
 

สรปุแนวคดิและความเห็นของบคุคลส าคญั 
ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นพลงังาน 

 

1. นโยบายและแนวทางการควบคุมราคาน ้ามนั และการบริหารกองทุนน ้ามนัเช้ือเพลิง ในช่วงวิกฤตการณ์น ้ามนัในอดีต รวมถึง

ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์มนีโยบายควบคมุราคาน ้ามัน ใหม้กีารปรับขึน้-
ลงตามทีรั่ฐบาลก าหนด โดยมกีารจัดตัง้กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ เพือ่ใชใ้นการปรับราคาขึน้-ลง นโยบายนีท้ าให ้
ราคาน ้ามันไมส่ะทอ้นถงึตน้ทนุทีเ่ป็นจรงิ สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมปิโตรเคม ีและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลติภัณฑน์ ้ามัน ไมส่ามารถใชต้น้ทนุทีอ่ยูบ่นฐานของความเป็นจรงิได ้รวมทัง้ ท าใหก้ารเจรจาซือ้ผลติภัณฑ์
ปิโตรเลยีม กับผูท้ีเ่ป็นเจา้ของสมัปทาน เป็นราคาทีไ่มส่มเหตสุมผล นอกจากนี ้การขึน้-ลงของราคาน ้ามัน ยัง
สง่ผลกระทบตอ่สถานภาพความมั่นคง ของรัฐบาลโดยตรง จงึมแีนวคดิทีจ่ะยกเลกิการควบคมุราคา เพือ่ให ้
ราคาน ้ามันและผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจรงิ ซึง่ตอ่มาไดม้กีารประกาศยกเลกิ ในเดอืน
สงิหาคม 2534 สมัยรัฐบาลอานันท ์ปันยารชนุ 

ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : ในอดตีการก าหนดนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเป็นการมองเพยีงระยะสัน้ จงึเป็น
ลักษณะของการเก็บเงนิจากกระเป๋าหนึง่ไปไวอ้กีกระเป๋าหนึง่ ซึง่เนน้การชว่ยเหลอืคนทีย่ากไร ้มากกวา่การมอง
ในภาพรวมของทัง้ประเทศ โดยความเห็นแลว้นโยบายพลังงาน ควรตอ้งครอบคลมุมากกวา่เรือ่งการควบคมุ
ราคา ควรมแีนวคดิวา่จะใหเ้มอืงไทยไปในทศิทางใดเพือ่ใหก้ารใชพ้ลังงาน สามารถแขง่ขนักับประเทศอืน่ๆ ได ้
เพราะการก าหนดนโยบายพลังงานไมส่ามารถก าหนดไดต้ามล าพัง ควรพจิารณาควบคูไ่ปกับนโยบายอืน่ๆ ทัง้
ในดา้นการขนสง่และอตุสาหกรรม การเปิดตลาดการคา้เสรโีดยขาดการก ากับดแูลทีด่ ีก็จะท าใหเ้กดิการลงทนุ
ในบางเรือ่ง ทีม่ากเกนิความตอ้งการ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกับคนทัง้ประเทศ โดยขอ้เท็จจรงิแลว้ในโลกนี ้
ไมม่อีะไรทีเ่ป็นตลาดเสรอียา่งแทจ้รงิ ในทา้ยทีส่ดุอาจน าไปสูก่ารผกูขาด เพราะเมือ่มกีารแขง่ขนัก็จะเหลอืแต่
บรษัิทรายใหญเ่พยีงไมก่ีร่าย กองทนุน ้ามันควรมไีวใ้ช ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชนม์ากกวา่การรักษาระดับราคา เชน่ 
ท าระบบขนสง่มวลชนในกรงุเทพฯ และหลายๆ จังหวดัใหด้ขี ึน้ 

ดร. จกัรกฤษณ์ บรูณะสมัฤทธิ ์: ตราบใดทีร่าคาน ้ามันเพิม่ขึน้มาก คงตอ้งใชน้โยบายควบคมุ เพือ่ไมใ่หร้าคา
สนิคา้อืน่ข ึน้ราคา และเพือ่ไมใ่หค้า่ใชจ้า่ยของประชาชนเพิม่ขึน้ไปทันทยีามมวีกิฤตการณ์น ้ามัน เป็นสนิคา้ที่
ส าคัญอันหนึง่ของประเทศ ถา้อยูใ่นสถานการณ์ไมป่กตก็ิตอ้งมกีารควบคมุจากรัฐบา้ง มฉิะนัน้จะออกนอกระบบ
มากเกนิไปเวลาขาดแคลน ถา้ไมข่าดแคลนก็ไมเ่ป็นไร นโยบายรัฐบาลก็ใชไ้ด ้ทัง้ 2 วธิ ีวธิทีีค่มุก็ไมใ่ชค่มุจน
บรษัิทน ้ามันอยูไ่มไ่ดต้อ้งพจิารณาถงึตน้ทนุของโรงก ลั่น เพือ่ใหธ้รุกจิน ้ามัน สามารถอยูไ่ดด้ว้ย เมือ่พน้วกิฤต
ไปแลว้ก็ปลอ่ยราคาลอยตัว 

