้นในเร่ืองของธุรกิจที่ไมใ่ช่น ำ้มนั ที่จริงเร่ืองนีไ้มใ่ช่เร่ืองใหม ่

เมื่อ 20 ปีที่แล้วก็มีกำรท ำขึน้มำครัง้หนึง่ เร่ืองร้ำนสะดวกซือ้ แตไ่มป่ระสบควำมส ำเร็จก็เลกิไปแล้ว

กลบัมำอีกก็ยคุนี ้ของเรำมีสถำนบีริกำรอยู ่3 ประเภทด้วยกนัคือ 1) ตวัแทนจ ำหนำ่ย 2) ผู้ ร่วมลงทนุ 3) 

บริษัทเกำ่ ซึง่มีประมำณ 40-50 แหง่แล้ว สว่นผู้ ร่วมลงทนุประมำณ 200-300 แหง่ นอกจำกนีก็้คือ

ตวัแทนจ ำหนำ่ยเดมิ อำจยำกนิดหนึง่ถ้ำจะท ำในลกัษณะเปลีย่นโฉม แตท่ี่จริงแล้ว ปตท. จะเปลีย่นในรูป

ของเรำเองอำจจะจ ำนวน 100 แหง่ ท่ีจะมำท ำลกัษณะอยำ่งนีซ้ึง่เป็นของเรำแล้วหำท ำเลเอง เหตผุล

เพรำะเรำไมส่ำมำรถท ำได้ครบ 1,500 สถำนี แตม่ีควำมจ ำเป็นต้องเปลีย่น แม้กระทัง่กำรออกแบบท่ีผำ่น

มำทัง้หมดทกุยี่ห้อ เวลำออกแบบจะมองควำมสะดวกของผู้มำเตมิน ำ้มนัน้อยกวำ่ควำมสะดวกของผู้มำซือ้

ของ อยำ่งกำรออกแบบของ Jet น ำ้มนัคือ by product ก ำไรจำกกำรขำยน ำ้มนัของเขำเกือบจะไม่

ก ำไรเลย แตอ่ยำ่ลมืวำ่ Jet มีประมำณ 100 สถำน ีถ้ำถำมวำ่ก ำไรไหมต้องตอบวำ่ Jet ยงัไมก่ ำไร ยงั

ขำดทนุอยู ่แตเ่ขำมองกนัคอ่นข้ำงยำว 

อ. เทียนไชย : แตค่อ่นข้ำงส ำเร็จในแง่ของกำรดงึดดูลกูค้ำ ผมสงัเกตวำ่เวลำขบัไปถ้ำมีสถำนีอยู ่4-5 สถำนี จะม ีJet 

อยู ่คนพอเห็นปำ้ย Jet ไมต้่องคดิ จะเลีย้วเข้ำไปซือ้ คือเขำรู้วำ่มทีกุอยำ่ง น ำ้มนัก็มีแนน่อน มีห้องน ำ้

สะอำด คือเขำสร้ำงภำพลกัษณ์ไว้ดี 

คุณวิเศษ : Jet ที่เดียวเขำขำยของ คนกลบัชอบ มนักลบัทำงกนั 

อ. เทียนไชย : ผมเรียนถำมวำ่จริงๆ แล้ว ร้ำนสะดวกซือ้แนวไปทำงนัน้หรือเปลำ่ แล้ว ปตท. จะปรับตวัหรือเปลำ่ จะสู้

อยำ่งไร 

คุณวิเศษ : ก็ต้องปรับ ก็ต้องสู้  คือ มนัเป็นหน้ำตำของ ปตท. จริงๆ แล้ว ร้ำนสะดวกซือ้เป็นตวัหนึง่ของสถำนบีริกำรเทำ่

นัน้เองซึง่ก็ยงัไมแ่น ่กำรด ำเนินกำรจริงๆ ยำกเพรำะสนิค้ำมีเป็นพนัๆ รำยกำรเหมือนกนั ก ำไรมนัอยูท่ี่แหลง่

ในกำรจดัหำสนิค้ำจะท ำได้ถกูมำกน้อยแคไ่หน เทำ่ที่ผมรู้ Jet ไมไ่ด้ก ำไร ยงัขำดทนุอยู ่เพรำะ Jet ซือ้ 

น ำ้มนัจำกเรำไปขำย เรำรู้อยูว่ำ่เขำเป็นอยำ่งไร แตต่วัสถำนีบริกำรน ำ้มนัจริงๆ มลูคำ่ก็คือกำรใช้ประโยชน์

ของสถำนีท่ีมำกกวำ่บริกำรตำ่งๆ มำก คืออยูท่ี่เรำจะใช้ประโยชน์จำกเนือ้ที่ในสถำนีบริกำรน ำ้มนัได้อยำ่งไร 

ซึง่ก็คือบริกำร ไมว่ำ่จะเป็นกำรซอ่มรถยนต์ ร้ำนอำหำร หรือที่บริกำรจ่ำยคำ่สำธำรณปูโภค หรือแม้กระทัง่

ธุรกิจในสถำนีบริกำรน ำ้มนั อนันีค้ือ แนวคิดหนึง่ที่ดงึดดู 

อ. เทียนไชย : ไมใ่ช่แคร้่ำนสะดวกซือ้ 



คุณวิเศษ : ร้ำนสะดวกซือ้ไมพ่อจริงๆ เพรำะวำ่มนัแพง เขำอำจจะแวะซือ้ไมม่ำก คือภำพกำรแขง่ขนัทำงด้ำนสนิค้ำที่

ใช้ประจ ำวนัมนัเปลีย่น เมื่อก่อนร้ำนโชหว่ย ตอนหลงัก็ มำเป็น super market ตำมห้ำงสรรพสนิค้ำ

แล้วก็มำเป็นโลตสั บ๊ิกซี คำร์ฟร์ู ซึง่พวกนีไ้มใ่ช่ห้ำงสรรพสนิค้ำ มนัใหญ่กวำ่และถกูกวำ่ เข้ำไปแล้วรู้สกึมี

ควำมสขุ มนัจะเปลีย่นพฤตกิรรมคนไปมำก ผมเองเคยไปซือ้ของที ่super market จะชอบไป เดี๋ยวนี ้

ก็ไมแ่วะเพรำะร ำคำญเร่ืองทีจ่อดรถและต้องเดินผำ่นหลำยร้ำน ผมเดินเข้ำไปคำร์ฟร์ูหรือโลตสัมนัมีทกุ

อยำ่ง แถมถกูกวำ่เสยีอกี มนัก็เลยเปลีย่นไปอีก ซึง่ผมไมรู้่วำ่ในแงข่องกรุงเทพฯ เอง Jet จะไมเ่ข้ำมำอยู่

แล้วเพรำะถ้ำขำยแขง่ก็ขำยไมไ่ด้ จะมีประโยชน์เฉพำะในพืน้ท่ีหำ่งไกลไปนิดหนึง่ เป็นจดุนดัพบตำ่งๆ จริงๆ 

ของเรำพยำยำมจะท ำมำกก็คอืในพืน้ท่ีที่เป็นจดุพกัรถ 

อ. เทียนไชย : อยำ่งมอเตอร์เวย์ใช่ไหม 

คุณวิเศษ : ใช่ พืน้ท่ีที่เป็นจดุพกั จริงๆ ปตท. มีโปรแกรมที่จะท ำ เพียงแตไ่มป่ระกำศให้ สำธำรณชนรู้ เพรำะพอ

ประกำศออกไป คูต่อ่สู้ ก็รู้วำ่เรำก ำลงัท ำอะไร ตรงนัน้จะเป็นประโยชน์ตอ่ไป มนัเป็นจดุนดัพบ และกำรใช้

พืน้ท่ีจะได้เตม็ที ่

อ. เทียนไชย : แตต้่องลงทนุสงู 

คุณวิเศษ : ใช่ ลงทนุสงูแตไ่มต้่องลงทนุเองหมด อยำ่งของฟิลปิปินส์ใหญ่มำก อยำ่งที่มอเตอร์เวย์ จริงๆ เรำลงทนุไม่

เทำ่ไหร่ เอกชนลงทนุและเรำก็ลงทนุสถำนีบริกำรของเรำเทำ่นัน้เอง 

อ. เทียนไชย : แตแ่นวคดิอยำ่งนัน้ได้ผล เพรำะคนนิยม 

คุณวิเศษ : อนันัน้จดัเป็นอีกจดุหนึง่ คือ ผมมำมองดรูะบบกำรเดินทำงโดยรถเปลีย่นไปมำก เดีย๋วนีค้นเดินทำงไปไหน

