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This paper studies the impacts of the oil price crises on the Thai society in 

economic, social and political aspects during 1973-2000. During these years, there were 
4 periods of oil price crises as follows: 1973-1974, 1979-1980, 1990-1991, and      
1999-2000.  It is found that importing a high volume of petroleum oil to keep up with 
domestic needs of oil in the time of the country’s development caused extensive effects 
to the country each time there was an oil price crisis.  The oil price crises affected 
Thailand’s industry, agriculture and commerce, all of which need oil as a major factor   
in production. Moreover, the oil price crises also affected the Thai society. They caused 
Thai people to change their way of life and their extravagant habit of oil consumption in 
order to preserve oil.  There were also protests demanding the government to solve the 
problems caused by rising oil prices, creating political instability. 

The government’s short-termed solutions to the problems were as follows.  
The retailed prices of oil were adjusted, and the prices of consumer products were 
under the government’s control. Certain measurements of oil and electricity preservation 
were issued as well. In addition, the government also promoted substitute energy 
sources to reduce oil import as preparation for future oil crises. 

However, founding the Oil Fund as a short-termed solution to keep domestic 
retailed oil prices lower than the real prices in the world market has had bad effects on 
domestic oil consumption behavior.  Since the oil price has been lower than the real 
price, Thai people still consume oil extravagantly.  Oil preservation culture has not yet 
been seriously promoted among Thai people.  As a result, the oil price crisis has also 
had tremendous impacts on the Thai society. 
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ทัศนีพร วศิาลสุวรรณกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทที ่                   หนา 

บทนํา.... ................................................................................................................... ก 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ......................................................................... ฉ 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา ...................................................................... ช 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา...................................................................... ช 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา ........................................................................... ช 
วิธีการศึกษาคนควา .......................................................................................... ซ 
นิยามศัพทเฉพาะ.............................................................................................. ซ 
แหลงศึกษาคนควา ........................................................................................... ซ 

 

1 พัฒนาการการใชนํ้ามันและการดําเนินธุรกิจนํ้ามันของโลกและ                
ของประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 ................................................................ 1 
พัฒนาการการใชนํ้ามันและการดําเนินธุรกิจนํ้ามันของโลกกอน        

พ.ศ. 2516 ........................................................................................... 2 
การใชนํ้ามันของโลก ............................................................................ 2 

กอนการสํารวจพบแหลงนํ้ามัน ....................................................... 2 
หลังการสํารวจพบแหลงนํ้ามัน........................................................ 3 

การดําเนินธุรกิจนํ้ามันของโลก ............................................................. 5 
การกอตั้งและการดําเนินงานขององคการโอเปกกอน  พ.ศ. 2516 ................. 8 

การกอตั้งองคการโอเปก....................................................................... 8 
การดําเนินงานขององคการโอเปก......................................................... 10 

พัฒนาการการใชนํ้ามันของประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 ............................. 12 
การใชพลังงานของประเทศไทยกอนการนําเขาน้ํามัน ............................ 12 
การใชนํ้ามันของประเทศไทยหลังการนําเขาน้ํามัน ................................ 13 

การดําเนินธุรกิจนํ้ามันในประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 ................................. 15 
ดานการคาน้ํามัน ................................................................................. 15 

การดําเนินการคาน้ํามันของบริษัทน้ํามันตางชาติ ............................ 15 
การดําเนินการคาน้ํามันของรัฐบาลไทย. ......................................... 16 

ดานการผลิตน้ํามัน............................................................................... 19 
การสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศ........................... 19 



สารบัญ(ตอ) 
 
บทที ่                   หนา 

1 (ตอ)  การจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย………................................ 22 
โรงกลั่นนํ้ามันฝาง.................................................................... 23      
โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ............................................................. 24 
โรงกลั่นน้ํามันไทย ................................................................... 26 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ ................................................................ 26   

     

2 ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทยและการแกไข                
ปญหาเฉพาะหนา (พ.ศ. 2516-2523) ......................................................... 28 
วิกฤติการณนํ้ามัน (พ.ศ. 2516-2523) ......................................................... 28 

วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2516-2517)........................................ 28 
สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่1 ............... 28 
สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่1.............................................. 29 

การเพิ่มราคาน้ํามันเพ่ือชดเชยคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ตกต่ํา ...... 29 
การใชนํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองขององคการ

โอเปก ............................................................................... 29 
การลดปริมาณการผลิตและการเพิ่มราคาน้ํามันดิบของ

องคการโอเปก................................................................... 30               
การจํากัดปริมาณการจําหนายน้ํามันขององคการโอเปก ............ 31 

วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2522-2523)........................................ 31 
สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่2 ............... 31 

การเพิ่มราคาน้ํามันดิบขององคการโอเปก ระหวาง       

พ.ศ. 2518-2519 ............................................................... 31 
ความขัดแยงดานนโยบายน้ํามันขององคการโอเปก 

ระหวาง พ.ศ. 2520-2521 .................................................. 32 
สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่2.............................................. 33 

การเพิ่มราคาน้ํามันดิบสําหรับ พ.ศ. 2522................................. 33 
การตอตานการปกครองระบบกษตัริยในอิหราน ........................ 34 

สภาพของเหตุการณ.......................................................... 34 
ผลกระทบของเหตุการณตอราคาน้ํามันโลก ........................ 34 

 



สารบัญ(ตอ) 
 
บทที ่                   หนา 

2 (ตอ) ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทย (พ.ศ. 2516-2523)................ 35 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ................................................................. 37 

ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤติการณ
นํ้ามันครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2516-2517) ............................................. 37 
สถานการณนํ้ามันในประเทศกอนการใชนํ้ามันเปน

เครื่องมือตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก ................ 37 
การขอปรับขึน้ราคาจําหนายปลีกน้ํามันของบริษัท

นํ้ามันในประเทศ ......................................................... 37 
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ : วันที่ 

4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2516.............................................. 38 
สถานการณนํ้ามันในประเทศหลังการใชนํ้ามันเปน

เครื่องมือตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก ................ 40 
การลดลงของปริมาณนําเขาน้ํามันดิบ ................................ 40 
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศระหวาง 

พ.ศ. 2516-2517 ......................................................... 41 
ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤติการณ

นํ้ามันครั้งที่ 2 (2522-2523)...................................................... 42 
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศกอนวกิฤติการณนํ้ามัน

ครั้งที ่2 ระหวาง พ.ศ. 2518-2521...................................... 42 
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง 

พ.ศ. 2522-2523 ............................................................... 43 
ผลกระทบตอผูผลิต ........................................................................ 45 

ภาคอุตสาหกรรม..................................................................... 45 
ภาคเกษตรกรรม ..................................................................... 46 

ผูประกอบกิจการประมง .................................................... 46 
การขาดแคลนน้ํามันและการเพิ่มขึ้นของราคา

จําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ............................... 47 
การเพิ่มขึ้นของราคาอุปกรณการทําประมง .................. 48 

ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ............................................. 49 
ภาคพาณิชยกรรม ................................................................... 50 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

2 (ตอ)  ภาคการบริการ ........................................................................ 51 
ผูใหบริการรถโดยสารสาธารณะ ......................................... 51 
ผูใหบริการรถไฟ ............................................................... 53 
ผูใหบริการเรอืโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ................... 53 

ผลกระทบตอผูบริโภค .................................................................... 54 
ปญหาดานสินคาอุปโภคบริโภค ............................................... 54 

การกักตุนสินคาอุปโภคบริโภค .......................................... 54 
การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาอุปโภคบริโภค........................... 55 

ปญหาดานคาบริการสาธารณูปโภค.......................................... 56 
การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภค ........................................... 58 

ผลกระทบตอดุลการคาระหวางประเทศ .......................................... 59 
ผลกระทบทางดานสังคม ...................................................................... 60 

การชุมนุมประทวงอันเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ.......................... 61 
การชุมนุมตอตานสินคาราคาแพง............................................. 61 
การคัดคานการขึ้นอัตราคาโดยสารรถประจําทาง ...................... 61 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชนํ้ามันและไฟฟาของประชาชน
จากนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ................................. 62 
การกําหนดระยะเวลาใหบรกิารของสถานบันเทิง ...................... 63 

โรงภาพยนตร ................................................................... 63 
สถานบริการ...................................................................... 65 

การกําหนดระยะเวลาการใชไฟฟาโฆษณาสินคา....................... 67 
การกําหนดระยะเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน .......... 68 
การกําหนดระยะเวลาจําหนายน้ํามันของสถานีบริการ 

นํ้ามัน.............................................................................. 68 
การกําหนดใหประชาชนปฏิบัตติามกฎจราจร ........................... 69 
การกําหนดใหหนวยงานราชการและรฐัวิสาหกิจประหยัด

นํ้ามันและไฟฟา ................................................................ 70 
การรณรงคใหประชาชนประหยัดน้ํามันและไฟฟา ..................... 71 

ผลกระทบทางดานการเมือง ................................................................. 74 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

2 (ตอ)  รัฐบาลนายสญัญา ธรรมศกัดิ์ .......................................................... 74 
กรณีการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ................. 74 
กรณีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตของน้ํามันเบนซินและ

นํ้ามันดีเซล..... .................................................................. 75      
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน .............................................. 76 

กรณีการเรียกรองขอเพ่ิมอัตราคาจางแรงงาน ........................... 76 
กรณีการปรับขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา.................................... 77    

การปรับขึ้นคาไฟฟาและน้าํประปา ..................................... 77        
การคัดคานการขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา .......................... 78 
การชะลอขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา ................................... 79 

กรณีการรวมลงทุนกับบริษทัเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน ........... 79 
การทําสัญญาขยายโรงกลั่นนํ้ามันระหวางรัฐบาลกับ

บริษัทเอกชน .............................................................. 80 
การคัดคานการทําสัญญาขยายโรงกลั่นน้ํามัน..................... 80 
การอภิปรายของสภาผูแทนราษฎรกรณีการทําสัญญา

ขยายโรงกลั่นนํ้ามัน..................................................... 82 
กรณีการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ................. 83 

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท .................................................... 85 
ปญหาความขดัแยงกรณีการซื้อนํ้ามันดิบจากซาอุดิอาระเบีย..... 85 
การถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาลของพรรคกิจสังคม...... 87 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากผลกระทบของ
วิกฤติการณนํ้ามัน ระหวาง พ.ศ. 2516-2523......................................... 88 
การตราพระราชกําหนดแกไขและปองกนัภาวะการขาดแคลนน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ...................................................................... 88 
การจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง........................................................... 89 

ความเปนมาของการจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ........................... 89 
วัตถุประสงคของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง.......................................... 90 
บทบาทของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตอการกําหนดราคาจําหนาย

ปลีกน้ํามันในประเทศ............................................................... 91 

 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

2 (ตอ)  การแกไขปญหาดานคาครองชีพของประชาชน...................................... 92 
การปองกันการคากําไรเกนิควรของผูจําหนายสินคา ....................... 92 
การจัดจําหนายสินคาราคาถูกใหแกประชาชน................................. 94 

การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ................................................. 95 

 

3 ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทยและการแกไข                
ปญหาเฉพาะหนา (พ.ศ. 2533-2543) ......................................................... 96 
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่3 (พ.ศ.2533-2534) ............................................... 97 

สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่3          
(พ.ศ. 2524-2532) ......................................................................... 97 
ภาวะน้ํามันดิบลนตลาด.................................................................. 97 
การลดราคาน้ํามันดิบของประเทศผูผลตินํ้ามัน. ............................... 98 

สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่3 (พ.ศ. 2533-2534) ....................... 99 
สงครามอาวเปอรเซียระหวางอิรักและคูเวต..................................... 99 
ผลกระทบของสงครามตอราคาน้ํามันโลก ....................................... 100 

ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 ตอสังคมไทย             

(พ.ศ. 2533-2534) ......................................................................... 101 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ .......................................................... 103 

ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศ ............................... 103 
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศกอนวกิฤติการณ

นํ้ามันครั้งที ่3 ระหวาง พ.ศ. 2524-2532 ...................... 103 
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศในชวงวิกฤติการณ

นํ้ามันครั้งที ่3 ระหวาง พ.ศ. 2533-2534 ...................... 104 
ผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภค .............................................. 106 

ผลกระทบทางดานสังคม ................................................................ 108 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชนํ้ามันของประชาชน ............... 108 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาของประชาชน................ 109 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากผลกระทบ        

ของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่3 ........................................................ 110 
การปองกันการคากําไรเกนิควรของผูจําหนายสินคา ....................... 110 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

3 (ตอ)    การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ........................................... 111 
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่4 (พ.ศ.2542-2543) ............................................... 111 

สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่4        

(พ.ศ. 2535-2541) ......................................................................... 111 
สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่4 (พ.ศ. 2542-2543) ....................... 112 

การจํากัดปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบของประเทศผูผลติน้ํามัน ........... 112 
การเพิ่มปริมาณความตองการน้ํามันของโลก................................... 113 

ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 ตอสังคมไทย  
(พ.ศ. 2542-2543) ................................................................... 114 

ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ .......................................................... 114 
ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศ ............................... 114 

ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศกอนวกิฤติการณ
นํ้ามันครั้งที ่4 ระหวาง พ.ศ. 2535-2541 ...................... 114 

ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศในชวงวิกฤติการณ
นํ้ามันครั้งที ่4 ระหวาง พ.ศ. 2542-2543 ...................... 115 

ผลกระทบตอผูผลิต.................................................................. 116     
ภาคอุตสาหกรรม .............................................................. 116 
ภาคเกษตรกรรม ............................................................... 118 

ผลกระทบตอผูบริโภค.............................................................. 118 
ผลกระทบตอดุลการคาระหวางประเทศ .................................... 119 

ผลกระทบทางดานสังคม ................................................................ 120 
การรณรงคใหประชาชนใชรถยนตอยางประหยัดน้ํามัน ............. 120 
การรณรงคใหประชาชนดูแลรักษาเครื่องยนตของรถยนต.......... 121 
การรณรงคใหประชาชนใชนํ้ามันเบนซินทีเ่หมาะสมกับ

เครื่องยนต ........................................................................ 122 
ผลกระทบทางดานการเมือง ........................................................... 123 

กรณีการลดภาษีสรรพสามติของน้ํามันดีเซล ............................. 123 
กรณีความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล ....................................... 123 
กรณีการแกไขปญหาราคาน้ํามันของรัฐบาล ............................. 124 

 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

3 (ตอ)   การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที ่4 ....................................................... 125 

 
4 นโยบายและการดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันระยะยาว ..................................... 127 

นโยบายแกไขปญหาน้ํามันระยะยาวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ...................................................................................... 127 
การพัฒนาแหลงนํ้ามันและพลังงานทดแทนในประเทศ .......................... 127 
การดําเนินธุรกิจนํ้ามันในประเทศ ......................................................... 129 

การจัดตั้งองคกรของรัฐ .................................................................. 129 
การขยายกําลงัการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันเดิมและการสราง  

โรงกลั่นนํ้ามันแหงใหม............................................................. 130 
การดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันระยะยาว .................................................. 131 

การจัดตั้งหนวยงานทางดานนโยบายและการวางแผนพลังงาน .............. 131 
การจัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ............................................. 133 

สาเหตุของการจัดตั้ง ...................................................................... 133 
ปญหาการขาดองคกรปฏิบัติงานดานพลังงานที่มีเอกภาพ......... 133 
ปญหาการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป .......................... 134 
ปญหาตนทุนราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ...................... 135 

การดําเนินการจัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย....................... 135 
บทบาทของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยตอสถานการณ              

นํ้ามันในประเทศ...................................................................... 136 
การขยายกําลงัการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันเดิมและการสราง        

โรงกลั่นนํ้ามันแหงใหม ................................................................... 137 
การพัฒนาแหลงนํ้ามันในประเทศ ......................................................... 139 

การสงเสริมภาคเอกชนในการสํารวจแหลงนํ้ามัน ............................ 139 
การใหสัมปทานขุดเจาะน้ํามันแกบริษัทตางชาติ .............................. 140 

การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามัน................................................. 142 
การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติ ....................................................... 142 

การวางทอสงกาซธรรมชาติ ..................................................... 142 
การสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ ................................................ 143 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

4 (ตอ) ความรวมมือดานกาซธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน ............... 144 
การซื้อกาซธรรมชาติจากสหภาพพมา................................ 144 
การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในพ้ืนที่พัฒนารวม 

ไทย-มาเลเซีย ............................................................. 145 
การพัฒนาแหลงถานหินลิกไนต...................................................... 147 
การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียน ................................................ 148 

พลังงานแสงอาทิตย................................................................. 148 
ศักยภาพทางดานพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย......... 148 
การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยใน       

ประเทศไทย................................................................ 149 
พลังงานลม.............................................................................. 151 

ศักยภาพทางดานพลังงานลมในประเทศไทย...................... 151 
การใชประโยชนจากพลังงานลมในประเทศไทย .................. 152                       

พลังงานน้ํา .............................................................................. 153 
พลังงานความรอนใตพิภพ ....................................................... 156 

เอทานอลหรือนํ้ามันแกสโซฮอล ..................................................... 157 
การพัฒนาพลังงานทางเลือกหลัง พ.ศ. 2543 .................................. 159 

พลังงานทางเลือกจากผลผลิตทางการเกษตร............................ 159 
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ............................................................ 160 

การอนุรักษพลังงานน้ํามัน .................................................................... 161 
 

5 บทสรุป............................................................................................................. 163 
 

บรรณานุกรม ............................................................................................................ 167 
ภาคผนวก . .............................................................................................................. 194 

ภาคผนวก ก..................................................................................................... 195 
ภาคผนวก ข ..................................................................................................... 196 
ภาคผนวก ค..................................................................................................... 197 
ภาคผนวก ง ..................................................................................................... 199 



สารบัญ(ตอ) 
 

บทที ่                   หนา 

ภาคผนวก จ ..................................................................................................... 204 
ภาคผนวก ฉ..................................................................................................... 206 
ภาคผนวก ช..................................................................................................... 208 
ภาคผนวก ซ..................................................................................................... 211 
ภาคผนวก ฌ .................................................................................................... 212 
ภาคผนวก ญ .................................................................................................... 217 

ประวตัิยอผูวจัิย ......................................................................................................... 232 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
ตาราง หนา 
 1 โครงสรางการใชพลังงานของโลก ระหวาง พ.ศ. 2471-2524 .................................. 5 
 2 ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2503-2524.............................  36 
 3 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516.......................  39 
 4 ปริมาณการผลิตของโรงกลัน่นํ้ามันในประเทศหลังการลดลงของปรมิาณนําเขา

นํ้ามันดิบ ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2516-2517) ........................  40 
 5 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2516-2517 ............................... 41 
 6 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2520-2521 ............................... 43 
 7 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2522-2523 ...............................  44 
 8 ตัวอยางสินคาที่มีราคาสูงขึน้สําหรับกรุงเทพมหานคร ระหวาง  
             พ.ศ. 2515-2523 ............................................................................................. 56 
 9 ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2515-2517...........................  58 
 10 ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับกรุงเทพมหานคร ระหวาง พ.ศ. 2521–2523...................  59 
 11 ปริมาณและมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเรจ็รูปของประเทศไทย 

