
สมัภาษณ์ "โครงการศกึษาวจิยัและจดัท าประวตักิารพฒันา 
พลงังานของประเทศไทย" 
ดร. ทองฉตัร หงสล์ดารมภ ์

อดตีผูว้า่การการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
ณ อาคารเมอืงไทยภทัรคอมเพล็กซ ์อาคาร 1 ช ัน้ 26 
วนัพฤหสับดทีี ่7 ธนัวาคม 2543 เวลา 14:00 น. 

 

ดร. ทองฉตัร : ท ำงำนดำ้นพลงังำนมำ 12 ปี แลว้ออกมำท ำภำคเอกชน ตอนนีท้ ำ
ทำงดำ้นโทรคมนำคม เป็นคนละเรือ่งเลย ระหวำ่งโทรคมนำคมกบั ปตท. 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัน ้ำมนัและกำ๊ซฯ 

อ. เทยีนไชย : แตภ่ำวะกำรแขง่ขนัเหมอืนกนัใชห่รอืไม ่
ดร. ทองฉตัร : น ้ำมนัมรีะบบของมนัเองคอื มบีรษัิทน ้ำมนัเป็นบรษัิทระหวำ่งประเทศ เชน่ 

เชลล ์เอสโซ ่คำลเท็กซ ์ซึง่ท ำเป็นระบบและอยูม่ำนำนแลว้ สว่นระบบ
กำรจัดกำรของเรำคอื ปตท. เกดิขึน้ตอนเกดิภำวะขำดแคลนน ้ำมนัครัง้ที ่
1 และตอ่เนือ่งมำครัง้ที ่2 ในกำรจัดตัง้ ปตท. ผมไดค้นมำจำกเอสโซ ่
เชลล ์และคำลเท็กซ ์คอื เรำรูร้ะบบจำกองคก์ำรเชือ้เพลงิมำรวมๆ กนัก็
เลยมรีะบบงำนเหมอืนกบับรษัิท แลว้มำแขง่ขนักนัแตแ่ขง่กนัแบบเป็นมติร 
ไมไ่ดก้ลัน่แกลง้กนั เป็นกำรแขง่กนัในลกัษณะอ ำนำจตอ่รองระหวำ่ง
ภำครัฐกบัภำคเอกชนก็คำนอ ำนำจกนั อยูแ่ละเวลำมวีกิฤตก็ชว่ยเหลอืกนั 
เชน่ เรือ่งกำรจัดหำเรำก็ยมืกนัไดเ้รยีกวำ่ borrow and loan ในแง่ของ
รำคำก็พยำยำมถว่งดลุกนั แตโ่ทรคมนำคมไมเ่หมอืนกนัเป็นของใหมห่มด 
เรำมกีำรสือ่สำรซึง่เป็นของรัฐลว้นๆ เลยเริม่ตน้มำแบบรัฐและ
บรษัิทเอกชนมำใหมห่มด เชน่ Telecom Asia TT&T AIS UCOM 
สำมำรถ ฯลฯ พวกนีใ้หมห่มดเลย ลกัษณะอตุสำหกรรมยงัเป็นสว่นกลำง
ไมม่รีปูแบบเหมอืนระบบของน ้ำมนัซึง่พอมอง เห็นวำ่อะไรจะเกดิขึน้ 
เกดิขึน้อยำ่งไร และผลเป็นอยำ่งไร แตโ่ทรคมนำคมเป็นกำรไลต่ำม
เทคโนโลยซี ึง่มคีวำมกำ้วหนำ้เร็วมำกแลว้กไ็ลต่ำม กนัเหมอืนกบั
คอมพวิเตอร ์โดยเมือ่มำเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิและมกีำรพัฒนำเทคโนโลย ี
จงึท ำใหม้คีวำมกำ้วหนำ้เร็วมำก 

อ. เทยีนไชย : เป็นระบบทีม่กีำรผสมผสำนทัง้หมดเลย 
ดร. ทองฉตัร : โทรศพัทม์อืถอืท ำเครอืขำ่ยเอง ใสร่ะบบขอ้มลูเขำ้ไปในมอืถอืแลว้ก็ใชไ้ด ้

ทั่วโลก TG ก ำลงัแสดงทีฮ่อ่งกง ITU Telecom Asia 2000 ก ำลงัแสดง
อยูท่ีฮ่อ่งกงมคีวำม กำ้วหนำ้มำก แตน่ ้ำมนัเทคโนโลยไีมม่อีะไรกำ้วหนำ้ 
นอกจำกกำรส ำรวจและผลติ ทีม่คีวำมกำ้วหนำ้มำก แตเ่รือ่งกำรจัดซือ้ 
จัดหำ ก็เป็นไปตำมตลำด 

อ. เทยีนไชย : เป็นกำรตลำดธรรมดำ 
ดร. ทองฉตัร : รปูแบบกำรตลำดเปลีย่นไปพอสมควร โดยเปลีย่นจำกกำรซือ้ขำยกนัทำง

เอกสำร ผำ่นระบบซือ้ขำยปกตมิำซือ้ขำยลว่งหนำ้ เดีย๋วนีไ้มรู่ว้ำ่เจำ้ของ
น ้ำมนัเป็นใคร และ ก็ไมใ่ชอ่ำหรับเพรำะอำหรับขำยไปแลว้ เปลีย่นไป
หลำยเจำ้แลว้ ตอนนีต้อ้งตำมตลำดใหท้ัน เงนิกูข้องบรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำติ
ก็ลดลงกลำยเป็นผูผ้ลติอยำ่งเดยีว ถำ้มบีรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตกิ็มอี ำนำจ
ตอ่รอง ตอนทีก่ลุม่โอเปครวมตวักนัได ้ท ำใหน้ ้ำมนัขำดแคลนเขำสรำ้ง
สถำนกำรณข์ึน้มำ ตอนนัน้บรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตมิอี ำนำจตอ่รองมำก แต่
ละประเทศมกีำรตัง้บรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตขิึน้ รวมทัง้เมอืงไทย มำเลเซยี 



อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์ทัง้หมดรว่มมอืกนั แตเ่ดีย๋วนีค้วำมจ ำเป็นมนีอ้ย ท ำ
ใหต้อ้งไปซือ้ไวล้ว่งหนำ้ และเดีย๋วนีก้ำรทีจ่ะตอ้งไปหำรัฐมนตรนี ้ำมนัใน
อำหรับก็ขำดควำมส ำคญัไป 

อ. เทยีนไชย : แมแ้ตร่ะหวำ่งรัฐบำลกบัรัฐบำลก็ลดบทบำทลงไป 
ดร. ทองฉตัร : เดีย๋วนีไ้มใ่ชร่ะบบของรัฐบำลแลว้ กลำยเป็นของใครไมรู่ต้อ้งไปซือ้กบั

ผูค้ำ้ แตว่ำ่ระหวำ่งรัฐกบัรัฐก็ยงัมสีว่นทีเ่อำไวส้ว่นหนึง่ ทีเ่ป็นขอ้ตกลง
ระหวำ่งรัฐกบัรัฐก็มคีอื ซือ้ขำยตรง แตม่นันอ้ยลงไปมำก 

อ. เทยีนไชย : แลว้รำคำกอ็ำจไมถ่กู 
ดร. ทองฉตัร : รำคำไมถ่กูแลว้เดีย๋วนี ้คนขำยกฉ็ลำดไมข่ำยของถกู ซึง่หลำยๆ อยำ่ง

ภำครัฐยังมองไมเ่หน็ ผูบ้รหิำรพดูมำก รำชกำรแผน่ดนิมแีนวคดิมำแตไ่ม่
คอ่ยไดผ้ล เพรำะมนัไมส่อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ อยำ่งเป็นตน้วำ่มี
นโยบำยใหไ้ปสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัรัฐ ผูผ้ลติ 

อ. เทยีนไชย : เป็นกำรไปขอควำมชว่ยเหลอืเขำ 
ดร. ทองฉตัร : เมือ่ขำดแคลนน ้ำมนัหรอืน ้ำมนัแพงท ำไมเรำไมไ่ปหำประเทศผูผ้ลติ 

ค ำตอบคอื ไปแตไ่มม่อีะไรกลบัมำเพรำะเขำขำยหมดไปอยูท่ีต่ลำด
นวิยอรค์ ลอนดอน ไมม่เีหลอื 

อ. เทยีนไชย : เปลีย่นมอืไปแลว้เป็นคนละเรือ่งกนั 
ดร. ทองฉตัร : ยังไมม่ผีลติแตเ่ขำขำยลว่งหนำ้ 3 เดอืน 6 เดอืน หมดแลว้ เขำก็ควบคมุ

กำรผลติใหพ้อดีๆ  เพรำะฉะนัน้ เขำสำมำรถควบคมุรำคำใหพ้อดไีด ้เมือ่
น ้ำมนัแพงอกีหน่อยพลงังำนทดแทนจะเขำ้มำ เมือ่ครำวทีเ่กดิวกิฤตกำรณ์
น ้ำมนัครัง้ที ่2 ประมำณปี 2511-2512 ชว่งทีจั่ดตัง้ ปตท. พอด ีประเทศ
ผูผ้ลติเคยท ำใหร้ำคำสงูอยูน่ำน ประมำณ 38-40 เหรยีญสหรัฐฯตอ่
บำรเ์รล ถงึตอนนัน้พลงังำนทดแทนเขำ้มำ มำกขึน้ มกีำรเขำ้ไปส ำรวจ
ผลติเจอของใหม ่และกำ๊ซธรรมชำตกิ็เขำ้มำแทนน ้ำมนั 

อ. เทยีนไชย : ยคุทะเลเหนอืก็พฒันำในชว่งนัน้ ไมอ่ยำ่งนัน้ไมม่ทีำงเกดิแหลง่ใหม่ๆ  
ดร. ทองฉตัร : ทะเลเหนอืก็ล ำบำกเพรำะตน้ทนุสงู นโยบำยกำรจัดหำและกำรส ำรอง 

หรอืควำมมัน่คงดำ้นกำรจัดหำตอ้งเปลีย่นไปตำมสถำนกำรณข์องโลก ไม่
มอีะไรลกึลบั เพยีงแตร่ัฐบำลตอ้งมคีวำมรู ้เปิดห ูเปิดตำบำ้ง 

อ. เทยีนไชย : งำนนีจ้ะเป็นกำรรวบรวมงำนในอดตี เพือ่เป็นวทิยำทำนกอ่นทีค่วำมรูใ้น
อดตีจะถกูลมืไป โดยจะรวบรวมไวใ้หเ้ป็นระบบในรปูเอกสำรทีค่นรุน่หลงั
สำมำรถคน้ควำ้ไดว้ำ่ ในอดตีนโยบำยเป็นอยำ่งไร มกีำรแกไ้ขปัญหำ
อยำ่งไร ควำมคดิในสมยันัน้จนถงึสมยันีเ้ป็นอยำ่งไร จงึอยำกไดค้วำมเหน็
จำกบคุคลวงในจรงิๆ เพรำะยคุนัน้เป็นยคุทีส่ ำคญั เป็นยคุทีก่อ่ตัง้อะไรๆ 
หลำยๆ อยำ่ง ประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปมำกในยคุนัน้จำกทีเ่รำไมม่ี
อะไรเลย จงึอยำกมำเรยีนถำมแนวควำมคดิในอดตีวำ่เป็นอยำ่งไร ท ำไม
ถงึอยำกจดัตัง้ ปตท. ในระหวำ่ง 10 กวำ่ปี ทำ่นเผชญิปัญหำอปุสรรค
คอ่นขำ้งมำก เพรำะมวีกิฤตกำรณน์ ้ำมนัครัง้ที ่2 และรัฐบำลอำศยั ปตท. 
เป็นเครือ่งมอื และทกุวันนีก้ย็ังอำศยั ปตท. เป็นเครือ่งมอือยูใ่นรปูแบบ
ขององคก์รแลว้มนัมผีลกระทบหรอืเปลำ่ เพรำะแทนทีจ่ะมกีำรแขง่ขนักนั
เต็มรปูแบบก็มำชว่ยรัฐบำลหลำยๆ อยำ่ง และถำ้มองถงึอนำคตแลว้ ปตท. 
ควรจะมบีทบำทอยำ่งไร 

ดร. ทองฉตัร : ผมไมไ่ดเ้ขำ้มำในยคุจัดตัง้ ปตท. ตอนผมเขำ้มำพระรำชบญัญัต ิปตท. 
ประกำศใชพ้อดแีละตอ้งกำรผูบ้รหิำรในขณะนัน้ ตอนนัน้ผมท ำงำนเป็น
ผูว้ำ่กำรทำงพเิศษ ท ำงำนใกลช้ดิทำ่นนำยกฯ เกรยีงศกัดิเ์รือ่งทำงดว่น 
ทำ่นใหผ้มมำท ำงำนที ่ปตท. ซึง่ผมบอกวำ่ผมเป็นวศิวกรอำวโุสโดยกำร



ฝึกอบรมไมไ่ดเ้รยีนมำทำงปิโตรเลยีมทำ่นกบ็อกวำ่ไมส่ ำคญั ส ำคญัอยูท่ี่
กำรจัดกำรมำกกวำ่ ดงันัน้เมือ่ทำ่นนำยกฯ ไวใ้จผมก็ยนิดเีขำ้มำท ำงำน 