มำไหนใช้ทำงดว่นมำกกวำ่ใช้ทำงปกติ หำที่ท ำเลดีลง ตอนนัน้มนัมีครบทกุอยำ่ง และที่ดินก็ไมแ่พงเทำ่ไหร่ 

เพรำะฉะนัน้เครือขำ่ยมอเตอร์เวย์ขยำยไปมำก ในแงข่องสถำนี ปตท. เอง ประมำณ 100 สถำน ีซึง่เรำ ก็

จะมีหนว่ยที่พึง่ปรับโครงสร้ำงใหมเ่ป็น Station service development คือ ท ำเร่ืองในลกัษณะ

คล้ำยๆ Jet ให้ควำมสนใจกบัในเร่ืองที่ไมใ่ช่น ำ้มนัมำกขึน้ เทำ่ทีผ่ำ่นมำท ำไมค่อ่ยดีเทำ่ไหร่ ร้ำน am 

pm ไมด่ีเลย เพรำะวำ่เลก็เกินไป คนอื่นสร้ำงกนัใหญ่โต รำยได้จำกพวกนีม้ำกกวำ่น ำ้มนัหลำยเทำ่ แล้ว

คำ่กำรตลำดมำกกวำ่น ำ้มนั 

อ. เทียนไชย : ร้ำนสะดวกซือ้มคีำ่กำรตลำดอยำ่งต ่ำ 30% 

คุณวิเศษ : น ำ้มนัมีนิดเดยีว 

อ. เทียนไชย : อยำกจะขอทรำบแนวนโยบำยของ ปตท. ในกำรร่วมลงทนุในโรงกลัน่ตัง้แตอ่ดตี - ปัจจบุนั แนวนโยบำย

เปลีย่นแปลงอยำ่งไร กำรมีหุ้นสว่นในโรงกลัน่ประวตัมิีอยำ่งไร 

คุณวิเศษ : พระรำชบญัญตัิ ปตท. เขียนไว้ชดัเจนวำ่โรงกลัน่บำงจำกควรจะต้องโอนเข้ำมำเป็นของ ปตท. เมื่อตอน

ก่อตัง้เขียนไว้เป็นบทคอ่นข้ำงชดัเจน พอบำงจำกมีปัญหำเร่ืองรำคำน ำ้มนัเป็นหนีเ้ป็นสนิเร่ืองน ำ้มนัดิบ 

World bank ก็เห็นชอบด้วยที่จะให้ตัง้เป็นบริษัทเพื่อควำมคลอ่งตวั จึงตัง้เป็นบริษัทโรงกลัน่ขึน้มำ

เป็นโรงกลัน่ของ ปตท. 100% ในช่วงนัน้ตำมควำมหมำย แตป่รำกฏวำ่โรงกลัน่ไปเชำ่ที่ของ

กระทรวงกำรคลงัเขำก็ตีควำมวำ่ต้องกลำยเป็น ทรัพย์สนิของกระทรวงกำรคลงั ตอนที่ตัง้ขึน้มำก็มกีำรตี



มลูคำ่หุ้นวำ่สงูเทำ่ไร กระทรวงกำรคลงัก็ไปตีรำคำโรงกลัน่ก็คือรำคำขึน้มำเป็นเทำ่ไหร่ ปตท. เป็นคนใสเ่ข้ำ

ไป 1,200 ล้ำนบำท เพรำะฉะนัน้สดัสว่นจะออกมำวำ่กระทรวงกำรคลงัถือหุ้นสงู ปตท. ถือหุ้นต ำ่ 

กระทรวงกำรคลงัก็ถือวำ่เป็นเจ้ำของเลยในแง่ของหุ้นสว่น แตไ่ปดลูกึๆ ในประวตัเิขำเขียนไว้แล้วให้เป็น

ของ ปตท. แตก็่ท ำให้ท ำงำนไมร่ะแวงกนัซึง่เป็นเร่ืองที่ถกูต้องคือเร่ืองไปยดึโรงกลัน่ บำงจำก ตอนที่ตัง้ 

ปตท. ขึน้มำ แตโ่รงกลัน่ท่ีใหญ่กวำ่ก็คือ โรงกลัน่ ไทยออยล์ ทนัทีที่ตัง้ ปตท. ก็มีโรงกลัน่ไทยออยล์ ช่วงนัน้

พอดีโรงกลัน่ไทยออยล์หมดอำยกุำรเช่ำของคณุเชำว์ เชำว์ขวญัยนื ตอนนัน้คณุเกษม จำติกวณิช เป็น 

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงอตุสำหกรรม คณุเชำว์ก็วิง่เพรำะถ้ำให้มกีำรสิน้สดุสญัญำ โรงกลัน่ไทยออยล์ต้อง

เป็นของ ปตท. ทนัที กระทรวงอตุสำหกรรมมีนโยบำยให้ ปตท. ขำยน ำ้มนั ปัญหำมีอยูว่ำ่ทำงเชลล์ กบัคณุ

เชำว์บอกวำ่โรงกลัน่จะต้องขยำย เมื่อขยำยก็ต้องลงทนุและด ำเนินกำร ปตท. ตัง้ใหม่ๆ  ตอนนัน้ ผมจ ำได้วำ่

ไมม่ีใครรู้เร่ืองโรงกลัน่เลย ก็เลยมเีง่ือนไข คณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้เอำบริษัทไทยออยล์ที่มีอยู่ตอนนัน้มำตี

เป็นรำคำหุ้น แล้วก็ให้ ปตท. ไปถือหุ้นในไทยออยล์ 49% โดยใช้ คำ่เช่ำซึง่ไทยออยล์ต้องจ่ำยให้กระทรวง

อตุสำหกรรมเอำมำเป็นคำ่หุ้น 200 ล้ำนกวำ่บำท ก็เลยถือวำ่ ปตท. ถือ 49% สว่นไทยออยล์เองก็เอำคำ่

เช่ำมำซือ้หุ้น ไทยออยล์ พอไทยออยล์สิน้สดุสญัญำเชำ่ บริษัทไทยออยล์ก็จะมีมลูคำ่หุ้น รำคำก็ค ำนวณ

ตำมกติกำวำ่เทำ่ไหร่ออกมำ แล้วก็เพิ่มทนุให้ ปตท. เข้ำไปซือ้โดยที่ ปตท. ไมต้่องจ่ำยสตำงค์ก็เอำคำ่เช่ำที่

ไทยออยล์จะจำ่ยมำให้ก็เป็นเง่ือนไข 49% แล้วมีกรรมกำรข้ำงละ 6 คน คือ ฝ่ำยเอกชน 6 ปตท. 6 โดย 

ปตท. เป็นประธำน พร้อมกบัโครงสร้ำงกำรท ำไทยออยล์ เพื่อขยำยโรงกลัน่จำก 65,000 บำร์เรล เป็น 

120,000 และ 130,000 บำร์เรล ซึง่เป็นเง่ือนไขอนญุำตให้ขยำย แล้วมีเง่ือนไขที่ไทยออยล์จะจ่ำย

ผลประโยชน์ให้กบัรัฐ เช่น คำ่เช่ำท่ีต้องมีอตัรำคำ่เช่ำเพิ่มตำมเงินเฟอ้และต้องจำ่ยคำ่แบง่ปันให้แก่ รัฐ 

35% แล้วก็วำงเง่ือนไขหลงัจำกนัน้ทัง้ ปตท. และไทยออยล์จะต้องกระจำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อ

จะขำยหุ้นให้ประชำชน ประวตัิเป็นมำอยำ่งนัน้ เพรำะ ปตท. จะได้มีโรงกลัน่ไทยออยล์ก่อน สว่นโรงกลัน่

บำงจำกเกิดทีหลงั ตอนนัน้เพื่อให้ไทยออยล์ขยำยงำนได้และเพิ่มก ำลงักลัน่เป็น 130,000 บำร์เรล แล้ว 

ปตท. ก็เป็นเจ้ำของตัง้แตน่ัน้มำ โรงกลัน่ก็ขยำยมำเร่ือยๆ โดยผู้ ถือหุ้นไมเ่คยลงทนุแม้แตบ่ำทเดยีว ไทย

ออยล์เอำเครดิตของรัฐบำลมำกู้ เงินจนกระทัง่มีปัญหำตลอด โดยที่ทกุฝ่ำยไมไ่ด้ลงทนุแม้แตบ่ำทเดียว พอ

มีปัญหำมนัก็ไปเลย นีค้ือ โรงกลัน่ท่ี 1 

    ตอ่มำสมยันำยกฯ ชำติชำย และรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงัคือคณุประมวล ช่วงนัน้ควำมต้องกำร