2. แนวคิดในการยกเลิกการควบคุมราคาน ้ามนั แนวทางการด าเนินการ และผลกระทบต่อธุรกิจน ้ามนั 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: แนวความคดิเริม่ข ึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2532 - 2533 เมือ่เห็นวา่สงัคมโลกก าลังจะเปลีย่น
ไปสูต่ลาดการคา้เสร ีดังนัน้ เศรษฐกจิของประเทศจงึตอ้งเริม่เดนิบนพืน้ฐานของความเป็นจรงิกอ่น เพราะถา้
พลังงานไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานของราคาทีเ่ป็นจรงิก็จะเป็นการพัฒนา เศรษฐกจิทีไ่มส่อดคลอ้ง กับความเป็นจรงิ 
แตก่ารทีจ่ะปลอ่ยใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ จ าเป็นจะตอ้งสรา้งการแขง่ขนัใหม้ากพอ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะ
มผีูค้า้จ านวนหลายรายเพยีงพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการแขง่ขนั โดยจะตอ้งสรา้งกฎเกณฑใ์นลักษณะของการเชญิ
ชวนเขา้สูธ่รุกจิน ้ามันและไมใ่หม้ ีขัน้ตอนทียุ่ง่ยากเหมอืนแตก่อ่น 

ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : ในชว่งทีม่กีารควบคมุราคา บรษัิทน ้ามันมกี าไรมากกวา่ชว่งนี ้ทีป่ลอ่ยราคา
ลอยตัว เมือ่เปิดเสรที าใหม้กีารแขง่ขนักันมากและมกีารน าเขา้น ้ามันโดยผดิกฎหมายมาก ขึน้ เนือ่งจากทกุคน
ตอ้งการไดผ้ลประโยชนพ์เิศษ จากการหลบเลีย่งภาษี เพือ่ใหสู้ก้ับคูแ่ขง่ได ้แนวโนม้ธรุกจิน ้ามันคงจะหยดุนิง่
ไปอกีนาน กวา่ทีจ่ะมผีูล้งทนุรายใหม ่และผูค้า้ทีด่ าเนนิการอยูก็่อาจจะตอ้งปิดตัวเอง อกีหลายราย ผูค้า้ทีอ่ยูไ่ด ้



ทกุวนันีอ้าจจะมอีะไรทีไ่มโ่ปรง่ใส ความจรงิธรุกจิน ้ามันควรจะมกี าไรมากกวา่นี ้เพือ่รักษามาตรฐานคณุภาพ
น ้ามัน และความปลอดภัย มเิชน่นัน้จะเป็นการท าลายผูบ้รโิภคในทีส่ดุ 

3. นโยบายขยายก าลงัการกลัน่น ้ามนั และการเปิดเสรีธุรกิจการกลัน่น ้ามนั 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: การขออนุญาตตัง้โรงกลัน่ในชว่งทีม่กีารควบคมุราคาน ้ามันมหีลักเกณฑท์ียุ่ง่ ยาก 
ดังนัน้ เมือ่เริม่ทีจ่ะเขา้สูน่โยบายการคา้เสรก็ีควรใชน้โยบายเชญิชวนใหม้กีารตัง้ โรงกลั่น จ านวนมากเพือ่รองรับ
การเปิดเสร ีแทนทีจ่ะพึง่โรงกลั่นสงิคโปรแ์หง่เดยีว ควรใหม้โีรงกลั่นในประเทศ ควบคูไ่ปดว้ย ประชาชนใน
ประเทศก็จะไดรั้บประโยชนจ์ากการมแีหลง่ในการจัดหาน ้ามัน ทีม่จี านวนมากพอทีจ่ะสง่เสรมิการแขง่ขนั 

ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : การอนุญาตใหม้กีารสรา้งโรงกลั่นมากขึน้ ในขณะทีค่วามตอ้งการยังไมม่ากพอ
ท าใหก้ารใชโ้รงกลั่นไมเ่ต็มประสทิธภิาพรวมไป ถงึนโยบายการลงทนุในเรือ่งอืน่ๆ ทีม่ากกวา่ความตอ้งการ ผล
สดุทา้ยก็จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกับประเทศ โดยพืน้ฐานแลว้ประเทศไทย อาจไมส่ามารถทีจ่ะจา่ยคา่น ้ามัน
ไดต้อ่ไปในอนาคต จงึตอ้งหาทางแกไ้ขโดยดเูรือ่งระบบการจราจร และการท าโครงสรา้งระบบการขนสง่มวลชน 
แตก็่อาจจะขดัแยง้กับนโยบายสง่เสรมิการสรา้งโรงงานประกอบรถยนต ์การหาพลังงานทดแทน เชน่ การสรา้ง
เขือ่นมคีวามยากล าบากมากขึน้ เพราะม ีNGO เขา้มาเกีย่วขอ้ง ดังนัน้ คงจะตอ้งมองหลายๆ ทาง และอยาก
เห็นนโยบายของรัฐบาลมกีารก ากับดแูลมากขึน้ 