ระหวาง พ.ศ. 2516-2523................................................................................  60 
 12 ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2531-2543...........................  102 
 13 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2524-2531 ............................... 103 
 14 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ใน พ.ศ. 2533 ................................................ 105 
 15 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ใน พ.ศ. 2534 ................................................ 106  
 16 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศโดยเฉลี่ยตอป ระหวาง พ.ศ. 2540-2543 ......... 116    
 17 สาขาอุตสาหกรรมที่มีตนทนุการผลิตเพ่ิมขึ้นในชวงวกิฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 

(พ.ศ. 2542-2543) .......................................................................................... 117  
 18 ตัวอยางของสนิคาอุปโภคบริโภคที่มีตนทนุเพ่ิมขึ้นในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน

ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2542-2543) ............................................................................. 117 
 19 ปริมาณและมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทย

ระหวาง พ.ศ. 2540-2543................................................................................ 120 
 20 ปริมาณการผลิตนํ้ามันของโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทยใน พ.ศ. 2548................... 138 
 21 กําลังการผลิตไฟฟาจากเขื่อนเอนกประสงคที่สําคัญในประเทศไทย ........................ 154 
 
 
 



บทนํา 
 

นํ้ามัน∗ เปนพลังงานที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน และเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทุกประเทศ ทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนา 

นํ้ามันเริ่มเขามาในสังคมไทยตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว      
นํ้ามันชนิดแรก ๆ ที่เขามา คือ นํ้ามันกาด ใชจุดตะเกียงใหแสงสวาง  นํ้ามันหลอลื่น ใชสําหรับ  
เครื่องจักรในโรงสีขาวและโรงเลื่อย รวมทั้งน้ํามันเบนซิน ใชเปนแหลงพลังงานสําหรับรถยนต1     
ผูคนสวนใหญหันไปใชนํ้ามันเหลานี้รวมกับวัสดุเชื้อเพลิงแบบด้ังเดิม ซ่ึงไดแก ไมฟน ถานไม 
แกลบ นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา นํ้ามันยาง และเทียนขี้ผึ้ง ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-         
พระปกเกลาเจาอยูหัว มีการนําน้ํามันดีเซลเขามาใชในสังคมไทยอีกชนิดหนึ่ง หลังจากนั้นจึงมี 
การนําเขาน้ํามันเตาตามมา2 

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปใชนํ้ามันแทนเครื่องจักรไอน้ํา และ
ความเจริญทางดานการคมนาคมทางบกที่เพ่ิมขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา-
เจาอยูหัวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ทําใหปริมาณความตองการ
ใชนํ้ามันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ปริมาณความตองการใชนํ้ามันใน
สังคมไทยยังสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดวา ในชวงระยะเวลา 20 ป ของการพัฒนา      
ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ .ศ . 2520-2524) เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัว         
อยางรวดเร็ว มีการกระจายการผลิต ทั้งในดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ

การบริการ ความตองการใชพลังงาน∗∗ จึงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงรอยละ 9.8 ตอป คือ        
จากการใชพลังงานซึ่งมีปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบเพียง 2,760 ลานลิตร ใน พ.ศ. 2504  
เพ่ิมขึ้นเปน 17,960 ลานลิตร ใน พ.ศ. 2524  โดยที่รอยละ 75 เปนพลังงานจากน้ํามัน3    

                                          
∗
น้ํามัน (Oil) หมายถึง ผลิตภัณฑน้ํามันหรือน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ ไดแก 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันกาด  น้ํามันเครื่องบิน และกาซปโตรเลียมเหลว 
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 4-5. 
2
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 8. 
∗∗
พลังงานที่ใชคือ น้ํามัน น้ํา ถานหิน ถานไม ไมฟน ชานออย และแกลบ 

3
กระทรวงคมนาคม.  (2526, 8 เมษายน).  คค. 0205/3813 เรื่อง นโยบายมาตรการประหยัด

พลังงานในภาคการขนสง.  หนา 1. 



 ข 

นอกจากนี้ ปริมาณการใชรถยนตที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในชวงหลังการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมา คือ พ.ศ. 2512 มีรถยนต 594,385 คัน1 
เพ่ิมเปน 1,762,453 คัน ใน พ.ศ. 25222 และเพ่ิมเปน 7,167,573 คัน ใน พ.ศ. 25333 ครั้นเม่ือ
ถึง พ.ศ. 2543 มีรถยนต  20,030,220 คัน4 ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทยใชนํ้ามันใน
ปริมาณที่สูง 

นํ้ามันที่ใชในประเทศสวนใหญนําเขามาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากองคการ

โอเปก∗ ราคาน้ํามันภายในประเทศจึงผูกพันอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก เม่ือเกิดวิกฤติการณ
นํ้ามันจึงสงผลตอราคาจําหนายปลีกน้ํามันภายในประเทศดวย ทําใหประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามัน ซ่ึงเกิดขึ้น 4 ครั้ง ในระหวาง พ.ศ. 2516-2543 คือ ครั้งที่ 1 
ในชวง พ.ศ. 2516-2517 ครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2522-2523  ครั้งที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2533-2534  
และครั้งที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2542-2543 วิกฤติการณนํ้ามัน 3 ครั้งแรก เกิดจากปญหาทาง
การเมืองของประเทศผูผลิตนํ้ามัน ซ่ึงสงผลใหการผลิตนํ้ามันดิบออกสูตลาดโลกมีปริมาณลดลง
จนเกิดการขาดแคลนน้ํามันขึ้น  สวนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียที่ 
ทําใหปริมาณความตองการใชนํ้ามันในตลาดโลกเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในดาน
การผลิตและการบริโภคลดลง ประเทศผูผลิตนํ้ามันจึงลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ สงผลให
นํ้ามันขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น 

วิกฤติการณนํ้ามันแตละครั้งสงผลกระทบตอประเทศไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง  ปญหาทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการ    
อันเนื่องมาจากตนทุนทางดานน้ํามันที่สูงขึ้น รวมทั้งการขาดดุลการคาระหวางประเทศ       
เน่ืองจากน้ํามันที่ใชในประเทศสวนใหญตองนําเขามาจากตางประเทศ ในสภาวะปกติ    
ประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศปละหลายลานบาทเพื่อนําเขาน้ํามันอยูแลว                 
เม่ือเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ประเทศไทยก็ยิ่งสูญเสียเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้น

                                          
1
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2516, กันยายน).  “การขนสงและคมนาคม,” วารสารสถิติ               

รายไตรมาส.  21(3) : 39. 
2
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2526, มิถุนายน).  “การขนสงและคมนาคม,” วารสารสถิติ               

รายไตรมาส.  31(2) : 41. 
3
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2536?).  สมุดสถิติรายปประเทศไทย 2534.  หนา 200. 

4
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2545).  สมุดสถิติรายปประเทศไทย 2544.   หนา 181. 
∗
องคการโอเปก หรือ องคการของประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก (Organization of Petroleum 

Exporting Countries - OPEC) กอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503  มีสมาชิกทั้งหมด 13 ประเทศ คือ อิรัก อิหราน 
คูเวต ซาอุดิอาระเบีย เวเนซูเอลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  แอลจีเรีย เอกวาดอร  กาบอง อินโดนีเซีย ลิเบีย 
ไนจีเรีย และกาตาร แตปจจุบัน (พ.ศ. 2549) เหลือสมาชิกเพียง 10 ประเทศ ประเทศที่ถอนตัวออกจาก           
องคการโอเปกในเวลาตอมา คือ เอกวาดอร  กาบอง และอินโดนีเซีย 



 ค 

ของราคาน้ํามันในตลาดโลก ดังเชน พ.ศ. 2522 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันดิบเปนเงิน 23,855.3 
ลานบาท เม่ือถึง พ.ศ. 2523 มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นถึง 39,295.2 ลานบาท1 หรือเพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ 64.72 นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2542 ประเทศไทยนําเขาน้ํามันดิบมีมูลคา 168,984 
ลานบาท2 เม่ือถึง พ.ศ. 2543 มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นถึง 286,623 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นใน
อัตรารอยละ 69.623  

ผลกระทบทางดานสังคม คือ การดํารงชีวิตของคนไทยไดเปลี่ยนไปในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามัน เน่ืองจากตองใชนํ้ามันในราคาที่แพงข้ึน รวมทั้งยังตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการดําเนินชีวิตเพ่ือใชนํ้ามันและไฟฟาใหนอยลงตามมาตรการประหยัดน้ํามันและไฟฟาของ
รัฐบาล  นอกจากนี้ ยังตองรับภาระจากคาครองชีพที่สูงขึ้น จนทําใหเกิดการชุมนุมเรียกรองใน
สังคมเพื่อใหรัฐบาลแกไขปญหาความเดือดรอน 

ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองก็เปนผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติการณนํ้ามัน
เชนกัน  เพราะนอกจากรัฐบาลจะถูกกดดันใหเรงแกไขความเดือดรอนจากปญหาน้ํามันแลว 
รัฐบาลยังถูกวิพากษวิจารณอยางมากในการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ 
ตัวอยางเชน การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน    
ใน พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 กลายเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหรัฐบาลถูกโจมตีจากพรรค
การเมืองฝายคานอยางรุนแรง รวมทั้งยังเกิดการตอตานจากประชาชนกลุมตาง ๆ อาทิ    
องคกรนักศึกษา และสหภาพแรงงาน4 เปนตน สงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองของ
รัฐบาลในขณะนั้นเปนอยางมาก  เปนเหตุใหพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ตองประกาศลาออก
จากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในที่สุด 

การแกไขปญหาวิกฤติการณนํ้ามันแตละครั้ง รัฐบาลไดดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาหลายประการ ดังเชน พ.ศ. 2522 รัฐบาลใชมาตรการประหยัดไฟฟา โดยใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใชเครื่องใชไฟฟาเทาที่จําเปน5 และลดเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน6  

                                          
1
“ปโตรเลียม,” (2524, มีนาคม).  รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  14(3) : 22. 

2
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2542.  

หนา IV. 
3
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2543.  

หนา II. 
4
กฤชติน สุขศิริ.  (2545).  ความขัดแยงทางการเมืองในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์              

ชมะนันทน.  หนา 112. 
5
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2522, 28 กุมภาพันธ).  สร. 0202/ว.30 เรื่อง การปองกัน      

การขาดแคลนน้ํามัน.  หนา 1. 
6
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2522, 3 พฤษภาคม).  สร. 0202/ว.79 เรื่อง การปองกัน       

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.  หนา 1. 



 ง 

ใน พ.ศ. 2523 รัฐบาลจํากัดระยะเวลาการใหบริการของสถานบริการตาง ๆ เชน สถานเตนรํา 
สถานอาบน้ํา หรืออบตัว1 เปนตน  รวมทั้งใหสถานีบริการน้ํามันงดจําหนายน้ํามันในวันอาทิตย2 

นอกจากนี้ ยังจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นใน พ.ศ. 2522∗ เพ่ือควบคุมราคาจําหนายปลีก
นํ้ามัน3 รวมทั้งตรึงราคาสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันในระยะยาว ดวยการพัฒนา   
แหลงนํ้ามันภายในประเทศเพื่อลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ  โดยเริ่มกําหนดแนวทาง
การพัฒนาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)4 ตอมา  
ใน พ.ศ. 2524  มีการพบแหลงนํ้ามันที่มีปริมาณมากพอ และคุมคาตอการผลิตในเชิงพาณิชย
เปนครั้งแรกที่บริเวณแหลง “สิริกิติ์” จังหวัดกําแพงเพชร5 ปจจุบันประเทศไทยพบแหลงน้ํามัน

เพ่ิมขึ้นอีกหลายแหงทั้งบริเวณอาวไทยและบนบก∗∗       
รัฐบาลยังไดจัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทยขึ้น ใน พ.ศ. 25216 เพ่ือเปนองคกร

ของรัฐในการพัฒนาธุรกิจปโตรเลียมและแกไขปญหาน้ํามันของประเทศ ซ่ึงดําเนินงานมา
จนกระทั่งถึงปจจุบัน  รวมทั้งยังไดสรางโรงกลั่นนํ้ามันและขยายกําลังการผลิตใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือลด  

                                          
1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะ             

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2523, 2 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 97 ตอนที่ 185.          
หนา 1-4. 

2
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2523 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะ             

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2523, 13 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 97 ตอนที่ 192.        
หนา 7-8. 

∗
พ.ศ. 2534 รัฐบาลเปลี่ยนมาใชระบบราคาน้ํามันลอยตัว โดยยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามัน

เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันเตา เหลือเพียงกาซปโตรเลียมเหลวที่ยังคงมีการควบคุมราคาอยู 
ปจจุบันกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจึงใชในการรักษาระดับราคาของกาซปโตรเลียมเหลวเปนหลัก 

3
ฐากูร จุลินทร.  (2536).  ผลกระทบของนโยบายน้ํามันเสรี.  หนา 32. 

4
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (2520).  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524).  หนา 179. 
5
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 88. 
∗∗
แหลงน้ํามันบริเวณอาวไทย เชน แหลงนางนวล บัวบาน ทานตะวัน เปนตน สวนบริเวณบนบก 

เชน แหลงปรือกระเทียม จังหวัดพิษณุโลก แหลงบึงหญา และบึงมวง จังหวัดสุโขทัย เปนตน 
6
“พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521,” (2521, 28 ธันวาคม).            

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 95 ตอนที่ 152.  หนา 1-26. 
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ปริมาณการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ  ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามัน

ทั้งสิ้น 8 แหง∗ 
อน่ึง รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติและถานหิน ซ่ึงผลิตไดจาก         

แหลงภายในประเทศ และสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย 
ลม และน้ํา รวมทั้งนําผลผลิตทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานเพื่อทดแทนการใชนํ้ามัน 
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหมีการอนุรักษและประหยัดพลังงาน โดยการประชาสัมพันธเพ่ือสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานใหแกประชาชน1  

อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาน้ํามันในระยะยาวยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร เน่ืองจาก       
นํ้ามันที่ผลิตไดจากแหลงภายในประเทศ ยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการใช

ภายในประเทศ∗∗ อีกทั้งพลังงานทดแทนน้ํามันโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย 
ลม และนํ้าก็ยังไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย เ น่ืองจากมีขอจํากัดในการนํามาใช     

ประโยชน∗∗∗ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงยังคงนําเขาน้ํามันในปริมาณที่สูง ที่สําคัญประชาชนยัง      
มีพฤติกรรมการใชนํ้ามันที่ฟุมเฟอย ทําใหปญหาจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ยังคงเปนปญหาสําคัญ
ที่สงผลกระทบตอสังคมไทยเรื่อยมา 

 นํ้ามันเปนพลังงานหลักที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ดังนั้น วิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้น จึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอประเทศไทยอยางกวางขวาง
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบ
ของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทย โดยกําหนดชวงเวลาที่ พ.ศ. 2516-2543 ซ่ึงครอบคลุม  
การเกิดวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 4 ครั้ง  

                                          
∗
1) โรงกล่ันน้ํามันฝาง  2) โรงกล่ันน้ํามันบางจาก  3) โรงกล่ันน้ํามันไทย  4) โรงกล่ันน้ํามันเอสโซ  

5) โรงกล่ันน้ํามันสตารปโตรเลียม  6) โรงกล่ันน้ํามันระยอง  7) โรงกล่ันน้ํามันทีพีไอ  และ 8) โรงกล่ันน้ํามัน
ระยองเพียวรีไฟน 

1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2540).  แนวทางการพัฒนาพลังงานในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา 4-5. 
∗∗
ใน พ.ศ. 2543 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ํามันดิบจากแหลงภายในประเทศได 3,368 ลานลิตร 

ในขณะที่นําเขาน้ํามันดิบถึง 39,242 ลานลิตร   
∗∗∗

ขอจํากัดของพลังงานแสงอาทิตย คือ เซลลแสงอาทิตยมีราคาสูง ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยมีราคาสูงกวาตนทุนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน  พลังงานลมมีขอจํากัด คือ  พ้ืนที่สวนใหญ
ของประเทศไทยมีความเร็วลมต่ํากวา 4 เมตรตอวินาที ซึ่งไมเหมาะสําหรับการผลิตไฟฟา และพลังงานน้ํา    
มีขอจํากัด คือ การสรางเขื่อนสําหรับกักเก็บน้ําเพ่ือใชในการผลิตไฟฟาสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เนื่องจาก
ตองทําลายพื้นที่ปาไม และยังกระทบตอประชาชนจํานวนมากที่อาศัยอยูบริเวณพ้ืนที่ที่มีการสรางเขื่อน      
ซึ่งตองพากันยายถิ่นฐานบานเรือน     



 ฉ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามัน   

ที่มีตอสังคมไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในชวง พ.ศ. 2516-2543           
แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนํ้ามัน ซ่ึงผูวิจัยสามารถนํามาใช 
เปนสวนประกอบในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก 

 
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสาํรวจขุดเจาะ  

และผลตินํ้ามันในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  ปริญญานิพนธ ศศ.ม.  
(ประวตัิศาสตรไทย).  กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

งานวิ จัยฉบับ น้ีศึกษาถึ งการพัฒนาแหลง นํ้ า มันภายในประเทศไทยตั้ งแต            
พ .ศ .  2461-2526 ผลการศึกษาพบวา  มีการเรงรัดใหสํารวจและพัฒนาแหลง นํ้ามัน
ภายในประเทศ หลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามันถึง 2 ครั้ง ในชวง พ.ศ. 2516-2523   

 
ทวี พาณิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  บทบาทของบรรษัทน้าํมันขามชาตทิี่มีตอ            

อุตสาหกรรมน้ํามันของประเทศไทย.  ปริญญานพินธ ร.ม. (ความสัมพันธระหวางประเทศ) 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.   

งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับบรรษัทน้ํามันขามชาติ
ของชาวตางชาติ ตั้งแต พ.ศ. 2421-2524  ผลการศึกษาพบวา การพึ่งพาบรรษัทน้ํามันขามชาติ
ของรัฐบาลไทยนั้น ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศมหาอํานาจ และ
ความชํานาญดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมน้ํามันของชาวตางชาติ 

 
ปรเมสฐ บุญศรี.  (2533).  ผลกระทบของนโยบายการคาภายในและภายนอก 

ประเทศที่มีผลตอระดับราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม : ศกึษากรณีของประเทศไทย ในชวงป                 
พ.ศ. 2503-2530.  ปริญญานิพนธ วท.ม. (เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   

งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาถึงนโยบายการคาน้ํามันภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพล
ตอระดับราคาน้ํามันของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2503-2530 ผลการศึกษาพบวา นโยบาย
ทางดานน้ํามันขององคการโอเปกเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับราคานําเขาน้ํามัน และราคา
จําหนายปลีกน้ํามันของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายทางดานน้ํามันของรัฐบาลไทยที่ควบคุม
ราคาน้ํามันในประเทศ ก็มีอิทธิพลตอราคาจําหนายปลีกน้ํามันของประเทศไทยดวยเชนกัน 
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โสภณ สุภาพงษ.  (2534).  การจัดการดานพลังงานเพื่อลดผลเสียหายตอเศรษฐกจิ
ไทยเนื่องจากวิกฤติการณนํ้ามัน.  เอกสารวิจัยสวนบุคคลในลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.        