น ำ้มนัสงูขึน้กวำ่ก ำลงักำรผลติ ท ำให้เกิดกำรขำดแคลน เรำก็ต้องน ำเข้ำมำบ้ำงโดยเฉพำะน ำ้มนัเตำน ำเข้ำ

มำมำกพอสมควร ชว่งนัน้ทกุคนจะสร้ำงโรงกลัน่อีก ทกุคนอยำกสร้ำงมำก ขณะเดียวกนัทำงไทยออยล์ก็มี

คำ่ใช้จำ่ยเร่ืองคำ่เช่ำแพง รัฐบำลเห็นวำ่ควำมต้องกำรและก ำลงักำรผลติเป็นอยำ่งนีก็้เลยประกำศให้มีกำร

ตัง้โรงกลัน่ 1 โรง ขึน้มำในประเทศ เพื่อให้สำมำรถครอบคลมุกำรใช้น ำ้มนัในประเทศได้ โดยไมต้่องน ำเข้ำ

มำเทำ่นัน้เอง ตอนนัน้ก็มกีำรประมลูเข้ำมำมีเชลล์ คำลเท็กซ์ บีพี 3 รำยเข้ำมำประมลูแขง่ขนักนั แล้วก็

ช่วงนัน้ก ำลงันยิมเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วมีนโยบำยให้กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นคนท ำ ก็ประกำศให้ 

ปตท. เข้ำมำมีหุ้นอยู ่25% เพรำะเป็นหนว่ยงำนของรัฐ ทกุคนมองวำ่ธุรกิจนีด้ีมำก 25% แต่

ขณะเดียวกนัโรงกลัน่นีภ้ำยใน 5 ปีจะต้องกระจำยเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อท่ี ปตท. จะเอำ 25% 

เพรำะฉะนัน้ ปตท. ก็ต้องถือ 36% เมื่อกระจำยไปแล้วจะได้เหลอื 25% ตำมแผนนีค้ือที่มำวำ่ท ำไม 

36% คือต้องกำรได้ 25% แตค่ิดวำ่ 5 ปีแล้วต้องเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้วจะได้รำคำดี รัฐบำลจะได้



ก ำไรก็ต้องถือเกือบ 36% นีเ้ป็นที่มำของแนวคดิ กระทรวงฯ ก็เจรจำ มีกำรประกวดรำคำ ตอนนัน้เชลล์ได้ 

ตอนที่เชลล์ได้ก็มกีำรเจรจำเง่ือนไขโดยกระทรวง อตุสำหกรรมเป็นประธำน ปตท. ไมไ่ด้เก่ียวข้องเลย แล้ว

วนันัน้ก็เข้ำคณะรัฐมนตรีเพื่อจะตดัสนิใจวำ่ใครควรจะได้รับอนมุตัิให้ตัง้โรงกลัน่ได้ คณะรัฐมนตรีก็ได้

ตดัสนิใจวำ่เชลล์ให้ข้อเสนอดีที่สดุก็เลยอนมุตัิให้เชลล์ไป กำรประชมุคณะรัฐมนตรีในวนันัน้บงัเอิญผมเข้ำ

ร่วมฟังอยูด้่วย เขำก็พดูขึน้มำวำ่ประเทศไทยจะต้องเป็นศนูย์กลำงและให้มกีำรแขง่ขนักบัสงิคโปร์ ถ้ำเพิม่

โรงกลัน่ขึน้มำอีกโรงหนึง่เพื่อจะรองรับควำมต้องกำรให้สงูขึน้ ขณะเดียวกนัเรำก็สำมำรถที่จะสง่ออกไป

ขำยแขง่ขนักบัสงิคโปร์ได้ ก็เป็นเร่ืองที่ดี แคน่ัน้เองก็เลยบอกวำ่ ควรจะมีนโยบำยสง่ออกไปแขง่ขนักบั

สงิคโปร์ ก็เลยอนมุตัใิห้คำลเท็กซ์ คูต่อ่สู้อีกรำยหนึง่ตัง้โรงกลัน่โดยใช้เง่ือนไขที่ตกลงกบัเชลล์ทกุประกำร 

โรงกลัน่คำลเท็กซ์ถงึได้ก่อตัง้ขึน้มำใช้เวลำ 5 นำที ไมเ่กิน 10 นำที ก็จบ วนันัน้เสนอไป 1 โรง อนมุตัิ

ออกมำ 2 โรง 

อ. เทียนไชย : กำรประชมุคณะรัฐมนตรีในวนันัน้ 

คุณวิเศษ : พอพดูคนแรกเข้ำใจวำ่คณุประมวลและคณุกรเป็นคนเสริม แล้วนำยกฯ ชำตชิำยอนมุตัิ พดูถึงควำม

ต้องกำรสงูออกมำชดัเจนแคน่ัน้เอง 

คุณวีระพล : ตอนนัน้ทำงเรำยืนยนัให้ไปสร้ำงโรงกลัน่ทำงใต้ บอกวำ่นำ่จะไปทำงใต้แล้วให้ไปดมูำอีกทีหนึง่ แล้วก็มำ

เป็นท่ีระยอง เพรำะไปซือ้ที่ไว้แล้ว 

อ. เทียนไชย : แตท่ี่สงสยัคือ คณุวิเศษบอกวำ่เร่ืองทัง้หมดเป็นเร่ืองของกระทรวงอตุสำหกรรม 100% แตค่วำมจริง 

ปตท. อำจจะมีทำ่ทีอยูใ่นใจหรือเปลำ่ อยำกทีจ่ะเข้ำไปลงทนุในโรงกลัน่ หรืออยำกมำกกวำ่นัน้หรือเปลำ่ 

คุณวิเศษ : ทำ่ทีไมม่ี ตอนนัน้ ดร. อำณตัิ เป็นผู้วำ่ ปตท. และไมอ่ยำกเข้ำไปลงทนุเลย 

คุณวีระพล : แตค่ณุศวิวงศ์อยำกตอนนัน้ 

อ. เทียนไชย : ไมอ่ยำก คือกระทรวงอตุสำหกรรมยดัเยียดให้ในฐำนะเป็นตวัแทนของกระทรวง 

คุณวิเศษ : เวลำเจรจำระหวำ่งเชลล์กบักระทรวงอตุสำหกรรมเป็นคูส่ญัญำกนั เวลำเจรจำทนำยเขำคยุกนั จะสงัเกตวำ่

โรงกลัน่ SPRC กบั RC ที่เกิดขึน้มำ ปตท. ไมม่ีสว่นในกำรบริหำรเลย 

อ. เทียนไชย : 25% เข้ำไปบริหำรไมไ่ด้ 

คุณวิเศษ : เข้ำไปไมไ่ด้ คนก็ไปไมไ่ด้ 

คุณวีระพล : แตม่ีคนเข้ำไปอยูใ่ช่ไหม 

คุณวิเศษ : มีไป แล้วก็แขวนไว้ ตอนหลงัมีแคค่น 2 คนเทำ่นัน้เอง 

อ. เทียนไชย : คือ ไมอ่ยำกมีนโยบำยอยำ่งนัน้ 

คุณวิเศษ : ไมอ่ยำก เพรำะมนัไมม่ีควำมจ ำเป็น เหตผุลหนึง่คือ out let ของ ปตท. ข้อสญัญำซือ้น ำ้มนัแบบ take 

or pay คือ คณุไมซ่ือ้เขำก็ปรับ ขณะเดียวกนั คณุต้องซือ้จำกไทยออยล์ 49% และ out let ก็ไมม่ำก



พอท่ีจะครอบคลมุทัง้ 3 โรง ถ้ำไมอ่ยำกก็ต้องมีกำรโวย แตเ่ป็นนโยบำยมนัยงัไปได้ก็ไป แตโ่รงที่ 2 ออกมำ

ตอนนัน้เลย 

อ. เทียนไชย : ไมไ่ด้ถำมเลยใช่ไหม วำ่กนัเดี๋ยวนัน้ 

คุณวิเศษ : ไมม่ีใครรู้ ในนัน้ไมม่ีใครรู้สกัคน 

อ. เทียนไชย : ทำง ปตท. ก็ปรับตวัไมท่นั 

คุณวิเศษ : ไมม่ีใครรู้ คนเสนอท ำงำนระดบัเดียวกนัยงัไมรู้่เลย ทกุคนในนัน้ไมม่ีใครรู้เลยสกัคน 