    ถำ้ถำมวำ่ผูใ้หญใ่นสมยันัน้คดิอยำ่งไร เกดิจำกกำรขำดแคลนน ้ำมนัตัง้แต่
ครัง้ที ่1 ซึง่น ้ำมนัมรีำคำ 2 เหรยีญตอ่บำรเ์รล แลว้ก็ปรบัตวัขึน้ไป 6 - 7 - 
8 เหรยีญตอ่บำรเ์รล ครัง้ทีข่ำดแคลนมำกประมำณปี 2521-2522 ชว่ง
ขำดแคลนน ้ำมนัครัง้ที ่1 และ ครัง้ที ่2 ผมคดิวำ่รัฐบำลตกอยูใ่นสถำนะ
ล ำบำก เพรำะวำ่เรำขำดแคลนพลงังำนและแหลง่ในกำรจัดหำ จงึมี
ควำมคดิวำ่น่ำจะจัดตัง้บรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตขิึน้ ซึง่ก็เป็น แนวโนม้ทั่วโลก
ในสมยันัน้ทีจ่ดัตัง้บรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตกินัหมด เชน่ อำหรับ มำเลเซยี 
อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ส ำหรับประเทศไทยในระยะแรกๆ แนวคดิ
ของรัฐ ก็คอืสรำ้งมอืขึน้มำเพือ่ใชใ้นกำรจัดหำพลงังำนและแกไ้ขปัญหำ
ภำวะขำดแคลน รวมทัง้ ใชเ้ป็นอ ำนำจตอ่รองกบับรษัิทน ้ำมนัตำ่งชำต ิ
ในขณะนัน้รัฐบำลล ำบำกในกำรแกไ้ขภำวะขำดแคลนน ้ำมนัจงึตอ้งเชญิ
ผูจ้ัดกำรเชลล ์เอสโซ ่คำลเท็กซ ์มำขอควำมรว่มมอื เพรำะรัฐบำลไม่
สำมำรถจัดกำรไดเ้อง เนือ่งจำกไมม่เีครือ่งมอืจงึจดัตัง้ ปตท. ขึน้ ยคุนัน้
ผมไมไ่ดเ้ขำ้รว่มรำ่งพระรำชบญัญัต ิปตท. ผมเขำ้มำชว่งวกิฤตกำรณ์ ครัง้
ที ่2 ขณะนัน้งำนของรฐัม ี2 สว่น คอืก็มอีงคก์ำรเชือ้เพลงิของกลำโหมกบั 
องคก์ำรกำ๊ซธรรมชำต ิในควำมเห็นของทำ่นนำยกฯ เกรยีงศกัดิต์อนนัน้
อยำกให ้ปตท. เป็นบรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำต ิซึง่จะเป็นมอืของรัฐบำลในกำร
บรหิำรจัดกำรสถำนกำรณ์น ้ำมนัและกำ๊ซธรรมชำต ิจงึใหย้บุรวมองคก์ำร
เชือ้เพลงิของกลำโหมกบัองคก์ำร กำ๊ซธรรมชำตขิองกระทรวง
อตุสำหกรรมจัดตัง้เป็น ปตท. เจตนำเพือ่ให ้ปตท. เป็นองคก์รเดยีวทีจ่ะ
ชว่ยรัฐบำลในกำรบรหิำรจัดกำร เพรำะฉะนัน้ถำ้ถำมเหตผุลหลกั ในกำร
จัดตัง้ ปตท. ก็เพือ่ใหม้อีงคก์รของรัฐเป็นองคก์รเดยีวทีจ่ะเป็นมอืของรัฐ
ในกำรทีจ่ะเขำ้ ไปแกไ้ขปัญหำดำ้นพลงังำนทัง้ในดำ้นขำดแคลน และกำร
รักษำเสถยีรภำพของเรือ่งรำคำ ซึง่เป็นแนวโนม้ของทัว่โลกและเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ ์ในตอนนัน้ระบบของกำรคำ้น ้ำมนัจงึเปลีย่นไปจำกบรษัิท
น ้ำมนัของเอกชน เชน่ คำลเท็กซ ์เอสโซ ่ก็เปลีย่นเป็นกำรคำ้ระหวำ่งรัฐ
กบัรัฐ และถำ้เป็นกำรตกลงระหวำ่งบรษัิท น ้ำมนัแหง่ชำตกิบับรษัิทน ้ำมนั
แหง่ชำต ิปตท. ก็ท ำหนำ้ทีเ่ป็นบรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตใินกำรไปเจรจำ
ตดิตอ่กบับรษัิทตำ่งๆ ถำ้ถำมวำ่ตอนนัน้แกปั้ญหำไดไ้หม ก็คดิวำ่ไดเ้พรำะ
เรำสำมำรถเจรจำกบับรษัิทน ้ำมนัแหง่ชำตไิด ้ทัง้ตะวนัออกกลำงและ
เอเซยี เชน่ มำเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์จนี ใกลช้ดิกนัมำก 
โดยเฉพำะจนี เรำไดก้ำรสนับสนุนจำกจนีเป็นเพรำะนโยบำยกำรเมอืง 
สมยัรัฐบำลของทำ่นคกึฤทธิท์ีไ่ปเปิดสมัพันธไมตรกีบัเมอืงจนี ทำ่นนำยก
ฯ ชำตชิำยเป็นรัฐมนตรอีตุสำหกรรม ขณะนัน้ ไดไ้ปจัดท ำโครงกำรรว่มมอื
กบัจนีและไดร้บัควำมรว่มมอืเรือ่งน ้ำมนัมติรภำพ เป็นน ้ำมนัเชยีงล ีผมคดิ
วำ่กำรจัดกำรในรปูนัน้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของโลก และสำมำรถ
แกไ้ขภำวะน ้ำมนัขำดแคลนได ้ผมจะยกตวัอยำ่งเมือ่สมยัทีม่นัขำดแคลน
น ้ำมนัจรงิๆ ในระยะตน้โรงไฟฟ้ำมโีรงไฟฟ้ำใหญ่ๆ  อยู ่2 โรง คอื โรงจักร
พระนครใต ้กบัโรงจกัรพระนครเหนอื แตโ่รงใตจ้ะใหญก่วำ่ และใชน้ ้ำมนั
เตำเป็นเชือ้เพลงิ โดยปกตซิือ้น ้ำมนัเตำจำกซมัมทิ โดยซมัมทิจะเอำ
น ้ำมนัจำกซำอดุอิำระเบยี ซึง่เป็นโควตำ้ของรัฐบำลไทย กลบัเขำ้มำให ้
โรงกลัน่บำงจำก กลัน่เป็นน ้ำมนัเตำขำยใหโ้รงไฟฟ้ำ สว่นหนึง่เป็นน ้ำมนั
ดเีซลขำยเขำ้ตลำด พอถงึภำวะขำดแคลนน ้ำมนั รำคำน ้ำมนัก็ขึน้ตลอด 



และทีส่ ำคญัทีส่ดุคอื ทั่วโลกขำดแคลนน ้ำมนักไ็มส่ำมำรถจัดหำน ้ำมนัเตำ
ไดถ้งึแมจ้ะยอมเสยีเงนิแพง แลว้ปัญหำของเรำคอื น ้ำมนัเตำในถงัเหลอื
แค ่3 วัน ถำ้ไมม่กีำรจดัหำเขำ้มำแทนไดก้ต็อ้งคอ่ยๆ ดบัไฟ ตอนนัน้
วกิฤตมำก ผมก็เขำ้ไปท ำงำนที ่ปตท. งำนอนัแรกคอื ใหห้ำน ้ำมนัมำให ้
โรงไฟฟ้ำใหไ้ด ้ตอนนัน้ไดรั้ฐบำลจนีชว่ยสง่น ้ำมนัเชยีงลเีขำ้มำใหแ้ตม่ี
ปัญหำวำ่น ้ำมนัเชยีง ลตีอ้งมำเขำ้โรงกลัน่น ้ำมนับำงจำก และตอ้งเสยีเงนิ
คำ่กลัน่ แตถ่ำ้จะเอำน ้ำมนัเชยีงลมีำเผำโดยตรง ก็มคีวำมเสีย่งเพรำะ
น ้ำมนัเตำไมไ่วไฟ แตถ่ำ้น ้ำมนัดบิไวไฟ เพรำะน ้ำมนัสว่นเบำยังอยู ่ถำมวำ่
ท ำไดไ้หม นำยชำ่งกำรไฟฟ้ำบอกวำ่ท ำได ้ดงันัน้แทนทีจ่ะเอำเขำ้โรง
กลัน่ บำงจำกก็เขำ้ตรงโรงไฟฟ้ำพระนครใต ้แตต่ดิปัญหำทีไ่มม่คีลงัรับ
น ้ำมนัดบิ เมือ่ ปตท. จัดตัง้ขึน้มำกต็ดัสนิใจท ำ floating tank หำมำได ้
ภำยในอำทติยเ์ดยีว โดย ไปท ำสญัญำกนัทีฮ่อ่งกงกเ็อำเรอืมำ ผมยังจ ำ
ได ้เพรำะถกูตรวจสอบอยู ่4 ปี เรำ ท ำดว้ยควำมจ ำเป็นไมไ่ดข้ำ้มขัน้ตอน 
เพยีงแตว่ำ่คนทั่วๆ ไปไมรู่ว้ำ่เรำท ำอะไรบำ้ง และท ำไปอยำ่งรวดเร็ว ดว้ย
ควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร ปตท. ซึง่ในขณะนัน้ประกอบไปดว้ย
นำยกรัฐมนตรเีป็นประธำน รัฐมนตรมีหำดไทย รัฐมนตรอีตุสำหกรรม 
รัฐมนตรเีจำ้กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งจะรูเ้รือ่งหมดเลย น ้ำมนัเชยีงลทีีเ่ขำ้มำก็
สง่ตรงโรงไฟฟ้ำ ณ วันทีโ่รงไฟฟ้ำรับน ้ำมนัเชยีงลคีรัง้แรกปรมิำณส ำรอง
เหลอือยู ่3 วันก็ทนั ถำ้ท ำในลกัษณะรัฐวสิำหกจิซึง่มกีรรมกำรทกุอยำ่งก็
เป็นตำมขัน้ตอนของระเบยีบ วธิกีำรแตว่ำ่กรณีนีเ้ป็นกรณพีเิศษเป็นตน้วำ่
ไมม่กีำรสอบรำคำไมม่กีำรประกวด รำคำ เพรำะ เรำเลอืกแลว้ไมไ่ดค้ดิ
อะไรกนัมำกเพรำะตอนนัน้เศรษฐกจิก ำลงัแย่ แตถ่ำ้ถำมวำ่ ท ำถกูไหม ทกุ
อยำ่งถกู เพรำะไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรเรยีบรอ้ยแลว้ ควำมจรงิ
ชว่งนัน้กำรบนัทกึอำจจะไมค่รบถว้น ปัญหำทีต่ำมมำคอื เมือ่ทกุอยำ่ง
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูบ้รหิำรก็ถกูสอบ โชคดทีีผู่ใ้หญส่มยันัน้ ทำ่นยงัจ ำไดก้ใ็ห ้
กำรยนืยนัไปตำมนี ้ตอนนัน้ถำ้ไมม่ ีปตท. กจ็ะไมม่หีน่วยงำนทีจ่ะมำ
รองรับ หลงัจำกนัน้เรำ ก็ไปท ำโครงกำรส ำรวจหำปิโตรเลยีมของประเทศ
อำจเป็นผลมำจำกพระรำชบญัญัต ิปิโตรเลยีม ซึง่ใชใ้นกำรส ำรวจและ
ผลติก็มกีำรคน้พบกำ๊ซธรรมชำตแิหลง่แรกๆ คอื แหลง่เอรำวัณ ตอนนัน้
รัฐบำลก็ตดัสนิใจวำ่ตอ้งรบีพัฒนำ และเพือ่ใหก้ำ๊ซฯ กบัน ้ำมนัรวมอยู่
ภำยใตห้น่วยงำนเดยีวก็โอนไป ปตท. 