งานวิจัยฉบับน้ีศึกษาและเปรียบเทียบถึงมาตรการในการแกไขปญหาจากวิกฤติการณ
นํ้ามัน ระหวางประเทศตาง ๆ กับประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2516–2534 ผลการศึกษาพบวา 
หลายประเทศมีมาตรการประหยัดพลังงานและพัฒนาแหลงพลังงานใหม ๆ ในขณะท่ี     
ประเทศไทยก็มีการใชพลังงานทดแทนน้ํามัน เชน กาซธรรมชาติ และถานหิน เปนตน ทั้งนี้   
เพ่ือลดการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังนําระบบราคาน้ํามันลอยตัว 
มาใชเพ่ือใหตลาดน้ํามันในประเทศมีการแขงขันอยางเสรี  

 
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1. เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
2. เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
3. เพ่ือศึกษาถึงวิธีการและผลของการแกไขปญหาจากวิกฤติการณนํ้ามันของ 

รัฐบาลไทย ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
1. ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
2. ทําใหทราบถึงผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
3. ทําใหทราบถึงวิธีการและผลของการแกไขปญหาจากวิกฤติการณนํ้ามันของ

รัฐบาลไทย ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 
4. ขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายแกไขวิกฤติการณ

นํ้ามันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
การศึกษาคนควาในครั้ ง น้ี จะศึกษาถึงสาเหตุ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ        

สังคม  และการเมือง ตลอดจนวิธีการและผลของการแกไขปญหาน้ํามันของรัฐบาลไทยที่เกิด
จากวิกฤติการณ นํ้ามันทั้ ง 4 ครั้ ง ในระหวาง  พ .ศ .  2516-2543 คือ ครั้ งที่  1ในชวง               
พ.ศ. 2516-2517 ครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2522-2523 ครั้งที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2533-2534  และ  
ครั้งที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2542-2543  
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ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ  ศึกษาถึงการเพิ่มขึ้นของราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศ ระดับราคาสินคาและบริการ รวมทั้งการขาดดุลการคาระหวางประเทศ ผลกระทบ
ทางดานสังคม ศึกษาถึงการชุมนุมเรียกรองในสังคมเพื่อใหรัฐบาลแกไขปญหาจากน้ํามัน และ
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยที่เปลี่ยนไปในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันจากการปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดน้ํามันและไฟฟาของรัฐบาล ผลกระทบทางดานการเมือง ศึกษาถึงปญหา
ในดานเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลที่เกิดจากวิกฤติการณนํ้ามัน 

 
วิธีการศึกษาคนควา 

ผูวิ จัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารชั้นตน ทั้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี และ         
ราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งเอกสารชั้นรอง ทั้งหนังสือ งานวิ จัย วิทยานิพนธ วารสาร 
หนังสือพิมพ รวมทั้งขอมูลออนไลน หลังจากนั้น นําขอมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางประวัติศาสตร แลวจึงเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

วิกฤติการณนํ้ามัน (Oil Crisis, Oil Shock, Fuel Shock) คือ เหตุการณที่เกิดภาวะ
นํ้ามันขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นมากในตลาดโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลกันระหวาง
ความตองการใชและปริมาณการผลิตน้ํามัน ความไมสมดุลกันนี้มีสาเหตุสําคัญมาจากภาวะ
สงคราม รวมทั้งการกําหนดนโยบายการผลิตและการตลาดขององคการโอเปกซึ่งเปนผูผลิต
นํ้ามันรายใหญของโลก ทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจนเกิดเปนวิกฤติการณ
นํ้ามัน 

 
แหลงศึกษาคนควา 

1. หองวารสารและหนังสือพิมพ สํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
2. สํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 
3. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี 
4. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6. สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
7. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
8. หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
9. หองสมุดสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
10. หองสมุดรัฐสภา 

 



บทที่ 1 
พัฒนาการการใชนํ้ามันและการดําเนินธุรกิจนํ้ามันของโลก 

และของประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 
 

นํ้ามันเปนพลังงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
ของโลก  โดยเฉพาะมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน ตั้งแตเร่ิมมีการนํา
นํ้ามันมาใชในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมน้ํามันก็เติบโตขึ้น
พรอมกับปริมาณความตองการใชนํ้ามันของโลกที่เพ่ิมขึ้นโดยตลอด และมีความเกี่ยวพัน
โดยตรงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทุกประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว
และประเทศที่กําลังพัฒนา 

ประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
เจาอยูหัว นับแตน้ันมาการใชนํ้ามันก็แพรหลายมากขึ้น และกลายเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิตของคนไทยและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดานการผลิต ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ         
และการคมนาคมขนสง รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานการบริโภค ที่สําคัญคือการใชนํ้ามัน
เปนพลังงานสําหรับรถยนต ทําใหปริมาณการใชนํ้ามันเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง แตเน่ืองจาก
ประเทศไทยตองนําเขาน้ํามันเปนหลัก ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงาน และเพ่ือ
ลดปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนใหมีการสํารวจแหลง
นํ้ามันและดําเนินการจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามันภายในประเทศ เพ่ือลดการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามัน
สําเร็จรูปจากตางประเทศ   

กอนที่จะกลาวถึงผลกระทบที่ไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามัน จําเปนตองศึกษาถึง
พัฒนาการการใชนํ้ามันและการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งของโลกและของประเทศไทยกอน       
เพ่ือเชื่อมโยงใหเขาใจถึงผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามันไดดียิ่งขึ้น 
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1. พัฒนาการการใชน้ํามันและการดําเนินธุรกิจน้ํามันของโลกกอน พ.ศ. 2516 
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย อีกทั้งยังเปนปจจัยพ้ืนฐานของ

การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของโลก พลังงานที่นํามาใช
สําหรับดําเนินกิจกรรมดังกลาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีอยูหลายประเภท เชน ถานไม ฟน 
นํ้ามันจากพืช นํ้ามันจากสัตว  ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ และชีวมวล เปนตน นํ้ามันเปน
พลังงานที่มีปริมาณการใชมากกวาพลังงานชนิดอ่ืน ๆ อีกทั้งยังมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของโลกมากที่สุด 

นํ้ามัน คือ ปโตรเลียม∗ ชนิดหนึ่ง เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน (ธาตุไฮโดรเจน
รวมกับธาตุคารบอน) ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากซากพืชซากสัตวที่ทับถมสะสมกัน       
กับเศษหินดินทรายและจมอยูใตดินเปนเวลาหลายลานป จนเกิดเปนน้ํามันดิบที่สามารถนําไป

แปลงเปนพลังงาน∗∗ เพ่ือใชประโยชนสําหรับขับเคลื่อนยานพาหนะและเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ปจจุบันน้ํามันที่ผลิตขึ้นมาสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง นอกจาก
ประโยชนในรูปของพลังงานแลว วัตถุดิบที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันยังสามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) ที่สกัดหรือแปรเปลี่ยนวัตถุดิบจากน้ํามันให
เปนสารเคมีเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน ยางสังเคราะห     
เสนใยสังเคราะห พลาสติก เครื่องสําอาง สีทาบาน ผงซักฟอก สบูเหลว ปุย และยางมะตอย
สําหรับราดถนน เปนตน นํ้ามันจึงกลายเปนปจจัยหลักสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยและทําให
เศรษฐกิจของโลกเกิดการพัฒนา 

1.1 การใชนํ้ามันของโลก 
1.1.1 กอนการสํารวจพบแหลงนํ้ามัน 
ในสมัยโบราณกอนที่นํ้ามันจะกลายเปนพลังงานที่มีความสําคัญตอสังคมโลกนั้น 

มนุษยไดอาศัยแรงงานคนและแรงงานสัตวในกิจกรรมตาง ๆ เชน ยกของ บรรทุกของ        
และการเดินทาง เปนตน อีกทั้งยังนําวัสดุเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่หาไดใกลตัวมาใชใน          
การดํารงชีวิต ทั้งการหุงตมอาหาร ใหแสงสวาง และใหความอบอุนแกรางกาย วัสดุเชื้อเพลิง
ดังกลาว ไดแก ไมฟน ถานไม แกลบ และน้ํามันพืช  เชน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา นํ้ามันละหุง 

                                          
∗
ปโตรเลียม แบงออกไดหลายชนิด คือ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และกาซธรรมชาติเหลว 
∗∗
พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงานได (ความหมายตาม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) หรือ หมายถึง พลังตางๆ ที่นํามาใชใหเกิดเปนงาน เชน 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ไมฟน แกลบ กากออย ชีวมวล ลม (หมุนกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟา)             
น้ํา (ปลอยน้ําจากเขื่อนหมุนกังหันเพ่ือผลิตไฟฟา) และแสงอาทิตย (ใชเซลลแสงอาทิตยเพ่ือผลิตไฟฟา) 
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รวมทั้งนํ้ามันจากสัตว เชน ไขปลาวาฬ และขี้ผึ้ง1 เปนตน นอกจากนี้ ลมและน้ําก็เปนพลังงานที่
สําคัญเชนกัน กลาวคือ คนสมัยโบราณใชพลังงานจากลมชวยดันเรือเดินสมุทรใหขับเคลื่อน   
ไปในทะเล  ใชพลังงานน้ําในการหมุนกังหันนํ้าและเครื่องจักรในโรงสีขาว  ตลอดจน         
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ซ่ึงมักตั้งอยูใกลนํ้าตกหรือเขื่อนที่กั้นแมนํ้าสายใหญ2     
ครั้นในชวง พ.ศ. 2243-2343 วิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีของโลกมีมากขึ้นโดยลําดับ     
ถานหินกลายเปนพลังงานที่ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนเรือยนต รถไฟ และใชใน
อุตสาหกรรมเหล็ก3 

สําหรับนํ้ามันน้ัน ผูคนในดินแดนเปอรเซีย เมโสโปเตเมีย อียิปต อาณาจักรโรมัน 
และจีน รู จักนํามาใชประโยชนสําหรับใหความรอนและแสงสวางตั้งแตอดีตแลว ดังเชน        
ชาวเมโสโปเตเมียใช นํ้ามันเชื่อมประสานกอนอิฐสําหรับการกอสรางกําแพงรอบเมือง          
เพ่ือปองกันขาศึก  ชาวอียิปตโบราณใชนํ้ามันสําหรับหลอลื่นลอและเพลาของรถมา สวนชาวจีน
ใชนํ้ามันสําหรับจุดตะเกียงตามบานเรือน4 นํ้ามันที่นํามาใชประโยชนดังกลาว เปนน้ํามันที่พุง
ขึ้นมาสูผิวโลกหรือขุดพบในหลุมตื้น ๆ5 เทานั้น  

การใชนํ้ามันในขณะนั้นยังไมแพรหลาย เน่ืองจากมีปญหาทางดานเทคโนโลยีใน
การสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน รวมทั้งปญหาทางดานการขนสงลําเลียงน้ํามัน ซ่ึงถือเปนอุปสรรค
สําคัญที่ทําใหการใชประโยชนจากน้ํามันสามารถทําไดในบริเวณที่ใกลเคียงกับแหลงนํ้ามัน
เทานั้น จากสาเหตุดังกลาวจึงยังไมมีผูใดใหความสนใจสํารวจแหลงนํ้ามันอยางจริงจัง ดังนั้น 
พลังงานที่ใชสําหรับใหแสงสวางและหลอลื่นเครื่องจักร จึงมาจากน้ํามันพืชและน้ํามันจากสัตว
เปนหลัก 

1.1.2 หลังการสํารวจพบแหลงนํ้ามัน 
ใน พ.ศ. 2402 มีการสํารวจพบแหลงนํ้ามันและนํามาใชในเชิงพาณิชยเปน      

ครั้งแรกที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย (Pensylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนายเอดวิน ลอเรนทีน 

                                          
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 2. 
2
จรวย บุญยุคล และคนอื่น ๆ.  (2529).  พลังงาน.  หนา 102. 

3
ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา 17. 

4
ตติยา ใจบุญ.  (2545).  วิกฤตการณน้ํามันโลก : กับชะตากรรมของมนุษยในวิถีบริโภคนิยม.  

หนา 15-16. 
5
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  รอบรูเรื่องปโตรเลียม : เรื่องราวของอุตสาหกรรม

น้ํามันและกาซในประเทศไทย.  หนา 10. 
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เดรก (Edwin Laurentine Drake)∗ เปนผูริเริ่มในการขุดเจาะ และสามารถนําน้ํามันขึ้นมาไดเปน
คนแรกดวยการขุดเจาะในระดับความลึกที่ 69 ฟุต1 นับเปนการเริ่มตนของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ตั้งแตน้ันเปนตนมา 

ดวยคุณสมบัติของน้ํามันที่มีสถานะเปนของเหลว สามารถไหลไปตามทอสง 
นํ้ามันไดสะดวก ใชกับเครื่องจักรเครื่องยนตไดงาย และไมมีกากหลงเหลืออยูหลังจาก         
การเผาไหมแลว2 ผูคนจึงหันมานิยมใชนํ้ามันกันมากขึ้น ทําใหถานหินซึ่งเคยเปนพลังงานหลัก
เริ่มลดความสําคัญลงไป ทั้งน้ีเปนเพราะกระบวนการผลิตน้ํามันกอใหเกิดมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวาการผลิตถานหิน นอกจากนี้ นํ้ามันยังใหพลังงานตอหนวยน้ําหนักที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวาการใชถานหิน ดวยคุณสมบัติของน้ํามันดังกลาว ทําใหอุตสาหกรรมน้ํามัน
ของสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว  และสหรัฐอเมริกายังกลายเปนประเทศผูผลิตนํ้ามันที่
สําคัญของโลกดวย 

ใน พ.ศ. 2443 มีการพัฒนาประดิษฐรถยนตจากที่เคยใชระบบไอน้ํามาเปนรถยนต
ที่ใชเครื่องยนตโดยอาศัยนํ้ามันเปนแหลงพลังงาน และตอมายังมีการพัฒนาสรางเครื่องจักรกล 
ที่ใชนํ้ามันในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 นํ้ามัน
กลายเปนยุทธปจจัยสําคัญของกองทัพ โดยเปนพลังงานขับเคลื่อนเรือยนตแทนถานหิน 

หลังสงครามโลกครั้ งที่  2  สิ้นสุดลง  การใช นํ้ า มันเ พ่ิมขึ้นอย างรวดเร็ ว          
หลายประเทศจําเปนตองใชนํ้ามันเปนปจจัยสําคัญในการบูรณะประเทศ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ถูกทําลายเสียหายในระหวางที่เกิดสงคราม  อีกทั้งประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป 
และญี่ปุนก็มีการเดินทางโดยรถยนตที่แพรหลายมากขึ้น เห็นไดจากในชวง พ.ศ. 2493-2498 
ปริมาณการผลิตถานหินของประเทศในทวีปยุโรปและญี่ปุนลดลงเรื่อย ๆ3 ในขณะที่เร่ิมนําเขา
นํ้ามันมากขึ้น สวนประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทวีป    

                                          
∗
เดรกเกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2362  ในมลรัฐนิวยอรก ทํางานมาหลายอาชีพโดยเฉพาะ

ลูกเรือกลไฟและนายตรวจรถไฟ ซึ่งเปนอาชีพที่ทําใหเขาสนใจในการขุดเจาะหาน้ํามันเพ่ือนํามากลั่นเปน
น้ํามันกาด เดรกไดกอต้ังบริษัทน้ํามันเซเนกา (Seneca Oil Company) โดยเชาที่ดินของบริษัทหินน้ํามันแหง
เพนซิลวาเนีย (Pensylvania Rock Oil Company) ซึ่งเปนบริษัทแมที่เขามีหุนอยูเพ่ือใชในการขุดเจาะน้ํามัน 
ดวยความพยายามของเดรก ทําใหเขาสามารถขุดเจาะและนําน้ํามันขึ้นมาไดสําเร็จเปนคนแรก ในวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2402  เดรกถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2423 ขณะมีอายุได 61 ป  
              1สาธิต เถรแกว.  (2541).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขาน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินของ
ประเทศไทย.  หนา 31. 

2
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.        

หนา 3-4. 
3
Horst Mendershaesen.  (1976).  Coping with the Oil Crisis.  p. 7. 



 
 
 

5 

ละตินอเมริกา และทวีปแอฟริกา1 ก็มีความตองการใชนํ้ามันในปริมาณที่สูงขึ้นเชนกัน ทั้งนี้เปน
การใชนํ้ามันในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ นํ้ามันจึงเปนพลังงาน
สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เชน การขนสงและการคมนาคม ทําใหสัดสวน
การใชถานหินของโลกมีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่สัดสวนการใชนํ้ามันของโลกมีมากขึ้น
ตามลําดับ ดังตาราง 1 อน่ึง ความสามารถในการจัดสงนํ้ามันของบริษัทน้ํามันไปยังประเทศ
กําลังพัฒนาตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น ก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศกําลังพัฒนานําเขาน้ํามัน
เพ่ิมขึ้น 

 
ตาราง 1  โครงสรางการใชพลังงานของโลก ระหวาง พ.ศ. 2471-2524 
                                                                                       (หนวย : ลานตันน้ํามัน) 

ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาต ิ อ่ืน ๆ 
ป 

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 
2471 858.4 74 185.6 16 34.8 3 81.2 7 
2481 867.0 68 267.8 21 76.5 6 63.7 5 
2491 986.1 57 467.1 27 138.4 8 138.4 8 
2501 1,316.0 47 924.0 33 308.0 11 252.0 9 
2511 1,560.6 34 1,927.8 42 826.2 18 275.4 6 
2521 1,805.0 27 3,075.1 46 1,270.1 19 534.8 8 
2524 1,757.9 27 2,930.0 45 1,302.2 20 520.9 8 

 
ที่มา:  ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา 6. 
 

1.2 การดําเนินธุรกิจนํ้ามันของโลก 
หลังจากมีการสํารวจพบแหลงนํ้ามันในบริเวณมลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกาตั้งแต พ.ศ. 2402 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาก็ไดขยายการสํารวจหาแหลงนํ้ามัน
ภายในประเทศ  และนําน้ํามันขึ้นมาใชประโยชนมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากจะเปนการขยายพื้นที่
การผลิตนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมปริมาณการจําหนายน้ํามันในประเทศแลว สหรัฐอเมริกายังสงนํ้ามันเปน
สินคาออกเพื่อไปจําหนายในทวีปยุโรปอีกดวย 

เ ม่ือปริมาณการใช นํ้ามันของโลกสูงขึ้น สหรัฐอเมริกาก็ เกรงวาแหลง นํ้ามัน
ภายในประเทศจะหมดไป จึงสนับสนุนใหบริษัทน้ํามันของตนออกไปสํารวจแหลงนํ้ามันภายนอก

                                          
1
Peter R. Odell.  (2520).  Oil and World Power : Background to the Oil Crisis =               

โลกน้ํามัน : ภูมิหลังวิกฤติการณน้ํามันโลก.  วนาศรี สามนเสน แปล.  หนา 150. 
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ประเทศตั้งแต พ.ศ. 2463 เปนตนมา1 นอกจากสหรัฐอเมริกาแลว ประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่
มีอาณานิคมโดยเฉพาะอังกฤษและเนเธอรแลนด ตางก็แขงขันกันสํารวจหาแหลงนํ้ามันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่เปนดินแดนอาณานิคมของตนเอง จนเกิดเปนอุตสาหกรรมน้ํามัน
ที่ดําเนินการระหวางประเทศในลักษณะของบริษัทน้ํามันนานาชาติหรือบริษัทน้ํามันขามชาติที่มี
ขอบขายและความสัมพันธเกี่ยวของกับหลายประเทศ 

การดําเนินธุรกิจนํ้ามันในรูปของบริษัทน้ํามันขามชาติน้ีครอบคลุมไปทั่วโลก ถึงแม
บริษัทสาขาในหลายประเทศปฏิบัติงานดวยบุคคลหลายสัญชาติ แตผูบริหารสวนใหญมาจาก
บริษัทน้ํามันของประเทศอุตสาหกรรมเพียงไมกี่ประเทศเทานั้น2 คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
เนเธอรแลนด บริษัทน้ํามันขามชาติขนาดใหญที่มีอิทธิพลในการดําเนินการขุดเจาะและจําหนาย
นํ้ามันยังนอกประเทศมีทั้งหมด 7 บริษัท หรือที่เรียกวา “บริษัทเจ็ดพี่นอง” (Seven Sisters)3 
ดังตอไปน้ี 

 
1. บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวเจอรซ่ี หรือบริษัทเอ็กซอน   
      (Standard Oil of New Jersey, Exxon) 
2.   บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรค หรือบริษัทโมบิล  
      (Standard Oil of New York, Mobil) 
3.   บริษัทแสตนดารดออยลแหงแคลิฟอรเนีย หรือบริษัทเชฟรอน 
      (Standard Oil of California, Chevron) 
4. บริษัทกลัฟออยล  (Gulf Oil Corporation, Gulf) 
5.   บริษัทเทก็ซัสออยล หรือบริษัทเท็กซาโก  (Texas Oil Company, Texaco) 
6.   บริษัทรอยัลดัทช-เชลล หรือบริษัทเชลล   
      (The Royal Dutch-Shell Group, Shell) 
7. บริษัทบริตชิปโตรเลียม หรือบริษัท บี.พี                     
      (British Petroleum Company, B.P.) 
 