อ. เทียนไชย : เขำอำจจะรู้กนัเองก่อน 

คุณวีระพล : รู้สกึคณุประมวลเป็นคนเสนอ 

คุณวิเศษ : ผมจ ำได้คณุประมวล ผมจ ำที่แกนัง่ได้ด้วยซ ำ้ไป 

อ. เทียนไชย : ทกุคนแปลกใจมำก ไมไ่ด้นกึถงึ ซึง่ ปตท. เองก็ต้องรับอีก 25% 

คุณวิเศษ : ใช่ ผู้วำ่กำร ปตท. ไมไ่ด้เข้ำไปนัง่อยูใ่นคณะรัฐมนตรี เป็นเร่ืองที่เรำไมไ่ด้เอำมำคยุกนัในสมยันัน้เก่ียวกบั

กำรลงทนุตำ่งๆ สภำพฒัน์ฯ ก็ผำ่นนะ 

คุณวีระพล : ตอนนัน้ ดร. ปิยสวสัดิ์ และผมยงัอยูท่ี่สภำพฒัน์ฯ แล้วมกีำรตัง้ประธำน คือ คณุศวิวงศ์ และ ดร. ปิยสวสัดิ์ 

เป็นเลขำ คณุศิรินทร์มำดแูลเร่ืองกำรเงิน ทำงด้ำนเทคนิคไมแ่นใ่จมี 4 - 5 คนมี ดร. พิสฏิฐ์ ภคัเกษม 

คุณวิเศษ : เขำก็มุง่อยูท่ี่เชลล์ ซึง่ก็ไมม่ีปัญหำ ทำงภำครัฐมุง่ไปทำงเง่ือนไขกำรร่วมทนุก็ไมเ่ก่ียว แตเ่ก่ียวกบักระทรวง

อตุสำหกรรม คำลเท็กซ์ก็ไมม่ใีครสกัคนหนึง่ 

คุณวีระพล : คำลเท็กซ์เสนอมำเป็นคนสดุท้ำย 

คุณวิเศษ : แล้วก็ไมไ่ด้อยูใ่นวำระกำรประชมุ 

อ. เทียนไชย : ไมไ่ด้ศกึษำ มีกำรศกึษำเพียงโรงกลัน่เดียว 

อ. เทียนไชย : คือ วนันัน้ตดัสนิให้โรงกลัน่เดยีว 

คุณวีระพล : ดจูำกควำมต้องกำรมีแคโ่รงกลัน่เดียว 

คุณวิเศษ : วนันัน้จริงๆ พิจำรณำแคโ่รงกลัน่เดียว แตแ่ถมอกีโรงไมรู้่จำกไหน อยู่ๆ  โผลข่ึน้มำ แล้วจำกนัน้ก็มีปัญหำมำ

ตลอดทัง้ไทยออยล์ก็มีปัญหำด้ำนกำรเงินหรือวำ่เชลล์ คำลเท็กซ์ก็มีปัญหำเร่ืองโรงกลัน่ หรือแม้แต ่ปตท. ที่

ต้องเสยีเงินจำกกำรขำดทนุมำกมำย แม้กระทัง่ปัญหำในปัจจบุนัเร่ืองก ำลงักำรผลติล้นตลำด ผมวำ่ถ้ำโรง

กลัน่นีไ้มเ่กิด รำคำก็คงจะไมร่วนอยำ่งนี ้เพรำะมนัสมดลุกนัอำจจะขำดหรือเกินนิดหนอ่ย 

อ. เทียนไชย : แล้วจำกวนันีไ้ป ปตท. คิดอยำ่งไรในเร่ืองนโยบำยของโรงกลัน่ 

คุณวิเศษ : นโยบำยโรงกลัน่ในปัจจบุนั ปตท. มองวำ่ควรจะมีโรงกลัน่แคโ่รงเดียวคือ ไทยออยล์โรงอื่นถ้ำจะขำยก็ขำย

ได้เลย เพรำะจริงๆ โรงกลัน่ไมใ่ชเ่ป็นตวัท ำเงินเลย 



อ. เทียนไชย : ปัจจบุนัคำ่กำรตลำดต ่ำมำก แตใ่นอดีตถือวำ่สงู 

คุณวิเศษ : สงูอยูไ่ด้เพียงไมก่ี่เดือน 

อ. เทียนไชย : แตต่อนนีโ้อกำสจะกลบัไปอยำ่งนัน้ไมม่ี 

คุณวิเศษ : ผมวำ่คงไมม่ีแล้ว เพรำะตอนนัน้กำรขนสง่สะดวก จะมีอีกทีก็ตอนที่โรงกลัน่ท่ีสร้ำงไว้เสร็จเรียบร้อย และ

เร่ิมด ำเนินกำร แตพ่อถงึตอนนัน้ประเทศไทย หรือในเอเซียตำ่งๆ ก ำลงักำรผลติของโรงกลัน่ท่ีสร้ำงจะสู้ของ

ตะวนัออกไมไ่ด้ ตอนนีใ้ครจะสร้ำงให้ใหญ่ก็ท ำไมไ่ด้ สร้ำงเลก็ก็ไมคุ่้ม สร้ำงใหญ่ก็มีสว่นเกิน ผมวำ่

ผลประโยชน์ของโรงกลัน่จริงๆ ก ำไรจำกน ำ้มนัดิบมำกกวำ่ 

อ. เทียนไชย : เร่ืองนโยบำยก๊ำซธรรมชำตเิป็นนโยบำยที่ส ำคญัอนัหนึง่ตัง้แตอ่ดตีมำจนถึงปัจจบุนั 

คุณวิเศษ : เร่ืองก๊ำซธรรมชำติในอดีตก็คงชดัเจนวำ่พยำยำมจะใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรภำยในประเทศมำกกวำ่ 

แล้วบงัเอิญภำพมนัเห็นชดัวำ่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติต้องใช้ต้นทนุกำรผลติสงู แตเ่ป็นทรัพยำกรธรรมชำตใิน

ประเทศ เร่ิมต้นกำรพฒันำจริงๆ เพื่อมำทดแทนกำรน ำเข้ำน ำ้มนัเตำ นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้น แล้วก็เป็นปัจจยัหลกั

ที่จะพฒันำขึน้มำเป็นวตัถดุิบอตุสำหกรรมกำรสง่ออกปิโตรเคมี พอท ำไปได้สกัพกัควำมชดัเจนของก๊ำซฯ 

นอกเหนือจำกประเด็นเหลำ่นีแ้ล้วก็คือเร่ืองสิง่แวดล้อม ซึง่เพิม่เตมิขึน้มำช่วงหลงั คือเดิมก็มีควำมส ำคญั

แตไ่มเ่ทำ่กบัตอนหลงัทีม่ีกตกิำเร่ืองมลภำวะทำงอำกำศทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพรำะฉะนัน้สิง่แวดล้อมจึงมี

ควำมส ำคญัอนัดบัแรก บงัเอิญเทคโนโลยีด้ำนกำรผลติไฟฟำ้เสริมให้มกีำรผลติไฟฟำ้โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติ

เป็นต้นทนุท่ีถกูสดุ แล้วโรงงำนท่ีสร้ำงปัญหำเร่ืองสิง่แวดล้อมไมม่ ีถ้ำมองวิเครำะห์ก็คือ 

    1. ด้านการจัดหาก๊าซ เร่ิมต้นใหม่ๆ  เรำไมค่อ่ยมัน่ใจเร่ืองแหลง่ในประเทศเทำ่ไหร่เพรำะกำรส ำรวจไมไ่ด้

เจอมำกมำยก็เร่ิมไมแ่นใ่จ แตเ่อำเทำ่ทีม่ี แตห่ลงัจำกทีม่ีกำรส ำรวจเพิ่มเติมก็ชดัแล้ววำ่มีปริมำณส ำรอง

มำกพอในระยะ 40-50 ปีไมต้่องเป็นหว่งวำ่จะไมพ่อ เมื่อก่อนมเีอรำวณัแหลง่เดียว 2 แหลง่ ถ้ำหมดแล้ว

ก็ยุง่ แตเ่ดี๋ยวนีม้ีหลำยแหลง่ เมื่อเร่ิมส ำรวจตอ่ไปในปัจจบุนัก็รู้วำ่มีแหลง่ก๊ำซฯ มำก ไมต้่องหว่งเร่ือง

ปริมำณ สำมำรถใช้ได้อีก 40-50 ปี ควำมเป็นหว่งทีจ่ะไมม่ีก๊ำซฯ พอ ก็ไมม่ีแล้ว 

    2. ด้านระบบการขนส่ง คือ ทอ่ เมื่อก่อนมคีวำมเป็นหว่งเร่ืองควำมปลอดภยัของระบบ เพรำะเป็นทอ่

