เรื่องนารู. .....ที่พนักงาน ปตท.....ตองรู!
ตอนที่ 1
แมรัฐบาลไทยจะผลั กดันให การ ปตท. มีฐานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติแบบเดียวกับ
ประเทศทั้งหลายในโลก แตความเปนมาของรัฐวิสาหกิจแหงนี้ ก็สะทอนนโยบายที่ลักลั่นและมี
ลักษณะพิเศษที่ตางจากบริษัทน้ํามันแหงชาติอื่นๆ ในโลกมากทีเดียว
ประเด็นที่เห็นไดชัดเจนคือ แมรัฐบาลจะไดใหสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์บางประการอยางที่
สมควรใหกับบริษัทน้ํามันแหงชาติของรัฐ แตก็ทําภายใตขอจํากัดวา พยายามไมใหสงผลกระทบตอ
ผลประโยชนของบริษัทน้ํามันตางชาติโดยตรง เพื่อรักษาภาพของการเปนประเทศที่ใชนโยบายเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจที่ไมเคยมีการโอนกิจการของตางชาติเปนของรัฐและยังใหสิทธิกับบริษัทตางชาติ
ในสัมปทานตางๆ ใกลเคียงกับที่ ปตท.ไดรับ โดยเฉพาะทุกระดับของธุรกิจปโตรเลียม นับแตการ
สํารวจ-ขุดเจาะ กลั่น คาปลีก หรือธุรกิจตอเนื่องเพื่อใหเกิดการแขงขันกัน
การเติบโตขึ้นมาของบริษัทน้ํามันแหงชาติอยาง ปตท. จึงถือไดวาเกิดจากการพึ่งพาตัวเอง
มากพอสมควรทั้งในการสรางความเชี่ยวชาญ และสรางบุคลากรมาบริหารกิจการปโตรเลียมจน
เติบโตอยางทุกวันนี้
ในอดีต โครงสรางธุรกิจปโตรเลียมของประเทศไทย อยูภายใตการครอบงําของ บริษัท
น้ํามันตางชาติทั้งหมด มาตั้งแตยุคสมบูรณาญาสิทธิราช โดยเริ่มตนตองสั่งซื้อน้ํามันสําเร็จรูปจาก
ตางประเทศ ผานบริษัทตางประเทศ ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายอยูในประเทศไทย ในขณะนั้นมีอยู 2
บริษัท คือ บริษัทแสตนดารด แวคคัม ออยล ของ อเมริกา (ปจจุบัน คือ บริษัทเอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด) และ บริษัทรอยัลดัทซ ปโตรเลียม ของอังกฤษกับฮอลแลนด (ปจจุบัน คือ บริษัท เชลลแหง
ประเทศไทย จํากัด)
บริษัทขามชาติทั้งสองมีสัญญาสวนแบงการตลาดในลักษณะเอื้อประโยชนตอกันและกัน
ชัดเจน กลาวคือ บริษัทของอเมริกามีสวนแบงการตลาดในประเทศจีน และญี่ปุนรอยละ 80 บริษัท
ของอังกฤษกับฮอลแลนดมีสวนแบงรอยละ 20 แตบริษัทอังกฤษกับฮอลแลนดมีสวนแบงใน
ประเทศแถบอินโดจีน คือ ไทย แหลมมลายู พมา และอินเดียรอยละ 80 สวนบริษัทของอเมริกามี
สวนแบงรอยละ 20
บริษัททั้งสองรักษาระดับราคาเพื่อใหเปนไปตามสัญญา “กินแบง” ตามที่ตกลงกันไว และ
กีดกันไมใหบริษัทของคนจีนหรือคนไทยที่พยายามตั้งขึ้นมาแขงขันตองลมไป ดังนั้น ราคาน้ํามัน
ในประเทศไทยจึงถูกผูกขาดโดยบริษัทดังกลาวที่จะตั้งราคาขายเทาใด ทางราชการและประชาชนก็
ตองซื้อในราคานั้น ทําใหราคาน้ํามันในประเทศในชวงนั้นแพงมากเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก
/ หลังจากการ

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลคณะราษฎรไดใหความสําคัญกับ
การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากเห็นวาเปนยุทธปจจัยที่สําคัญของประเทศ จึงมอบหมายให นาย
วนิช ปานะนนท เปนผูดําเนินการจัดการเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิง มีการติดตอกับตางประเทศและเตรียม
งานมาประมาณ 1 ป แลวมอบหมายใหกระทรวงกลาโหมดูแลเรื่องกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง โดยจัดตั้ง
“แผนกเชื้อเพลิง” ขึ้นในกระทรวงกลาโหมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2476 และดําเนินการสั่งซื้อน้ํามัน