บริษัทน้ํามัน 5 บริษัทแรกเปนของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทแสตนดารดออยลแหง   
นิวเจอรซ่ี บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรค และบริษัทแสตนดารดออยลแหงแคลิฟอรเนีย  
เปน 3 บริษัทที่แยกกิจการมาจากบริษัทแสตนดารดออยลเดิมของตระกูลร็อคกี้เฟลเลอร 

                                          
1
Abdulaziz Al. Sowayegh.  (1984).  Arab Petro-Politics.  p. 14.  

2
Peter R. Odell.  (2520).  Oil and World Power : Background to the Oil Crisis =                 

โลกน้ํามัน : ภูมิหลังวิกฤติการณน้ํามันโลก.  วนาศรี สามนเสน แปล.  หนา 4. 
3
Abdulaziz Al. Sowayegh.  (1984).  op. cit.  p. 6. 
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(Rockefeller) ซ่ึงเลิกกิจการไป สวนบริษัทรอยัลดัทช-เชลล เปนบริษัทที่รวมลงทุนระหวาง
อังกฤษและเนเธอรแลนด โดยเนเธอรแลนดเปนผูถือหุนใหญในอัตราสวน 60 : 40 และบริษัท
สุดทาย คือ บริษัทบริติชปโตรเลียมเปนของอังกฤษ  

บริษัทน้ํามันทั้ง 7 บริษัทเขาไปดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งการผลิตและคาน้ํามันอยูใน
ประเทศตาง ๆ ในชื่อที่แตกตางกัน โดยจัดตั้งบริษัทสาขาขึ้น เชน บริษัทรอยัลดัทช-เชลล       
มีบริษัทสาขาในประเทศไทย คือ บริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด นอกจากนี้ หลายบริษัทก็รวม
ลงทุนกันจัดตั้งเปนบริษัทใหญเพ่ือดําเนินการสํารวจและขุดเจาะน้ํามันในประเทศตาง ๆ ที่มี
แหลงนํ้ามัน เชน บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวเจอรซ่ี เขารวมทุนกับบริษัทแสตนดารดออยล
แหงนิวยอรค จัดตั้งเปนบริษัทแสตนดารดแว็คคั่มออยล (Standard Vacuum Oil Company) 
ดําเนินธุรกิจนํ้ามันในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ญ่ีปุน อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย และ
แอฟริกา และบริษัทแสตนดารดออยลแหงแคลิฟอรเนียเขารวมทุนกับบริษัทเท็กซัสออยล กอตั้ง
บริษัทที่ชื่อวา บริษัทคาลเท็กซ (Caltex) ดําเนินธุรกิจนํ้ามันอยางกวางขวางในทวีปเอเชีย1 

บริษัทน้ํามันดังกลาวยังเขาไปดําเนินธุรกิจนํ้ามันในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเปน
ดินแดนที่มีแหลงนํ้ามันอุดมสมบูรณ เชน บริษัทบริติชปโตรเลียม บริษัทรอยัลดัทช-เชลล    
บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวเจอรซ่ี และบริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรค รวมลงทุน
กอตั้งบริษัทอิรัก ปโตรเลียม จํากัด ดําเนินธุรกิจนํ้ามันในอิรัก2  บริษัทกัลฟออยลและบริษัท    
บริติชปโตรเลียมรวมลงทุนกอตั้งบริษัทคูเวตออยล ดําเนินธุรกิจนํ้ามันในคูเวต นอกจากนี้ 
บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวเจอร ซ่ี บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรค  บริษัท            
แสตนดารดออยลแหงแคลิฟอรเนีย และบริษัทเท็กซัสออยล รวมกันกอตั้งบริษัทอรามโก 
(ARAMCO) ดําเนินธุรกิจนํ้ามันในซาอุดิอาระเบีย3 เปนตน 

บริษัทน้ํามันซ่ึงเปนบริษัทน้ํามันตางชาติเหลานี้เขาไปดําเนินธุรกิจนํ้ามันในประเทศ
ตาง ๆ ดวยลักษณะที่คลายกัน โดยเริ่มจากการขอสัมปทานการขุดเจาะน้ํามันจากรัฐบาล
ประเทศเจาของบอนํ้ามัน หลังจากนําน้ํามันขึ้นมาจําหนายแลว บริษัทน้ํามันตางชาติเหลานี้ตอง
จายคาสัมปทาน คาภาษี และผลกําไรบางสวนใหรัฐบาลประเทศเจาของบอนํ้ามันในอัตราที่   
ตกลงกัน สวนนโยบายในการผลิตและการจําหนายน้ํามันจะอยูในความควบคุมของบริษัทน้ํามัน
ตางชาติ ทําใหประเทศเจาของบอนํ้ามันไดรับรายไดที่ไมเปนธรรม ในขณะที่บริษัทน้ํามัน
ตางชาติกลับไดรับรายไดจากการคาน้ํามันจํานวนมาก 

                                          
1
ทวี พานิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  บทบาทของบริษัทน้ํามันขามชาติที่มีตออุตสาหกรรมน้ํามัน  

ของไทย.  หนา 34-35. 

              
2
สาธิต เถรแกว.  (2541).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขาน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินของ

ประเทศไทย.  หนา 38. 
3
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.        

หนา 10. 
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ถึงแมวาภูมิภาคตะวันออกกลางเปนบริเวณที่มีแหลงนํ้ามันอุดมสมบูรณ แตในชวง
กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 การผลิตและการคาน้ํามันในบริเวณนี้มีไมมากนัก บริเวณที่ผลิตและมี
การคาน้ํามันมากที่สุดอยูในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
เม็กซิโก และเวเนซูเอลา แตตอมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศในภูมิภาคตะวันออก
กลางกลายมาเปนแหลงผลิตและคาน้ํามันที่สําคัญมากเปนอันดับหน่ึงของโลก ทั้งน้ีมาจาก
เหตุผลสําคัญ คือ ภูมิประเทศสวนใหญของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเปนทะเลทราย  
ไมมีภูเขาและปาทึบ  การลําเลียงน้ํามันไปยังประเทศนําเขาน้ํามันจึงสะดวก ทําใหตนทุน     
การผลิตนํ้ามันจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางต่ํากวาตนทุนการผลิตน้ํามันจาก   
ประเทศอ่ืน1 

ความตองการใชนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นนี้ ทําใหประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมีอิทธิพล
ตออุตสาหกรรมน้ํามันของโลกมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังเม่ือประเทศในภูมิภาคตะวันออก
กลางและประเทศผูสงออกน้ํามันอ่ืน ๆ รวมกันกอตั้งองคการโอเปกขึ้น นโยบายในการกําหนด
ปริมาณการผลิตและราคาน้ํามันขององคการโอเปก กลายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันซ่ึงสงผลกระทบไปทั่วโลก 

 

2. การกอตั้งและการดําเนินงานขององคการโอเปกกอน พ.ศ. 2516 
การดําเนินงานและการวางนโยบายน้ํามันที่มีความชัดเจนและสอดคลองกันของ

องคการโอเปก นับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการโอเปกมีความมั่นคงมากขึ้น และเปนองคการ
ที่มีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตนํ้ามัน และการขึ้นลงของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก 

2.1 การกอตั้งองคการโอเปก 
หลังจาก พ.ศ. 2463 เปนตนมา รัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ และเนเธอรแลนด สนับสนุนใหบริษัทน้ํามันของตนออกไปสํารวจและดําเนินธุรกิจนํ้ามัน
ในประเทศตาง ๆ ที่มีแหลงน้ํามันอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
การที่ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการสํารวจ  
ขุดเจาะ และผลิตน้ํามัน รวมทั้งยังอยูในฐานะอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจซึ่งเปนเจาของ
บริษัทน้ํามันตางชาติ จึงตองยินยอมใหสัมปทานแกบริษัทน้ํามันตางชาติที่เขามาขอดําเนินธุรกิจ
นํ้ามันในประเทศของตน บริษัทน้ํามันตางชาติไดรับอิสระและสามารถผูกขาดธุรกิจนํ้ามันทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการสํารวจ ขุดเจาะและผลิตนํ้ามัน อีกทั้งยังสามารถกําหนดปริมาณการผลิตและ
ราคาจําหนายน้ํามันไดเอง สรางผลกําไรใหแกบริษัทน้ํามันตางชาติเปนอยางมาก ในขณะที่

                                          
1
ตะวันชาย ชุมสาย.  (2523).  น้ํามันขึ้นราคา! บทบาทของโอเปกและบริษัทน้ํามันขามชาติ.   

หนา 56. 
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ประเทศเจาของบอนํ้ามันกลับไมไดรับสวนแบงของผลกําไรนั้น ไดรับเพียงคาตอบแทนเปนเงิน
คาภาคหลวงในอัตราที่ต่ําจากบริษัทน้ํามันตางชาติ 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเจาของบอนํ้ามันโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางไดรับเอกราช และหลุดพนจากการเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ 
ในขณะที่ความรูสึกชาตินิยม และปฏิกิริยาตอตานการควบคุมอุตสาหกรรมน้ํามันของตางชาติ  
มีมากขึ้น ประเทศเหลานี้ตองการไดรับสวนแบงของผลกําไรจากธุรกิจนํ้ามันในประเทศของตนที่
เปนธรรม โดยที่เวเนซูเอลาเปนประเทศแรกที่เจรจาเรียกรองใหบริษัทน้ํามันตางชาติจายภาษี
กําไรไดเปนผลสําเร็จใน พ.ศ. 2491 ซ่ึงสามารถเก็บอัตราภาษีกําไรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 
หลังจากนั้นซาอุดิอาระเบียก็เปนประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เร่ิมเก็บภาษีกําไรใน
อัตรารอยละ 50 ใน พ.ศ. 2493 เชนกัน1 ตอมาประเทศเจาของบอนํ้ามันอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางตางก็เรียกรองเก็บภาษีกําไรจากบริษัทน้ํามันตางชาติของตนบาง 

จนกระทั่งหลัง พ.ศ. 2498 ไดเกิดภาวะน้ํามันดิบลนตลาด ซ่ึงเปนผลมาจากการผลิต
นํ้ามันจากแหลงนํ้ามันแหงใหมมีมากขึ้น เชน แหลงนํ้ามันของลิเบียและไนจีเรีย เปนตน ทําให
ปริมาณนํ้ามันที่ผลิตไดมีมากเกินความตองการใช บริษัทน้ํามันตางชาติจึงลดราคาน้ํามันลงเพื่อ
กระตุนความตองการใชนํ้ามันของโลก โดยเฉพาะการลดราคาน้ํามันที่ผลิตจากเวเนซูเอลาและ
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในระหวาง พ.ศ. 2502-25032 แตการลดราคาน้ํามันดังกลาว
ไมไดชวยเพิ่มปริมาณความตองการน้ํามันของโลกมากนัก และยังสรางความไมพอใจใหแก
ประเทศเจาของบอนํ้ามันเปนอยางมาก เพราะเมื่อบริษัทน้ํามันตางชาติไดรับรายไดจาก      
การจําหนายน้ํามันลดลง ประเทศเจาของบอนํ้ามันก็จะไดรับคาภาคหลวงและภาษีกําไรนอยลง
ตามไปดวย การสํารวจแหลงนํ้ามัน การผลิต และการคาน้ํามันโดยบริษัทน้ํามันตางชาติน้ี ทําให
ประเทศเจาของบอนํ้ามันมีอํานาจตอรองต่ํา ไมสามารถกําหนดราคาน้ํามันเองได ประเทศ
เจาของบอนํ้ามันจึงตองการเปนอิสระจากอิทธิพลของบริษัทน้ํามันตางชาติดวยการเขาไป
ควบคุมปริมาณการผลิตและกําหนดราคาน้ํามันเอง 

ดังน้ัน ในเดือนกันยายน พ.ศ . 2503 ผูแทนจาก 5 ประเทศ คือ อิรัก อิหราน 
ซาอุดิอาระเบีย คูเวต และเวเนซูเอลา ไดประชุมรวมกันที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ที่ประชุมได
ตกลงรวมกันจัดตั้ง “องคการของประเทศผูสงน้ํามันเปนสินคาออก” หรือ “องคการโอเปก”  

                                          
1
ตะวันชาย ชุมสาย.  (2523).  น้ํามันขึ้นราคา! บทบาทของโอเปกและบริษัทน้ํามันขามชาติ.   

หนา 60. 
2
L. Donald Fixler &  Robert L. Ferrar.  (1976).  “An Application of Economic Theory to 

Middle Eastern Oil Pricing,” in Arab Oil : Impact on the Arab Countries and Global Implications.        
p. 22. 
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(Organization of Petroleum Exporting Countries : OPEC)1 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 
ประเทศสมาชิกจะปรึกษาหารือรวมกันเพ่ือใหเกิดการประสานสอดคลองกันในนโยบายน้ํามัน
ของประเทศสมาชิก รวมทั้งควบคุมใหราคาน้ํามันในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น2 อีกทั้งยัง
เปนการเพิ่มอํานาจในการตอรองราคาน้ํามันกับบริษัทน้ํามันตางชาติที่ไดรับสัมปทานและคา
นํ้ามันอยูในประเทศของตนดวย องคการโอเปกมีสมาชิกทั้งหมด 13 ประเทศ อีก 8 ประเทศที่
เขามาเปนสมาชิกในภายหลังคือ เอกวาดอร กาตาร อินโดนีเซีย ลิเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

แอลจีเรีย ไนจีเรีย และกาบอง∗ 
 2.2 การดําเนินงานขององคการโอเปก 
ในระยะแรกองคการโอเปกยังไมมีสวนรวมในการกําหนดปริมาณการผลิตน้ํามัน  

เน่ืองจากแตละประเทศสมาชิกยังมีความเห็นไมสอดคลองกันในเรื่องปริมาณน้ํามันที่ควรผลิต  
จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2511 องคการโอเปกไดออกแถลงการณฉบับหน่ึงเพ่ือกําหนด
นโยบายขององคการโอเปกที่มีตอบริษัทน้ํามัน  แถลงการณฉบับน้ีชื่อวา “ถอยแถลงวาดวย
นโยบายน้ํามันของประเทศสมาชิก (Declaratory Statement on Petroleum in Member 
Countries)3  มีสาระสําคัญ คือ รัฐบาลของประเทศสมาชิกในองคการโอเปกจะเขาไปมีสวนรวม
ในการผลิตนํ้ามันกับบริษัทน้ํามันตางชาติ และองคการโอเปกจะเปนผูกําหนดราคาประเมิน  
หรือราคาประกาศน้ํามันดิบ (Posted Price) ซ่ึงเปนราคาสําหรับการคํานวณภาษีและคา
สัมปทานที่บริษัทน้ํามันตางชาติตองจายใหแกประเทศสมาชิกซึ่งเปนเจาของบอนํ้ามัน4  ดังนั้น  
เม่ือราคาประกาศน้ํามันดิบเพ่ิมขึ้น องคการโอเปกก็จะไดรับรายไดจากคาภาษีและคาสัมปทาน
เพ่ิมขึ้นตามไปดวย 

แถลงการณฉบับน้ีถือเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานอยางจริงจังขององคการโอเปก 
และแสดงใหเห็นถึงนโยบายในการควบคุมกิจการน้ํามันขององคการโอเปกที่ชัดเจนขึ้น         
อยางไรก็ตาม องคการโอเปกยังไมสามารถขึ้นราคาประกาศน้ํามันกับบริษัทน้ํามันตางชาติได  
เน่ืองจากขณะนั้นปริมาณน้ํามันในตลาดโลกยังมีเหลืออยูมาก 

                                          
1
Naiem A. Sherbiny.  (1976).  “Arab Oil Production Policies in the Context of International 

Conflicts,” in Arab Oil : Impact on the Arab Countries and Global Implications.  p. 41. 
2
Abdulaziz Al. Sowayegh.  (1984).  Arab Petro-Politics.  p. 34.  
∗
ในปจจุบัน (พ.ศ. 2549) องคการโอเปกเหลือสมาชิกเพียง 10 ประเทศ ประเทศที่ถอนตัวออกจาก

องคการโอเปก คือ เอกวาดอร กาบอง และอินโดนีเซีย 
3
ตะวันชาย ชุมสาย.  (2523).  น้ํามันขึ้นราคา! บทบาทของโอเปกและบริษัทน้ํามันขามชาติ.   

หนา 98-99. 
4
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.        