คณุวเิศษ จภูบิาล : แนวคดิในการขยายโรงกลั่นเพิม่ขึน้นอกจากโรงกลั่นไทยออยลแ์ละบางจาก ก็เพือ่รองรับ
ความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้ในขณะนัน้ และขณะเดยีวกันตอ้งการสง่ออกน ้ามันเพือ่แขง่ขนักับโรงกลั่นสงิคโปร ์
คณะรัฐมนตรจีงึอนุมัตใิหส้รา้งโรงกลั่นเพิม่ คอื โรงกลั่นของเชลลแ์ละคาลเท็กซ ์โรงกลั่นทีม่จี านวนมากขึน้
สง่ผลใหปั้จจบุันมปัีญหาน ้ามันลน้ตลาด นโยบายโรงกลั่นน ้ามันในปัจจบุัน จงึควรเหลอืโรงกลั่นน ้ามันไทย
ออยลเ์พยีงโรงกลั่นเดยีวก็พอ สว่นโรงกลั่นอืน่ๆ อาจขายออกไป เพราะไมใ่ชก่จิการทีท่ าเงนิ ผลประโยชนข์อง
โรงกลั่นจรงิๆ คอื ก าไรทีม่าจากน ้ามันดบิ 

4. นโยบายเร่งรัดการผลิตก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งภายในประเทศ และการใชป้ระโยชนจ์ากก๊าซธรรมชาติ 

คณุวเิศษ จภูบิาล : การผลติและการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นความพยายามทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากร ทีม่ี
อยูภ่ายในประเทศ โดยในชว่งแรกมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใชท้ดแทนการน าเขา้น ้ามันเตา ตอ่มามวีตัถปุระสงคห์ลัก
เพือ่ใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมการสง่ออกปิโต รเคม ีและเมือ่ประเด็นปัญหาสิง่แวดลอ้ม มคีวามส าคัญมาก
ขึน้ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยใีนการผลติไฟฟ้าและในอตุสาหกรรมมคีวามกา้วหนา้ ขึน้ กา๊ซธรรมชาติ
จงึเป็นเชือ้เพลงิทีม่ตีน้ทนุถกูทีส่ดุในการชว่ยแกไ้ขปัญหามล ภาวะทางอากาศ 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: การเปิดเสรตีลาดการคา้โลกสง่ผลใหป้ระเทศไทยตอ้งสรา้งความมั่นคงทางดา้น 
พลังงาน โดยพึง่พาแหลง่พลังงานภายในประเทศทีม่อียู ่ซึง่แหลง่พลังงานทัง้ของไทยและประเทศเพือ่นบา้น 
เชน่ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี เวยีดนาม สหภาพพมา่ และกัมพชูา ลว้นมแีหลง่กา๊ซธรรมชาต ิมากกวา่แหลง่น ้ามัน 
ดังนัน้ นอกจากจะพัฒนาแหลง่กา๊ซธรรมชาตจิากภายในประเทศแลว้ ก็จ าเป็นตอ้งสรา้งสมัพันธก์ับประเทศ
เพือ่นบา้น ในการรว่มกันพัฒนาแหลง่กา๊ซธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน ์เพือ่สรา้งความมั่นคงดา้นพลังงานใหแ้ก่
ประเทศ เมือ่การจัดหาและระบบเครอืขา่ยทอ่กา๊ซธรรมชาตเิพยีงพอแลว้ ควรสง่เสรมิใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาติ
อยา่งเต็มที ่รวมทัง้การใชใ้นยานพาหนะซึง่จะไมม่ปัีญหาดา้นมลภาวะ ประเทศไทยก็ไมจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาน ้ามัน
จากตลาดโลก 

คณุไกรฤทธิ ์นลิคหูา : การใหม้กีารส ารวจและผลติปิโตรเลยีมโดยใชร้ะบบสมัปทานเป็นระบบทีด่ ีแตถ่า้ยอ้น
อดตีกลับไปได ้อยากจะปรับปรงุในเรือ่งของการเขา้ไปมสีว่นรว่มของบรษัิทไทย หรอืบรษัิทของรัฐอยา่ง ปตท. 
ใหม้มีากขึน้ โดยใชร้ะบบการใหส้มัปทานซึง่เป็นระบบทีจ่งูใจอยูแ่ลว้ ผนวกกับการเขา้ไปมสีว่นร่วมโดยบรษัิท
ของรัฐ ก็จะใหป้ระโยชนไ์มแ่ตกตา่งจากการใชร้ะบบ production sharing โดยอาจจะตอ้งดหูลกัการแบง่ปัน
ผลประโยชนใ์นเรือ่งของภาษีและคา่ภาคหลวงใหม้ ีความเหมาะสม 



5. บทบาทของ ปตท. ในการร่วมแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์น ้ามนั และในดา้นการจดัหา และจ าหน่ายน ้ามนัและพลงังานแก่ประชาชน 