เส้นเดียวก็เป็นเร่ืองที่นำ่เป็นหว่ง ปัจจบุนัปัญหำนีก็้หมดไป เพรำะไมเ่ป็นเส้นเดยีวแล้วกลำยเป็น 2 เส้น ใน

อำ่วไทย และเช่ือมโยงจำกตะวนัตก - ตะวนัออกเข้ำด้วยกนั ควำมปลอดภยัของก๊ำซฯ จะดีขึน้มำก ที่เป็น

หว่งก็คือ โรงไฟฟำ้มีขนำดใหญ่ขึน้ทกุที เมื่อก่อน 200-300 เมกะวตัต์ แตเ่ดี๋ยวนีเ้ป็น 700 เมกะวตัต์ 

ถ้ำไมม่ีระบบส ำรองให้ดีจะเกิดมปัีญหำขึน้มำ จะไปเอำน ำ้มนัเตำมำจำกไหน แตต่อนนีก็้ดีขึน้ ระบบ

พยำยำมจะท ำเป็นเครือขำ่ยให้ครอบคลมุมำกขึน้เช่ือมให้ครบเพื่อให้กำรจดัหำก๊ำซฯ มัน่คง มีพอในระยะ

ยำว แล้วระบบเช่ือมโยงกนัได้ดี ควำมเป็นหว่งเร่ืองควำมปลอดภยัไมม่ีแล้ว สมยัก่อนมีประเด็นเร่ืองกำร

บ ำรุงรักษำ สมยันีไ้มม่ีแล้วเพรำะเทคโนโลยีง่ำย และซอ่มได้งำ่ย 

    3. ด้านราคา รำคำก๊ำซฯ บ้ำนเรำถกูกวำ่น ำ้มนั เพรำะอิงรำคำน ำ้มนัตลอด แล้วโชคดีที่รำคำเป็นรำคำ 1 

ปี หรือ 6 เดือน พอไปเปรียบเทียบกบัรำคำน ำ้มนัซึง่เดี๋ยวนีใ้ช้รำคำตลำดจรเป็นตวัเกณฑ์ขึน้ๆ ลงๆ แล้ว

โอกำสควำมนิยมใช้ก๊ำซฯ ก็มีมำกขึน้ ซึง่จริงๆ นโยบำยของ ปตท. เองก็จะต้องมุง่ไปในกำรจดัหำก๊ำซฯ เข้ำ

มำ สิง่ที่เรำเข้ำไปแก้ปัญหำในอดตีก็คือ เมื่อก่อนก๊ำซฯ ทีเ่รำหวงัมทีี่อำ่วไทย ท่ีเดยีว แล้วรู้ชดัๆ วำ่อำ่วไทย



มีประมำณ 12 ล้ำนล้ำนตนั ที่พิสจูน์แล้ว ซึง่ใช้ไปได้ไมน่ำน แตเ่จำะไปก็เจออีก แตปั่จจบุนัเรำได้โยงแหลง่

ก๊ำซฯ จำกตำ่งประเทศ เข้ำมำ เชน่ พมำ่ มำเลเซยี ก็จะช่วยให้ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศอื่นเข้ำมำบ้ำง 

เรำเองก็มองไปถึงขัน้วำ่เรำไมค่วรเป็นเพียงผู้ใช้แตค่วรจะเข้ำไปเป็นเจ้ำของแหลง่ด้วย คือ กรณีที่เข้ำไป

ลงทนุในพมำ่คือกำรเป็นเจ้ำของแหลง่ มีสว่นในกำรขยำยกำรพฒันำได้พอสมควร รวมทัง้เป็นไปเพือ่ควำม

มัน่คงของประเทศ เทำ่ที่ผำ่นมำที่เรำเป็นหว่งมำกคือเร่ืองรำคำ ของเรำมีบริษัทสมัปทำนเพียงบริษัทเดียว 

ผลติก๊ำซฯ ในอำ่วไทยเป็นเร่ืองทีอ่นัตรำย เขำต้องกำรรำคำเทำ่ไหร่ เรำก็ต้องให้เขำเทำ่นัน้ ก็เลยมคีวำมคิด

ผลกัดนั ปตท.สผ. ขึน้มำให้เป็นเจ้ำของสมัปทำนในอำ่วไทยเพื่อให้ถ่วงดลุกนั เหตผุลลกึๆ ต้องกำรถ่วงดลุ 

ไมใ่ห้เขำผกูขำดเพรำะอยำ่งแรกเรำรู้ข้อมลูวำ่ต้นทนุรำคำเทำ่ไหร่ เมื่อก่อนกำรคิดรำคำก๊ำซฯ อยูท่ี่ cost 

plus ไมไ่ด้อยูท่ี่ตลำด เดี๋ยวนีก็้ยงัอยูท่ี cost plus แตว่ำ่รำคำต้นทนุเรำเข้ำไปท ำเอง เรำก็รู้แล้ว สมยั 

ดร. อำณฐั พดูชดัเจนวำ่ทรัพยำกรในประเทศโดยเฉพำะก๊ำซธรรมชำตมิีจ ำนวนมหำศำล และยงัเจออีก

มำก ถำมวำ่ท ำไมเรำเก็บแตค่ำ่ภำคหลวง ถ้ำคำ่ภำคหลวงเรำเก็บได้ 12-15% แตเ่รำท ำเองไมไ่ด้เพรำะ

ฝร่ังท ำแล้วคดิภำษี 50% จำกพระรำชบญัญตัิปิโตรเลยีม ในระบบบญัชีเอำเข้ำจริงๆ เรำได้ไมเ่ทำ่ไหร่ 

ท ำไมเรำไมท่ ำให้ได้ก ำไรเป็นของเรำเอง โดยมีแนวคดิวำ่ต้องตัง้หนว่ยงำนของ ปตท. ขึน้มำให้ได้ แล้ว

ด ำเนินกำรเองและให้มีกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยีทำงด้ำนพลงังำนให้ได้ เลยมีกำรก ำหนดนโยบำยชดัเจนใน 

ปตท.สผ. ตอนที่ตัง้ ปตท.สผ. ขึน้มำ ไมใ่ช่เพื่อต้องกำรก ำไร ในตอนแรกต้องกำรให้เป็นบริษัทน ำ้มนัที่ต้อง

ท ำ up stream ให้ได้ แล้วจงึถ่ำยโอนเทคโนโลยีมำให้สำมำรถยกระดบัตวัเองได้ เพื่อเป็นตวัผลกัดนั

บริษัทน ำ้มนัแหง่ชำติ และเพื่อเข้ำไปจดักำรลงทนุทัง้ในเมืองไทยและตำ่งประเทศ เพรำะแทนที่จะให้ฝร่ังท ำ

ทัง้หมดเรำก็เข้ำไปท ำเองบ้ำง จะเห็นได้วำ่ประวตักิำรเกิดบริษัทยอ่ยตำ่งๆ ของ ปตท. เร่ิมแรกมำจำกตลำด

น ำ้มนั ขนสง่น ำ้มนั และตอ่ด้วย ทอ่ก๊ำซธรรมชำติ จำกก๊ำซธรรมชำติแยกมำเป็นก๊ำซหงุต้มแล้วก็ปิโตรเคมี 

แต ่มำเกิด ปตท.สผ. ได้ไมเ่กิน 13 ปี ซึง่เกิดยำกมำกเพรำะวำ่ตำ่งชำติไมอ่ยำกให้เกิด จริงๆ ตวันีเ้ป็น

ธุรกิจที่ขึน้อยูก่บัตลำดโลก ซึง่โอกำสที่จะต ำ่กวำ่ต้นทนุก็คงจะไมม่ี ถ้ำต ำ่กวำ่ต้นทนุก็คงจะไมม่ีกำรส ำรวจ 

แตถ้่ำสงูขึน้ตำมอปุสงค์-อปุทำน หรือรำคำ ก ำไรเทำ่ไหร่ก็ได้เทำ่นัน้ ถ้ำรำคำ 30 เหรียญ ต้นทนุ 20 

เหรียญ ก็ก ำไรแล้ว 10 เหรียญก็ได้ทัง้ 10 เหรียญ ไมเ่หมือนสนิค้ำอื่น เพรำะฉะนัน้จริงๆ แล้วบริษัท 

น ำ้มนัทัง้หมดตวัที่ท ำรำยได้ก็คือตวั up stream หน้ำตำอยูท่ีข่ำยปลกี ซึง่แพงและไมไ่ด้ก ำไรเลย ตวัที่