หนา 19. 
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ใน พ.ศ. 2513 องคการโอเปกสามารถประสานนโยบายและดําเนินงานตาง ๆ ให
สอดคลองกัน จนสามารถเจรจาตอรองกับบริษัทน้ํามันตางชาติเพ่ือเพ่ิมราคาประกาศน้ํามันดิบ
ไดเปนผลสําเร็จ โดยที่ลิเบียภายใตการนําของพันเอกคัดดาฟ (Colonel Muammahd Qaddafi) 
สามารถเจรจาตอรองขอเพิ่มราคาประกาศน้ํามันดิบและอัตราภาษีกับบริษัทน้ํามันตางชาติของ
อังกฤษไดสําเร็จเปนประเทศแรก 

ความสําเร็จของลิเบียในครั้งน้ี ทําใหประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ขององคการโอเปก ตกลงที่
จะขอเพ่ิมราคาประกาศน้ํามันดิบกับบริษัทน้ํามันตางชาติใหเปนแบบเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือขจัด    
ความไมเสมอภาคระหวางบริษัทน้ํามันตางชาติกับประเทศเจาของบอนํ้ามันใหหมดไป ดังนั้น  
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2514 จึงไดมีการประชุมรวมกันระหวางประเทศสมาชิกขององคการ
โอเปกและบริษัทน้ํามันตางชาติที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน1 ในชวงแรกบริษัทน้ํามันไม
ยอมรับขอเสนอขององคการโอเปก องคการโอเปกจึงขูไมยอมใหบริษัทน้ํามันตางชาติผลิตน้ํามัน
ไดตามปกติ บริษัทน้ํามันตางชาติจึงตองยินยอมตามขอเสนอ และใหเพ่ิมราคาประกาศน้ํามันดิบ  
ในแถบอาวเปอรเซีย คือ เพ่ิมขึ้นจากบารเรลละ 1.80 ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงเปนราคาที่บริษัท
นํ้ามันตางชาติกดเอาไวตั้งแต พ.ศ. 2503 เปนบารเรลละ 2.29 ดอลลารสหรัฐฯ2 

นอกจากนี้ องคการโอเปกยังเห็นวารายไดหลักของตนอยูที่ทรัพยากรน้ํามัน และแต 
ละปนํ้ามันสํารองก็มีปริมาณนอยลงเปนลําดับ หากปลอยใหธุรกิจนํ้ามันเปนของตางชาติเพียง    
ฝายเดียว จะทําใหประเทศของตนไมสามารถควบคุมบริหารงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันให
เปนไปตามความตองการได ดังน้ัน องคการโอเปกจึงตองการเขาไปถือหุนเพ่ือมีสวนในการเปน
เจาของและบริหารงานรวมกับบริษัทน้ํามันตางชาติ และที่สําคัญตองการควบคุมใหบริษัทเหลานี้
เพ่ิมหรือลดปริมาณการผลิตนํ้ามันตามความตองการขององคการโอเปกได   

ตั้งแต พ.ศ. 2515 องคการโอเปกสามารถบีบบังคับใหบริษัทน้ํามันตางชาติโอนหุนให
ตนในอัตรารอยละ 25 และตองโอนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนครบรอยละ 513 โดยที่ซาอุดิอาระเบียเปน
ประเทศแรกที่สามารถเจรจาใหบริษัทอรามโกซึ่งไดรับสัมปทานดําเนินการขุดเจาะและผลิต
นํ้ามันในประเทศของตน โอนหุนของบริษัทใหกับรัฐบาลไดสําเร็จ หลังจากนั้นประเทศสมาชิกใน
องคการโอเปกอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส กาตาร คูเวต และอิรัก ตางก็สามารถเขาไปถือ
หุนรวมกับบริษัทน้ํามันตางชาติในประเทศของตนสําเร็จเชนเดียวกัน  เม่ือองคการโอเปกมีหุน
อยูในบริษัทน้ํามันตางชาติ นอกจากสามารถควบคุมการบริหารกิจการและปริมาณการผลิต

                                          
1
“คําประกาศแหงยุคสมัย,”  (2544). ใน น้ํามัน.  หนา 23. 

2
แหลงเดิม.   

3
ตะวันชาย ชุมสาย.  (2523).  น้ํามันขึ้นราคา! บทบาทของโอเปกและบริษัทน้ํามันขามชาติ.   

หนา 106. 



 
 
 

12 

นํ้ามันไดแลว ยังถือเปนกาวแรกขององคการโอเปกที่สามารถเรียนรูและมีประสบการณจาก  
การจําหนายน้ํามันในตลาดโลกไดเอง โดยไมถูกผูกขาดจากบริษัทน้ํามันตางชาติดังเดิม 

การดําเนินงานขององคการโอเปกในดานนโยบายของการกําหนดราคาน้ํามัน และ  
การเขาไปถือหุนเพ่ือรวมบริหารกิจการน้ํามันรวมกับบริษัทน้ํามันตางชาติ สงผลใหองคการ
โอเปกกลายเปนกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ํามัน
ในตลาดโลก เห็นไดจากเมื่อองคการโอเปกลดปริมาณการผลิตและเพิ่มราคาน้ํามันดิบ ราคา
นํ้ามันดิบในตลาดโลกก็สูงขึ้นจนเกิดเปนวิกฤติการณนํ้ามันที่สงผลกระทบไปทั่วโลก ดังเชนใน     
ประเทศไทย 

 

3. พัฒนาการการใชน้ํามันของประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 
3.1 การใชพลังงานของประเทศไทยกอนการนําเขานํ้ามัน 
สังคมไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนสังคมเกษตรกรรม  

ลักษณะของเศรษฐกิจเปนแบบพอยังชีพหรือเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเอง ประกอบอาชีพ  
ปลูกขาวเปนหลัก  อีกทั้งยังเก็บของปา ปลูกผักผลไม เลี้ยงสัตว และทําเครื่องมือเครื่องใชใน
การเกษตร กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานี้ ใชวิธีการผลิตแบบด้ังเดิมที่ พ่ึงพาธรรมชาติ          
และแรงงานคนหรือแรงงานสัตวเปนปจจัยสําคัญ1 วัสดุเชื้อเพลิงที่ใชในการดํารงชีวิตของคนไทย
ในอดีตกอนนําน้ํามันเขามาใชในประเทศ จึงเปนวัสดุเชื้อเพลิงที่หาไดงายในชีวิตประจําวัน 
ไดแก  ไมฟน ถานไม แกลบ นํ้ามันงา นํ้ามันยาง นํ้ามันมะพราว และเทียนขี้ผึ้ง วัสดุเชื้อเพลิง
ดังกลาวถูกนํามาใชประโยชนในการหุงตมอาหาร  จุดตะเกียงเพื่อใหแสงสวางในยามค่ําคืน    
ใชในงานหัตถกรรมและประติมากรรม รวมทั้งสรางเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ2 เพ่ือใชใน       
การประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

ภายหลังประเทศไทยทําสนธิสัญญาเบาวริงกับประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และ
ตอมาไดทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการคากับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจเพ่ือการคา การติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและ 
การลงทุนคาขายเปนไปอยางเสรีมากขึ้น ลักษณะดังกลาวไดพัฒนาตอเน่ืองมาจนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยมีการปฏิรูป             
สูความกาวหนาตามแบบตะวันตกในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม มีการเปดรับเทคโนโลยีและความเจริญทางวัตถุใหม ๆ จากตางประเทศ นํ้ามันก็เปน
สินคาที่ชาวตะวันตกนําเขามาในสังคมไทยสมัยน้ีเชนกัน 

                                          
1
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล.  (2544).  หาอยูหากนิ เพ่ือคาเพ่ือขาย : เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทร 

ตอนตน.  หนา 17. 
2
นวลศรี สุวรรณประทีป.  (2526).  เชื้อเพลิงยุครัตนโกสินทร.  หนา 1. 
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3.2 การใชนํ้ามันของประเทศไทยหลังการนําเขานํ้ามัน 
นํ้ามันที่นําเขาจากตางประเทศชนิดแรก คือ นํ้ามันกาด ใชสําหรับจุดตะเกียงให     

แสงสวางตามบานเรือนและถนนแทนเทียนไขและน้ํามันมะพราวที่คนไทยใชกันอยูกอน  
นํ้ามันกาดมีคุณสมบัติที่ไวกวาน้ํามันมะพราว ทําใหเกิดไฟไหมไดงาย ดังน้ัน ในชวงแรกผูคนจึง
ไมกลาใชนํ้ามันกาดภายในบานเรือน นํ้ามันกาดจึงถูกนํามาใชจุดตะเกียงใหแสงสวางตามถนน
แทนนํ้ามันพืชเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยแกผูที่สัญจรไปมาในยามค่ําคืน1 แตเน่ืองจาก
ตะเกียงที่ใชนํ้ามันกาดไมคอยมีเขมาควันเหมือนกับตะเกียงที่ใชนํ้ามันมะพราว อีกทั้งนํ้ามันกาด
ยังสามารถนํามาใชประโยชนกับเตาน้ํามันกาดและตูเย็นน้ํามันกาด2 ซ่ึงใชกันในสมัยน้ันได    

อีกดวย ดังน้ัน ความนิยมใชนํ้ามันกาดจึงมีมากขึ้นในเวลาตอมา∗ ดังรายงานของกงสุลอังกฤษ
ใน พ.ศ. 2435 วา  

 
...น้ํามันกาดไดกลายเปนสินคาที่สําคัญอยางมากอยางหนึ่ง และถึงแมการขนสงจะทํากันไดลําบาก
ในชนบทก็ปรากฏวายังมีผูนิยมใชกันมากขึ้น...ขณะน้ีพอคาที่รับซื้อขาวจากชนบทในทองถ่ินโดย
ขนสงทางเรือมาขายยังโรงสีในกรุงเทพฯ ตามธรรมดาก็มักจะซื้อน้ํามันกาดกลับไปขายใน

ทองถ่ิน...
3
   

 

นอกจากน้ํามันกาดแลว นํ้ามันหลอลื่นก็เปนน้ํามันชนิดตอมาที่นําเขาจากตางประเทศ 
โดยนําเขามาใชสําหรับเครื่องจักรไอน้ําในโรงสีขาวและโรงเลื่อยไม 

ความเจริญทางดานการคมนาคมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ทําใหมีการนําน้ํามันเขามาใชเปนแหลงพลังงานสําหรับรถยนต กลาวคือ จากเดิมที่สรางถนน      
ดวยการใชดินถมแลวใชทรายเกลี่ยทับ เปลี่ยนมาเปนถนนที่ปูดวยอิฐ และถนนที่โรยดวยกรวด
เพ่ือใหรถมาและรถลากวิ่ง เห็นไดจากการสรางถนนหลายสายทั้งในและนอกกําแพงเมือง    
พระนคร เชน ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟองนคร4 ซ่ึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่     
ทําใหมีการนํารถยนตเขามาใชในประเทศเปนครั้งแรกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ-            
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เสนาบดีกระทรวง    

                                          
1
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 5. 
2
แหลงเดิม. 
∗
น้ํามันกาดคอย ๆ ลดความสําคัญลงเมื่อมีไฟฟาเขามาแทนที่ แตในปจจุบันยังคงมีการใช

น้ํามันกาดอยูบางตามชนบทหางไกลที่ไมมีไฟฟาใช 
3
สมบูรณ ศิริประชัย.  (2526).  นโยบายปโตรเลียมและนโยบายราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมใน

ประเทศไทย นับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน.  หนา 1. 
4
อภิโชค แซโคว.  (2541).  วิวัฒนาการยานพาหนะทางบกของไทย.  หนา 60. 
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เกษตราธิการ ตอมาภายหลัง พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ไดสั่งรถยนตเขามาและ

ดัดแปลงเปนรถเมลรับสงผูโดยสารเรียกกันวา “รถเมลขาว”∗ ใชนํ้ามันเบนซินเปนพลังงาน   
โดยดําเนินกิจการมาตั้งแต พ.ศ. 24511 ดังนั้น จึงมีการนําน้ํามันเบนซินเขามาใชกับรถยนต 
และเพิ่มปริมาณการนําเขามากขึ้นตามความนิยมการใชรถยนตในประเทศ นอกจากนี้ ตั้งแต  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ยังไดมีการนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันอ่ืน ๆ 
เพ่ิมขึ้นตามลําดับ คือ นํ้ามันดีเซลใชสําหรับเครื่องยนตดีเซล และน้ํามันเตาใชในการผลิตไฟฟา 

การพัฒนาทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนรถยนต
ในประเทศ จากปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงมีรถยนตประมาณ    
400 คัน เพ่ิมเปนหลายพันคันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล2 ทําให
ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งน้ีการใชประโยชนจากน้ํามันแตละชนิดจะ
แตกตางกัน คือ นํ้ามันกาดใชสําหรับจุดตะเกียงใหแสงสวาง นํ้ามันเตาใชสําหรับผลิตไฟฟา 
นํ้ามันหลอลื่นใชเพ่ือลดการเสียดสีกันของชิ้นสวนเครื่องจักรกล นํ้ามันเบนซินใชกับรถยนต  
และน้ํามันดีเซลใชกับรถยนต เรือรบ เรือสินคา และใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยยังไมพบแหลงนํ้ามัน
ภายในประเทศที่มีปริมาณมากพอและนําไปผลิตในเชิงพาณิชยได  จึงตองพ่ึงแหลงนํ้ามันจาก
ตางประเทศ ทําใหไมมีความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะในระหวางสงครามโลก   
ครั้งที่ 2 ประเทศไทยตองประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ํามัน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเขารวม
เปนพันธมิตรกับญ่ีปุนในสงครามมหาเอเชียบูรพา ทําใหประเทศฝายสัมพันธมิตรงดจําหนาย
นํ้ามันใหแกประเทศไทย  อีกทั้งประเทศไทยยังตองแบงนํ้ามันเพ่ือจําหนายใหกับเจาหนาที่และ
พอคาชาวญี่ปุนที่อยูในประเทศหลายครั้ง ดังนั้น ปริมาณน้ํามันของประเทศไทยในชวงสงคราม
จึงมีจํานวนจํากัด และเกิดการขาดแคลนหนักถึงขั้นที่ รัฐบาลตองงดจําหนายน้ํามันใหแก
ประชาชนเพื่อสาํรองไวใชในกองทัพและหนวยราชการอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชมากกวา นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังแกไขปญหาน้ํามันดวยการกลั่นนํ้ามันจากยางพาราเพื่อใชแทนน้ํามัน และออก
กฎหมายปนสวนน้ํามัน พ .ศ . 2483 เพ่ือกําหนดการซื้อขายน้ํามันในประเทศ3 สภาพ          
การขาดแคลนน้ํามันดําเนินไปจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง 
                                          

∗
นายเลิศดัดแปลงรถยนตย่ีหอฟอรดใหเปนรถเมล ดวยการตอเปนตัวถังไม พ้ืนไม มีที่นั่งยาว     

2 แถว ทางขึ้นรถอยูดานทายรถ ดานหนาและดานขางของรถมีตราขนมกง (วงกลมมีกากบาทอยูภายใน)   
ซึ่งเปนตราเครื่องหมายรถเมลติดอยู ดานนอกตัวรถทาสีขาวทั้งคัน ชาวบานในสมัยนั้นจึงเรียกกันวา    
“รถเมลขาว” 

1
เทพชู ทับทอง.  (2546).  ยอนรอยกรุงเทพฯ.  หนา 75. 

2
เทพชู ทับทอง.  (2518).  กรุงเทพฯ ในอดีต.  หนา 193. 

3
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 14. 
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการณนํ้ามันเขาสูภาวะปกติ แนวโนมการใชนํ้ามัน
ภายในประเทศก็เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่มีการประกาศใช
นโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมจากภาคเอกชน และเริ่มมีแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ปริมาณการใชนํ้ามันจึงเพ่ิมขึ้นตามไปดวย แตเน่ืองจากประเทศ
ไทยยังไมมีแหลงนํ้ามันที่มีปริมาณมากพอสําหรับใชภายในประเทศ อีกทั้งโรงกลั่นน้ํามัน
ภายในประเทศก็ไมสามารถผลิตนํ้ามันใหเพียงพอกับความตองการได ทําใหประเทศไทยตอง
นําเขาทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศมาตลอด ฉะน้ัน เม่ือเกิดวิกฤติการณ
นํ้ามัน ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางกวางขวาง 

 

4. การดําเนินธุรกิจน้ํามันในประเทศไทยกอน พ.ศ. 2516 
การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ทําใหเกิดการดําเนินธุรกิจนํ้ามันในดานการคา   

และการผลิตน้ํามันขึ้นภายในประเทศไทย ทั้งการจําหนายน้ํามัน การสํารวจ และขุดเจาะ       
แหลงนํ้ามัน รวมทั้งการจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามัน นอกจากดําเนินงานโดยบริษัทน้ํามันตางชาติแลว 
รัฐบาลไทยยังมีหนวยงานสําหรับดําเนินงานดังกลาวดวยเชนกัน ทั้งนี้เพ่ือลดอิทธิพลของบริษัท
นํ้ามันตางชาติ และเพ่ือใหไดรับผลประโยชนจากกิจการน้ํามันภายในประเทศอยางเต็มที่ 

4.1 ดานการคานํ้ามัน 
4.1.1 การดําเนินการคานํ้ามันของบริษัทนํ้ามันตางชาต ิ
ประเทศไทยไมมีแหลงนํ้ามันที่เพียงพอสําหรับความตองการใชภายในประเทศ 

ทําใหตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศผานบริษัทน้ํามันตางชาติที่เขามาขอเปดกิจการจําหนาย
นํ้ามันอยูในประเทศ บริษัทน้ํามันตางชาติเหลานี้มีเพียงไมกี่บริษัท จึงสามารถผูกขาดกิจการ
การคาน้ํามันและทําใหประเทศไทยตองประสบกับปญหาน้ํามันอยูบอยครั้ง ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพล
ของบริษัทน้ํามันตางชาติในประเทศไทย 

บริษัทน้ํ า มันต างชาติที่ เ ร่ิม เข ามาดํ า เนินกิจการคาน้ํ า มันตั้ งแต รัชสมัย  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนบริษัทแรก คือ บริษัทรอยัลดัทช (Royal Dutch 
Company) ของเนเธอรแลนด โดยเขามาใน พ.ศ. 2435 ดําเนินกิจการจําหนายน้ํามันกาด      
ใชสัญลักษณ “ตรามงกุฎ”1 เปนเครื่องหมายการคา ตอมาไดรวมทุนกับบริษัทเชลล (Shell 
Transport and Trading Company) ของชาวอังกฤษ ขยายกิจการน้ํามันในประเทศไทยดวย
การกอตั้งบริษัทสาขาขึ้น มีชื่อวา บริษัทเอเชียติกปโตรเลียม (สยาม) จํากัด บริษัทนี้ไดหยุด

                                          
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 7. 
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กิจการไปชั่วคราวในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แตภายหลังเม่ือสงครามยุติลง ไดกลับเขา
มาทําการคาใหมในชื่อบริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด (Shell Thailand Co., Ltd.)1  

ใน พ.ศ. 2437 บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรค เขามาเปดสาขาจําหนาย
นํ้ามันเชนกัน นํ้ามันที่จําหนาย คือ นํ้ามันกาด นํ้ามันหลอลื่น นํ้ามันเบนซิน และนํ้ามันดีเซล   
ใชสัญลักษณ “ตราไก” และ “ตรานกอินทรี”2 เปนเครื่องหมายการคา ตอมาบริษัทนี้ไดรวม
กิจการกับบริษัทแวคคั่มออยลคอมพานี (Vacuum Oil Company) จัดตั้งบริษัทชื่อบริษัท       
แสตนดารดแว็คคั่มออยลคอมพานี (Standard Vacuum Oil Company) จําหนายน้ํามันหลอลื่น 
“ตราการกอยล” (Gargoyle) หรือ “ตรานกแดง”3 แตในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดหยุด
กิจการชั่วคราวและกลับเขามาดําเนินกิจการใหมอีกครั้งภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ตอมาเม่ือมี
การเลิกรวมทุนของบริษัทรวม บริษัทแสตนดารดออยลแหงนิวยอรคจึงไดกอตั้งบริษัทสาขา   
ของตนเองขึ้นใหมใน พ.ศ. 2505 โดยใชชื่อวา บริษัทเพนนิซูลาเอนเตอรไพรซ จํากัด 
(Peninsula Enterprises Limited) และในปเดียวกันน้ี ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัทโมบิลออยล 
ประเทศไทย จํากัด (Mobile Oil Thailand Co., Ltd.)4 นอกจากนี้ บริษัทคาลเท็กซ ประเทศไทย 
จํากัด (Caltex Thailand Co., Ltd.) ก็เปนอีกบริษัทหนึ่งที่เขามาคาน้ํามันในประเทศไทยเมื่อ        
พ.ศ. 2474 โดยเปนบริษัทรวมของบริษัทแสตนดารดออยลแหงแคลิฟอรเนีย และบริษัท      
เท็กซาโก5 

4.1.2 การดําเนินการคานํ้ามันของรัฐบาลไทย 
การที่ประเทศไทยตองซื้อนํ้ามันจากบริษัทน้ํามันตางชาติเพียงไมกี่บริษัทมาตลอด

นับตั้งแตเริ่มมีธุรกิจคาน้ํามันในประเทศ และยังไมมีมาตรการใดที่สามารถบังคับหรือควบคุม 
การดําเนินงานของบริษัทน้ํามันตางชาติเหลานี้ ทําใหบริษัทน้ํามันตางชาติเขามามีอิทธิพลและ
ผูกขาดในกิจการน้ํามันของประเทศไทย เชน สามารถกําหนดราคาจําหนายน้ํามันไดเอง      
เปนเหตุใหประชาชนและหนวยงานราชการของไทยตองซ้ือนํ้ามันในราคาที่แพงกวาราคา      
ในตลาดโลก รัฐบาลไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงพยายามเขาไปควบคุมกิจการ
นํ้ามันของบริษัทน้ํามันตางชาติเพ่ือลดบทบาทของบริษัทน้ํามันตางชาติลง และเพื่อใหประเทศ

                                          
1
ทวี พานิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  บทบาทของบริษัทน้ํามันขามชาติที่มีตออุตสาหกรรมน้ํามัน  

ของไทย.  หนา 38. 
2
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 9. 
3
แหลงเดิม. 