ในฐานะหน่วยงานของรัฐ 

ดร. ทองฉตัร หงสล์ดารมภ ์: เหตผุลในการจัดตัง้ ปตท. เกดิจากการขาดแคลนน ้ามันครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 
รัฐบาลจงึมแีนวคดิทีจ่ะสรา้งเครือ่งมอืขึน้มาเพือ่ใชใ้นการจัดหาน ้ามันเพือ่ แกไ้ขปัญหาภาวะการขาดแคลน
น ้ามัน และใชเ้ป็นอ านาจตอ่รองกับบรษัิทตา่งชาต ิโดยจัดตัง้เป็นบรษัิทน ้ามันแหง่ชาตขิ ึน้ จงึไดย้บุรวมองคก์าร
เชือ้เพลงิของกระทรวงกลาโหม และองคก์ารกา๊ซธรรมชาตขิองกระทรวงอตุสาหกรรม และจัดตัง้เป็น ปตท. 
เพือ่ใหเ้ป็นองคก์รเดยีวทีจ่ะชว่ยรัฐบาลในการจัดการเรือ่งน ้ามันและกา๊ซ รวมทัง้สถานการณ์ของโลกในชว่งนัน้ 
การคา้น ้ามันเปลีย่นจากบรษัิทน ้ามันเอกชนรายใหญ ่มาเป็นการตกลงระหวา่งรัฐบาล โดยใชบ้รษัิทน ้ามัน
แหง่ชาตเิขา้ไปเจรจา ก็สามารถแกไ้ขปัญหาน ้ามันขาดแคลนในชว่งนัน้ไปได ้

คณุวเิศษ จภูบิาล : ในชว่งปี พ.ศ. 2522 - 2523 เกดิวกิฤตการณ์น ้ามันขาดแคลน ปตท. ในฐานะบรษัิทน ้ามัน
แหง่ชาตไิดเ้ขา้มาชว่ยในการจัดหาน ้ามันโดยใชค้วาม สมัพันธร์ะหวา่งบรษัิทน ้ามันแหง่ชาต ิในกลุม่ประเทศ
อาเซยีนและน ้ามันมติรภาพจากจนีท าใหผ้า่นวกิฤตชว่งนัน้มาได ้ตอ่มาเมือ่มกีารจัดตัง้ คณะกรรมการนโยบาย
น ้ามัน ซึง่มนีายกรัฐมนตรเีป็นประธาน ปตท. เขา้มามบีทบาทในฐานะกรรมการ และเลขานุการในชว่งแรกท าให ้
มคีวามคลอ่งตัวในการก าหนดนโยบาย ส าหรับการจัดจ าหน่ายน ้ามัน ในรปูของสถานบีรกิารในชว่งแรกยังสู ้

สถานบีรกิารของบรษัิทตา่งชาตไิมไ่ด ้จงึมกีารออกแบบ Logo ไมใ่หม้ภีาพสามทหาร และใชก้ารโฆษณาเนน้
ความเป็นไทย พลังไทย เพือ่ไทย นอกจากนี ้รัฐบาลใหก้ารสนับสนุนโดยใหจ้ าหน่ายน ้ามันใหแ้กห่น่วยงานของ
รัฐ จงึเป็นฐานให ้ปตท. เตบิโตมาได ้ตอ่มาก็สูด้ว้ยคณุภาพน ้ามันเรือ่งคา่ออกเทน ปัจจบุันเป็นการแขง่ขนักัน
ขายบรกิารอยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชน่ ้ามันเพยีงอยา่ง เดยีวท าให ้ปตท. ตอ้งปรับตัวเองดว้ย 

นอกจากการจัดหาและจ าหน่ายน ้ามันแลว้ ปตท. ยงัจัดหาและจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาตดิว้ย โดยชว่งแรกเป็น
ความพยายามทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรในประเทศเพือ่ทดแทนการ น าเขา้น ้ามันเตา หลังจากนัน้เป็นการ
พัฒนาเพือ่ใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีตอ่มาเนน้การใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าและ
อตุสาหกรรมเพือ่ชว่ยลดปัญหา สิง่แวดลอ้ม การจัดหากา๊ซธรรมชาตนิอกจากแหลง่ในอา่วไทยแลว้ ปตท. 
พยายามหาแหลง่กา๊ซฯ จากตา่งประเทศดว้ย โดยการเขา้ไปลงทนุเพือ่ใหเ้ป็นเจา้ของแหลง่ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงผูใ้ช ้

เทา่นัน้ ก็จะชว่ยในเรือ่งความมั่นคงของประเทศ ส าหรับแหลง่ในอา่วไทยไดพ้ยายามผลักดันให ้ปตท.สผ. เป็น
เจา้ของสมัปทานในอา่วไทยเพือ่ใหเ้กดิการถว่งดลุกับบรษัิทฝร่ังทีเ่ขา้มา ขอสมัปทาน ส าหรับราคากา๊ซ
ธรรมชาตจิะแพงหรอืไมข่ ึน้อยูท่ี ่cost plus แตเ่นือ่งจากแหลง่ทีไ่ดม้ขีนาดเล็ก ราคาจงึแพง กฟผ. เป็นลกูคา้
รายใหญโ่ดยเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว ผูผ้ลติรายอืน่ๆ ทีข่ายกา๊ซฯ อยากจะขายไฟฟ้าดว้ย เพราะเป็นการ
ขายกา๊ซฯ ในราคาไฟฟ้า แต ่ปตท. เป็นเหมอืนตัวกลางจากหลายๆ แหลง่ จงึมอี านาจทางการตลาดพอสมควร 