เหน่ือยยำกก็คือ โรงกลัน่ แล้วตวัที่ท ำเงินก็คือตวั trading 

คุณวีระพล : เขำบอกวำ่เรำไมเ่หมือนมำเลเซียเป็นท่ีสว่นแบง่ของเรำไมด่ี 

คุณวิเศษ : ที่เรำไมเ่หมือนมำเลเซยีก็เพรำะวำ่เรำเป็นก๊ำซฯ ไมใ่ช่น ำ้มนั แล้วเทคโนโลยีของเรำ ก็ไมด่ีเหมือนมำเลเซีย 

products engineering ก็ไมม่ีคนท ำ จะเห็นวำ่มำเลเซียเองถ้ำเป็นน ำ้มนัแล้วก็ได้ แตพ่อเป็นก๊ำซฯ 

เขำก็ไมไ่ด้สดัสว่นอะไรมำก 

อ. เทียนไชย : ปัญหำเร่ืองรำคำที่คณุวเิศษพดู อยำ่งลกูค้ำรำยใหญ่ เช่น กฟผ. ชอบพดูอยูเ่ร่ือยวำ่ต้นทนุของก๊ำซฯ แพง 

ซึง่เขำพดูในฐำนะเป็นคนซือ้ และก็มองวำ่เขำไมม่ีทำงเลอืกอะไรเลยหรือเปลำ่ในเร่ืองของเชือ้เพลงิตำ่งๆ ซึง่

ทกุอยำ่งต้องผำ่น ปตท. แม้แต ่จะปรับคำ่ Ft รอบตอ่ไป เขำมองวำ่สำเหตอุยำ่งหนึง่ก็เพรำะวำ่ก๊ำซฯ รำคำ

แพง เขำบอกวำ่ถ้ำเกิดเขำมีโอกำสบริหำรกำรจดัซือ้เองได้เขำอำจจะลดต้นทนุลงไปได้ ไมท่รำบ ปตท. มอง



อยำ่งไร วำ่ในท่ีสดุแล้วลกูค้ำซึง่เป็นลกูค้ำตรงอยำ่ง กฟผ. บอกวำ่อยำกจะจดัหำซือ้เอง และท ำไมก๊ำซฯ 

พมำ่ถงึแพง 

คุณวิเศษ : ค ำวำ่ก๊ำซฯ พมำ่แพงมนัไมใ่ช่ ต้องดทูี่ cost plus คือ ก๊ำซฯ พมำ่สง่เข้ำมำระยะทำงก่ีกิโลเมตร ถ้ำพดูถงึ

เชือ้เพลงิเรำจะแยกเฉพำะรำคำเชือ้เพลงิอยำ่งเดยีวไมไ่ด้ ถ้ำพดูถงึกำรใช้ถ่ำนหินก็มีต้นทนุผลติโรงงำนแพง 

แตถ้่ำมองต้นทนุตอ่กิโลวตัต์ - ชัว่โมง แล้วก๊ำซฯ ถกูที่สดุ ณ รำคำปัจจบุนัแล้วทัว่โลกเป็นอยำ่งนีต้ลอด 

ถึงแม้วำ่จะแพงขึน้หนอ่ยคนก็ยอมรับได้ ก๊ำซฯ จะแพงหรือไมแ่พงขึน้อยูท่ี่ cost plus ด้วย ของเรำเจอ

แหลง่ที่มีขนำดเลก็ก็เลยแพง แตถ้่ำเป็นแหลง่ใหญ่เหมือนของมำเลเซียก็คงจะได้รำคำถกูลง กรณีของ 

กฟผ. ที่จะซือ้เองหรือไม ่ผมวำ่โดยลกัษณะจริงๆ แล้ว Third Party Access ที่เกิดขึน้มำแล้วเขำก็ซือ้

ได้อยูแ่ล้วเรำไมไ่ด้วำ่อะไร 

อ. เทียนไชย : สมมติวำ่ตดัคำ่ผำ่นทอ่ออกไป ก๊ำซฯ จะถกูลงไหม โดยทอ่เส้นนีเ้ปิดเสรีไมค่ิดคำ่ผำ่นทอ่ กฟผ. ก็ไปเจรจำ

ขอซือ้จำกยโูนแคลเอง หรือซือ้จำกใครก็ตำมโดยไมซ่ือ้ผำ่น ปตท. 

คุณวิเศษ : ไมถ่กูกวำ่ เพรำะวำ่อยำ่งนี ้ผมวำ่ตอ่ไป กฟผ. ไมม่ีโอกำสที่จะซือ้ก๊ำซฯ แล้วยงั ไมม่ีโอกำสจะผลติไฟฟำ้

ด้วยซ ำ้ไป กฟผ. อำจจะไมม่ีโอกำสผลติไฟฟำ้ด้วยอนันัน้ตำ่งหำกที่นำ่จะเป็นหว่งคือ ปตท. ตอนนีเ้ป็นอยำ่ง

นี ้ก๊ำซฯ เป็นกำรซือ้ขำย ระยะยำว เพรำะฉะนัน้เรำก็ขำยระยะยำวไป ในแงข่องผู้ผลติไมว่ำ่จะเป็นบริษัท 

ยโูนแคลหรือเท็กซำโก้ พวกนีเ้วลำเขำผลติก๊ำซฯ เขำก็อยำกจะมำขำยเป็นไฟฟำ้เพรำะวำ่ได้มลูคำ่เต็มๆ 

เลย ถ้ำเกิดไฟฟำ้ในรำคำแคน่ีเ้ขำคิดดแูล้วก็รู้ผลตอบแทน เพรำะฉะนัน้คงจะไมม่ีบริษัทไหนใจดีขำยถกูกวำ่

มลูคำ่สทุธิก็คงเป็นไปไมไ่ด้ แล้วโอกำสขำยไฟฟำ้ดีกวำ่ที่จะขำยก๊ำซฯ ด้วยซ ำ้ไป เพรำะเวลำคณุคิดคำ่

ไฟฟำ้ คณุมี demand charge คณุต้องมี load factor อำจจะ 85% แตใ่นควำมเป็นจริงถ้ำ

คณุใช้ไฟฟำ้มำก คำ่ load factor จะมำกกวำ่นัน้ ซึง่ตวันัน้คือก ำไร โดยรำคำของไฟฟำ้ มนัต้อง

ก ำหนดวำ่ load factor เทำ่ไหร่ อนันีใ้ครเถียงไมไ่ด้เลย แต ่ในทำงปฏิบตัิไฟฟำ้จะขำยได้มำกกวำ่นัน้ 

คือคณุซือ้โรงไฟฟำ้มำเรียบร้อยแล้ว แตส่ิง่ที่คณุขำยก็คือ สว่นตำ่งของต้นทนุเกินจำก 85% ที่คณุลงทนุไป

แล้วหรือ ซือ้ไปแล้วคณุมำขำย 90% สว่นท่ีเป็น 5% นัน้ ก็คือคณุขำยก๊ำซฯ ในรำคำไฟฟำ้ทกุคนก็

ต้องกำรท ำไมว่ำ่จะเป็นบริษัทยโูนแคล ท ำไมบริษัทเอ็นรอนถงึกล้ำเข้ำไปลงทนุในโรงไฟฟำ้ ท ำไมบริษัทเท

คทำเบล ท ำไม ปตท.สผ. ต้องลงทนุในโรง ไฟฟำ้ก็เพรำะวำ่ทกุคนมองวำ่กำรขำยก๊ำซฯ ตอนนี ้ถ้ำผลติ

ไฟฟำ้ได้ก็จะขำยก๊ำซฯ ได้เป็น outlet ของตวัเองก็เข้ำมำในรูปของน ำ้มนักลำยๆ คือไมต้่องกำรขำย 

น ำ้มนัดิบอยำ่งเดยีวแตต้่องกำรไปถึงตรงนัน้ด้วย ผมกลบัมองวำ่โครงสร้ำงมนัเห็นชดัวำ่คำ่ก๊ำซฯ จำกแหลง่

บวกคำ่ทอ่ตำมควำมเหมำะสม ใครจะซือ้จะขำยก็ต้องเจอตรงนัน้ ในแง่ของ ปตท. ไมไ่ด้มีปัญหำอะไรเลย 

แตผ่มวำ่ในแง่ของ ปตท. เอง ในฐำนะท่ีเป็นตวักลำงจำกหลำยแหลง่ ผมวำ่อ ำนำจทำงกำรตลำดก็

พอสมควร ผู้ใช้เขำก็อยำกจะซือ้ตรง แตผ่มจะเป็นหว่งวำ่กำรซือ้ตรงของผู้จดัจ ำหนำ่ยเพียงแค ่2-3 รำย 