อ. เทยีนไชย : ท ำไมถงึอยำกใหอ้ยูด่ว้ยกนั 
ดร. ทองฉตัร : ก็เพรำะตอนนัน้รัฐบำลคดิวำ่กำรบรหิำรพลงังำน ถำ้จะมปีระสทิธภิำพตอ้ง

รวมกนัหมด ทัง้น ้ำมนั กำ๊ซฯ ถำ่นหนิ และไฟฟ้ำ แตไ่ฟฟ้ำยงัไมเ่ขำ้มำ
ทเีดยีว แนวคดิกค็อื ควรจะรวมเป็นองคก์รเดยีวของรฐัทีจ่ะด ำเนนิกำร 

อ. พรายพล : ท ำไม ปตท. อยูส่งักดักระทรวงอตุสำหกรรม 
ดร. ทองฉตัร : ผมไมท่รำบเลยนะ แตผ่มคดิวำ่เพรำะกระทรวงอตุสำหกรรมเป็นเจำ้ของ

เรือ่งพระรำชบญัญัต ิปิโตรเลยีม ซึง่ใชม้ำนำนตัง้แตส่ ำรวจและผลติน ้ำมนั 
และไปคน้พบกำ๊ซธรรมชำตกิ็เป็นจดุเริม่ตน้ ตอ่มำมกีำรจดัตัง้ ปตท. ก็เลย
อยูภ่ำยใตก้ระทรวงอตุสำหกรรม เพรำะพระรำชบญัญัตปิิโตรเลยีมนัน้อยู่
ในกระทรวงอตุสำหกรรมแตเ่ดมิ สมยัตัง้ กรมทรัพยำกรธรณีแรกๆ 

อ. พรายพล : มอีงคก์ำรกำ๊ซธรรมชำตเิกดิขึน้ 
ดร. ทองฉตัร : องคก์ำรกำ๊ซธรรมชำตเิกดิขึน้สบืเนือ่งจำกผู ้รับสมัปทำนของกระทรวง

อตุสำหกรรม พวกยโูนแคล เท็กซสัแปซฟิิก เอสโซ ่ไปคน้พบกำ๊ซ
ธรรมชำตกิ็ตอ้งตดิตอ่กบักระทรวงอตุสำหกรรม ขอ้ดทีีค่น้พบสว่นใหญจ่ะ



เป็นกำ๊ซฯ กระทรวงอตุสำหกรรม คดิวำ่เพือ่ควำมคลอ่งตวัของกำรบรหิำร
กำ๊ซธรรมชำตกิ็เลยตัง้เป็นองคก์ำรกำ๊ซ ธรรมชำต ิพอดเีกดิภำวะขำด
แคลนน ้ำมนัก็เอำกำ๊ซฯ เขำ้มำทดแทน ตอ่มำรัฐบำลคดิวำ่น่ำจะรวมกนัก็
เลยเกดิเป็น ปตท. ขึน้มำ 

อ. เทยีนไชย : ตอนทีจ่ัดตัง้ยคุแรกพดูถงึนโยบำยโรงกลัน่หรอื เปลำ่ แน่นอนวำ่จะตอ้ง
อยูใ่นสว่นนีด้ว้ยวำ่ ปตท. ตอ้งบรหิำรโรงกลัน่ เพรำะตอนนัน้เป็นของซมัมิ
ทอยู ่

ดร.ทองฉตัร : โรงกลัน่ซมัมทิมปีระวตัอิยำ่งหนึง่ แตน่โยบำยหลกัๆ ตอนนัน้ ปตท. 
จะตอ้งรวมเป็นองคก์รเดยีวและสำมำรถทีจ่ะชว่ยตวัเองไดใ้นทกุๆ ขัน้ตอน
ของธรุกจิ เพรำะพระรำชบญัญัตเิขยีนใหป้ระกอบธรุกจิปิโตรเลยีม ซึง่
ประกอบดว้ยสว่นตน้ คอืส ำรวจและผลติ สว่นปลำย ก็คอื กำรตลำดและ
กำรจ ำหน่ำย สว่นกลำงก็คอื สว่นสนับสนุน รวมกำรขนสง่ โรงกลัน่ และ
คลงัน ้ำมนัซึง่ควำมจรงิจะตอ้งมคีรบ อนันีเ้ป็นภำพรวมทีพ่ยำยำมจัดให ้
ครบ ถำ้ถำมวำ่ตอนนัน้มนีโยบำยเกีย่วกบัโรงกลัน่ไหม มแีตม่ใีนลกัษณะ
ภำพกวำ้งวำ่จะตอ้งมใีหค้รบเพรำะถำ้เรำมนี ้ำมนัดบิเขำ้มำแลว้ ไมม่โีรง
กลัน่ก็จะตอ้งถกูบบีอกี จำกโรงกลัน่แลว้ถำ้หำกไมม่หีน่วยผลติออกไปก็
จะมปัีญหำจงึตอ้งใหค้รบเบ็ด เสร็จจรงิๆ นโยบำยโรงกลัน่ของรัฐตอนนัน้มี
อยู ่2 สว่น ซึง่โรงกลัน่เชลล ์คำลเท็กซ ์ยงั ไมเ่กดิ ตอนนัน้มโีรงกลัน่ไทย
ออยล ์1 กบับำงจำก และก็เอสโซซ่ ึง่เป็นของตำ่งชำต ิ100% ตอนนัน้ก็
มองไปทีโ่รงกลัน่บำงจำก ซึง่มรีะบไุวใ้นพระรำชบญัญัตใิหอ้ยูใ่นควำม
ดแูลของ ปตท. และเพือ่ให ้ปตท. มศีกัยภำพในดำ้นกำรกลัน่จงึใหร้วม
โรงกลัน่บำงจำกและดงึเอำธรุกจิบำงจำกเขำ้ มำอยูใ่นสว่น ปตท. ส ำหรับ
ไทยออยลนั์น้ กระทรวงอตุสำหกรรมให ้ปตท. เขำ้ไปถอืหุน้แทน
กระทรวงอตุสำหกรรมเมือ่มกีำรปรบัปรงุโรงกลัน่ไทยออยลค์รัง้ ที ่2 คอื 
จะมกีำรขยำยบรษัิท ไทยออยล ์1 2 และ 3 ปตท. ก็เขำ้ไปถอืหุน้ 49% 
ควำมจรงิทัง้หมดควรจะเป็น 50 กวำ่ แตเ่นือ่งจำกไมต่อ้งกำรใหไ้ทย
ออยลเ์ป็นรัฐวสิำหกจิก็เลยให ้ปตท. ถอื 49% แลว้ใหส้ ำนักงำนทรัพยส์นิ
สว่นพระมหำกษัตรยิเ์ขำ้ไปถอือกี 2% หรอื 5% เพือ่ใหเ้กนิ 50% จะได ้
เขำ้ไปจัดกำร ในแงข่องนโยบำย สว่นบำงจำกนโยบำยเดมิก็จะรวมเขำ้
ดว้ยกนั ตอนนัน้ยังไมพ่ดูถงึโรงกลัน่ใหม ่ส ำหรับเอสโซก่็ไมม่นีโยบำยเขำ้
ไปยุง่ เพรำะคดิวำ่กำรจัดหำพลงังำนของประเทศผำ่น ปตท. 2 โรงกลัน่ก็
เหลอืเฟือ โรงกลัน่ไทยออยลเ์ป็นโรงกลัน่ที ่คณุภำพดมีำก สว่นโรงกลัน่
บำงจำกถงึแมจ้ะเกำ่กย็ังใชง้ำนไดใ้นตอนนัน้ 

อ. เทยีนไชย : ในกำรจัดตัง้รปูแบบองคก์รในยคุแรกไปรวบรวมเอำคนจำกบรษัิทน ้ำมนัมำ 
ดร. ทองฉตัร : เป็นกำรศกึษำจำกเชลล ์เอสโซ ่วำ่จัดบรษัิทกนัอยำ่งไร โครงสรำ้งก็

คลำ้ยๆ กนั 
อ. เทยีนไชย : จะมขีอ้ด ี- ขอ้เสยีอยำ่งไร ทีจ่ะกระทบ ปตท. จนถงึทกุวนันีด้ว้ย 
ดร. ทองฉตัร : เรือ่งโครงสรำ้งกำรบรหิำรไมใ่ชป่ระเด็นส ำคญั อยูท่ีน่โยบำยกบัคน

มำกกวำ่ ระยะแรกไดค้นดมีำจำกบรษัิทน ้ำมนัหลำยคน เชน่ มำจำกเอสโซ ่
คำลเท็กซ ์เชลล ์และมำจำกส ำนักงำนพลงังำนแหง่ชำต ิเชน่ ผูว้ำ่ฯ วเิศษ 
ผูว้ำ่ฯ พละ 

อ. เทยีนไชย : เมือ่จัดตัง้ ปตท. ก็เริม่ท ำงำนทนัท ีไดม้องอะไรไวบ้ำ้ง 
ดร. ทองฉตัร : ผมตอ้งกำรคนทีรู่เ้รือ่ง อยำ่งนอ้ยทีส่ดุตอ้งรูเ้รือ่งธรุกจิน ้ำมนั ผมก็สรรหำ

จำกเพือ่นๆ ทีจ่บวศิวกรรมรุน่แรก เชน่ คณุพละเป็นเพือ่นรุน่เดยีวกนั คณุ
โสภณมำจำกเอสโซ ่ตอนหลงัไปอยูบ่ำงจำก แลว้ก็จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำย



ผลติฯ ดำ้นกำรเงนิไดม้อืดีๆ  มำก็คอื คณุสวุรรณ วลยัเสถยีร ตอนนัน้เพิง่
มำจำกธนำคำรโลก รุน่หลงัก็มคีณุศรินิทร ์นมิมำนเหมนิท ์ทำงสภำพฒัน์
แนะน ำมำ แตไ่มไ่ดม้ำจำกสภำพัฒน ์คนทีแ่นะน ำ มำใหค้อืคณุพสิฎิฐ ์ภัค
เกษม ทกุคนท ำงำนกนัเต็มที ่ถำ้ถำมเรือ่งคนผมคดิวำ่ผมไดค้นดจีำก
อตุสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทกุดำ้น สว่นโครงสรำ้งเอำมำจำกบรษัิทน ้ำมนั
เป็นหลกั ควำมส ำเร็จของ ปตท. อยูท่ีน่โยบำยของรัฐทีใ่หน้โยบำยมำ
ชดัเจนคอืแกไ้ขภำวะน ้ำมนัขำดแคลน พัฒนำอตุสำหกรรมกำ๊ซธรรมชำต ิ
และพัฒนำอตุสำหกรรม ปิโตรเคม ี

    เรือ่งแกไ้ขภำวะขำดแคลนน ้ำมนัก็ตดิตอ่ในรปู รัฐตอ่รัฐ คอื นำยกตอ่
นำยก และกระทรวงกำรตำ่งประเทศก็ชว่ยไดม้ำก ตอนนัน้รัฐบำลเนน้เรือ่ง
รัฐตอ่รัฐ ซึง่ผมวำ่ ถกูตอ้ง เพรำะวำ่ตอนนัน้ไมม่รีปูแบบอืน่ทีจ่ะมี
ประสทิธภิำพเทำ่รัฐตอ่รัฐ และรำคำ ก็ดดีว้ยตอนนัน้รำคำตลำดน ้ำมนัอยูท่ี่
แตล่ะคนจะก ำหนด ประเทศผูผ้ลติรำยใหญม่อี ำนำจตอ่รองมำกเหลอืเกนิ 
ตอนนัน้กำรตดิตอ่ในรปูรัฐตอ่รัฐมปีระสทิธภิำพทีส่ดุ และรัฐมนตรทีกุคน
ชว่ยกนัหมด ภำยหลงัเรำมคีวำมมัน่คงในเรือ่งกำรจัดหำเพรำะ เรำมี
สญัญำรัฐตอ่รัฐกบัหลำยประเทศผูผ้ลติ ซึง่สำมำรถจัดหำน ้ำมนัเวลำขำด
แคลนใหไ้ด ้รวมทัง้จำกมำเลเซยี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์เป็นประเทศ
น ำเขำ้เหมอืนกนั แตต่อนทีน่ ้ำมนัขำดแคลนมำกๆ สำมำรถพดูกบั
ประธำนำธบิดมีำคอสสง่น ้ำมนัมำชว่ยรัฐบำลไทย 5 - 6 หมืน่ตนั เพรำะ
รัฐบำลไทยขอรอ้ง Spirit of Asian ตอนนัน้แรงมำกคอืมสีมำคมระหวำ่ง 
National Oil Company ทีเ่รยีกวำ่ ASCOPE หรอื Asian Council of 
Petroleum ปตท. ก็เป็นสมำชกิเมือ่มปัีญหำอะไรก็โทรศพัทไ์ปขอควำม
ชว่ยเหลอืได ้

อ. เทยีนไชย : เขำใหค้วำมชว่ยเหลอืด ี
ดร. ทองฉตัร : เขำชว่ยเหลอืในแงข่องควำมเป็นเพือ่นรว่มสมำคม ASCOPE ควำม

ชว่ยเหลอืของ ฟิลปิปินส ์ผมซำบซึง้มำกเพรำะเขำไมม่แีหลง่น ้ำมนัแตม่ี
ส ำรองน ้ำมนัเพือ่ควำมมัน่คงของ เขำ เขำก็เอำใสเ่รอืมำใหโ้ดยทีเ่รำไม่
ตอ้งไปจดัหำเรอืเอง และตกลงใหใ้ชค้นืเป็นบำรเ์รลจะไดห้มดปัญหำเรือ่ง
รำคำเพรำะรำคำจะเปลีย่นแปลง ไป คดิเป็นเงนิเดีย๋วมไีดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบ 

อ. เทยีนไชย : ยคุนัน้เรำไมม่สี ำรองเลย 
ดร. ทองฉตัร : จนกระทัง่ยคุนีเ้รำกไ็มม่สี ำรอง ซึง่เรำมไีมไ่หว นโยบำยส ำรองน ้ำมนัเป็น