6. ปัญหาการขาดเอกภาพในการบริหาร และการก าหนดนโยบายพลงังาน และการจดัตั้งกระทรวงพลงังาน 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: เนือ่งจากอ านาจการบรหิารพลังงานในประเทศไทยไมเ่บ็ดเสร็จอยูภ่ายใตส้งักัด 
หน่วยงานเดยีว แตเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยงานหลายสงักัด ท าใหก้ารด าเนนินโยบายพลังงานไมส่ามารถด าเนนิการ
ไดค้รบวงจรในหน่วยงานทีอ่ยู ่ภายใตก้ระทรวงเดยีวกัน แนวคดิในการจัดตัง้กระทรวงพลังงาน ก็เพือ่ใหก้าร
บรหิารงานในสว่นของพลังงานมอี านาจเบ็ดเสร็จอยูภ่ายใตก้ระทรวง เดยีว และมคีวามรับผดิชอบเบ็ดเสร็จควบคู่
มาดว้ย 

ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : การบรหิารงานพลังงานของประเทศควรตอ้งมหีน่วยงานทีเ่ป็นเอกภาพ แลว้ก็
รวมการท างานเขา้ไวด้ว้ยกัน อาจจะมหีลายหน่วยงานแตไ่มใ่ชต่า่งคนตา่งท า เพราะจะไมเ่กดิประสทิธภิาพ 
อยา่งนอ้ยควรตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลขององคก์รใดองคก์รหนึง่ เชน่ อาจจะอยูก่ระทรวงวทิยาศาสตร ์หรอื
กระทรวงพลังงาน ซึง่ในตา่งประเทศก็จะมกีระทรวงพลังงาน 

ดร. สาวติต ์โพธวิหิค : หน่วยงานอืน่ๆ ทีม่บีทบาทเกีย่วกับพลังงานควรใหท้ าหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
ไมค่วรดงึไปอยูก่ระทรวงใหม ่เพราะโดยสว่นตัวไมเ่ห็นดว้ยกับการใหอ้ านาจและมบีทบาททีม่ากเกนิไป แต่
สนับสนุนใหม้หีน่วยงานเล็กทีทั่นสมัยและสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์เรือ่ง ตา่งๆ เพือ่ใหเ้ชือ่มโยงกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐได ้และไมค่วรใหห้น่วยงานของรัฐมามบีทบาทในการก ากับดแูล ดังนัน้ จงึเห็นวา่ไมค่วร
สรา้งกระทรวงใหมแ่ละน าไปสูก่ารรวบอ านาจในสิง่ทีไ่มจ่ าเป็น 



ดร. จกัรกฤษณ์ บรูณะสมัฤทธิ ์: การจัดตัง้กระทรวงพลังงานไมไ่ดช้ว่ยอะไรมาก มทัีง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 
ปัญหาอยูท่ีค่นมากกวา่ การไปรวมอ านาจไวท้ีก่ระทรวงเดยีว ถา้ไมท่ าอะไรเลยก็เสยีหมด แตถ่า้มกีารกระจาย
อ านาจก็ยังมคีนท างาน เหมอืนกับการสง่เสรมิการแขง่ขนั 

7. แนวคิดในการเพ่ิมบทบาทเอกชน ในกิจการดา้นพลงังาน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดา้นพลงังาน 

ดร. สาวติต ์โพธวิหิค : ในหลักการของการบรหิารงานแบบเศรษฐกจิเสร ีควรตอ้งสง่เสรมิขบวนการแขง่ขนั 
และลดบทบาทของรัฐลง ระบบพลังงานไมใ่ชก่จิกรรมทีเ่บ็ดเสร็จในตัวเอง ตอ้งมเีครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัเพือ่น
บา้น นโยบายของรัฐในชว่งแรกๆ เป็นการด าเนนิการโดยใชอ้ านาจของฝ่ายบรหิาร ในการผลักดันนโยบายใหบ้ัง
เกดิผลเป็นรปูธรรมกอ่น ไมว่า่จะเป็นการเชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบา้น การเปิดใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นรว่มและ
การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ ซึง่ด าเนนิการพรอ้มๆ กันไป บทบาทการผกูขาดโดยรัฐ ก็จะลดลงไปโดยอัตโนมัต ิ
ดังนัน้ในชว่งทีเ่ปิดใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นรว่มจ าเป็น ตอ้งมกีารวางกตกิาใหเ้ป็นทีย่อมรับของนานาชาต ิการ
สรา้งขบวนการแขง่ขนัตอ้งมตีลาดเกดิขึน้ และตอ้งมกีารดแูล ทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม
แกท่กุฝ่าย จงึตอ้งมอีงคก์รอสิระเพือ่ก ากับดแูล 