4
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461–2526.  หนา 8. 
5
แหลงเดิม. 
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ไทยมีอิสระในการจัดหาน้ํามันไดเอง ดวยการจัดตั้ง “แผนกเชื้อเพลิง” ใน พ.ศ. 2476 ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงกลาโหม  

แผนกเชื้อเพลิงควบคุมดูแลกิจการน้ํา มันของประเทศ  จัดหาน้ํ า มันกาด 
นํ้ามันหลอลื่น และนํ้ามันเบนซิน1 ดวยการสั่งซื้อจากตางประเทศเขามาจําหนายเองโดยตรงไม
ผานบริษัทน้ํามันตางชาติ ทําใหหนวยงานราชการและประชาชนสามารถซื้อนํ้ามันไดในราคา     
ที่ถูกลง เห็นไดจากน้ํามันกาด 1 ปบ (ภาชนะสําหรับบรรจุนํ้ามันมีปริมาณไมเกิน 20 ลิตร) เดิม
มีราคา 3.20 บาท ลดลงเหลือปบละ 2 บาท  สวนน้ํามันเบนซินจากเดิมแกลลอนละ 1.50 บาท 
ลดลงเหลือแกลลอนละ 0.95 บาท สงผลใหมูลคาการนําเขาน้ํามันลดลง 3-4 ลานบาท2 ตอมาใน 
พ.ศ. 2480 แผนกเชื้อเพลิงไดเปลี่ยนเปนกรมเชื้อเพลิง และเปดจําหนายน้ํามันใหแกประชาชน
ในราคาที่ถูกกวาบริษัทน้ํามันตางชาติ นับเปนครั้งแรกที่คนไทยสามารถดําเนินกิจการน้ํามันได
เชนเดียวกับตางชาติ3 

นอกจากนี้ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังเห็นความสําคัญที่ตองมีนํ้ามัน
สํารองใหเพียงพอสําหรับใชภายในประเทศหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งในยามสงครามหรือเม่ือ
ตางชาติงดคาน้ํามันกับประเทศไทยไมวาดวยสาเหตุใด รวมทั้งยังตองการลดบทบาทของบริษัท
นํ้ามันตางชาติดวยการควบคุมกิจการน้ํามันของบริษัทเหลานี้ แลวเปดโอกาสใหกรมเชื้อเพลิง
เขามาจําหนายน้ํามันแทน ดังน้ัน รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงตราพระราชบัญญัตินํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2481 บังคับใหผูขายน้ํามันตองสํารองน้ํามันไวครึ่งหน่ึงของจํานวนน้ํามันที่จะ
ขายใน 1 ป และรัฐบาลไทยเปนผูกําหนดราคาจําหนายน้ํามันเอง4 

ทั้งนี้ กอนหนาที่พระราชบัญญัติฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช บริษัทน้ํามันตางชาติ
พยายามเรียกรองมายังรัฐบาลไทยหลายครั้ง เพ่ือใหรัฐบาลไทยผอนปรนทาทีในการควบคุม
กิจการของบริษัทน้ํามันลงบาง เน่ืองจากขอบังคับดังกลาวทําใหบริษัทน้ํามันตางชาติตองเสีย
ผลประโยชนที่เคยไดรับจากการคาน้ํามันในประเทศไทย โดยเฉพาะการกําหนดราคาน้ํามันของ
รัฐบาลไทยที่บริษัทน้ํามันตางชาติไมมีสวนรวมเสนอความคิดเห็นดวย แตการเรียกรองไมเปน
ผลสําเร็จ ทําใหบริษัทน้ํามันตางชาติทั้งหมดไมพอใจและขอเลิกกิจการการคาน้ํามันในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2482 โดยใหเหตุผลวารัฐบาลไทยมีความตั้งใจอยางแนชัดที่จะลดการจําหนาย

                                          
1
นพคุณ ฉัตราคม.  (2533).  การวิเคราะหรายไดภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากน้ํามันและผลิตภัณฑ

น้ํามัน.  หนา 10. 
2
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2476).  น้ํามันเชื้อเพลิง.  เลขท่ี (2) สร. 0201.16/2/3.  หนา 113. 

3
กองประชาสัมพันธ องคการเชื้อเพลิง.  (2522).  สมุดปกขาวขององคการเชื้อเพลิง.  หนา 27. 

4
นพคุณ ฉัตราคม.  (2533).  เลมเดิม.  หนา 11. 
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นํ้ามันของบริษัทน้ํามันตางชาติลงเพ่ือเพ่ิมปริมาณการขายน้ํามันใหแกรัฐบาลไทย ทําใหบริษัท
นํ้ามันตางชาติมีรายไดนอยลงและไมเพียงพอกับคาใชจาย1 

ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยตองประสบกับภาวะการขาดแคลน
นํ้ามันอยางหนัก เน่ืองจากประเทศฝายสัมพันธมิตรงดจําหนายน้ํามันใหแกประเทศไทย ดังนั้น 
ภายหลังสงคราม การขาดแคลนน้ํามันจึงเปนปญหาที่ รัฐบาลไทยใหความสนใจแกไข        
อยางเรงดวน เน่ืองจากกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  รัฐบาลไทยจึงประกาศเชิญชวนใหบริษัทน้ํามันตางชาติที่เลิกกิจการไปกลับเขามา
ดําเนินกิจการน้ํามันอีกครั้ง แตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนชวงที่รัฐบาลไทยถูกจํากัดสิทธิ์จาก
ขอกําหนดของประเทศมหาอํานาจ หรือประเทศฝายสัมพันธมิตรที่ถือวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่แพสงคราม ดังน้ัน บริษัทน้ํามันตางชาติจึงยื่นขอเสนอมายังรัฐบาลไทยใหยกเลิก
พระราชบัญญัตินํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2481 เพ่ือใหความมั่นใจแกบริษัทน้ํามันตางชาติวา  
รัฐบาลไทยจะใชนโยบายการคาน้ํามันอยางเสรี และไมคาน้ํามันแขงกับบริษัทน้ํามันตางชาติ   
การเรียกรองของบริษัทน้ํามันตางชาติดังกลาว ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลของแตละบริษัท2  
ในที่สุดรัฐบาลไทยจําตองยกเลิกพระราชบัญญัติดังกลาว และใหการรับรองวาจะไมเขารวมเปน
หุนสวนคาน้ํามันกับบริษัทน้ํามันตางชาติ และหากรัฐบาลไทยตองการซื้อนํ้ามันจากตางประเทศ  
บริษัทน้ํามันเหลานี้มีสิทธิ์เสนอขายดวย3  

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังตองยุบกรมเชื้อเพลิงเปนแผนกเชื้อเพลิงใหมีหนาที่เพียง
แคจัดหาน้ํามันและสํารองน้ํามันไวใชสําหรับกิจการทางทหารเทานั้น อีกทั้งยังหามจําหนาย
นํ้ามันใหแกประชาชน4 หลังจากที่รัฐบาลไทยตกลงทําตามขอเสนอของบริษัทน้ํามันตางชาติแลว 
บริษัทน้ํามันตางชาติจึงยินยอมกลับเขามาดําเนินกิจการคาน้ํามันในประเทศไทยใหมใน      
พ.ศ. 2489 

เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาเปนผูนํารัฐบาลอีกครั้ง ก็พยายามดําเนิน
นโยบายไมผูกมัดกับบริษัทน้ํามันตางชาติ ดวยการจัดตั้งแผนกเชื้อเพลิงขึ้นใหมใน พ.ศ. 24925 
และส่ังซ้ือนํ้ามันโดยตรงจากบริษัทน้ํามันในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมใชบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท
นํ้ามันที่ดําเนินกิจการอยูในประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือแกไขปญหาในการจัดหาน้ํามันที่ไมสะดวกและ

                                          
1
ทวี พานิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  บทบาทของบริษัทน้ํามันขามชาติที่มีตออุตสาหกรรมน้ํามัน  

ของไทย.  หนา 88. 
2
กระทรวงการตางประเทศ.  (2489-2500).  การยกเลิกขอผูกพันกับบริษัทคาน้ํามันตางประเทศ.  

เลขท่ี กต. 70.4/1.  หนา 3. 
3
แหลงเดิม.  หนา 4. 

4
ทวี พานิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  เลมเดิม.  หนา 96. 

5
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 30. 
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ไมเพียงพอแกความตองการใช การดําเนินนโยบายดังกลาว ทําใหบริษัทน้ํามันตางชาติยื่น
หนังสือประทวงมายังรัฐบาลไทย กลาววา รัฐบาลไทยพยายามดําเนินกิจการคาน้ํามันแขงกับ
บริษัทน้ํามันตางชาติ ซ่ึงเปนการกระทําที่ผิดสัญญาที่รัฐบาลไทยเคยใหไวกับบริษัทน้ํามัน
ตางชาติ1   

อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงพัฒนากิจการคาน้ํามันของประเทศตอไป โดยใน   
พ.ศ. 2496 ไดยกฐานะแผนกเชื้อเพลิงขึ้นเปน “กรมการพลังงานทหาร” สังกัดกระทรวงกลาโหม 
สวนแผนกเชื้อเพลิงเดิมเปน “องคการเชื้อเพลิง” สังกัดกรมการพลังงานทหาร2 นอกจากนี้         
ใน พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยยังประกาศยกเลิกสัญญาที่ไมเปนธรรมซึ่งเคยทําไวกับบริษัทน้ํามัน
ตางชาติ โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีหนังสือถึงรัฐบาลของบริษัทน้ํามันตางชาติที่มีกิจการคา
นํ้ามันอยูในประเทศไทยวา การยกเลิกสัญญาดังกลาวไมกระทบตอการดําเนินกิจการคาน้ํามัน
ของบริษัทน้ํามันตางชาติ ทั้งสองฝายจึงสามารถตกลงกันได โดยบริษัทน้ํามันตางชาติยินยอมให
องคการเชื้อเพลิงจําหนายน้ํามันใหแกประชาชนไดอยางเสรี3 หลังจากนั้น จึงมีการทําสัญญา
รวมกันใหมในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 25004 มีผลทําใหการดําเนินกิจการน้ํามันของประเทศ
ไทยเปนอิสระจากอิทธิพลของบริษัทน้ํามันตางชาติ 

4.2 ดานการผลิตน้ํามัน 
4.2.1 การสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศ 
ตั้งแตมีการใชนํ้ามันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา  

ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลไทยจึงเห็นความจําเปนที่ตองสํารวจ
และขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพิงนํ้ามันจากตางประเทศ  

รัฐบาลไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศมา
ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เน่ืองจากในเวลานั้นเริ่มมีบริษัทน้ํามัน
ตางชาติขอเขามาสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศแลว แตรัฐบาลไทยไมอนุญาตให
บริษัทน้ํามันตางชาติหรือแมกระทั่งคนไทยมีสิทธิ์ในการดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากเหตุผล
หลายประการ กลาวคือ ในชวงนั้นประชาชนสวนใหญยังคงใชวัสดุเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมใน    
การดํารงชีวิต  อีกทั้งรัฐบาลไทยเกรงวาจะเปนการเปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาสํารวจขอมูล

                                          
1
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2493).  กลาโหมสรางถังเก็บน้ํามัน.  เลขที่ สร. 0201.35.1/23.  หนา 5. 

2
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 31. 
3
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2499-2500).  การเลิกสัญญากับบริษัทน้ํามันตางประเทศ               

(Stand Vacuum Oil, Shell etc.)  การแกไขสัญญากับบริษัทคาน้ํามันตางประเทศเกี่ยวกับการลงทุนการเชา
ที่ดินการคา.  เลขที่ สร. 0201.35.1/38.  หนา 63. 

4
ทวี พานิชวัฒนาเจริญ.  (2526).  บทบาทของบริษัทน้ํามันขามชาติที่มีตออุตสาหกรรมน้ํามัน  

ของไทย.  หนา 101. 
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ทางดานยุทธศาสตร  ซ่ึงกระทบตอความมั่นคงของประเทศ และยังเปนการเขามากอบโกย
ผลประโยชนจากทรัพยากรของประเทศไทย ดวยเหตุน้ี รัฐบาลไทยจึงไดประกาศนโยบายวา 
หากมีการสํารวจแหลงนํ้ามันภายในประเทศ รัฐบาลไทยจะเปนผูดําเนินการสํารวจเอง 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการสํารวจแหลงนํ้ามันอยูหลาย
ประการ คือ คนไทยยังขาดความชํานาญในการสํารวจแหลงนํ้ามัน และรัฐบาลไทยก็ขาด
งบประมาณในการจางผูเชี่ยวชาญจากตางชาติเขามาทําการสํารวจแหลงน้ํามันในประเทศ 
ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงยังไมไดดําเนินการตามนโยบายที่ไดประกาศไว ทําใหบริษัทน้ํามันตางชาติ 
ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เรงรัดใหรัฐบาลไทยยินยอมใหชาวตางชาติเขาไปสํารวจแหลง
นํ้ามันแทน โดยยกเอาหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีที่ประเทศไทยเคยทําไวกับตางชาติมา 
บีบบังคับใหประเทศไทยยินยอมตามขอเสนอ1 ดังนั้น ตั้งแต พ.ศ. 2461 เปนตนมา จึงเริ่มมี  
การสํารวจแหลงนํ้ามันภายในประเทศ โดยรัฐบาลไทยเปนผูผูกขาดการสํารวจเองดวยการ
มอบหมายใหกรมรถไฟเปนผูดําเนินการจางชาวตางชาติมาสํารวจแหลงนํ้ามันรวมกับเจาหนาที่
ของไทยในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต ซึ่งพบแหลงนํ้ามันที่อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหมเพียงแหงเดียว และมีปริมาณน้ํามันนอยซึ่งไมคุมคาตอการลงทุน รัฐบาลไทยจึง
ยุติการสํารวจ 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลไทยมีนโยบายใหสํารวจ
แหลงนํ้ามันภายในประเทศอีกครั้ง เน่ืองจากเห็นวาน้ํามันเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม รวมทั้งเปนปจจัยหลักทางยุทธศาสตรและการสรางความมั่นคงของประเทศ โดย
รัฐบาลไทยยังคงเปนผูดําเนินการสํารวจเอง ซ่ึงก็ยังไมพบแหลงนํ้ามันที่มีปริมาณมากพอ 

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยโอนงานการสํารวจแหลงนํ้ามันที่แองฝาง
ใหกรมโลหกิจ สังกัดกระทรวงพัฒนาการ ไปดําเนินงานตั้งแต พ.ศ. 2492 ตอมาใน พ.ศ. 2496 
มีการสํารวจพบหลุมนํ้ามันบริเวณใกลเคียงกับแหลงฝาง (มีชื่อภายหลังวาแหลงนํ้ามัน        
ไชยปราการ)  และสามารถสูบขึ้นมาผลิตไดวันละ 1,500 บารเรล2 นอกจากนี้ กรมโลหกิจยังได
ขยายการสํารวจไปยังบริเวณอ่ืน ๆ ของประเทศ คือ ภาคกลาง บริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา 
ตั้งแตจังหวัดนครสวรรคลงมาจรดอาวไทย3 ที่ราบสูงโคราช เชียงใหม ลําปาง แพร สุราษฎรธานี 
และกระบี่ เปนตน4 แตการสํารวจในบริเวณดังกลาวยังไมพบแหลงนํ้ามันเชนกัน 

                                          
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 20. 
2
แหลงเดิม.  หนา 43. 

3
อุตสาหกรรมน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2497).  เลขท่ี ก/ป7/2497/อก 4.2.  

หนา 2. 
4
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2497).  กรมโลหกิจ.  เลขท่ี อก. 0201.4/4.  หนา 53. 
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รัฐบาลไทยตองใชงบประมาณในการสํารวจแหลงน้ํามันเปนจํานวนมาก อีกทั้ง   
ยังขาดผูเชี่ยวชาญในการสํารวจ ทําใหใน พ.ศ. 2497 รัฐบาลไทยจึงเปลี่ยนแปลงนโยบายดวย
การใหบริษัทเอกชนที่มีสัญชาติไทยสามารถขออนุญาตลงทุนสํารวจแหลงน้ํามันภายในประเทศ
ไดเปนครั้งแรก แตการสํารวจของบริษัทเอกชนก็ไมประสบความสําเร็จจนตองเลิกกิจการ      
ไปในที่สุด 

จากการสํารวจแหลงนํ้ามันภายในประเทศที่ผานมา ทั้งที่ รัฐบาลไทยเปน
ผูดําเนินการสํารวจเอง หรือแมกระทั่งอนุญาตใหบุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถลงทุนสํารวจ   
ขุดเจาะน้ํามันในประเทศนั้น ก็ยังไมสามารถสรางความมั่นคงทางดานพลังงานน้ํามันใหแก
ประเทศไทยได เน่ืองจากน้ํามันที่สํารวจพบมีปริมาณนอย และไมเพียงพอตอความตองการใช
ภายในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยและบริษัทเอกชนไทยยังขาดงบประมาณในการสํารวจ 
รวมทั้งขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานปโตรเลียมอีกดวย 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ความตองการใชนํ้ามันของประเทศ ทั้งใน
ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคมขนสงเพ่ิมขึ้น โดยมีสัดสวนของการใชนํ้ามัน
ตั้งแต พ.ศ. 2500 สูงถึงรอยละ 80 ในขณะที่อีกรอยละ 20 เปนการใชฟน ถาน แกลบ กากออย 
และถานหิน1 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังสงเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมจากภาคเอกชน 
โดยรัฐบาลไทยไมประกอบกิจการขึ้นแขงขันกับบริษัทเอกชน รวมทั้งไมโอนกิจการของเอกชน
มาเปนของรัฐ2 นโยบายเกี่ยวกับการสํารวจแหลงนํ้ามันภายในประเทศของรัฐบาลนี้ จึง
เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดกอน คือ มีการประกาศเชิญชวนใหภาคเอกชนทั้งชาวไทย      
และชาวตางชาติเขามาลงทุนสํารวจและผลิตนํ้ามันในประเทศไดใน พ.ศ. 2503 นับเปนครั้งแรก
ของประเทศไทยที่เปดโอกาสใหชาวตางชาติเขามาดําเนินการสํารวจแหลงนํ้ามันภายในประเทศ 

หลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนใหชาวตางชาติเขามาลงทุนสํารวจและ     
ขุดเจาะน้ํามันในประเทศแลว ใน พ.ศ. 2505 บริษัทยูเนียนออยลออฟแคลิฟอรเนีย (Union Oil 
of California) เปนบริษัทน้ํามันตางชาติบริษัทแรกที่ไดรับสิทธิ์ผูกขาดการสํารวจบริเวณ     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ3 และตอมาใน พ .ศ .  2509 บริษัทกัลฟออยล               
แหงประเทศไทย (Thailand Gulf Oil) ไดรับอนุญาตใหสํารวจบริเวณกรุงเทพมหานคร และ     
ที่ราบลุมภาคกลางตอนใตเกือบทั้งหมด4 นอกจากนี้ รัฐบาลไทยก็ยังคงดําเนินการสํารวจแหลง

                                          
1
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 14. 
2
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม.  (2526).  ความกาวหนาของอุตสาหกรรมไทย.  หนา 117. 