อกีเรือ่งหนึง่ทีรั่ฐบำลจ ำเป็นตอ้งก ำหนดใหช้ดัเจน ตอนนัน้นโยบำยส ำรอง
ไมม่ ีแลว้เรำอยำกมแีตก่็มไีมไ่ด ้เพรำะเรำไมม่เีงนิ สมมตวิำ่จะส ำรอง
ประมำณ 300,000 บำรเ์รลตอ่วนั ส ำรอง 30 วัน เอำ 30 คณู 300,000 
บำรเ์รลแลว้คณูดว้ย 30 กวำ่เหรยีญเขำ้ไป และเรำไมม่ถีงัเกบ็ดว้ย ก็ตอ้ง
ไปซือ้เรอืเกำ่ๆ มำเก็บเป็น floating tank ทีส่ ำคญัคอื น ้ำมนัแพงและ
ส ำรองเรำนอ้ย มเีพยีงส ำรองตำมกฎหมำยสว่นส ำรองทำงกลยทุธม์นีอ้ย 

คณุวรีะพล : 10% เป็นส ำรองทำงกลยทุธ ์
ดร. ทองฉตัร : เทำ่ทีไ่ดย้นิมำ ผมวำ่ส ำรองทีม่จีรงิๆ มนีอ้ย แตผ่มคดิวำ่เป็นนโยบำยทีถ่กู

เพรำะเรำไมค่อ่ยมเีงนิ วธิสี ำรองทีด่คีอื 

1. ตอ้งจัดตัง้เครอืขำ่ยของกำรจัดหำใหแ้น่นอนมัน่คง ซึง่ ปตท. ท ำ
อยูท่กุวนัก็คอื สรำ้งเครอืขำ่ยในกำรจัดหำโดยจะตอ้งมคีนทีเ่รำ



ตดิตอ่ไดแ้ละรูแ้หลง่จดัหำ น ้ำมนั กำรจดัตัง้เครอืขำ่ยในกำรจดัหำ
น ้ำมนัจะชว่ยใหเ้รำลดส ำรองทำง กลยทุธไ์ด ้

2. ส ำรองทีค่วรจะท ำในระยะยำว คอื กำรเขำ้ไปลงทนุในแหลง่
ทรัพยำกรธรรมชำต ิเพรำะแหลง่ส ำรองธรรมชำตมิตีน้ทนุนอ้ยทีส่ดุ
คอื กำรเขำ้เป็นเจำ้ของแหลง่ปิโตรเลยีมเหมอืนอยำ่งที ่ปตท.สผ. 
ท ำอยูเ่ดีย๋วนีเ้ป็นนโยบำยเดยีวกบัญีปุ่่ น ซึง่มสี ำรองเพือ่ควำมมัน่คง
ระยะยำว โดยไปลงทนุเป็นเจำ้ของตัง้แตต่น้ ผมคดิวำ่ในแงข่อง
ควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทนุเรำคอ่ยๆ ลงทนุ เป็นตน้วำ่ กำรไป
ลงทนุแหลง่ส ำรองกำ๊ซธรรมชำตใินพมำ่เทำ่กบัวำ่เรำไดแ้หลง่กำ๊ซ
ฯ ซึง่เป็นส ำรองทีถ่กูมำก และอยูใ่นระยะทำงทีเ่รำสำมำรถขนสง่ได ้
สะดวกโดยทำงทอ่ ซึง่ไดผ้ลมำกทีส่ดุ  

    JDA ก็เป็นแหลง่ทีด่ทีีส่ดุทีร่ัฐบำลไทยควรจะเขำ้ไปด ำเนนิกำร นอกจำกนี้
ยังมพีืน้ทีค่ำบเกีย่วเขมร เวยีดนำมยงัเถยีงกนัอยู ่เรำกบัเขมรเรำ
เสยีเปรยีบมำก แตค่วำมเขำ้ใจของผมถำ้เสยีเปรยีบและพอรับไดก้็รับเสยี
ดกีวำ่ คอื ดกีวำ่เถยีงกนัทัง้ชำตแิลว้ไมไ่ดน้ ำเอำมำใช ้แตผ่มก็เหน็ดว้ยที่
จะพดูกนัใหรู้เ้รือ่ง ขณะนีเ้รำมสี ำรองกำ๊ซธรรมชำต ิในแหลง่ JDA ซึง่จะ
เป็นแหลง่จัดหำทีส่ ำคญัของประเทศในอนำคต รวมทัง้ กำรที ่ปตท.สผ. 
ไปส ำรวจในอนิโดนเีซยี ซึง่อยูใ่นระยะทีต่อ่ทอ่ไดอ้ยำ่งแถบสมุำตรำ 

คณุวรีะพล : อยำ่งแหลง่นำทนู่ำ 
ดร. ทองฉตัร : ผมมแีนวควำมคดิทีส่องวำ่คณุภำพกำ๊ซฯ ของแหลง่นำทนู่ำมี

คำรบ์อนไดออกไซด ์60 - 70% เหมอืนกบัเรำจะตอ้งไปลงทนุขดุกำ๊ซฯ 
ทีม่นัใชไ้มไ่ดป้ระกำรแรก ประกำรทีส่องแหลง่อยูไ่กลมำก และประกำรที่
สำมเป็นแหลง่ทีจ่ัดจ ำหน่ำยโดยยกัษ์ใหญ ่อนิโดนเีซยี จนี มำเลเซยี แต่
ทีต่ดิใจมำกคอื กำ๊ซฯ มคีณุภำพไมด่ ีและถำ้เอำกำ๊ซฯ ขึน้มำใชไ้ดแ้ค ่
30% ก็เสยีแรงไปขดุเอำคำรบ์อนไดออกไซดม์ำแลว้ก็ตอ้งปลอ่ยทิง้ 
คำรบ์อนไดออกไซดป์ลอ่ยทิง้มำกๆ ก็เสยีบรรยำกำศ ถำ้ไมป่ลอ่ยทิง้ก็จะ
กลบัเขำ้ไปเป็นตน้ทนุอกี ถำ้อยำ่งนัน้ผมจะใหเ้ป็นแหลง่ทรัพยำกรแหลง่
สดุทำ้ย คอื ไมจ่นใจจรงิๆ คงจะไมเ่อำเขำ้มำใชแ้ตว่ำ่กำรเมอืงก็อกีแบบ
หนึง่ ก็ทรำบแลว้วำ่ทำงอนิโดนเีซยีผลกัดนั เพรำะฉะนัน้ ผมกบัพวก
จะตอ้งคดิทบทวนดใูหด้กีอ่นทีจ่ะไปเซน็สญัญำซือ้จำกแหลง่ยำดำนำ 
รอบๆ บำ้นเรำก็ยงัมเีวยีดนำม เขมร พมำ่ มำเลเซยี อนิโดนเีซยี แถบชวำ 
แถบสมุำตรำ แตไ่กลถงึกะลมินัตนัไปไมไ่หว 

คณุวรีะพล : ตอนนีก้บับงัคลำเทศและประเทศขำ้งบนก ำลงัมคีวำมสมัพนัธก์นั มเีป็น 
Forum 

ดร. ทองฉตัร : สมยันัน้เป็นแหลง่ทีผ่มสนใจอยูเ่พรำะบงัคลำเทศเป็นแหลง่กำ๊ซฯ ที่
พสิจูนแ์ลว้ ทัง้ประเทศของเขำเป็นบอ่กำ๊ซฯ 

คณุวรีะพล : จะมกีำรประชมุ BIMSTEC เดอืนมกรำคมนี ้
ดร. ทองฉตัร : ประเทศไทยถำ้มองในระยะไกลจะเป็นศนูยก์ลำงของ กำรพัฒนำ ตอ้งพึง่

พลงังำนจำกประเทศเหลำ่นี ้บงัคลำเทศอยูใ่นระยะทำงทีพ่อจะขนสง่ได ้
ก็ควรจะไปลงทนุกบัเขำ แตถ่ำ้รัฐบำลไมส่นับสนุนจรงิๆ ก็จะไมส่ ำเร็จ ผม
จงึอยำกฝำกเป็นนโยบำยรัฐบำลวำ่ ถำ้จะให ้ปตท. ไปด ำเนนิกำรก็จะตอ้ง
เป็นนโยบำยของประเทศ เพรำะระดบันีต้อ้งอำศยัรัฐสนับสนุนทัง้นัน้ แตจ่ะ
เป็นรปูแบบไหนเทำ่นัน้ 



คณุวรีะพล : ตอนนีเ้กดิควำมรว่มมอืในกลุม่อำเซยีน คอื บงัคลำเทศ พมำ่ อนิเดยี ศรี
ลงักำ ไทย เป็นกำรประชมุรว่มมอืกนัจะดกีวำ่กำรตดิตอ่กนัตำมปกติ
หรอืไม ่

ดร.ทองฉตัร : ทีบ่อกวำ่กำรประชมุรว่มมอืกนัจะมไีดเ้ปรยีบ เสยีเปรยีบ มนัจะมตีวัถว่งดลุ
กนั พดูกนัยำก เสน้ทำงของเรำคอื น่ำน - พมำ่ จำกบงัคลำเทศ ถำ้เรำเอำ
มำเชือ่มกนั จำกบงัคลำเทศมำลงยำดำนำจะใกลม้ำก และในอำ่วนัน้กอ็ยู่
ในควำมดแูลของสองประเทศนีค้อื ทะเลเบงกอล ผมคดิวำ่นโยบำยทอ่
กำ๊ซฯ ในกลุม่อำเซยีน (Asian pipeline) ควรท ำอยำ่งยิง่ เพรำะในทีส่ดุ
เรำจะเป็นผูใ้ชแ้ละเรำจะถกูบบี อยำ่งบงัคลำเทศเกอืบ 100% เป็นกำ๊ซ
ธรรมชำต ิไมเ่คยเห็นรำยงำนวำ่เจอแหลง่น ้ำมนั 

อ. เทยีนไชย : เขำคงจ ำเป็นตอ้งพัฒนำเพรำะตอ้งกำรเงนิ 
ดร. ทองฉตัร : แน่นอนเขำเหมอืนพมำ่ เรำเขำ้ไปพมำ่ผมถอืวำ่เรำไดเ้ปรยีบเพรำะ 1) ได ้

ใชก้ำ๊ซฯ รำคำแพงบำ้งถกูบำ้ง แตก่็อยูใ่นรำคำตลำด 2) ไดเ้ขำ้ไปลงทนุ 
30% จำกแหลง่ผลติ และ 3) มคีวำมมัน่คงในกำรจัดหำอยำ่งนอ้ยก็ 30% 
ของส ำรอง 

    แหลง่ยำดำนำมศีกัยภำพสงูมำก ตอนนัน้ผมอยู ่ปตท.สผ. ญีปุ่่ นจะใหท้ ำ 
LNG ผมพดูกบัรัฐมนตรพีลงังำนพมำ่ซึง่ชอบเมอืงไทยมำกวำ่อยำ่ไปท ำ
เลย เพรำะตอ้งไป ลงทนุเพือ่จะท ำใหเ้ป็น LNG เป็นเงนิมหำศำล ท ำไป
ไมคุ่ม้ แตญ่ีปุ่่ นตอ้งกำรท ำเพรำะเขำตอ้งกำรส ำรอง และรำคำเทำ่กบั
น ้ำมนัดบิ เพรำะฉะนัน้เขำไมม่อีะไรเสยี ผมบอกวำ่รัฐบำลไทยโดย ปตท. 
จะรับซือ้ก็มกีำรเจรจำซือ้ขำยกนั และเพือ่ใหรั้ฐบำลไทยมสีิง่จงูใจทีจ่ะให ้
เขำเขำ้มำ และพมำ่กต็อ้งกำรเงนิทนุ จงึขอให ้ปตท. มสีทิธลิงทนุในสว่น
ผลตินี ้30% ซึง่เขำรับในทีส่ดุโดยเรำมเีงือ่นไขวำ่ถำ้เรำจะซือ้เขำตอ้งให ้
เรำเป็นผูถ้อื หุน้ ซึง่ผมวำ่มนัยตุธิรรมทีค่ดิผลตอบแทนจำก 30% ของ
สว่นผลติ ผมวำ่มนัครอบคลมุรำคำกำ๊ซฯ ทีเ่รำซือ้ แตเ่รำตอ้งตดัเรือ่ง
กำรเมอืงทิง้ไป เพรำะกำรทีเ่รำไปพัฒนำแหลง่ยำดำนำเป็นกำรชว่ยให ้
รัฐบำลปัจจบุนัเขำมรีำยได ้เรือ่งกำรเมอืงเขำจะสนับสนุนอยำ่งไรเรำไมรู่ ้
ผมเองกไ็มเ่อำมำคดิกม็คีนตอ่ตำ้นมำก ก็ลองคดิดยูโูนแคล ยงัตดัสนิใจ
ท ำ ทัง้ทีอ่ยูภ่ำยใตแ้รงกดดนัจำกรัฐบำลอเมรกิำเขำ ก็ยังดือ้ท ำกแ็สดงวำ่
ศกัยภำพตอ้งด ีและในทีส่ดุเรำก็ไดหุ้น้สว่นมยีโูนแคล ปตท. สว่นหนึง่ก็
ใหพ้มำ่ นโยบำยอยำ่งนีน่้ำสนับสนุนแตรั่ฐบำลตอ้งเขำ้มำชว่ยมำก สว่นใน
แง่ของกำรลงทนุเป็นของ ปตท. โดยจะไมเ่ป็นรปูแบบเดมิคอืกำรซือ้ขำย
แบบ รัฐตอ่รัฐ เพรำะวำ่รปูแบบของกำรซือ้ขำยเปลีย่นเป็นตลำดเสรแีลว้ 
เป็นกำรซือ้ขำยลว่งหนำ้ทำงคอมพวิเตอร ์