การแปรรปูรัฐวสิาหกจิ เป็นการแปรเปลีย่นจากจดุหนึง่ ไปสูอ่กีจดุหนึง่ ยอ่มตอ้งมผีูไ้ดรั้บผลกระทบ แตจ่ะท า
อยา่งไรใหเ้ป็นทีย่อมรับ และเรยีบรอ้ยในทีส่ดุ เงือ่นไขแรกก็คอืตอ้งท าใหโ้ปรง่ใส เงือ่นไขตอ่มาคอื ตอ้งมี
มาตรการรองรับผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ การตอ่ตา้นคัดคา้นเป็นเรือ่งปกต ิทีส่ าคัญตอ้งสรา้งความจรงิใจ ตอ้ง
อธบิายและท าอยา่งตอ่เนือ่ง การด าเนนิการไมต่อ้งรบีรอ้นและตอ้งรับฟังความคดิเห็น การเผชญิความรนุแรงก็
จะลดนอ้ยลง 

ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : การจะแปรรปูรัฐวสิาหกจิควรตอ้งดวูา่ อะไรทีจ่ะมปีระโยชนม์ากทีส่ดุส าหรับ
ประเทศ ตอ้งดเูป็นกรณีๆ ไป ไมจ่ าเป็นวา่ภาคเอกชนจะท าไดด้กีวา่รัฐบาลเสมอไป บางครัง้ สถานการณ์ก็ชว่ย
ใหก้ารด าเนนิการประสบความส าเร็จ ไมใ่ชอ่าศัยความเกง่เพยีงอยา่งเดยีว 

ดร. ไพจติร เอ ือ้ทวกีลุ : การแปรรปูรัฐวสิาหกจิเป็นเรือ่งทีส่มควรด าเนนิการ แตต่อ้งยดึหลัก 2 ประการ คอื 
ผลประโยชนส์งูสดุของบา้นเมอืง และใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มด าเนนิการ 

ดร. เกษม จาตกิวณิช : การแปรรปูรัฐวสิาหกจิไปใหเ้อกชนด าเนนิการเพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัว และมี
ประสทิธภิาพเป็นสิง่ทีด่ ีแตไ่มใ่ชเ่ป็นการขายรัฐวสิาหกจิเพือ่เอาเงนิเขา้รัฐ และการด าเนนิการควรคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป เพราะเอกชนไทยไมม่เีงนิทนุเพยีงพอ ทีจ่ะซือ้กจิการไดทั้ง้หมดในทันท ีหากรบีด าเนนิการ ก็จะถกู
ครอบครองโดยเงนิทนุของตา่งชาต ิ

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: การแปรรปูรัฐวสิาหกจิอาจไมม่คีวามจ าเป็น แตค่วรสนับสนุนใหม้เีอกชน เขา้มาใน
ธรุกจิเดยีวกันมากขึน้ และไมค่วรมสีทิธพิเิศษใหแ้กรั่ฐวสิาหกจิ เพือ่ใหก้ารแขง่ขนัอยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกัน 
อยา่งเชน่ ยกเลกิการใหส้ทิธพิเิศษแก ่ปตท. โดยใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งซือ้น ้ามันจาก ปตท. เพราะหากไมม่ี
ความเสมอภาคก็จะไมเ่ป็นการสง่เสรมิภาคเอกชนใหเ้ขา้มาด าเนนิการ การแขง่ขนัจะท าใหผู้บ้รโิภคไดรั้บ
ประโยชนแ์ละประสทิธภิาพการบรหิารจะสงูขึน้ 

8. แนวคิดในการผลิตไฟฟ้าใหเ้พียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ รวมถึง แนวทางในการพฒันาองคก์ร และนโยบายดา้นการผลิต และ

จ าหน่ายไฟฟ้าในปัจจุบนัและในอนาคต 

ดร. เกษม จาตกิวณิช : กอ่นสงครามโลกครัง้ที ่2 การใชพ้ลังงานยังนอ้ยมาก แตห่ลังจากเสร็จสิน้สงคราม 
เศรษฐกจิเริม่โตขึน้ สง่ผลใหก้ารใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่ะบบไฟฟ้าขณะนัน้ยังไมม่ั่นคงเพยีงพอ ท าใหม้ี
ปัญหาไฟฟ้าตก - ไฟฟ้าดับ จงึเริม่มแีนวคดิทีจ่ะพัฒนาไฟฟ้าจากพลังน ้า โดยการจัดตัง้การไฟฟ้ายันฮขี ึน้ เพือ่
ดแูลการสรา้งเขือ่นและมกีารกูเ้งนิจากธนาคารโลก เพือ่มาด าเนนิการกอ่สรา้ง ในขณะเดยีวกันก็มกีารสรา้ง
โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืเพือ่ใหทั้นกับความตอ้งการ เนือ่งจากการสรา้งเขือ่นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ตอ่มามกีาร
สรา้งโรงไฟฟ้าพระนครใต ้และโรงไฟฟ้าในทีอ่ืน่ๆ เพือ่ใหทั้นกับความตอ้งการใช ้แนวคดิตอนนัน้คอื ขอใหม้ี
ไฟฟ้าใช ้เพราะไมม่อีะไรจะแพงไปกวา่การไมม่ไีฟฟ้าใช ้