จากตางประเทศเขามาจําหนายใหแกสวนราชการ ทําใหสามารถซื้อน้ํามันไดถูกลงและประเทศ
สามารถประหยัดเงินไดบาง วันที่ 1 เมษายน 2480 คณะรัฐมนตรีจึงไดอนุมัติใหยกฐานะแผนก
เชื้อเพลิงขึ้นเปนกรมเชื้อเพลิง เพื่อเปดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกประชาชนดวย
เมื่อมีแนวโนมจะเกิดสงครามใหญขึ้น รัฐบาลเห็นความจําเปนที่จะตองสํารองน้ํามันที่ไวใช
จึงไดศึกษาดูงานในประเทศที่ไมมีแหลงน้ํามันของตัวเอง เชน ญี่ปุน และไดตราพระราชบัญญัติ
น้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 มีสาระสําคัญอยูสองประการ คือ
1. ผูขายจะตองมีน้ํามันสํารองไวจํานวนกึ่งหนึ่งของน้ํามันที่ขายไปในหนึ่งป
2. ใหรัฐบาลเปนผูกําหนดราคาขายน้ํามัน
เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวออกมาสรางความไมพอใจใหกับบริษัทคาน้ํามันตางชาติทั้ง
สองบริษัท โดยเมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับบริษัททั้งสองก็ประทวงดวยการหยุดดําเนินการ สงผลให
ต ล า ด โ ก ล า ห ล เ ป น เ ว ล า น า น จ น ก ร ะ ทั่ ง รั ฐ บ า ล เ ห็ น ช อ ง จึ ง สั่ ง ก า ร ใ น พ . ศ . 2483
ใหกรมเชื้อเพลิงไดสรางโรงกลั่นน้ํามันขนาดเล็กขึ้นที่ชองนนทรีย มีกําลังการกลั่น 1,000 บารเรล
ตอวัน เริ่มเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง
และสงครามมหาเอเชียบูรพา กรมเชื้อเพลิงก็สามารถจัดหาน้ํามันใหแกหนวยงานราชการ และ
ประชาชนไดดวยความเรียบรอย ถึงแมจะตองมีการปนสวนน้ํามันกัน
เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง นายเจ.เอ. อีแวน ผูชวยผูจัดการบริษัทเชลลแหงประเทศไทย
จํากัด และนายอี.พี.เจ ผูจัดการบริษัทแสตนดารดแวคคัมออยล จํากัด ที่เคยปดกิจการไป ไดรวม
เดินทางมาดวยในกลุมตัวแทนของทหารฝายสหปะชาชาติไดเดินทางเขามาประเทศไทยในฐานะผู
ชนะสงคราม และยื่นเงื่อนไขใหนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปดตลาดคาน้ํามันเสรีขึ้นมา
ใหม
หลังรัฐบาล นายควง อภัยวงศ เขามาเปนนายกรัฐมนตรี บริษัทน้ํามันตางชาติไดกลับมา
ดําเนินการคาในประเทศและใหรัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัติ น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2481 โดยอางวา
ไมเปนการคาเสรี ซึ่งรัฐบาลจําตองยินยอมตกลงเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจอยางไรขอตอรอง
พรอมกันนั้น กระทรวงเศรษฐการ (ปจจุบันคือกระทรวงพาณิชย)ไดออกหนังสือแสดง
เจตจํานงรับรองใหบริษัทตางชาติทั้งสอง มีสาระสําคัญวา
1. รัฐบาลจะไมถือวาบริษัทหรือผูแทนขายน้ํามันโดยไมมีใบอนุญาตในขณะนั้นมีความผิด
2. รัฐบาลจะไมเขาหุนสวนคาน้ํามันกับบริษัทคาน้ํามันตางประเทศ
3. การซื้อน้ํามันของรัฐบาลตองใหบริษัทมีสิทธิเขาเสนอขายดวยทุกครั้ง
/ทั้งนี้ คณะรัฐฯ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีนายควง ก็ไดมีมติใหยุบเลิกกรมเชื้อเพลิง โดยกระทรวงกลาโหมไดลง
นามสัญญาขายทรัพยสินของกรมเชื้อเพลิงที่ชองนนทรี และรานคาของเอกชนทั้งหมดใหแกบริษัท
ตางชาติทั้งสองรายทั้งหมด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2489 พรอมทั้งใหเชาที่ดินมีกําหนด 30 ป
และเมื่อหมดสัญญาใหตอไดอีก 30 ป (ซึ่งกําลังจะหมดสัญญาฉบับที่ 2 ในเร็วๆ นี้)
ในปเดียวกันนี้เอง บริษัทคาลเท็กซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัทอเมริกันที่มีสํานักงาน