อ. เทยีนไชย : เดีย๋วนี ้LNG ในเมอืงไทยคงไมเ่กดิแลว้ มอียูย่คุหนึง่ทีเ่มอืงไทยเคยพดู
ถงึ LNG 

ดร. ทองฉตัร : ลมืไปไดเ้ลยเพรำะวำ่มรีำคำแพง และเรำมกีำ๊ซฯ มำกพอ รวมทัง้ กำ๊ซฯ 
จำกประเทศเพือ่นบำ้น 

อ. เทยีนไชย : แตข่องไทยเองเทำ่ทีเ่ห็นก็มไีมม่ำกไปกวำ่นี ้
ดร. ทองฉตัร : ไมแ่น่ เพรำะเจอเพิม่ขึน้ทกุวนัอยำ่งบงกช เฉพำะสว่นของ ปตท.สผ. ทำง

ตะวันออกของบงกชเจอส ำรองเพิม่ขึน้ 
อ. เทยีนไชย : หมำยควำมวำ่ กำรจดัหำกำ๊ซฯ ในอกี 20 ปี จะไมม่ปัีญหำเพรำะสำมำรถ

ใชใ้นแถบใกลเ้คยีงได ้



ดร. ทองฉตัร : ไมม่ปัีญหำ ผมท ำตอนนัน้ 40 ปีมำแลว้ มสี ำรองยังไมไ่ดค้รึง่หนึง่ของ
เดีย๋วนี ้ผมวำ่ยงัใชไ้ดอ้กี 40 ปีอยำ่งสบำย แตไ่มไ่ดห้มำยควำมวำ่ใชก้นั
อยำ่งไมป่ระหยัด เรือ่งนโยบำยประหยัดตอ้งพดูกนั 

อ. เทยีนไชย : แตต่อนนีน้โยบำยของ สพช. มองวำ่เรำจะพึง่กำ๊ซฯ มำกเกนิไปหรอืเปลำ่ 
ดร. ทองฉตัร : 1) ผมวำ่ในระยะสัน้จ ำเป็นตอ้งใชก้ำ๊ซฯ แตใ่นระยะยำวไมจ่ ำเป็น เพรำะใน

ระยะนีเ้รำมกีำ๊ซฯ ใชแ้ลว้ และ 2) รำคำถกูกวำ่น ้ำมนัในขณะนี ้ถำ้ใชก้ำ๊ซฯ 
มำก ก็ลดกำรน ำเขำ้ไดม้ำกเทำ่นัน้ เพรำะฉะนัน้นโยบำยปัจจบุนัคอื ตอ้ง
เรง่เอำกำ๊ซฯ มำใชผ้ลติไฟฟ้ำมำกขึน้ในระยะสัน้ 

อ. เทยีนไชย : โรงไฟฟ้ำรำชบรุกี็ตอ้งใชก้ำ๊ซฯ ในระยะยำว 
ดร. ทองฉตัร : ปัญหำในระยะสัน้ 5 ปี 10 ปี ตอ้งเรง่เอำกำ๊ซฯ มำใช ้เพรำะผมเชือ่วำ่

ส ำรองกำ๊ซฯมำกขึน้ และไมม่ปัีญหำเรือ่งสภำพแวดลอ้มมำก ในภำค
ขนสง่ขณะนีม้ ี2 รปูแบบ คอื รถ CNG ซึง่ใชก้ำ๊ซธรรมชำต ิและรถไฟฟ้ำ 
แตร่ถ CNG มปัีญหำเรือ่งสถำนบีรกิำร ก็อำจใหว้ิง่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอื
รถไฟงำ่ยทีส่ดุเลยเพรำะลำกตู ้CNG สกั 2 ตูก้็ไปกลบัได ้รถแท็กซีใ่น
กรงุเทพฯ พยำยำมใหใ้ชก้ำ๊ซฯ แทนเบนซนิใหม้ำกขึน้ และควรสนับสนุน
ใหร้ถในเมอืงอยำ่งกรงุเทพฯ พัทยำ ซึง่ทอ่กำ๊ซฯ ผำ่น ใชก้ำ๊ซฯ ใหม้ำก
ขึน้ รวมทัง้กำรใชไ้ฟฟ้ำในระยะสัน้ ควรใชก้ำ๊ซฯ เลกิใชถ้ำ่นหนิและน ้ำมนั 
ในภำคขนสง่ตอ้งสนับสนุนกำรใชร้ถไฟฟ้ำ ซึง่เทคโนโลยอีำจจะไมพ่รอ้ม
แตเ่ริม่มแีลว้อยำ่งโตโยตำ้ เริม่มรีถ Hybrid ผมวำ่ตอ้งท ำมำกขึน้ 

อ. เทยีนไชย : ขอกลบัไปในยคุตน้ ขอเรยีนถำมเรือ่งน ้ำมนั คอื ยคุนัน้เป็นยคุทีเ่รำขำด
แคลนทกุอยำ่ง รัฐบำลก็ใช ้ปตท. เป็นเครือ่งมอื ถงึแมท้กุวันนีร้ัฐบำลก็ยงั
ใช ้ปตท. เป็นกลไกในกำรบรหิำรเรือ่งน ้ำมนัโดยเฉพำะเรือ่งรำคำเป็นตวั
คมุรำคำ ควำมจรงิคำ่กำรตลำดถกูกระทบโดยนโยบำยดงักลำ่ว ใน
ควำมเหน็ของผูบ้รหิำรองคก์ร ปตท. ในสมยันัน้มคีวำมล ำบำก หรอืมี
ปัญหำอะไรหรอืเปลำ่ หรอืคดิวำ่เป็นนโยบำยทีเ่หมำะสม 

ดร. ทองฉตัร : หลงัจำกแกปั้ญหำเรือ่งกำรขำดแคลนหมดไป เรำก็มองไปขำ้งหนำ้ซึง่ใน
ทีส่ดุ ปตท. กต็อ้งแขง่กบัพวกบรษัิทน ้ำมนัเชลล ์เอสโซ ่คำลเท็กซ ์ฯลฯ 
ปตท. จงึก ำหนดนโยบำยวำ่จะตอ้งสำมำรถแขง่ขนัได ้และจะเป็นมอืใหร้ัฐ
ในกำรรักษำเสถยีรภำพรำคำ นโยบำยตลำดเสรที ำใหก้ำรจดัโครงสรำ้ง
กำรบรหิำรทำงดำ้นกำรขำยจะตอ้งสำมำรถแขง่ ขนัได ้หำกในอนำคตรัฐ
ไมใ่หส้ทิธใินกำรขำยและไมใ่หส้ว่นแบง่ของรัฐ ปตท. จะตอ้งสำมำรถขำย
ไดแ้ละสำมำรถเขำ้ไปประมลูแขง่กบับรษัิทอืน่ ซึง่ ปตท. ก็ท ำได ้จดุที่
ส ำคญัคอืเรือ่ง logistic ปตท. สรำ้งคลงัน ้ำมนัทัว่ประเทศพรอ้มหมด 
ขณะทีบ่รษัิทน ้ำมนัตำ่งชำตโิดยควำมจ ำเป็นทำงเศรษฐกจิจะยบุรวมกนั 
เพรำะฉะนัน้คลงัทั่วประเทศจงึนอ้ยกวำ่ ปตท. แตส่ว่นนีเ้ป็นตน้ทนุที่
เพิม่ขึน้ แต ่ปตท. มอง ในแง่ของควำมมัน่คงในกำรจัดหำพลงังำนและใน
แง่กำรบรกิำร ในกรณทีีบ่รษัิทน ้ำมนัเชลล ์เอสโซ ่คำลเท็กซ ์ไมข่ำยใน
บำงพืน้ที ่ปตท. พรอ้มทีจ่ะเขำ้ไปทดแทน รวมทัง้ ปตท. มโีรงกลัน่ทีจ่ะ
จัดหำน ้ำมนัใหไ้ดม้ำกพอ ขณะนีม้นี ้ำมนัเกนิจนตอ้งสง่ออก เพรำะฉะนัน้
นโยบำยทำงดำ้นกำรตลำด ผมคดิวำ่ ปตท. เขำ้ครองตลำดในดำ้นรำคำ 
ปตท. สำมำรถรักษำเสถยีรภำพรำคำได ้ท ำใหบ้รษัิทน ้ำมนัไมส่ำมำรถรวม
หวักนัขึน้รำคำเพือ่เอำเปรยีบผูบ้รโิภคได ้ขณะนี ้ปตท. มเีครอืขำ่ยในกำร
จัดหำ น ้ำมนัเขำ้มำรองรับมำกพอ โรงกลัน่ในประเทศของเรำกม็นี ้ำมนั
เหลอื ขณะนีก้ ำลงัเอำน ้ำมนัในประเทศสง่ออกไปแขง่ขนักบัตำ่งประเทศ 



ปตท. จงึมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหำตลำดตำ่งประเทศเพือ่รักษำสมดลุของ
ผลติภณัฑ ์บำงทเีอำน ้ำมนัอยำ่งนีเ้ขำ้มำแลว้เอำสง่ออกไปไดก้ ำไรกวำ่ 

อ. เทยีนไชย : หมำยถงึ ทีเ่รำไปเปิดตลำดในประเทศใกล ้ๆ  นีใ้ชไ่หม 
ดร. ทองฉตัร : ถำ้มองในภำพรวมของกำรบรหิำรเพือ่ทีจ่ะรกัษำ ควำมสมดลุของ

ทรัพยำกร จะท ำใหบ้รหิำรจัดกำรไดด้กีวำ่และป้องกนักำรขำดแคลนดว้ย 
เพรำะเรำจะมแีหลง่จำกหลำยๆ แหลง่ดว้ย 

อ. เทยีนไชย : ถำ้อยำ่งนัน้ในยคุสมยันีจ้ ำเป็นตอ้งมโีรง กลัน่เองหรอืเปลำ่ คอื สมยัเดมิที่
ยังอยูใ่นแผน ปตท. อยำกจะมโีรงกลัน่แตต่อนนีย้งัมคีวำมจ ำเป็นอยูห่รอื
เปลำ่ 

ดร. ทองฉตัร : ก็ยงัจ ำเป็นขณะนีเ้รำมมีำกเกนิไป ในภำครัฐมทีัง้บำงจำก และไทยออยล ์
ถอืวำ่ 100% ไดเ้ลย และยังมถีอืหุน้โรงกลัน่สตำรแ์ละระยองอกีโรงกลัน่
ละ 30% ก็เลยมำกไป แตรู่จ้ักบรหิำรจัดกำรก็อำจท ำใหไ้ดผ้ลด ี

อ.เทยีนไชย : ควรไหมทีจ่ะขำยหุน้ในโรงกลัน่สตำร ์
ดร.ทองฉตัร : ผมวำ่ควร จะไดเ้อำเงนิมำใชห้นี ้ขณะที ่ปตท. ลงทนุไปมำก ก็มหีนีม้ำก 
อ. เทยีนไชย : เป็นนโยบำยในอดตีใชไ่หมที ่ปตท. จะตอ้งมหีุน้ในโรงกลัน่ ซึง่เป็น

นโยบำยที ่ไมถ่กูตอ้ง 
ดร. ทองฉตัร : ตอนนัน้ผมออกมำแลว้และไมอ่ยำกพดูวำ่ไมถ่กู หรอืถกูเพรำะผมไมรู่ว้ำ่

แนวคดิในกำรตดัสนิใจเป็นอยำ่งไร แตถ่ำ้ผมเขำ้ไปเหน็ขอ้มลูในขณะนีค้อื 
มนัมทีรัพยส์นิทีม่ำกเกนิไปแลว้ไมไ่ดผ้ลตอบแทนกลบัมำก็จะกลำยเป็น
ภำระ ขณะเดยีวกนั ปตท. กม็ภีำระหนีท้ีจ่ะตอ้งหำเงนิมำใชห้นีก้ำรลงทนุ
อืน่ๆ ของ ปตท. ผมวำ่ถำ้ขำยไดส้ว่นหนึง่แลว้เอำเงนิมำใชค้นืลดภำระ
เงนิกูก้็จะประหยัดคำ่ ดอกเบีย้ได ้ปตท. ตอ้งมองภำพรวมและปรบัสถำนะ
กำรเงนิ 

คณุวรีะพล : ตอนนัน้ผมเขำ้ไปเกีย่วขอ้งคอื ปตท. ถงึแมจ้ะมหีุน้ในบำงจำกหรอืไทย
ออลย ์แต ่ปตท. เป็นผูบ้รหิำรไทยออลยเ์ขำ้ไปยุง่ไมไ่ดเ้ลย พอมโีรงกลัน่
ทีป่ระมลู 2 โรง รัฐบำลก็เห็นวำ่ ปตท. น่ำจะเขำ้ไปถอืหุน้ระดบัหนึง่ กเ็ลย
ตัง้ไว ้36% 