ตอ่มามกีารจัดตัง้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยขึน้ โดยรวมการไฟฟ้ายันฮ ีการไฟฟ้าลกิไนต ์และการ
ไฟฟ้าตะวนัออกเฉียงเหนอืเขา้ดว้ยกันจัดตัง้เป็นรัฐวสิาหกจิเพือ่ให ้สามารถมรีายไดเ้ป็นของตัวเอง ทีจ่ะ
สามารถจัดหาเงนิกูไ้ดแ้ละยังท าใหร้ะบบการผลติและระบบสง่เชือ่มโยงกัน ท าใหร้ะบบไฟฟ้า มคีวามมั่นคงขึน้ 

สว่นแนวคดิในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิควรเป็นไปเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ และมคีวามคลอ่งตัวในการด าเนนิงาน 
และควรด าเนนิการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะเอกชนไทยไมม่เีงนิทนุ ทีจ่ะซือ้กจิการไดทั้ง้หมดในทันท ีหาก
รบีด าเนนิการก็จะถกูครอบครองโดยเงนิทนุของตา่งชาต ิการเปิดใหม้กีารผลติไฟฟ้า โดยเอกชนและการแปรรปู
โรงไฟฟ้าราชบรุ ีก็เป็นไปในทศิทางทีถ่กูตอ้ง แตต่อ้งไมค่าดหวงัใหเ้กดิผลเร็วเกนิไป 

9. แนวทางการด าเนินนโยบายพลงังานในอนาคต 

ฯพณฯ กร ทพัพะรงัส ี: เรือ่งราคาน ้ามันไมค่วรใหม้กีารควบคมุ เพือ่ไมใ่หปั้ญหาราคาน ้ามัน โยงมาถงึเรือ่ง
การเมอืงอกีตอ่ไป สว่นนโยบายกึง่ราคาเดยีวควรจะยกเลกิเพราะไมไ่ดผ้ล ตัวแปรของราคาคอืคา่ขนสง่ ซึง่เป็น
ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ เมือ่มกีารลงทนุระบบขนสง่ทางทอ่ไดอ้ยา่งท่ัวถงึ จงึคอ่ยน ามาใช ้ส าหรับนโยบายการเก็บ
ส ารองน ้ามันทีเ่ป็นอยูปั่จจบุันนีด้อียูแ่ลว้ เพราะไมค่ดิวา่ประเทศจะเขา้สูส่ถานการณ์ ทีม่ปัีญหาขาดแคลนน ้ามัน 
และไมเ่ห็นดว้ยทีรั่ฐจะตอ้งเขา้มาท าหนา้ทีเ่ก็บส ารองน ้ามัน เพือ่ไวพ้ยงุราคาน ้ามัน ควรปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม
กลไกตลาด แตค่วรดแูลในเรือ่งน ้ามันเถือ่น อยา่ใหม้กีารน าน ้ามันเขา้มาโดยไมเ่สยีภาษี 

สว่นการแปรรปูรัฐวสิาหกจิควรเป็นในรปู corporatize ไมใ่ช ่privatize โดยใหอ้อกนอกกรอบ ของระเบยีบ
ราชการแตย่ังเป็นหน่วยงานของรัฐ และไมใ่หไ้ดรั้บสทิธพิเิศษใดๆ เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตัวในการบรหิาร และ
สามารถแขง่กับเอกชนได ้ในอนาคตควรจะมกีารจัดตัง้กระทรวงพลังงาน เพือ่ใหเ้กดิสายงานบังคับบัญชาแบบ
เบ็ดเสร็จ และมคีวามรับผดิชอบเบ็ดเสร็จควบคูม่าดว้ย เพือ่ใหม้หีน่วยงานรับผดิชอบ กับปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้
โดยตรง ในสว่นของนโยบายประหยัดพลังงานทีผ่า่นมายังไมเ่กดิผล เป็นรปูธรรม เพราะกลไกการขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานซับซอ้นไมค่ลอ่งตัว โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานในอาคารสงู ยังไมเ่ป็นรปูธรรมพอ 
รวมทัง้ควรพัฒนาเทคโนโลยพีลังงานทดแทน มาใชใ้หเ้ป็นรปูธรรมมากกวา่นี้ 

ดร. ไพจติร เอ ือ้ทวกีลุ : การก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศควรใหค้วามส าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน
ใหม้าก เพราะการด าเนนิการของประเทศทีผ่า่นมายังไมม่ปีระสทิธภิาพพอ ควรหาทางใชท้รัพยากร ทีม่อียู่
ภายในประเทศใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ สว่นเรือ่งโครงสรา้งราคาน ้ามัน ควรใหเ้ป็นไปตามตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ เพราะ
โดยขอ้เท็จจรงิประเทศไทยไมส่ามารถผลติน ้ามันเองได ้แตก่ลับใชน้ ้ามัน ในราคาทีถ่กูมาก ในขณะทีอ่ังกฤษมี
แหลง่ผลติน ้ามันเอง แตย่ังใชน้ ้ามันแพงกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ ส าหรับการแปรรปูรัฐวสิาหกจิสมควร
ด าเนนิการ แตค่วรยดึหลัก 2 ประการ คอื ผลประโยชนส์งูสดุของประเทศชาต ิและใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มี
สว่นรว่มด าเนนิการ 