ภูมิภาคในออสเตรเลีย ก็ไดเขามาประกอบกิจการคาน้ํามันเพิ่มอีก 1 ราย ทําให 3 บริษัทขามชาติ
ครองตลาดน้ํามันในประเทศไทยเบ็ดเสร็จ
ตอมา ภายใตขออางเรื่องความมั่นคง กระทรวงกลาโหมของไทย ไดเสนอคณะรัฐมนตรีชุด
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ใชนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมวา น้ํามันเชื้อเพลิงยังคงมีความจําเปน
ในทางการทหาร ไมควรพึ่งตางชาติทั้งหมด เห็นควรใหตั้งแผนกเชื้อเพลิงขึ้นใหมเพื่อกิจการของ
ทหาร โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492
ยืมเงินทุนจาก
กระทรวงการคลัง 15 ลานบาท ใชเปนทุน หมุนเวียนสําหรับซื้อน้ํามันทั้งภายนอกประเทศ ตาม
ความตองการของกองทัพ และหนวยราชการ พรอมกันนั้นไดมีการสรางคลังและถังเก็บน้ํามันขึ้นที่
ทาเรือริมคลองพระโขนง ซึ่งมีที่ดินติดตอกับทาเรือคลองเตย
เมื่อแผนกเชื้ อเพลิงไดเ ริ่มดําเนินการจัดซื้อน้ํามันจากบริษัทน้ํามันอิสระที่ไมขึ้นอยูกับ
สหรัฐอเมริกา และยุโรปทั้งสามราย ก็ไดสรางความไมพอใจอยางมาก ดวยเกรงวาแผนกเชื้อเพลิงจะ
ขายน้ํามันใหแกเอกชนและประชาชน บริษัทน้ํามันทั้ง 3 บริษัท จึงยื่น คําขอใหแผนกเชื้อเพลิงสง
รายชื่อผูขายน้ํามันตางชาติใหบริษัททราบกอนดวย
เงื่อนไข “ขออนุญาตซื้อขาย” ที่รัฐบาลไทยตองทํากับบริษัทน้ํามันตางชาติเชนนี้เทากับ
อธิปไตยทางเศรษฐกิจของไทยอยูในกํามือบริษัทน้ํามันตางชาติทั้งหมด
เหตุการณเปนเชนนี้มาจนถึง พลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต (ยศในขณะนั้น) รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงกลาโหมอดรนทนไม ไ ด จึ ง นํ า เรื่ อ งการถู ก บี บ บั ง คั บ จากบริ ษั ท น้ํ า มั น ต า งชาติ เ ข า สู
คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ใหกระทรวงการตางประเทศรับ
ไปเจรจาให มี ก ารค า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิง ได โ ดยเสรี โดยขอยกเลิ ก ข อ ผู ก พั น ที่ มี อ ยู เ ดิ ม และให
กระทรวงกลาโหมจัดตั้ง องคการเชื้อเพลิง (อชพ.) ขึ้นเพื่อดําเนินการจัดซื้อน้ํามันโดยเปดประมูล
ทั่วไป และใหบริษัทน้ํามันตางชาติมีโอกาสเขาประชุมดวย
วันที่ 1 ตุลาคม 2496 แผนกเชื้อเพลิงไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกรม เรียกวา “กรมการ
พลังงานทหาร” แตยังไมสามารถจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกพอคาและประชาชนได จนกระทั่งมี
การเจรจาขอแก ไ ขสั ญ ญา จึ ง สามารถตกลงกั น ได และมี ก ารแก ไ ขสั ญ ญาใหม เ มื่ อ วั น ที่ 26
กุมภาพันธ 2500 จึงทําใหรัฐบาลไทยสามารถคาน้ํามันแกประชาชนไดโดยเสรีในตราสินคา สาม
ทหาร และใน พ.ศ.2502 รัฐบาลไดกอสราง โรงกลั่นน้ํามันบางจากขึ้น มีกําลังการกลั่น 5,000
บารเรลตอวัน โดยเปดดําเนินการในป พ.ศ.2507 แตไมไดดําเนินการเอง กลับอนุญาตให บริษัทซัม
/มิทอินดัสเตรียล

มิทอินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น ของนาย เจ ซี ฮวง ชาวไตหวัน เชาดําเนินการและจําหนายน้ํามันให
องคการเชื้อเพลิง
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2503 รัฐบาลไดออกประกาศเชิญชวนใหมีการสรางและดําเนิน
กิจการโรงกลั่นน้ํามันครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องจากเห็นวาการนําน้ํามันดิบเขามากลั่น ณ โรง
กลั่นในประเทศนาจะเปนผลดีแกประเทศมากกวาการซื้อน้ํามันสําเร็จรูปเขามาโดยตรง ในพ.ศ.