ดร. ทองฉตัร : ทีเ่ขำ้ไปยุง่ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของกำรบรหิำร ไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งของกฎหมำย 
ควำมจรงิ ปตท. เป็นเจำ้ของอยูแ่ลว้ ควรทีจ่ะเขำ้ไปบรหิำรได ้และ
ประเด็นอยูท่ีว่ำ่ท ำไม ปตท. ถงึไมเ่ขำ้ไปบรหิำรไทยออยล ์

คณุวรีะพล : ตอนนัน้ธรุกจิโรงกลัน่ก ำไรด ีควำมตอ้งกำรสงูมำก ซึง่ผดิกบัตอนนีค้ำ่
กำรตลำดต ำ่มำก 

ดร. ทองฉตัร : ก็อำจจะเป็นได ้ผมไมท่รำบวำ่ชว่งนัน้สถำนกำรณเ์ป็นอยำ่งไร ท ำไมถงึ
ตดัสนิใจอยำ่งนัน้ แตถ่ำ้ถำมปัจจบุนั ผมคดิวำ่ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้ง
ถอืไวแ้ตไ่ทยออลย ์จ ำเป็น บำงจำกก็เป็นสว่นงำนของรัฐ ตอ้งจัดหำน ้ำมนั
ใหก้บั ปตท. ถงึแมบ้ำงจำกกบั ปตท. จะแยกไปแลว้กต็ำม แตโ่รงกลัน่
บำงจำกใกลจ้ะหมดอำยแุลว้ เป็นโรงกลัน่เกำ่ และท ำเลทีต่ัง้ไมด่ ีในระยะ
ยำวโรงกลัน่บำงจำกกต็อ้งหำยไป พอโรงกลัน่บำงจำกหำยไปกต็อ้งพึง่พำ
จำกไทยออยลท์ัง้หมด แตข่ณะนีถ้ำ้หำยไปโรงหนึง่ก็ไมเ่ป็นไร 

อ. เทยีนไชย : เนือ่งจำกปัจจบุนัรัฐใชน้โยบำยอดุหนุนผูใ้ช ้LPG มำก เพรำะฉะนัน้เป็น
ภำระกบั ปตท. มำก และนโยบำยนีย้ังไมม่แีนวโนม้วำ่จะเปลีย่นแปลง 
อยำกถำมควำมคดิเหน็ในฐำนะ ปตท. วำ่นโยบำยควรจะเปลีย่นไหม 

ดร. ทองฉตัร : ในเรือ่งนโยบำยของ ปตท. คงไมไ่ปพดูถงึ เพรำะวำ่เป็นประเด็นกำรเมอืง 
แตถ่ำ้มองในแงข่องเศรษฐกจิและกำรลงทนุแลว้ไมค่วร ผมตอบในแง่ของ
หลกักำรวำ่ไมค่วรใหก้ำรอดุหนุน แตปั่ญหำอยูท่ีใ่หก้ำรอดุหนุนมำนำน



แลว้และจะเลกิไดไ้หม ผมวำ่ยำก เพรำะไมม่นัีกกำรเมอืงคนไหนกลำ้ 
เพรำะวำ่จะกระทบหมดทั่วประเทศ ตอนนีก้องทนุน ้ำมนัทีเ่หลอือยูก่็เพรำะ 
LPG ควำมจรงิควรจะหมดไปแลว้หลงัจำก ทีเ่รำเลกิควบคมุรำคำน ้ำมนั 
แตบ่งัเอญิเรำยงัควบคมุรำคำกำ๊ซหงุตม้ก็เลยตอ้งตัง้กองทนุไว ้ถำ้ใน
หลกักำรควรจะปลอ่ยใหล้อยตวัซึง่ผมไมรู่ว้ำ่จะปลอ่ยไดห้รอืเปลำ่ 

อ. เทยีนไชย : แตล่ะเดอืนรว่มพนัลำ้น 
ดร. ทองฉตัร : กโิลกรัมละ 1.50 บำท 
อ. พรายพล : ในกำรท ำงำนที ่ปตท. มกีำรเมอืงเขำ้ไปแทรกแซงบำ้งหรอืเปลำ่ 
ดร. ทองฉตัร : สมยัผมด ีผมใชผู้ใ้หญคุ่ม้คำ่เพรำะทำ่นสนับสนุนเต็มที ่ผมไมท่รำบวำ่

สมยันีเ้ป็นอยำ่งไร แตเ่ทำ่ทีไ่ดย้นิจำกเพือ่นๆ ผูบ้รหิำรทีท่ ำรัฐวสิำหกจิ 
กำรเมอืงเขำ้มำยุง่มำก คอื ยุง่ในทำงลบ เป็นกำรหำผลประโยชน ์
คณะกรรมกำรรัฐวสิำหกจิก็เป็นเครือ่งตอบแทนเพือ่นฝงู จงึไมท่ ำงำน
อยำ่งมอือำชพี เพรำะฉะนัน้ผมคดิวำ่กรรมกำร รัฐวสิำหกจิไมม่คีณุภำพ 

อ. พรายพล : เป็นเพรำะอะไร 
ดร. ทองฉตัร : เพรำะคณุภำพกำรเมอืงเรำมนัแยล่ง ผมไดย้นิไดฟั้งมำวำ่คณะกรรมกำร

ตัง้ขึน้มำเพือ่จะท ำโครงกำรเอำผลประโยชน ์ผมไดข้ำ่วมำจำกพรรคพวก
รัฐวสิำหกจิวำ่ พอเขำ้มำเป็นรัฐมนตรกี็สัง่กำรใหต้ัง้โตะ๊เลยคดิ 10% ถำ้
เป็นอยำ่งนีผู้บ้รหิำรกเ็หนือ่ย แตต่อนทีผ่มอยูไ่มม่ ีไดป้ระธำนและ
กรรมกำรด ีเริม่ตน้ประธำนเป็นนำยกรัฐมนตร ีซึง่ตอ้งกำรแกไ้ขปัญหำ 
และปัญหำตอนนัน้มนัหนัก กรรมกำรทีเ่ป็นรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งก็ชว่ยกนั
หมดเลย 

    รัฐมนตรใีนสมยันัน้คดิวำ่ทำ่นไมไ่ดต้อ้งกำร เอำผลประโยชนแ์ตอ่ำจจะมี
บำ้ง ตำมน ้ำ หรอืคนมำตอบแทน ทีใ่หค้วำมชว่ยเหลอือำจจะมบีำ้ง แต่
ทำ่นไมเ่คยมำบบีผูว้ำ่วำ่ตอ้งท ำอยำ่งนัน้ อยำ่งนี้ จะถำมวำ่มนัไมม่เีลยก็
ไมไ่ด ้คงจ ำเรือ่งเทเล็กซอ์ปัยศไดเ้ป็นเรือ่งหนักกวำ่ทกุเรือ่ง คอื ตอ้งกำร
จะเอำโคว้ตำ้น ้ำมนัไปใหบ้รษัิท ซึง่เรำบอกวำ่เอำใหไ้มไ่ด ้แตผ่มกไ็ด ้
กรรมกำรชว่ยในทีส่ดุและฝ่ำยอธรรมก็พำ่ยแพไ้ป รัฐวสิำหกจิประเภทสัง่
ไดผ้มวำ่ในระยะนัน้ยำก และอกีประกำรหนึง่ถอืวำ่เป็นวชิำกำร คอื 
กรรมกำรรัฐวสิำหกจิจะตอ้งไดร้ับควำมคุม้ครอง และก็ไมค่วรจะเป็นบคุคล
ซึง่รัฐมนตรมีอี ำนำจชีเ้ป็นชีต้ำยได ้อยำ่งเชน่ ประธำนกรรมกำรรัฐวสิำหกจิ
ไมค่วรเอำขำ้รำชกำรมำเป็น เพรำะจะถกูยำ้ยเมือ่ไหรก่็ได ้ผมมองในแง่
วชิำกำร คดิวำ่เรำควรจะตัง้ Pool of Professional เอำคนซึง่ไมเ่กีย่วขอ้ง
กบัสว่นรำชกำร คดัสรรมำ pool ไวต้ลอดเวลำ แลว้ออกกฎหมำยคุม้ครอง
วำ่กรรมกำรรัฐวสิำหกจิควรจะมำจำกกลุม่นีซ้ ึง่มำจำกทกุ สำขำอำชพี ตัง้
ไปแลว้ปลดไมไ่ดจ้นกระทั่งหมดอำยไุป หรอืลำออกไปเอง คอืตอ้งให ้
ควำมคุม้ครองกรรมกำรถงึจะกลำ้ท ำกลำ้พดู ผมวำ่รัฐวสิำหกจิออ่นแอลง
ไปทกุท ีแนวคดินีผ้มเอำมำจำกนวิซแีลนดไ์มใ่ชค่วำมคดิผมเอง ตอ้งให ้
เครดติคนทีค่ดิ ถำ้จะตัง้กรรมกำรจะตอ้งเลอืกจำกองคก์รกลำงทีส่รรหำมำ
ไว ้มกีำรลงทะเบยีนคนทีป่ระสบควำมส ำเร็จเป็นคนทีม่ศีกัยภำพเคยมี
ผลงำนทีด่ ีอยำ่งนีเ้ป็นตน้ ผมไมท่รำบวำ่กระทรวงกำรคลงัจะกลำ้ท ำไหม 
เพรำะกระทรวงกำรคลงัดเูรือ่งรัฐวสิำหกจิอยู ่

อ. เทยีนไชย : มแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัปรงุเหมอืนกนั อยูใ่นขบวนกำรแปรรปูรัฐวสิำหกจิ 
รวมทัง้ กำรจัดตัง้องคก์รอสิระก ำกบัดแูลและจะมกีฎหมำยออกมำ 

ดร. ทองฉตัร : ถำ้จะถำมเพือ่ตอบค ำถำมวำ่กำรเมอืงมปัีญหำไหม เมือ่กอ่นผมอยูก่็ตอบ
วำ่ม ีแตไ่มห่นักหนำอะไร คนทีค่ดิวำ่มหีลกักำรดกี็ยงัม ีแลว้กผ็มได ้



ประธำนกรรมกำรทีใ่หก้ำรสนับสนุนผม ซึง่เป็นคนด ีเป็นคนตรง ผมได ้
ทำ่นองคมนตรเีชำวเ์ป็นหลกัใหผ้ม และรัฐมนตรชีำตชิำยใหก้ำรสนับสนุน
เต็มที ่ทำ่นเป็นนักกำรเมอืงแตไ่มเ่คยเขำ้มำแทรกแซงเรือ่งกำรเลอืกคนที่
จะเป็น กรรมกำร แตท่ำ่นกลบัชว่ยผมท ำงำน เอำโรงกลัน่บำงจำกคนืมำ
จำกซมัมทิ เป็นหวัหนำ้ทมีไปเอง เรือ่งเทเล็กซอ์ปัยศสบืเนือ่ง มำจำก
โครงกำรทีจ่ะไปเอำโรงกลัน่บำงจำกคนื ซึง่มโีควตำ้น ้ำมนัแสนบำรเ์รลตอ่
วันของรัฐบำล ซึง่รัฐบำลจะเอำคนืเป็นสว่นทีไ่ปใหไ้วก้บัซมัมทิ แตม่คีนที่
ตอ้งกำรจะดงึโครงกำรนีไ้ปซึง่โควต้ำ้จะตอ้งกลบัมำอยูท่ีบ่ำงจำก ถงึได ้
เกดิเทเล็กซอ์ปัยศ แตต่อนนัน้ไดน้ำยเขม้แขง็ ทำ่นนำยกฯ เปรมเป็น
ประธำน และมผีูช้ว่ยนำยกฯ เปรมคอื ทำ่น รัฐมนตรศีลุ ีท ำงำนกบัทำ่นศลุี
เหนือ่ย แตว่ำ่มัน่ใจได ้ตดัสนิใจแลว้เชือ่ได ้ทำ่น ไมม่นีอกมใีน เอำ
ผลประโยชนข์ององคก์รเป็นหลกั ก็ตอบค ำถำมวำ่ปัญหำกำรเมอืงมแีตไ่ม่
รำ้ยแรงอะไรเพรำะกรรมกำรด ี

อ. เทยีนไชย : ทำ่นมอง ปตท. จำกวนันีไ้ปถงึในอนำคตอยำ่งไร ภำยใตก้รอบกำรแปรรปู
ของ รัฐวสิำหกจิ ซึง่ในทีส่ดุ ปตท. ก็เป็นองคก์รเอกชน 

ดร. ทองฉตัร : ผมขอแยกเป็น 2 เรือ่ง คอื เรือ่งบทบำททำงกำรเมอืงกบับทบำทของ 
ปตท. ส ำหรับบทบำททำงกำรเมอืง ปตท. ควรจะท ำงำนเป็นมอืของรัฐ 
เพรำะเรือ่งพลงังำนเป็นเรือ่งใหญม่อีทิธพิลตอ่กำรพัฒนำประเทศมำก ถำ้
จะปลอ่ยใหเ้สร ีโดยไมม่กีำร ควบคมุเลย ผมวำ่มนัเสีย่งเกนิไป แลว้คูต่อ่สู ้