3
กรมทรัพยากรธรณี.  (2535).  100 ป กรมทรัพยากรธรณี.  หนา 239. 

4
แหลงเดิม. 
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นํ้ามันเชนกัน โดยมอบหมายใหกรมการพลังงานทหารและกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการสํารวจ
บริเวณภาคเหนือ 

การสํารวจแหลงนํ้ามันที่ผานมาเปนเพียงการสํารวจน้ํามันบนบกเทานั้น และยังไม
สามารถพบแหลงนํ้ามันที่มีปริมาณมากพอสําหรับผลิตในเชิงพาณิชยได รัฐบาลไทยจึงมี
นโยบายขยายพื้นที่การสํารวจแหลงน้ํามันไปในทะเล โดยใน พ.ศ. 2510 รัฐบาลไทยประกาศ    
เชิญชวนใหบริษัทน้ํามันเอกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาลงทุนสํารวจน้ํามันในบริเวณ
อาวไทยเปนครั้งแรก1 และยังใหความมั่นใจแกบริษัทน้ํามันตางชาติที่ เขามาลงทุนใน      
ประเทศไทยดวยการประกาศใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ขึ้น เพ่ือใชสําหรับ
ควบคุม สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการแกผูที่ดําเนินการสํารวจ      
และพัฒนาแหลงนํ้ามันในประเทศ ซ่ึงถือเปนกฎหมายปโตรเลียมฉบับแรกของประเทศไทย 

หลังจากนี้ รัฐบาลไทยยังคงใหสัมปทานแกบริษัทน้ํามันเอกชนอีกหลายราย  
โดยเฉพาะหลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ซ่ึงรัฐบาลไทยเรงใหมีการสํารวจและผลิตน้ํามันใน
ประเทศอยางกวางขวางทั้งบนบกและในทะเลอาวไทย เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางดานพลังงานน้ํามันได 

4.2.2 การจัดตั้งโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศไทย 
การจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามันเปนอีกนโยบายหนึ่งที่สําคัญของรัฐบาลไทย และ

สอดคลองกับนโยบายในการสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันในประเทศ รัฐบาลไทยไดสงเสริม   
ใหมีการจัดตั้งโรงกลั่นน้ํามันขึ้นเพ่ือประหยัดคาใชจายในการสั่งซ้ือนํ้ามันสําเร็จรูปจาก
ตางประเทศ 

รัฐบาลไทยสรางโรงกลั่นนํ้ามันขนาดกําลังการผลิตวันละ 1,000 บารเรล ขึ้น
ภายในประเทศที่ชองนนทรียมาตั้งแต พ.ศ. 24832  นํ้ามันดิบที่นํามาผลิตที่โรงกลั่นน้ํามันแหงนี้ 
นําเขามาจากตางประเทศ และน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดถูกนําไปใชในหนวยงานราชการ       
และจําหนายใหแกประชาชน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงกลั่นน้ํามันที่ชองนนทรียถูกระเบิด
ได รับความเสียหาย อีกทั้งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เ ม่ือกรมเชื้อเพลิงถูกยุบเปน        
แผนกเช้ือเพลิง และหามจําหนายน้ํามันใหแกประชาชนตามขอเสนอของบริษัทน้ํามันตางชาติ
แลว รัฐบาลไทยยังตองยอมขายทรัพยสินของกรมเชื้อเพลิงที่ชองนนทรีย ซ่ึงรวมถึงโรงกลั่น

                                          
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 61. 
2
กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง.  (2524).  ใครเขมือบน้ํามัน?.  หนา 58-59. 
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นํ้ามันใหแกบริษัทน้ํามันตางชาติ1 ดังน้ัน การดําเนินกิจการของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยจึง
ตองยุติลง 

อยางไรก็ตาม เม่ือปริมาณความตองการใชนํ้ามันในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามลําดับ มูลคาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศจึงสูงขึ้น 
ตามไปดวย ดังน้ัน นอกจากการสํารวจและขุดเจาะแหลงนํ้ามันในประเทศแลว รัฐบาลไทยยังมี
นโยบายจัดสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหมขึ้นเชนกัน ทั้งน้ีเพ่ือใหประเทศไทยสามารถลด        
การนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ 

1) โรงกลั่นนํ้ามันฝาง 
หลังจากที่รัฐบาลไทยดําเนินการสํารวจขุดเจาะแหลงนํ้ามันภายในประเทศ 

และพบแหลงนํ้ามันที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมแลวน้ัน รัฐบาลไทยไดอนุมัติใหกอสราง     
โรงกลั่นน้ํามันขึ้นที่อําเภอฝางใน พ.ศ. 2499 โรงกลั่นน้ํามันแหงนี้มีรัฐบาลไทยเปนผูถือหุน
ทั้งหมด ดําเนินกิจการโดยกรมการพลังงานทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต พ.ศ. 25032 
นํ้ามันดิบที่นํามาผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปมาจากแหลงฝาง ดังน้ัน โรงกลั่นน้ํามันฝางจึงเปน     
โรงกลั่นน้ํามันแหงแรกของประเทศไทยที่ผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปจากน้ํามันดิบที่นํามาจากแหลง
ภายในประเทศ และเปนโรงกลั่นนํ้ามันที่เกิดขึ้นเพ่ือความมั่นคงของประเทศในการจําหนาย
นํ้ามันใหกับหนวยงานราชการ 

แตโรงกลั่นนํ้ามันแหงนี้มีกําลังการผลิตเพียงวันละ 1,000 บารเรลเทานั้น3   
ซ่ึงเปนกําลังการผลิตที่นอยและไมไดใหผลตอบแทนในเชิงพาณิชยมากนัก อีกทั้งน้ํามันจาก
แหลงฝางก็มีปริมาณนอยและมีคุณภาพต่ํา ไมเพียงพอสําหรับนํามาผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูป             
นํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดสวนใหญเปนน้ํามันเตา ที่เหลือเปนน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันดีเซลเพียง
เล็กนอย ไมมีนํ้ามันกาดและน้ํามันเบนซิน4 นํ้ามันเหลานี้นําไปใชในกิจการทหาร สวนที่จําหนาย
ใหแกประชาชนมีปริมาณนอยมาก ดังน้ัน โรงกลั่นนํ้ามันฝางจึงไมสามารถดําเนินการผลิตนํ้ามัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมสามารถตอบสนองความตองการใชนํ้ามันของประเทศไทยที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นไดอยางเพียงพอ 

รัฐบาลไทยยังคงตองการใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศ เพ่ือ
นํามาจําหนายใหแกหนวยงานราชการและประชาชนในราคาถูก รวมทั้งยังตองการฝกให
                                          

1
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2489-2496).  การขายสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยของ            

กรมเชื้อเพลิงใหแกบริษัทอังกฤษ–อเมริกา  ซึ่งกลับมาทําการคาน้ํามันในประเทศไทย.  เลขที่ (3)                
สร. 0201.35.1/19.  หนา 16. 

2
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 66. 
3
ณัฏฐพงษ ทองภักดี.  (2536).  ผลกระทบของนโยบายน้ํามันเสรี.  หนา 74. 

4
แหลงเดิม.   
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เจาหนาที่ของรัฐมีประสบการณในกิจการน้ํามันดวย1 ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงอนุมัติใหสรางโรงกลั่น
นํ้ามันขึ้นอีกแหงหน่ึง คือ โรงกลั่นน้ํามันบางจาก 

2) โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก 
โรงกลั่นนํ้ามันบางจากตั้งอยูที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

โดยรัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนใหบริษัทเอกชนรวมเสนอราคาในการจัดสรางโรงกลั่น     
นํ้ามัน บริษัทเอกชนที่ได รับเลือกใหสรางโรงกลั่น คือ บริษัทนิอิกาตา จํากัด ของญี่ปุน            
(Niigata Engineering Co., Ltd.) เริ่มดําเนินการกอสรางใน พ.ศ. 2501 และดําเนินการผลิต
นํ้ามันใน พ.ศ. 2507 มีกําลังการผลิตขนาดวันละ 5,000 บารเรล2 ถือเปนโรงกลั่นนํ้ามันแหงแรก
ของประเทศไทยในขณะนั้นที่มีกําลังการผลิตขนาดใหญ และสามารถผลิตในเชิงพาณิชยเพ่ือ
ตอบสนองความตองการใชนํ้ามันของประเทศได ทําใหประเทศไทยสามารถลดการนําเขาน้ํามัน
สําเร็จรูปและเพ่ิมการนําเขาน้ํามันดิบแทนเพ่ือนํามากลั่นเองในประเทศ ตอมาใน พ.ศ. 2508 
รัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมไดโอนกิจการโรงกลั่นนํ้ามันบางจากใหแกบริษัทซัมมิท    
อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น ซ่ึงชนะการประมูลเชาไปดําเนินกิจการตอ3 เปนเวลา 15 ป โดยมี
ขอตกลงรวมกันกับรัฐบาลไทยที่สําคัญ คือ4  

1) ผูเชาตองจายเงินคากอสรางใหแกรัฐบาลไทยเปนจํานวน 400 ลานบาท 
โดยผอนสงเปนระยะเวลา 9 ป 

2) ผูเชาตองจายคาเชาใหแกรัฐบาลไทยตามอายุการเชา 15 ป เปนจํานวน
เงิน 210 ลานบาท 

3) ผูเชาตองขยายกําลังการผลิตจาก 5,000 บารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นเปน 
20,000 บารเรลตอวัน 

4) ผูเชาตองจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันที่มีราคาถูกใหแกองคการเชื้อเพลิง    
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐสําหรับจําหนายปลีกน้ํามัน 

5) ผูเชาตองรับขาราชการและลูกจางของโรงกลั่นนํ้ามันเขาประจําทํางาน และ
ฝกงานกับผูเชาตอไปตลอดสัญญาเชา และ 

6) เม่ือครบสัญญาเชา 15 ป ผูเชาตองสงคืนโรงกลั่นน้ํามันพรอมทรัพยสินและ
เจาหนาที่ใหแกรัฐบาลไทย 

                                          
1
กระทรวงการคลัง.  (2502).  โรงกล่ันน้ํามันบางจาก.  เลขท่ี กค. 1.2.4.1/2.  หนา 580. 

2
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 69. 
3
กระทรวงการคลัง.  (2507).  โรงกล่ันน้ํามันบางจาก.  เลขท่ี กค. 1.2.4/1.  หนา 253. 

4
กระทรวงการคลัง.  (2502).  หนาเดิม. 
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ใน พ.ศ. 2511 โรงกลั่นน้ํามันบางจากไดทําขอตกลงวาดวยการแกไขเพ่ิมเติม
สัญญาเชาเพื่อขยายกําลังการผลิตน้ํามันเปน 65,000 บารเรลตอวัน และยังทําสัญญาขยายเวลา
เชาตอไปอีก 10 ป เม่ือรวมกับระยะเวลาเชาตามสัญญาเดิม 15 ปแลว ทําใหระยะเวลาการเชา
โรงกลั่นทั้งหมดเพิ่มเปน 25 ป โดยมีกําหนดสงมอบคืนกิจการใหรัฐบาลไทยใน พ.ศ. 25331  
สัญญาที่เพ่ิมระยะเวลาการเชานี้ บริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น ตกลงจายคาเชาใน 
แตละปใหแกรัฐบาลไทยเปนจํานวนเงินรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ หรือรอยละ 2.5 ของยอดขาย
ในปน้ัน ๆ2 อยางไรก็ตาม การดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามันบางจากของบริษัทซัมมิท อินดัส     
เตรียล คอรปอเรชั่น มีปญหาเกิดขึ้นบอยคร้ัง ทําใหรัฐบาลไทยตองบอกเลิกสัญญาและโอน
กิจการโรงกลั่นนํ้ามันเพ่ือมาดําเนินการเอง  

นโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมแกภาคเอกชนทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติเพ่ือทดแทนการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปที่อนุญาตใหภาคเอกชนเขามาลงทุน
จัดสรางโรงกลั่นน้ํามันขึ้นภายในประเทศตั้งแต พ.ศ. 2503 น้ัน มีบริษัทเอกชนเสนอขอเขามา
จัดสรางโรงกลั่นนํ้ามันตามนโยบายดังกลาวหลายราย โดยมีเง่ือนไขในการกอสรางซึ่งมี
สาระสําคัญ คือ3  

1) โรงกลั่นน้ํามันตองมีกําลังการผลิตไมนอยกวาวันละ 28,000 บารเรล 
2) โรงกลั่นน้ํามันตองผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําเปนตองใชสําหรับหนวยงาน

ราชการและประชาชนทั่วไป เชน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เชื้อเพลิงอากาศยานหรือนํ้ามันเครื่องบิน นํ้ามันดีเซล และน้ํามันเตา 

3) เม่ือโรงกลั่นน้ํามันดําเนินกิจการไปไดระยะเวลาหนึ่งแลว ทางบริษัทตอง
มอบโรงกลั่นคืนใหรัฐบาลไทย และ 

4) บริษัทตองจายสวนแบงกําไรใหแกรัฐบาลไทยในอัตรารอยละ 25 ของ      
กําไรสุทธิ 

หลังจากที่ รัฐบาลไทยไดพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทที่ เสนอขอเขามา
ดําเนินงานแลว รัฐบาลไทยไดอนุมัติใหบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันไทย จํากัด เปนผูจัดสรางและดําเนิน
กิจการโรงกลั่นนํ้ามันแหงใหม 

                                          
1
กระทรวงกลาโหม.  (2512, 10 มีนาคม).  กห. 0205/5821.  เรื่อง การขยายกําลังการผลิต        

โรงกล่ันน้ํามันบางจาก.  หนา 3-4. 
2
แหลงเดิม.  หนา 4. 

3
กิตติศักดิ์ รัตตพันธุ.  (2539).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคและอุปทานของน้ํามันเชื้อเพลิง       

กับการทดแทนการนําเขาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2538-2543.  หนา 88. 
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3) โรงกลั่นนํ้ามันไทย  
โรงกลั่นน้ํามันไทยตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนโรงกลั่นน้ํามัน

ของบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันไทย จํากัด ที่ มีชาวตางชาติเปนผูลงทุนรายใหญ เ ร่ิมดําเนิน          
การกอสรางเม่ือ พ.ศ. 2504 และเปดดําเนินการผลิตใน พ.ศ. 25071 มีกําลังการผลิตขนาดวันละ 
36,000 บารเรล นํ้ามันที่ไดจากโรงกลั่นน้ํามันแหงน้ี คือ นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเครื่องบิน นํ้ามันเตา และยางมะตอย โรงกลั่นน้ํามันแหงน้ีมีสัญญาเชาสําหรับดําเนิน
กิจการ 10 ป เม่ือครบกําหนดแลวตองโอนคืนกิจการใหแกรัฐบาลไทย แตเม่ือถึง พ.ศ. 2510  
โรงกลั่นนํ้ามันไทยไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยใหขยายกําลังการผลิตเพ่ิมเปน 65,000 
บารเรลตอวัน และยังไดรับการตออายุสัญญาเชาใหดําเนินการผลิตตอไปอีก 7 ป รวมอายุ

สัญญาเชาทั้งหมด 17 ป2 โดยโอนกิจการคืนใหรัฐบาลไทยใน พ.ศ. 2524∗ และในระหวางที่   
โรงกลั่นน้ํามันไทยดําเนินกิจการตองใหผลประโยชนแกรัฐบาลไทยตามสัญญาทุก ๆ ป  

อยางไรก็ตาม ภายหลังที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันซึ่งเกิดขึ้น
เปนครั้งแรกตั้งแต พ.ศ. 2516 เปนตนมา รัฐบาลไทยไดอนุมัติใหโรงกลั่นน้ํามันไทยขยายกําลัง     
การผลิตเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ และเพ่ือตอบสนอง  
ความตองการใชนํ้ามันของประเทศไทยที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

4) โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ 
โรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ เดิมเปนโรงงานผลิตยางมะตอยของบริษัทยางมะตอย

ไทย จํากัด (Thai Asphalt Manufacturing Co., Ltd. : TAMCO) ตั้งอยูที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอ      
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มแรกโรงงานแหงนี้ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทยใหใชนํ้ามันดิบวันละไม
เกิน 3,000 บารเรล เพ่ือผลิตเปนยางมะตอย ตอมาบริษัทยางมะตอยไทย จํากัด ไดรับ        
การอนุมัติจากรัฐบาลไทยใหขยายกําลังการผลิตโดยใชนํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้นเปน 7,000 บารเรล   
ตอวัน 15,000 บารเรลตอวัน และ 30,000 บารเรลตอวัน3 ตามลําดับ จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2510 
บริษัทยางมะตอยไทย จํากัด ไดโอนกิจการของบริษัททั้งหมดใหกับบริษัทเอสโซแสตนดารด 
ประเทศไทย จํากัด ดําเนินกิจการตอ โดยมีบริษัทเอ็กซอนซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญของโลกให
การสนับสนุน ตอมาทางบริษัทเอสโซแสตนดารด ประเทศไทย จํากัด ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐบาลไทยใหแปรสภาพจากโรงงานผลิตยางมะตอยเดิมเปนโรงกลั่นนํ้ามัน โดยมีเง่ือนไขตกลง

                                          
1
กิตติศักดิ์ รัตตพันธุ.  (2539).  ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคและอุปทานของน้ํามันเชื้อเพลิง       

กับการทดแทนการนําเขาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2538-2543.  หนา 89. 
2
ณัฏฐพงษ ทองภักดี.  (2536).  ผลกระทบของนโยบายน้ํามันเสรี.  หนา 82. 
∗
แตเมื่อถึง พ.ศ. 2523 รัฐบาลไทยไดอนุมัติใหโรงกล่ันน้ํามันไทยสามารถดําเนินกิจการ          

โรงกล่ันน้ํามันตอไปไดอีกเปนเวลา 25 ป 
3
แหลงเดิม.  หนา 87. 
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กับรัฐบาลไทย 2 ประการ คือ โรงกลั่นน้ํามันตองไมผลิตนํ้ามันเบนซินโดยเด็ดขาด และตองแบง
กําไรรอยละ 25 ของกําไรสุทธิใหแกรัฐบาลไทยสําหรับนํ้ามันชนิดอ่ืน ๆ นอกจากยางมะตอย1  