2505 จึงมีการสรางโรงกลั่นของเอกชนขึ้น คือ โรงกลั่นของ บริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด
(ปจจุบันคือ บริษัทไทยออยล จํากัด) และโรงกลั่นของบริษัท เอสโซ แสตนดารดประเทศไทย จํากัด
(ปจจุบันใชชื่อ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด) โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน
ควบคุมดูแล และไดมีการตราพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2509 กําหนดใหผูผลิตและคา
น้ํามันตองสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
ชวงนั้น องคการเชื้อเพลิงที่ทําหนาที่จัดหาน้ํามันซึ่งไดจากโรงกลั่นที่มีอยูภายในประเทศ
ไปยั ง ตลาดค า ปลี ก เท า นั้ น ไม ส ามารถสร า งเครื อข า ยเชื่ อ มโยงจั ด หาน้ํ า มั น จากตลาดภายนอก
ประเทศโดยตรงได
หลังวิกฤติราคาน้ํามันครั้งแรกของโลกรัฐบาลจึงไดตั้งคณะกรรมการศึกษาพิจารณาราคา
น้ํามันสําเร็จรูป ณ โรงกลั่น และราคาขายปลีกของประเทศใหสอดคลองกับราคาน้ํามันดิบที่เพิ่ม
สูงขึ้น เพื่ อ ใหธุรกิ จ น้ํามันของประเทศสามารถดําเนินการต อไปได และไม ใ หมี ผลกระทบตอ
ประชาชน พรอมเรง ให มี การสํา รวจแหลงปโตรเลีย มในทะเลตั้ ง แต พ.ศ.2514 เป น ต น มา
และพบวามีกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบในอาวไทย จึงไดมีการจัดตั้ง องคการกาซธรรมชาติ ขึ้นเมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2520 เพื่อสํารวจขอรับสัมปทานการผลิต การขนสง การเก็บรักษา การซื้อขาย และ
การจําหนายกาซธรรมชาติ เปนอีกกาวหนึ่งในการสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ
แนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทน้ํามันแหงชาติ (Nation Oil Company-NOC) จึงเกิดขึ้นมา
และเปนที่มาของการจัดตั้ง การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2521 โดยใหโอน 2 หนวยงาน องคการเชื้อเพลิงและองคการกาซธรรมชาติไป
เปน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เพื่อให ปตท.เปนองคกรเดียวที่เปนกลไกของรัฐใน
การแกไขภาวะการณขาดแคลนน้ํามัน พัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
เปาหมายของการจัดตั้ง ปตท.ขึ้นมาในฐานะ “กลไกรัฐ” ดานพลังงานไมใช “กลไกชาติ”
เปนการยืนยันวา ปตท.ไมสามารถกาวลวงไปละเมิดสิทธิ์ของบริษัทน้ํามันคูแขงอื่นๆ ไดโดยตรง ซึ่ง
แตกตางจากตัวอยางมากมายที่บริษัทน้ํามันแหงชาติอื่นๆ ในโลกเมื่อมีการกอตั้งขึ้นมาก็มักใชวิธี
โอนหรือยึดทรัพยสินของบริษัทตางชาติเขามาเปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น
การโอนกิจการซึ่งมีขนาดเล็กมาก 2 หนวยงานขึ้นมาจัดตั้งประเดิมเปน ปตท.ซึง่ คิดทั้ง
ทรัพยสินและทุนแลวมีมูลคาในขณะนัน้ เพียงแค 400 ลานบาท ทําใหผูบริหารของบริษัทมีความ
/จําเปนตองเรงสราง

จําเปนตองเรงสรางบุคลากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหได ไมเชนนั้นจะไมมีทางตอสูกับ
บริษัทขามชาติที่ครองตลาดในประเทศ ซึง่ มีความพรอมเหนือกวาทุกดานไดเลย
ตราสินคาเกาแกขององคการเชื้อเพลิงคือ สามทหาร ซึ่งเปนเจาของเพลงโฆษณา “สาม
ทหารไทย สามทหารไทย ไตรรงคยิ่งใหญ.....เราสรางเพื่อไทย เราขายเพื่อไทย...เพื่อความมั่นคง....”
จึงกลายเปนตราสินคา PTT ในทุกวันนี้
นั่นหมายความวา การเติบโตของมูลคาทรัพยสินของ ปตท.ที่เห็นใหญโตในทุกวันนี้ มีการ
ใชทรัพยากรและทรัพยสินของชาติในสัดสวนที่แตกตางจากบริษัทน้ํามันแหงชาติในโลกนี้อยาง
เทียบกันไมไดเลย แมจะใชชอื่ ทํานองเดียวกัน

(เอกสารอางอิง:ปตท.ไมอยากตายก็ตองโต ของ วิษณุ โชลิตกุล)