ในวงกำรน ้ำมนัในโลกนีใ้หญท่ัง้นัน้ ขนำดระดบัรัฐบำงทยีงัสูไ้มไ่หวเลย 
ปตท. น่ำจะมเีงนิกูเ้พือ่เป็นมอืของรัฐแตว่ธิกีำร ด ำเนนิกำรตอ้งด ำเนนิกำร
ในลกัษณะเดยีวกบับรษัิทน ้ำมนัในประเทศอยำ่งเชลล ์เอสโซ ่คำลเท็กซ ์
ในภำวะปกตจิะตอ้งใหเ้ขำแขง่ขนักนั แตเ่มือ่ถงึยำมวกิฤตหรอืยำมขำด
แคลน รัฐตอ้งก ำหนดนโยบำยใหม ่ผมวำ่ถำ้ท ำให ้ปตท. เข็มแขง็ จะ
สำมำรถรักษำเสถยีรภำพของอตุสำหกรรม หรอืตลำดน ้ำมนัในเมอืงไทย
ได ้ขณะนี ้ปตท. เปลีย่นแปลงไปมำกทัง้นโยบำยกำรตลำด กำรเตรยีมคน 
กำรจัดหำ เพือ่ให ้ปตท. เขำ้ไปแขง่ขนักบับรษัิทน ้ำมนัตำ่งๆ ได ้ซึง่มี
ควำมพรอ้มอยูแ่ลว้แตถ่ำ้ปลอ่ยไปเลย ในทีส่ดุเอกชน จะเขำ้มำครอบง ำ 
ตอ่ไปเมือ่ถงึเวลำทีม่วีกิฤต รัฐบำลจะไมม่มีอือกี ผมวำ่รัฐบำลมมีอืแลว้ใช ้

อยำ่งยตุธิรรมก็เป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งและน่ำจะม ีประสทิธภิำพมำกกวำ่ 
พลงังำนเป็นเรือ่งส ำคญั ผมวำ่พืน้ฐำนส ำคญัเพือ่พัฒนำเศรษฐกจิของ
ชำต ิเพรำะวำ่มนัเป็นตวัตน้ของตน้ทนุกำรผลติดว้ย รัฐเองตอ้งมี
ประสทิธภิำพพอทีจ่ะก ำกบัและใช ้ปตท. ใหเ้ป็นประโยชนใ์นลกัษณะทีไ่ม่
ไปเอำเปรยีบองคก์รเอกชน โดยควรจะสง่เสรมิกำรคำ้ 

    เสร ีที ่ปตท. ท ำอยูท่กุวนันีค้รอบคลุมหมดแลว้ ทัง้น ้ำมนั กำ๊ซธรรมชำต ิ
ปิโตรเคม ีและกำรจัดจ ำหน่ำย ผมคดิวำ่เขำท ำครบหมดแลว้ และอำจจะ
ลงทนุมำกเกนิไปดว้ย ถำ้จะแปรรปู ปตท. เพือ่ประสทิธภิำพ ผมวำ่ไม่
จ ำเป็น เพรำะผมคดิวำ่ ปตท. ม ีประสทิธภิำพอยูแ่ลว้ กำรบรหิำรกำร
จัดกำรในแง่กำรลงทนุคงจะตอ้งปรบัปรงุบำ้ง แตข่อใหค้ณะกรรมกำรมี
วสิยัทศัน ์มคีวำมสำมำรถ เป็นกลุม่บคุคลทีด่ ีผมวำ่ ปตท. ไปไดอ้ยูแ่ลว้ 
แลว้กป็รับปรงุเรือ่งประสทิธภิำพของพนักงำน เพรำะถงึแมจ้ะแปรรปูไป
แลว้ ผลงำนเป็นชดุเดมิก็เหมอืนเดมิอกี ขึน้อยูก่บัคนทีจั่ดกำรวำ่จะใชค้น
อยำ่งไร เรือ่งนีอ้ยูท่ีก่ำรบรหิำร ผมไปอยูภ่ำคเอกชนมำ 12 ปี ผมไมเ่ห็น
วำ่ภำคเอกชนใชค้นไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ คนในภำคเอกชนก็เหมอืนกบั
คนในรัฐวสิำหกจิ บำงคนกด็ ีบำงคนก็ใชไ้มไ่ด ้บำงคนก็เป็นอนัตรำย 



ระบบเอกชนของไทยก็ไมไ่ดด้กีวำ่ ถำมวำ่รัว่ไหลไหม รั่วไหลมำก บำง
แหง่ไมม่รีะบบเลย เมอืงไทยเป็นระบบเถำ้แกจ่รงิๆ เพรำะฉะนัน้กำรท ำงำน
ในบรษัิทเอกชนโดยทัว่ๆ ไป ก็เหมอืนรัฐวสิำหกจิ ยกเวน้บรษัิทสยำม
ซเีมนต ์บรษัิททีม่เีชือ้ฝร่ังอยำ่งดทีแฮมลอ์ำจจะด ีผมไดย้นิค ำตอบเรือ่ง
กำรแปรรปูวำ่มคีวำมจ ำเป็นเพือ่เอำเงนิไปใชห้นี ้ซึง่ผมกไ็มรู่เ้หมอืนกนัวำ่
เมือ่ขำยรัฐวสิำหกจิไปแลว้ จะพอใชห้นีห้รอืเปลำ่ แลว้ในทีส่ดุเรำจะน ำ
ควำมยุง่ยำกเขำ้มำ 

อ. พรายพล : คณุทองฉัตรคดิวำ่บคุลำกรไทยมคีวำมพรอ้มแคไ่หน ในดำ้นพลงังำน ผม
วำ่น่ำจะมองด ูเพรำะเมือ่หมดบคุลำกรของไทยแลว้จะไมเ่หลอืเลยในแต่
ละสำขำ อยำ่งเชน่ โทรคมนำคมเมือ่เปิดเสรกี็จะถกูกลนืเหมอืนสำขำกำร
ธนำคำรทีม่ตีำ่งชำตเิขำ้มำ เรำจะมหีลกัทีจ่ะสรำ้งเสถยีรภำพในกำรบรหิำร
ในอนำคตอยำ่งไร ถำ้ถำมกรณขีอง ปตท. ผมวำ่มนัสำยเกนิไปแลว้ และ
ผมคดิวำ่ไมจ่ ำเป็นตอ้งแปรรปู ปตท. ใหเ้ขำแขง่ขนักนัไปมกี ำไรกเ็อำเขำ้
คลงัใหห้มดเลย ก็ถอืเป็นแหลง่หำรำยได ้แตย่ตุธิรรมกบัภำคเอกชน ผม 
คดิวำ่มหีลำยโครงกำรทีร่ัฐบำลไมย่ตุธิรรมกบัผูล้งทนุเอกชน แปรรปูแลว้ก็
ไมค่วร เอำเปรยีบเอกชนควรจะแขง่ขนักนั แต ่ปตท. ก็คงเอำเปรยีบเชลล ์
เอสโซ ่คำลเท็กซ ์ไมไ่ดเ้พรำะพวกนีม้พีลงัพอสมควร ขณะนีเ้ขำก็แขง่กนั
แตเ่ขำก็เป็นเพือ่นกนัถงึเวลำมปัีญหำเรือ่งจดัหำน ้ำมนัก็ ใหย้มืกนั 

คณุวรีะพล : มคีนพดูวำ่กำรขำดแคลนทีเ่หมอืนในอดตีมนัไมเ่กดิ ทีเ่กดิขึน้นัน้เพรำะ
รัฐบำลไปควบคมุรำคำ บรษัิทน ้ำมนักไ็มอ่ยำกเขำ้มำ 

ดร. ทองฉตัร : ไมม่ใีครรู ้เพรำะกลุม่ผูผ้ลติสำมำรถท ำใหน้ ้ำมนัขำดแคลนได ้
คณุวรีะพล : รำคำอำจจะแพง แตห่ำกมคีนบอกวำ่ตลำดมกีำรซือ้ขำยกนั ก็ไมข่ำด

แคลน 
ดร. ทองฉตัร : สกัวนัหนึง่ถำ้ผูผ้ลติไมย่อมผลติขึน้มำ ทีซ่ ือ้ก็ซือ้กนัไป แตพ่อถงึเวลำแลว้

ไมม่ใีห ้หรอืผลติในปรมิำณจ ำกดั ไมน่ำนกป่ั็นทั่วโลกเลย มนัมกีำรเมอืง
ระดบัโลกเขำ้มำ เกีย่วขอ้ง ขณะนีไ้มรู่ว้ำ่เขำจะท ำไหมถำ้ท ำไปแลว้ก็เกดิ
วกิฤตอกี หรอืบำงทกีม็องวำ่อำจจะเกดิสงครำมอำ่วขึน้อกีก็ได ้

    ผมวำ่โรงกลัน่ดำ้น up stream พรอ้มแลว้เพรำะไมไ่ดใ้ชเ้ทคโนโลยมีำก 
รวมทัง้เรือ่งกำรบรหิำรคลงัน ้ำมนั กำรจัดกำรขนสง่ ขำดเพยีงกำรส ำรวจ
และผลติ เหตทุีเ่รำสรำ้ง ปตท.สผ. ใหแ้ข็งขึน้มำก็เพือ่จัดหำกำ๊ซฯ ใหก้บั 
กฟผ. แต ่ปตท.สผ. หน่วยงำนเดยีวไมพ่อ ควรจะมบีรษัิทเอกชนขึน้มำ
เชน่ เชลล ์เอสโซ ่ซึง่น่ำจะสนับสนุน ปตท.สผ. อยูไ่ดเ้พรำะรัฐสนับสนุน 
พระรำชบญัญัตปิิโตรเลยีมใหส้ทิธ ิรัฐบำลตอนนัน้ทีจ่ะซือ้สมัปทำนคนื คอื 
สมัปทำนเท็กซสัแปซฟิิก ซึง่รัฐซือ้คนืมำด ำเนนิกำรเอง โดยท ำขอ้ตกลง
ไวภ้ำยใน 5 ปี และจะตอ้งโอนเทคโนโลยใีหไ้ปด ำเนนิกำรเอง ซึง่ถอืเป็น
โครงกำรทีป่ระสบควำมส ำเร็จมำกทีส่ดุของ ปตท. ทีส่ำมำรถเอำคนของ
เรำเขำ้ไปบรหิำรตัง้แตผู่จ้ัดกำรใหญจ่นถงึพนักงำนทัง้หมด 100% เป็น
คนของเรำ และก็ตอ้งชมเชยตวัแทนของเท็กซสัฯ ทีรั่กษำสญัญำ 
ปตท.สผ. จงึท ำตัง้แตส่ ำรวจผลติท ำไดห้มดทกุขัน้ตอนแตก่็มขีอ้จ ำกดัอยู่
ทีม่คีนเทำ่ที ่ม ีควำมจรงิน่ำจะท ำอยำ่งนี ้2 - 3 บรษัิททีเ่ป็นเอกชน 
ปตท.สผ. เป็นสว่นหนึง่ของภำครัฐแตไ่มไ่ดเ้อำเปรยีบใคร นอกจำกบำง
เรือ่งทีก่ฎหมำยเดมิเอือ้อ ำนวยอยำ่งเป็นตน้วำ่ ปตท.สผ. มสีทิธเิขำ้ไปรว่ม
ทนุกบัเชลล ์เนือ่งจำกเวลำทีเ่ขำคน้พบก็เป็นเรือ่งสมัปทำนเดมิ แตเ่ดีย๋วนี ้
ปตท.สผ. ก็ตอ้งไปประมลูสมัปทำนแขง่กบับรษัิทน ้ำมนัลกัษณะเดยีวกนั
กบั ปตท. ซึง่ผมก็คดิวำ่เขำประสบควำมส ำเร็จ แตถ่ำ้ถำมวำ่ลกัษณะอยำ่ง



นีพ้รอ้มหรอืไม ่ผมคดิวำ่ยงัไมพ่รอ้ม เพรำะมขีอ้จ ำกดัเรือ่งคนและเงนิทีม่ี
อยู ่

อ. พรายพล : ขำดบคุลำกรประเภทไหน 
ดร. ทองฉตัร : ขำดบคุลำกรดำ้นวศิวกรปิโตรเลยีม เพรำะเรำไมม่กีำรลงทนุทำงดำ้นนี ้

ปตท.สผ. เป็นผูล้งทนุจงึพัฒนำคนขึน้มำ แตไ่มม่บีรษัิทอืน่ๆ รองรับ 
นอกจำกวำ่จะขยำย ผมก็ไมรู่ว้ำ่จะมโีอกำสขยำยในลกัษณะไหน ตอ้ง
สง่เสรมิใหเ้อกชนไทยมำลงทนุ โดยอำจจะดงึคนของ ปตท.สผ. ไปชว่ย
และก็แตกตวัออกไปแลว้หำทนุมำลง ซึง่รัฐบำลคงตอ้งชว่ยท ำใหเ้กดิ
ขึน้มำ 

คณุวรีะพล : เมือ่กอ่นมกีำรส ำรวจถำ่นหนิใหญโ่ตพอสมควร แตรั่ฐบำลก็ไมไ่ดส้ง่เสรมิ 
ดร. ทองฉตัร : เรือ่งนีใ้หญเ่กนิไปทีเ่อกชนจะท ำไดเ้อง เอกชนตอ้งกำรประสทิธภิำพและ