สว่นการด าเนนิการดา้นสิง่แวดลอ้มมกีารด าเนนิการมาถกูทางแลว้ ไมว่า่จะเป็นการปรับปรงุคณุภาพน ้ามัน
เชือ้เพลงิ หรอืการเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ถา่นหนิเป็นทางเลอืกเชือ้เพลงิทีม่เีทคโนโลย ีสามารถ
จัดการกับมลพษิในระดับทีย่อมรับได ้แตท่ีอ่ยากฝากไวค้อืใหท้ าแผนเรือ่งการอนุรักษ์พลังงาน ใหด้ ีจะไดเ้ป็น
จดุเริม่ตน้ตอ่ไป 

ดร. ทองฉตัร หงสล์ดารมภ ์: ทางเลอืกการใชเ้ชือ้เพลงิในระยะสัน้ ควรเรง่น ากา๊ซธรรมชาตมิาใชม้ากขึน้ใน
การผลติไฟฟ้า เพือ่ลดการน าเขา้น ้ามัน และชว่ยลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ควรสง่เสรมิใหน้ ามาใชใ้น
ยานพาหนะมากขึน้ โดยเฉพาะบรเิวณทีม่ทีอ่กา๊ซฯ ผา่นแลว้ ในดา้นโครงสรา้งราคาควรใหม้กีารแขง่ขนัเสร ี
และไมใ่หม้สีทิธพิเิศษส าหรับหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ ไมค่วรใหเ้งนิอดุหนุน หลังจากทีม่นีโยบายยกเลกิการ
ควบคมุราคาน ้ามันแลว้ กองทนุน ้ามันก็ควรจะหมดไป ส าหรับเรือ่งการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ ถงึแมจ้ะแปรรปูไปแลว้ 
แตถ่า้เป็นกลุม่คนชดุเดมิการบรหิารงานก็คงเหมอืนเดมิ สิง่ส าคัญคอืตอ้งหากลุม่บคุคลทีด่ ีมคีวามสามารถมา
บรหิารจัดการ เรือ่งคณุภาพของผูบ้รหิาร มคีวามส าคัญกวา่การปรับปรงุโครงสรา้ง เพราะถา้คนดโีครงสรา้งอาจ
ไมค่อ่ยด ีงานก็ยังไปได ้ถา้ไดค้นดแีละมาปรับปรงุโครงสรา้งใหด้ก็ียิง่ด ีแตท่ีเ่ป็นอยูเ่ราขาดผูน้ าทีด่ ีไมใ่ช่

ซือ่สตัยส์จุรติอยา่งเดยีว ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถดว้ย 

ดร. สาวติต ์โพธวิหิค : เป้าหมายใหญ ่คอื ตอ้งการมเีศรษฐกจิเสร ีใชก้ลไกตลาด และลดบทบาทของรัฐลง 
แตว่ธิกีารทีจ่ะไปสูเ่ป้าหมายตอ้งเดนิดว้ยความระมัดระวงั ไมใ่หน้ าไปสูก่ารเผชญิหนา้ทางสงัคม และน าไปสู่

ปัญหาทางการเมอืง เพราะในทีส่ดุก็จะไปไมถ่งึเป้าหมาย 



ม.ร.ว. สฤษดคิณุ กติยิากร : อยากใหอ้งคก์รหลกัดา้นพลังงานท าหนา้ทีป่ระสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆ ใน
การน าพลังงานมาใชป้ระโยชนใ์นสาขาอืน่ๆ เชน่ สาขาขนสง่ใหเ้กดิประโยชนม์ากขึน้ และใหม้กีารพัฒนา
พลังงานทดแทนมาใชป้ระโยชน ์รวมทัง้ เป็นตัวเชือ่มโยงใหเ้กดิการลงทนุทางดา้นพลังงาน ใหม้ากขึน้ดว้ย การ
ศกึษาวจัิยเพือ่เปลีย่นแปลงแหลง่ของพลังงานเป็นสิง่ทีค่วรท า เชน่ การสรา้งโรงไฟฟ้าโดยใชฟื้นเพือ่
ผสมผสานการเกษตรกับการพัฒนาพลังงานทดแทน 

ดร. จกัรกฤษณ์ บรูณะสมัฤทธิ ์: สนับสนุนใหม้กีารกระจายชนดิของพลังงาน กา๊ซธรรมชาตเิป็นพลังงานที่
สะอาด แตแ่หลง่ในประเทศมไีมม่ากพอทีจ่ะใชใ้นระยะยาว จงึเห็นดว้ยทีจ่ะมกีารใชถ้า่นหนิ เพราะมสี ารองมาก
และมเีทคโนโลยทีีค่วบคมุมลพษิได ้โรงงานอตุสาหกรรมทีต่ัง้ข ึน้มาก็มกีารปลกูตน้ไม ้และดแูลสิง่แวดลอ้มดี
ขึน้ ทกุอยา่งมทัีง้ Pros และ Cons ตอ้งเดนิสายกลาง 

 

  

  

 