อำจจะไมพ่อ เพรำะอยำ่ลมืวำ่เรำมีสถำนีบริกำรน ำ้มนัในตลำดไมรู้่ก่ี ร้อยแหง่ แตท่ ำไมรำคำต้องตำมรำคำ

ของ ปตท. ไมเ่หมือนท่ีสหรัฐฯ จดุมนัไม ่มำกพอ โอกำสที่จะเกิดแหลง่จดัหำในเมือง ตรำบใดที่ระบบทอ่มี

อยูแ่คน่ีก็้มีผู้จดัจ ำหนำ่ยเพียงไมก่ี่รำย ถ้ำวเิครำะห์ดดูีๆ ผมวำ่บำงทีก็ไมช่ดั มียโูนแคล ปตท.สผ. โคโค ่3 

แหง่ ถ้ำถำมวำ่มีอีกไหมอำจจะมสีกัแหง่ 2 แหง่ ไมเ่กินนัน้เพรำะกำรเกิดของแหลง่ก๊ำซฯ ในบริเวณอำ่ว

ไทยมนันิดเดยีว เมื่อเทยีบกบัในออสเตรเลยีหรือแคนำดำ มนัคนละขนำดเลย ผมกลวัที่สดุในกำรเปลีย่น

จำกรัฐวิสำหกิจเป็นบริษัทใหญ่เทำ่นัน้เอง โดยเร่ืองระหวำ่ง ปตท. และกฟผ. ไมเ่ป็นประเด็นเทำ่ไรเพรำะ



ตำ่งก็เป็นของรัฐด้วยกนั มนัมองได้ 2 อยำ่ง เหมือนกบัวำ่หนว่ยงำนเรำอยำกท ำ IT เรำก็ท ำ แตพ่อนำนๆ 

เข้ำก็มำคิดวำ่เรำท ำเองไปท ำไม ใช้วธีิกำรหำจำกแหลง่ข้ำงนอกไมด่ีกวำ่หรือลกัษณะคล้ำยๆ อยำ่งนี ้อยำ่ง

บริษัทปนูซีเมนต์ มี IT มำก ผลสดุท้ำยคณุชมุพล บอกวำ่ผมไมเ่อำแล้ว IT สู้ไมไ่ด้ ใช้วิธี out source 

ไปตัง้บริษัทใหมแ่ล้วมำบริกำรผมดีกวำ่ ซึง่เหมือนกบั กฟผ. ไปซือ้น ำ้มนัเตำโดยตรงผมวำ่เอำเข้ำจริงๆ 

อำจจะไมไ่ด้ถกูกวำ่ที่คิด ดเูหมือนจะถกูกวำ่ แตจ่ริงๆ แล้วอยูท่ีเ่ครือขำ่ย อยำ่งเศรษฐีซือ้ของจะได้ถกูกวำ่

คนจนซือ้ของแนน่อน ลกัษณะคล้ำยๆ อยำ่งนี ้ถ้ำซือ้ตรงก็ไมม่ีปัญหำ 

อ. เทียนไชย : กำรซือ้ตรง ปตท. ไมส่นใจอยำกจะซือ้หรือไมซ่ือ้ก็ไมม่ีปัญหำ แล้วก็ไมค่ดิวำ่ กฟผ. จะได้รำคำที่ถกูลงไมว่ำ่

จะเป็นน ำ้มนัหรือก๊ำซฯ ก็ตำม 

คุณวิเศษ : ไมถ่กูลง เพรำะผมเจรจำรำคำก๊ำซฯ มำทกุสญัญำ จนกระทัง่มำตอนหลงั จำกเป็นผู้ซือ้แหลง่เอรำวณั 1 

เอรำวณั 2 เอรำวณั 3 เจรจำกบัเอสโซ ่จนกระทัง่มำเป็น ปตท.สผ. ผู้ขำยก็รู้ ของทัง้ผู้ซือ้ผู้ขำยวำ่จริงๆ 

แล้วเป็นอยำ่งไร มนัก็อยูท่ีต้่นทนุด้วยและอะไรอีกหลำยๆ อยำ่ง แล้วบำงทกีำรเป็นลกูค้ำเกำ่จนถงึปัจจบุนั

ผมเจรจำเพื่อให้เขำเพิม่ปริมำณ เพื่อให้ margin investment ออกมำ มีต้นทนุถกู ยงัมีอะไรท ำได้

อีกมำกในแง่ของธุรกิจ 

คุณวีระพล : ถ้ำอีก 5-10 ปี จ ำนวนแหลง่จดัหำมำกขึน้ ซือ้ตรงอำจจะแขง่กนั แตต่อนนีค้วำมต้องกำรเรำน้อย ยโูนแคล

เขำบอกวำ่เขำมี supply เหลอื ซือ้ตรงอำจจะถกูใน 5 ปี 10 ปี 

คุณวิเศษ : ก็แล้วแต ่เขำบอกวำ่เขำเหลอือยำ่งไร เหลอื ณ รำคำเทำ่ไหร่ 

คุณวีระพล : ก็ไมท่รำบ เขำอำจจะสู้รำคำ 

คุณวิเศษ : ตอนนัน้เขำเหลอืเพรำะเขำมี facility พอจะขำย รำคำจึงถกูได้ แตพ่อถึงชว่งนัน้ facility ที่เตรียมไว้

หมดแล้วแตย่งัมีเหลอืสว่นใต้ดิน ถ้ำจะท ำอีกก็ต้องลงทนุ คณุ ลงทนุแล้วได้มำกกวำ่ไหม ถ้ำคณุต้องไป

สร้ำงแพลทฟอร์มใหม ่เรียกวำ่ แพลทฟอร์มอำณำจกัร heir ก็ได้ ถ้ำคณุไปสร้ำงเพิ่มอะไรบำงสว่นอยำ่ง 

compressor หรืออยำ่งอื่นอีกนิดหนอ่ย แล้วคณุได้ก๊ำซฯ อนันัน้ก็ถกู มนัอยูท่ี่สภำวะตำ่งๆ แล้วอยูท่ี่

แหลง่ของก๊ำซฯ ด้วย ถ้ำยโูนแคลไปเจอก๊ำซอยำ่ง JDA คำร์บอนไดออกไซด์ 30 กวำ่เปอร์เซนต์ มนัก็ถกู

ไมไ่ด้เหมือนกนั แล้วถึงตอนนัน้คณุจะเอำรำคำนีไ้หม คณุอำจจะต้องเอำก็ได้ มนัไมแ่น่ ต้องดใูห้ดีเพรำะ

เคร่ืองจกัรของเรำมนัไมห่ลำกหลำย ยกตวัอยำ่งเช่น ของแคลฟิอร์เนียเป็นตวัอยำ่งทีด่ี สพช. นำ่จะลองไป

ศกึษำด ูท่ีนี่รำคำก๊ำซฯ ถกูมำกเพรำะวำ่มี power pool พอถกูมำกๆ เข้ำ power pool มำก 

โรงไฟฟำ้ก็ไมม่ีใครสร้ำงให้เกินเพรำะต้องแขง่ขนักนั ตอนสร้ำงใหมก็่แพงเพรำะเร่ืองของต้นทนุทำงกำรเงิน 

สร้ำงโรงไฟฟำ้หนึง่โรงโดยที่ผลผลติของคณุต้องไปแขง่ขนักบัเขำ ซึง่ไมใ่ช่เป็นควำมต้องกำรท่ีแนน่อนผม

เป็นผู้ให้กู้ผมบอกอยำ่งนัน้ดอกเบีย้ถกูไมไ่ด้ มนัมีควำมเสีย่งสงูขึน้ ผมก็ต้องให้ดอกเบีย้สงู เพรำะฉะนัน้

ต้นทนุก็ต้องสงูขึน้ พอนำนๆ ทกุคนท ำพอดีหมด ถ้ำเกิดเศรษฐกิจดีขึน้มำก็ไมท่นั สว่นพวกท ำสญัญำระยะ

ยำวก็จะสบำยหนอ่ย พวกที่ซือ้ตลำดจรก็เสยีหำย ใครจะเช่ือวำ่ก๊ำซฯ ที่แคลฟิอร์เนยี 9 เหรียญตอ่ล้ำนบีที

ย ูกรณีอยำ่งนีท้ี่ยโุรปเห็นชดัมีเครือขำ่ยแบบใยแมงมมุแล้วแหลง่ก็มหำศำล คือถ้ำแหลง่ในกำรจดัหำมำก

ผมเห็นด้วยเลย 



    อยำ่งคณุมีปัญหำเร่ืองสิง่แวดล้อม คณุเอำถ่ำนหินเข้ำมำไมไ่ด้ ผมมีของเหลอืผมเตือนไว้หนอ่ยจะขำยได้