กำรผลกัดนัทำงดำ้นรฐั 
คณุวรีะพล : อยำ่งคนเรยีนธรณวีทิยำทีจ่ฬุำฯ มไีมม่ำกแลว้ 
ดร. ทองฉตัร : กรมทรัพยำกรธรณีสง่คนไปเรยีนหลำยคน แตเ่ขำไมม่โีอกำส เพรำะไมม่ี

กำรลงทนุทำงฝ่ำยไทย นอกจำก ปตท.สผ. เทำ่นัน้ ภำคเอกชนก็ไม่
ลงทนุเพรำะควำมเสีย่งสงูผมวำ่คงตอ้งใหรั้ฐน ำ สมมตติัง้อยำ่ง ปตท.สผ. 
ขึน้มำอกีสกัแหง่หนึง่และแตกตวัไปสง่เสรมิใหเ้ขำมสีทิธไิดรั้บสมัปทำน 

คณุวรีะพล : เมอืงไทยน่ำจะตัง้สถำบนัพลงังำนขึน้มำ มำเลเซยีเพิง่ตัง้ TGM เป็น
สถำบนัพลงังำน เกำหลมี ีKIEJ สถำบนัญีปุ่่ นก็มวีจิยัดำ้นพลงังำน 

ดร. ทองฉตัร : เมอืงไทยยงัไมเ่อำจรงิเอำจังแต ่ปตท. ก็มสีถำบนัวจิัย มกีำรลงทนุไปมำก 
อปุกรณ ์ก็ด ีแตผ่มยังไมเ่ห็นงำนออกมำเป็นชิน้เป็นอนั 

อ. เทยีนไชย : มศีกัยภำพดมีำก เห็นออกทวีทีีว่งันอ้ย 
ดร. ทองฉตัร : ปตท. ก็รับนโยบำยจำกรัฐบำล สง่เสรมิกำรพัฒนำแตย่งัไมไ่ดเ้อำจรงิเอำ

จัง ผมคดิวำ่น่ำเสยีดำย น่ำจะสนับสนุนนักวชิำกำรจำกมหำวทิยำลยัใหม้ำ
ท ำโครงกำรเต็มที ่และให ้ปตท. ซึง่มรีำยไดส้นับสนุนกำรทำงเงนิ 

คณุวรีะพล : อยำ่งทีม่ำเลเซยีเอำคนจำกเปโตรนำสมำ ทีเ่กำหลแีละญีปุ่่ นเอำมำจำก
บรษัิทน ้ำมนั 

ดร. ทองฉตัร : เกำหลมีคีนมำอยูแ่ลว้ อยำ่งผูว้ำ่ ปตท. สมยันีต้ำมชีแ้จงนักกำรเมอืงก็แย่
แลว้ เดีย๋วก็ขอไปดงูำนตำ่งประเทศกลำยเป็นเรือ่งกำรตอบแทน 

อ. เทยีนไชย : ทำ่นมองอยำ่งไรถงึนโยบำยกำรบรหิำรพลงังำนของ ประเทศในอนำคต 
แนวทำงทีท่ ำไวถ้กูตอ้งไหม อนำคตควรจะตอ้งปรับปรงุอยำ่งไร รวมถงึ
ควำมคดิทีจ่ะจัดตัง้กระทรวงพลงังำน เพรำะวำ่ทีผ่ำ่นมำก็ยงัไมเ่ป็นกำร
รวมศนูยเ์ทำ่ไร ยงัมกีระจัดกระจำยไป ทั่วเลยคดิวำ่จับไปรวมศนูยด์ไีหม 
เพือ่จะบรหิำรพลงังำนใหเ้ป็นเอกภำพมำกขึน้ รวมถงึบทบำทของ สพช. 
ซึง่ท ำหนำ้ทีก่ ำหนดนโยบำย 

ดร.ทองฉตัร : ผมรูส้กึวำ่เรือ่งโครงสรำ้งไมใ่ชป่ระเดน็ ส ำคญั แตเ่ป็นเรือ่งคณุภำพของ
คน ของผูบ้รหิำรและนโยบำยของรัฐ ผมเชือ่วำ่เรำมมีอือยูท่ัว่ไป เพยีงแต่
เรำไมรู่จั้กใช ้แลว้ถำ้ม ีเจำ้กระทรวงบรหิำรไมเ่ป็นก็ยิง่ยุง่หนักเขำ้ไปใหญ่ 
มนัจะแกปั้ญหำตรงนีห้รอืเปลำ่ ผมมองในแง่ทีว่ำ่ถำ้รัฐบำลมกีำรจดักำรที่
ดใีนภำพรวม คอื 1) นำยกรัฐมนตรตีอ้งเป็นหวัหนำ้ทีม่คีวำมรอบรูท้ีจ่ะไป
สัง่กำรรัฐมนตร ีรัฐมนตรไีมต่ดัสนิ นำยกฯ ตอ้ง ตดัสนิไดว้ำ่จะเอำอยำ่งนี ้
ผมเชือ่วำ่นักวชิำกำรมมีำกพอเพยีงแตใ่ชเ้ขำไมเ่ต็มที ่เขำไมไ่ดแ้สดง
ฝีมอืใหเ้ต็มที ่ถำ้จะถำมวำ่จะท ำอยำ่งไรใหเ้ขำแสดงฝีมอืไดเ้ต็มที ่
ผูบ้รหิำรตอ้งจดัเวทใีหเ้ขำแสดง แตถ่ำ้มคีนทีรู่เ้รือ่งงำนจรงิ มี
ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจรงิๆ กำรตัง้เป็นกระทรวงใหมก่็ดเีหมอืนกบั



รวมกนัเป็นเอกภำพ แตผ่มเกรงวำ่เอำมำรวมแลว้จะท ำใหก้ำรบรหิำรยิง่ยุง่
หนักเขำ้ไปอกี ผมเองไมค่อ่ยมัน่ใจ ถำ้ถำมวำ่ควรตัง้กระทรวงพลงังำน
ไหม ถำ้ตำมทฤษฎดีเูหมอืนน่ำจะมแีตเ่มอืงไทยในทำงปฏบิตัผิมไมค่อ่ย
มัน่ใจ ผมวำ่คณุภำพของผูบ้รหิำรหรอืนักกำรเมอืงไมค่อ่ยมคีณุภำพก็ไมรู่ ้
จะท ำอยำ่งไร จนกวำ่เรำจะมนัีกกำรเมอืงทีด่ขี ึน้ กำรตัง้กระทรวงไมใ่ชก่ำร
แกปั้ญหำ อยูท่ีว่ำ่จะท ำอยำ่งไรใหเ้รำไดผู้บ้รหิำรรำชกำรแผน่ดนิทีด่ ีมี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ แลว้กท็ ำงำนกนัเต็มที ่

อ. เทยีนไชย : หมำยควำมวำ่รปูแบบไมส่ ำคญั 
ดร. ทองฉตัร : จะเรยีกวำ่ไมส่ ำคญักไ็มใ่ช ่แตผ่มคดิวำ่ไมใ่ชก่ำรแกปั้ญหำ วธิกีำร

แกปั้ญหำ คอืหำคนทีด่เีขำ้มำท ำงำนแมแ้ตใ่นระบบโครงสรำ้งเดมิก็ยงั
ไดผ้ลกวำ่นีห้รอืด ีขึน้ ถำ้คน ไมด่เีขยีนระบบอยำ่งไรก็ไมไ่ดผ้ล ผม
ยกตวัอยำ่งระบบบรษัิทมกีำรฝึกอบรม แลว้ก็ กำรปรับโครงสรำ้งทกุ 2 ปี 
แตเ่รำกด็วูำ่ปรับโครงสรำ้ง คนทีไ่มม่ฝีีมอืถำ้ยังอยูต่รงนัน้ก็ไมด่ ีผมมองวำ่
ประเด็นส ำคญัอยูท่ีค่นกอ่น คนดโีครงสรำ้งอำจจะไมค่อ่ยด ีกย็ัง ไปได ้
แตถ่ำ้คนดแีลว้มำปรับโครงสรำ้งใหด้กีไ็ด ้ผมคดิวำ่เรำขำดผูน้ ำทีด่ ีหวัทีด่ี
คอื คนทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ไมใ่ชด่เีพรำะซือ่สตัยส์จุรติอยำ่งเดยีว 
ตอ้งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะน ำคณะรัฐมนตรไีด ้รัฐมนตรกีต็อ้งมคีวำมรู ้
ควำมสำมำรถทีจ่ะน ำได ้ไมใ่ชถ่นัดแตห่ำเสยีงอยำ่งเดยีว 

อ. พรายพล : ตอนนีเ้ศรษฐกจิเป็นอยำ่งไร 
ดร. ทองฉตัร : ถำ้พดูถงึธรุกจิไมด่อียำ่งทีผ่มคดิ แตถ่ำ้มองในแง่วชิำกำร เศรษฐกจิอยำ่ง

นีก้ ำลงัซือ้คนอยำ่งนี ้เรำพลำดเป้ำหมำยทำงธรุกจิไปมำก ถำ้รัฐบำลไม่
ชว่ยเหลอื ก็ตอ้งป่วยไปอยำ่งนี ้ถำมวำ่ลม้ไหม ไมล่ม้ แตไ่มแ่ข็งซึง่ผูถ้อื
หุน้ก็ล ำบำก ก็ตอ้งถำมรัฐบำลวำ่อยำกใหบ้รษัิทอยำ่งนีอ้ยูร่อดหรอืเปลำ่ 
รัฐบำลจะใหป้ระเทศอยูร่อดไหม รัฐบำล ก็ตอ้งชว่ยตอ้งแปลงสมัปทำนให ้
ถำ้ท ำไปตำมขอ้ตกลงเดมิก็จะป่วยอยูอ่ยำ่งนี ้ถำ้จะแปลงสมัปทำนจะเปิด
เสร ีรัฐบำลกต็อ้งชว่ย ถำ้ไมช่ว่ยบรษัิทก็ตอ้งลม้อยูไ่มไ่ด ้ถำ้ไมช่ว่ยจะให ้
เรำชว่ยตวัเองก็ชว่ยไมไ่ดเ้พรำะผูถ้อืหุน้เดมิไมจ่ำ่ยเงนิ เพิม่ เพรำะรูว้ำ่ไม่
มอีนำคต ผูถ้อืหุน้ใหญก่็ไมรู่ว้ำ่จะจำ่ยเงนิท ำไม ในเมือ่เขำไมเ่หน็อนำคต 
มนัก ็ไมม่ปีระโยชน ์ถำ้ถำมวำ่เป็นควำมผดิของใคร ผมกว็ำ่เป็นควำมผดิ
ของผูรั้บสมัปทำนเดมิ เพรำะเขำไปเสนอเงือ่นไขเป็นตวัเลขทีเ่กนิควำม
เป็นจรงิ เพรำะอยำ่งนัน้รำยไดจ้งึหำยไปครึง่หนึง่ และรำยจำ่ยเพิม่ขึน้
มำกกวำ่ 

อ. พรายพล : มนัเป็นเพรำะวกิฤตเศรษฐกจิดว้ยหรอืเปลำ่ 
ดร. ทองฉตัร : ดว้ยครบั แตผ่มวำ่ทีห่นักทีส่ดุคอื คำดกำรณผ์ดิ ถำ้ถำมควำมเห็นผมก็เป็น

ควำมผดิของผูล้งทนุ และเขำกต็อ้งรับปัญหำไป ปัญหำคอืจะใหเ้ขำ
ลม้เลกิสญูหำยไปเลย หรอื กำรลงทนุเป็นหมืน่ๆ ลำ้นๆ ละลำยไป ท ำให ้
เศรษฐกจิฟบุ หรอือยำกจะใหเ้ขำ ฟ้ืนฟมูกี ำลงัก็ตอ้งเป็นนโยบำยภำครัฐ 
แตค่งจะถกูโจมต ีกำรเมอืงไปไมร่อด รัฐบำลมำชว่ยเอกชน แตก่ต็อ้งชว่ย
ถำ้ไมช่ว่ยมนัก็เหนือ่ย 

    อยำ่งผมชว่ยอะไรสงัคมไมไ่ดเ้ลย ผมเองยงัเอำตวัเองไมร่อดเลย ท ำ
เทำ่ทีบ่รษัิทอยูไ่ดเ้พรำะมรีำยไดเ้ขำ้มำทกุวนั และมคีำ่ใชจ้ำ่ยทกุวนั แตก่็
มกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน ตอนนีก้ ำลงัเจรจำแปลงสมัปทำนโทรคมนำคม 
ถำ้จะมคีวำมเป็นไปไดอ้ำจจะตอ้งจำ่ยเงนิชดเชยใหอ้งคก์ำรโทรศพัท์
ประมำณ 3 - 4 หมืน่ลำ้นบำท เรำตอ้งกลำยเป็นผูแ้บกภำระไปสูก้บัคนอืน่



ทีเ่ปิดเสรมีำกอ่นโดยทีเ่ขำไมต่อ้ง แบกอะไรเลย ถำ้ไมม่กีำรชว่ยเหลอื
จำกภำครัฐบรษัิทนีก้็คงไมโ่ต 

 

  

  

  

 