แพง ผมเป็นพอ่ค้ำผมดอูอก แต่ถ้ำคณุมีทำงออกเร่ือง ถ่ำนหินได้ ผมต้องรีบขำยเพรำะผมยงัมีเหลอื แตถ้่ำ

มี 4-5 รำย ตำ่งคนตำ่งมี วนันัน้จึงจะถกู ตำ่งคนอยำกขำยก่อน แล้วคณุจะต้องไปศกึษำโครงสร้ำงโยงใย

ของผู้ผลติตำ่งๆ วำ่อยูท่ี่ไหนบ้ำง กำรผลติก๊ำซฯ หรือน ำ้มนัต้องลงทนุร่วมกนั ซึง่มีไมก่ี่รำยแล้ว พนัเป็น

ครอบครัวเดียวกนั ปตท.สผ. ไปร่วมลงทนุกบัยโูนแคล โทเทล เมืองไทยก็ร่วมลงทนุกนัท่ีพมำ่ พวกนีก้ลุม่

เดียวกนัหมดก็มีทะเลำะกนั แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีอะไรอยูใ่นใจเหมือนกนั ซึง่ผมแนใ่จวำ่กำรฮัว้ก็นำ่จะเกิด 

แตถ้่ำที่ อำ่วไทยเจอสกั 4-5 บริษัท ตำ่งคนตำ่งเจอพร้อมกนัรับรองวำ่ได้รำคำถกูแนน่อนทกุคนจะเร่งขำย

ก่อนเพื่อเอำตวัรอด เพรำะวำ่ดีกวำ่ขำยไมไ่ด้เลย แตถ้่ำยโูนแคลมแีหลง่เหลอืมำก ถ้ำไมข่ำย ผมให้ 

ปตท.สผ. เข้ำไปแทรก มนัดงึกนัเองได้ ปตท.สผ. ก็ไปลงทนุในยโูนแคล แหลง่ไพลนิ 45% ก็เลน่กนัเองอยู่

ตลอดเวลำ 

คุณวีระพล : ตอนนี ้ปตท.สผ. เป็นผู้ด ำเนินกำรเองได้ใช่ไหม 

คุณวิเศษ : เป็นได้ 5 ปี ก็เปลีย่นเลย เขำก ำหนด 5 ปี ก็ถ่ำยโอนเทคโนโลยีเป็นของ ปตท.สผ. ผมท ำงำนมำผมภมูิใจ

กบัเร่ืองนีม้ำก ไมไ่ด้ภมูใิจเร่ืองก ำไร เพรำะจริงๆ แล้วเป็นกำรสร้ำงคนให้ด ำเนินงำนได้ถือวำ่เยีย่มมำก ตอน

ที่เรำไปเซ็นสญัญำร่วมลงทนุกบัเขำ เรำได้เขียนเง่ือนไขไว้วำ่เขำต้องสร้ำงคนโดยใช้งบประมำณของ JV 

ไมใ่ช่ของ ปตท. โดยสง่คนของเรำไปศกึษำงำนเป็นเวลำ 5 ปี แตค่นเหลำ่นีผ้มรู้วำ่เมื่อครบ 5 ปี แล้วไมไ่ป

ไหนจะต้องอยูต่อ่ โดยอำศยัจดุออ่นของผู้ใหญ่เรำด้วย โดย ไปบอกวำ่คนของเรำยงัไมเ่ก่งยงัมีปัญหำอยำ่ง

นัน้อยำ่งนี ้ซึง่ผู้ใหญ่ของเรำก็เช่ือ ถ้ำเป็นคนของเรำด้วยกนัก็ไมค่อ่ยเช่ือกนัเทำ่ไหร่มองเป็นเด็กอยูเ่ร่ือย ฝร่ัง

พดูเกง่ก็มีสทิธิท ำตอ่ไปอีก 5 ปี และกำรท่ีเป็นผู้ด ำเนินกำรมำมำกก็ได้ประโยชน์ทัง้ในแง่กำรก่อสร้ำง ในแง่

ของกำรก ำหนดนโยบำยตำ่งๆ เขำคมุหมด ไปจ้ำงคนของเขำ 1 คน มำจ้ำงคนของเรำได้เป็น 10 คน ซึง่

เขำก็ได้เปรียบกวำ่เรำมำก ตำมสญัญำ 5 ปี แตพ่อเร่ิมปีที่ 3 ที่ 4 ผมก็เร่ิมบีบ โดยประกำศวำ่ตำม

ระเบียบ ปตท.สผ. วนัท่ี 1 กรกฎำคม จะเป็นผู้ด ำเนินกำรส ำนกังำน แทนที่จะบอกวำ่ครบ 5 ปี แตก่ ำหนด 

วนัท่ีมำเลย แล้วบอกวำ่เป็นนโยบำยของรัฐบำลที่เรำต้องเข้ำไป แล้วพดูวำ่คณุมีหุ้นเรำก็มีหุ้นอยู ่

เพรำะฉะนัน้ถ้ำเรำพงั เรำก็ตำยด้วยกนั แตค่ณุมีหน้ำที่ต้องสร้ำงคนของเรำให้ทนั เมื่อถึงเวลำนัน้ไมม่ีกำร

เปลีย่นแปลงเด็ดขำดคือตำยด้วย พอเรำจริงจงักบัเขำมำกเขำก็รู้วำ่ถ้ำปลอ่ยให้เรำเสยีหำยแล้วก็เสยีหำย

ด้วยกนั เขำก็เลยสร้ำงคน สง่คนไปฝึกงำน แล้วก็เรียกกลบัมำก่อนก ำหนด 1 ปี แล้วมำท ำงำนกนัก็

สำมำรถท ำได้เองเลย เพรำะเรำไปรู้จำกมำเลเซียมำก่อน พอถึง 5 ปี เขำก็บอกต้องยดืไปอีก 5 ปี เพรำะยงั

ไมเ่รียบร้อย เรำเองก็มีเง่ือนไขให้เขำสบำยใจวำ่ถ้ำมีประเด็นไหนเรำไมรู้่แล้วมีปัญหำเรำจะตดิตอ่คณุ แล้ว

ก็ซือ้บริกำรของคณุ เรำเจรจำซือ้บริกำรเหลำ่นัน้ไมเ่ฉพำะซือ้จำกยโูนแคล แตเ่รำมีสทิธิจะซือ้จำกเชลล์ได้ถ้ำ

หำกเชลล์ถกูกวำ่ ตอนนีท้กุอยำ่งก็รำบร่ืนก็เปลีย่นเลยวนันัน้ เปลีย่นโดยสิน้เชิง หมำยควำมวำ่ถึงวนันัน้คณุ

เอำกระเป๋ำคณุออกแล้วเรำก็เอำกระเป๋ำเรำเข้ำ แตจ่ริงๆ มนัคงไมท่ ำอยำ่งนัน้หรอก แทนที่จะท ำวนันัน้ก็ท ำ

ลว่งหน้ำปีหนึง่ แล้วเขำก็ฉลำดเอำเรำเป็นรองก่อนแล้วประคองไป ถ้ำเรำท ำได้จริงๆ เขำก็ปลอ่ยเลย ต้นทนุ

เมืองไทยถกูกวำ่ด้วย ทกุอยำ่งเลยรำบร่ืนก็ด ำเนินกำรมำหลำยปีแล้ว 3-4 ปี ได้ เพรำะจริงๆ คนไทยท ำได้

แตข่อให้จริงจงักบัมนัเทำ่นัน้เอง 

อ. เทียนไชย : วนันีไ้ด้ข้อมลูมำก เอกสำรคณะกรรมกำร ปตท. สมยัเก่ำๆ ไมท่รำบเป็นควำมลบัหรือเปลำ่ มีอะไรเป็น

ประโยชน์อยูม่ำก เพรำะบำงครัง้กำรท่ีคณะกรรมกำรฯ ตดัสนิใจอะไร มนัมีกำรศกึษำอยูใ่นนัน้ คืออนันีเ้ป็น



เอกสำรทำงวชิำกำรไมเ่ก่ียวกบัควำมลบัทำงธุรกิจ เช่นในชว่งวิกฤตที่ ปตท. ไปอนมุตัิหรือไปซือ้ ติดตอ่ใคร 

พวกนัน้ควรจะมีประโยชน์ในกำรศกึษำอยูบ้่ำง อนันีไ้มท่รำบเป็นควำมลบัหรือเปลำ่ 

คุณวิเศษ : ไมท่รำบจะหำที่ไหน มนันำนมำกแล้ว แตก็่ไมเ่ป็นควำมลบัอะไร 

 

  

  

  

 