เม่ือโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซไมไดรับอนุญาตใหกลั่นน้ํามันเบนซินออกจําหนาย   
จึงตองนําแนพทา (Naptha) และรีฟอรมเมท (Reformate) ซ่ึงเปนผลผลิตพลอยไดที่ไดจาก  
การผลิตยางมะตอย สงไปใหโรงกลั่นนํ้ามันบางจากที่ ดําเนินกิจการโดยบริษัทซัมมิท        
อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น เปนผูทําการผสมเปนนํ้ามันเบนซิน หลังจากนั้นโรงกลั่นนํ้ามันเอสโซ
จะรับนํ้ามันเบนซินมาจําหนายอีกทีหน่ึง2 อยางไรก็ตาม นอกจากเงื่อนไขในการดําเนินกิจการ
โรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 2 ขอแลว โรงกลั่นน้ํามันเอสโซก็ไมมีขอผูกพันอ่ืนกับรัฐบาลไทยเหมือนกับ 
โรงกลั่นนํ้ามันบางจากและโรงกลั่นน้ํามันไทย ดังนั้น โรงกลั่นน้ํามันเอสโซจึงไมตองโอนกิจการ
คืนใหกับรัฐบาลไทย 

โรงกลั่นน้ํามันทั้ง 4 แหงดังกลาว เปนโรงกลั่นน้ํามันที่รัฐบาลไทยอนุมัติให
จัดสรางขึ้นในชวงกอนเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกใน พ.ศ. 2516 ถึงแมวารัฐบาลไทย
พิจารณาใหโรงกลั่นนํ้ามันแตละแหงขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปริมาณการนําเขาน้ํามัน
สําเร็จรูปจากตางประเทศแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถตอบสนองความตองการใชนํ้ามันของ
ประเทศที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับไดอยางเพียงพอ รัฐบาลไทยจึงตองนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปในปริมาณ
ที่สูง เปนผลใหประเทศไทยตองเสียดุลการคาระหวางประเทศอยูเชนเดิม ดังน้ัน ตั้งแต   
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 เปนตนมา รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย
แกไขปญหาน้ํามันระยะยาวดวยการอนุมัติใหโรงกลั่นน้ํามันที่มีอยูเดิมขยายกําลังการผลิต
เพ่ิมขึ้น และอนุมัติใหจัดสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหมเพ่ิมเติมอีกดวย  

จะเห็นไดวา ดวยคุณสมบัติของน้ํามันที่มีขอเดนกวาพลังงานชนิดอ่ืน ๆ ที่
มนุษยเคยใชอยูกอน ทําใหนํ้ามันกลายเปนพลังงานที่มีความสําคัญมากขึ้นโดยลําดับ ปริมาณ
การใชนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้นสัมพันธโดยตรงกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
แตละประเทศ ทั้งนี้ นับตั้งแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก                
(พ.ศ. 2504-2509) เปนตนมา การลงทุนในดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ          
ก็เพ่ิมขึ้นตามลําดับ สงผลใหความตองการใชนํ้ามันเปนปจจัยหลักในการดําเนินกิจกรรม           
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นตามไปดวย นํ้ามันที่ใชในประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกลาว ตองนําเขา
จากตางประเทศเปนสวนใหญ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบอยางมากเมื่อเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันขึ้นหลายครั้งในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2543 

                                          
1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 71. 
2
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.        

หนา 49-50. 



บทที่ 2 
ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทย 

และการแกไขปญหาเฉพาะหนา (พ.ศ. 2516-2523) 
 
นํ้ามันเปนตนกําเนิดของพลังงานที่มีความสัมพันธโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และโดยเฉพาะตออุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้น นับตั้งแตมี
การนําเขาน้ํามันมาเปนพลังงานหลักในสังคมไทยเปนตนมา ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศ
ไทยจึงเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

การใชนํ้ามันสําหรับประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ อยางฟุมเฟอย ในขณะที่
ประเทศไทยมีแหลงนํ้ามันจํากัด และกําลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันภายในประเทศก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการใชนํ้ามันของประเทศได ทําใหทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป
ที่ใชในประเทศสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงไมมีความมั่นคงใน
ดานการจัดหาพลังงาน และเม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นจนกลายเปนวิกฤติการณนํ้ามัน 
ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงเปนผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ  

 

1. วิกฤติการณน้ํามัน  (พ.ศ. 2516–2523) 
ระหวาง พ.ศ. 2516-2523 ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันถึง 2 ครั้ง       

คือ ครั้งที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2516-2517 และครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2522-2523 สาเหตุของการเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันแตละครั้งมาจากเหตุการณภายนอกประเทศที่เกิดความวุนวายทางการเมือง
ของประเทศผูผลิตน้ํามันในองคการโอเปก ทําใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางปริมาณการผลิต
นํ้ามันและปริมาณการใชนํ้ามันของโลก จนเกิดเปนวิกฤติการณนํ้ามันที่สงผลกระทบตอ  
ประเทศไทย ซ่ึงในแตละปตองพ่ึงพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในปริมาณสูง 

1.1 วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1  (พ.ศ. 2516-2517) 
1.1.1 สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 
นับตั้งแต พ.ศ. 2514 เปนตนมา1 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น    

เรื่อย ๆ ทั้งน้ีเปนผลมาจากองคการโอเปกสามารถเจรจาตอรองขอเพ่ิมราคาประกาศน้ํามัน  และ
อัตราภาษีจากบริษัทน้ํามันตางชาติ รวมทั้งยังเขาไปถือหุนเพ่ือเปนเจาของและบริหารกิจการ
นํ้ามันรวมกับบริษัทน้ํามันตางชาติไดสําเร็จ ทําใหองคการโอเปกมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมน้ํามัน

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 2.  หนา 75. 
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โลกมากขึ้นเปนลําดับ เห็นไดจากการดําเนินนโยบายรวมกันขององคการโอเปกที่พยายาม
ควบคุมกิจการน้ํามันและแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรน้ํามันภายในประเทศของตนใหได
มากที่สุด จนทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํามันและน้ํามันมีราคาสูงขึ้น 

1.1.2 สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1  
1.1.2.1 การเพิ่มราคาน้ํามันเพื่อชดเชยคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ตกต่ํา 
การกําหนดราคาน้ํามันขององคการโอเปกมีสวนสัมพันธกับการเพิ่มขึ้น    

หรือลดลงของคาเงินดอลลารสหรัฐฯ เ น่ืองจากเปนสกุลเงินที่ ใชในการชื้อขายน้ํามัน            
ของโลก เม่ือสหรัฐอเมริกาทําสงครามเวียดนามและประสบปญหาทางดานการเงินใน พ.ศ. 2514 
คาเงินดอลลารสหรัฐฯ จึงลดลง ดังนั้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2515 องคการโอเปกจึงประกาศ
เพ่ิมราคาน้ํามันดิบจากบารเรลละ 2.29 ดอลลารสหรัฐฯ เปนบารเรลละ 2.48 ดอลลารสหรัฐฯ1 
เพ่ือชดเชยคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่ตกต่ํา ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 คาเงินดอลลาร
สหรัฐฯ ลดลงเปนครั้งที่ 2 องคการโอเปกจึงเพ่ิมราคาน้ํามันอีกรอยละ 6.12 มีผลทําใหราคา
นํ้ามันดิบสูงขึ้นเปนบารเรลละ 2.63 ดอลลารสหรัฐฯ 

1.1.2.2 การใชนํ้ามันเปนเคร่ืองมือตอรองทางการเมืองขององคการ
โอเปก 

องคการโอเปกใชนํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองเพ่ือตอตานอิสราเอล
ในสงครามตะวันออกกลาง ซ่ึงเปนสงครามระหวางกลุมประเทศอาหรับและอิสราเอลครั้งที่ 4 ใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2516∗  
กลุมประเทศอาหรับและอิสราเอลมีความขัดแยงกันมาชานานเกี่ยวกับเรื่อง

ของดินแดน∗∗ ทําใหมีการทําสงครามระหวางกันหลายครั้งและเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในสงคราม 
6 วัน ซ่ึงเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2510 อิสราเอลสามารถยึดครองดินแดนของชาวอาหรับ

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 2.  หนา 75. 
2
แหลงเดิม.  ปก 2.  หนา 83. 
∗
สงครามระหวางกลุมประเทศอาหรับและอิสราเอลเกิดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2491–2492  ครั้งที่ 2 

เกิดใน พ.ศ. 2449 เรียกวา “สงครามคลองสุเอช” และครั้งที่ 3 เกิดใน พ.ศ. 2510 เรียกวา “สงคราม 6 วัน” 
∗∗
ดินแดนในตะวันออกกลางมีปญหาความขัดแยงมาตลอด ประเด็นสําคัญของปญหาอยูที่ประเทศ

อิสราเอลที่ต้ังอยูบนดินแดนปาเลสไตน ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวปาเลสไตนมากอนที่ชาวอิสราเอลหรือ  
ชาวยิวจะเขามาจัดตั้งประเทศใน พ.ศ. 2491 การประกาศตั้งเปนประเทศอิสราเอลสรางผลกระทบอยางรุนแรง
ใหแกชาวปาเลสไตน ดังนั้น ชาวปาเลสไตนจึงพากันอพยพเขาไปอาศัยอยูในคายล้ีภัย และรวมตัวกันตอสูเพ่ือ
แยงชิงดินแดนกลับคืนมา ปญหาปาเลสไตนนําไปสูความขัดแยงระหวางกลุมประเทศอาหรับและอิสราเอล 
กลุมประเทศอาหรับไมยอมรับการดํารงอยูของอิสราเอล จึงใชความเปนชนชาติอาหรับและการนับถือศาสนา
อิสลามรวมกลุมกันเพ่ือตอตานอิสราเอล 
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เพ่ิมขึ้น ทําใหชาวอาหรับไมพอใจและบีบบังคับใหอิสราเอลถอนทหารออกจากดินแดนที่       

ยึดครองไวจากสงครามครั้งนี้∗ โดยเฉพาะเมืองเยรูซาเลมซึ่งชาวอาหรับถือวาเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม1 ความขัดแยงดังกลาวรุนแรงจนกลายเปนสงครามตะวันออกกลาง
ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2516 เม่ือกองทัพของอียิปตและซีเรียเขาโจมตีอิสราเอลในขณะที่ชาวอิสราเอล
กําลังฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ยอมคิปปูร (Yom Kippur) ซ่ึงเปนวันสําคัญทางศาสนาของชาวอิสราเอล2 
อิสราเอลจึงตอบโตดวยการทิ้งระเบิดที่เมืองสําคัญของอียิปตและซีเรีย รวมทั้งทิ้งระเบิดใส
บานเรือนของประชาชนดวย3 อิสราเอลจึงเปนฝายชนะสงครามในที่สุด   

ดังน้ัน กลุมประเทศอาหรับซ่ึงเปนสมาชิกขององคการโอเปกจึงตัดสินใจใช
นํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมือง เพ่ือใหอิสราเอลถอนทหารออกจากดินแดนของตน 
ดวยการลดปริมาณการผลิตและเพ่ิมราคาน้ํามันดิบใหสูงขึ้น รวมทั้งยังจํากัดการจําหนายน้ํามัน
ใหกับประเทศตาง ๆ ดวย 

1.1.2.3 การลดปริมาณการผลิตและการเพิ่มราคาน้ํามันดิบขององคการ
โอเปก 

กลุมประเทศอาหรับซ่ึงเปนสมาชิกขององคการโอเปกสามารถผลิตน้ํามัน
ไดมากที่สุด คือ ผลิตรวมกันไดรอยละ 68 ของผลผลิตนํ้ามันดิบทั้งหมดของโลกใน พ.ศ. 25164  
กลุมประเทศอาหรับจึงใชความไดเปรียบดังกลาวรวมมือกันลดปริมาณการผลิตน้ํามันดิบลง  
รอยละ 25 และเพ่ิมราคาน้ํามันดิบอีกรอยละ 705 ทําใหไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้น และเปนตัวอยางให
ประเทศสมาชิกขององคการโอเปกอื่น ๆ ที่ไมใชประเทศอาหรับเพ่ิมราคาน้ํามันดิบตามมา เชน 
อินโดนีเซียเพ่ิมราคาน้ํามันจากบารเรลละ 4.75 ดอลลารสหรัฐฯ เปนบารเรลละ 6 ดอลลาร
สหรัฐฯ และไนจีเรียเพ่ิมราคาน้ํามันจากบารเรลละ 4.28 ดอลลารสหรัฐฯ เปนบารเรลละ 8.1       
ดอลลารสหรัฐฯ6 เปนตน  

ทางดานบริษัทน้ํามันตางชาติไมไดคัดคานการกระทําขององคการโอเปก 
เน่ืองจากบริษัทน้ํามันตางชาติสามารถผลักภาระตนทุนจากคาธรรมเนียม และคาภาษีที่สูงขึ้นไป

                                          
∗
ดินแดนที่อิสราเอลยึดไป คือ แหลมไซนาย บริเวณฉนวนกาซา ที่ราบสูงโกลัน และดินแดนบนฝง

ตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 
1
ธนู แกวโอภาส.  (2539?).  สงครามแหงศตวรรษที่ 20.  หนา 319. 

2
ศรีสุรางค พูลทรัพย.  (2527).  ปญหาปาเลสไตน.  หนา 38. 

3
กิติมา อมรทัต.  (2532).  วิกฤติการณในตะวันออกกลาง (กรณีพิพาทปาเลสไตนอิสราเอล).   

หนา 94. 
4
ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา 38. 

5
กิติมา อมรทัต.  (2532).  หนาเดิม. 

6
“น้ํามันขึ้นราคา : มะเร็งเศรษฐกิจ,” (2522, 9-15 มกราคม).  เศรษฐกิจ.  2(54) : 12. 
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ยังผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถขึ้นราคาคาขนสงและราคาขายสงใหไดกําไรตอหนวย 
มากกวาเดิม เพราะเปนผูผูกขาดการขนสงนํ้ามันใหโรงกลั่นน้ํามันในประเทศตาง ๆ    

1.1.2.4 การจํากัดปริมาณการจําหนายน้ํามันขององคการโอเปก 
องคการโอเปกแบงประเทศตาง ๆ ในโลกออกเปน 3 กลุม คือ กลุมประเทศที่

เปนฝายอาหรับ กลุมประเทศที่เปนกลาง และกลุมประเทศที่สนับสนุนอิสราเอล โดยกําหนด
นโยบายการจําหนายน้ํามันใหกับประเทศในกลุมแรกตามปกติ สําหรับประเทศในกลุมที่ 2 
องคการโอเปกจํากัดปริมาณการจําหนายน้ํามันใหนอยลงและจําหนายในราคาที่แพงขึ้น  และงด
จําหนายน้ํามันใหแกประเทศในกลุมสุดทายหรือจําหนายในปริมาณที่จํากัด รวมทั้งมีราคาแพง
กวากลุมอ่ืน ๆ1 เพ่ือบีบบังคับไมใหประเทศเหลานี้สนับสนุนอิสราเอล ดังน้ัน สหรัฐอเมริกา 
เนเธอรแลนด และแอฟริกาใต ซ่ึงใหการสนับสนุนอิสราเอล จึงไมไดรับนํ้ามันจากกลุมประเทศ
อาหรับ สวนประเทศที่เปนมิตรกับกลุมประเทศอาหรับ เชน อังกฤษ และฝรั่งเศส ยังคงไดรับ
นํ้ามันตามปกติ นํ้ามันที่เหลือจะถูกแบงไปยังประเทศที่เปนกลาง การดําเนินนโยบายดังกลาว
ทําใหราคาน้ํามันดิบของกลุมประเทศอาหรับสูงขึ้นจากบารเรลละ 3 ดอลลารสหรัฐฯ เปน 
บารเรลละ 5.0-8.9 ดอลลารสหรัฐฯ2 ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นกลายเปนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 
ในชวง พ.ศ. 2516-2517 ซ่ึงประเทศนําเขาน้ํามันตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยตองประสบกับ
ปญหาน้ํามันอยางรุนแรง 

1.2 วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2  (พ.ศ. 2522-2523) 
ความสําเร็จจากการใชนํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก       

จนสงผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะกับประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ซ่ึงเปนประเทศที่     
องคการโอเปกเห็นวาเอารัดเอาเปรียบและเคยแสวงหาผลประโยชนจากแหลงน้ํามันในประเทศ
ตนมากอน สรางความเชื่อม่ันใหองคการโอเปกเห็นความสําคัญ และบทบาทของตนตอ
อุตสาหกรรมน้ํามันโลกมากขึ้น จึงพยายามหาวิธีที่จะเพ่ิมรายไดจากการสงออกน้ํามันใหมากขึ้น 
ทําใหราคาน้ํามันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุการณวุนวายทางการเมืองในประเทศ
ซ่ึงเปนสมาชิกขององคการโอเปกซึ่งสงผลตอราคาน้ํามันโลก ดังน้ัน อีกเพียงไมกี่ปตอมา
ประเทศไทยจึงตองประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันเปนครั้งที่ 2 

1.2.1 สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2                    
1.2.1.1 การเพิ่มราคาน้ํามันดิบขององคการโอเปก ระหวาง                    

พ.ศ. 2518-2519 
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ทําใหราคาน้ํามันดิบเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วมา

ตั้งแตปลาย พ.ศ. 2516 จนถึงบารเรลละ 11.65 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 

                                          
1
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน: หนทางหลุดพน.  หนา 21. 

2
แหลงเดิม. 
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และลดลงเหลือบารเรลละ 11.25 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงปลาย พ.ศ. 25171 แตเม่ือถึง        
พ.ศ. 2518 องคการโอเปกเพิ่มราคาน้ํามันดิบอีกเปนบารเรลละ 11.51 ดอลลารสหรัฐฯ2 โดยให
เหตุผลในการขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้วา เพ่ือใหไดรับรายไดชดเชยที่องคการโอเปกตองสูญเสียไป
จากการเกิดภาวะเงินเฟอที่สูงถึงรอยละ 30-35 ซ่ึงสงผลใหองคการโอเปกตองเพ่ิมเงินซื้อสินคา
อุตสาหกรรมจากประเทศตะวันตกมากขึ้น เปนเหตุใหรายไดที่องคการโอเปกไดรับจากการขึ้น
ราคาน้ํามันใน พ.ศ. 2517 ลดลง3  

1.2.1.2 ความขัดแยงดานนโยบายน้ํามันขององคการโอเปก ระหวาง       
พ.ศ. 2520-2521 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2519 ประเทศสมาชิกขององคการโอเปกเสนอใหมี 
การพิจารณาขึ้นราคาน้ํามันดิบอีกครั้ง ซ่ึงกอใหเกิดความขัดแยงในดานนโยบายน้ํามัน       
เน่ืองจากซาอุดิอาระเบียซ่ึงเปนประเทศที่ผลิตน้ํามันออกสูตลาดโลกมากที่สุดคัดคานการขึ้น
ราคาน้ํามันครั้งน้ี เพราะเห็นวาราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจนเกิดเปนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่หน่ึงนั้น 
เปนสาเหตุที่ทําใหเศรษฐกิจของโลกตกต่ําและหลายประเทศยังไมฟนตัวดีนัก4 หากองคการ
โอเปกขึ้นราคาน้ํามันอีก จะยิ่งซ้ําเติมใหเกิดผลเสียตอระบบเศรษฐกิจเปนระยะเวลานาน และ
องคการโอเปกไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบนั้นไดเชนกัน ดังน้ัน ผลการประชุมเพ่ือกําหนดราคา
นํ้ามันดิบขององคการโอเปกจึงแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับ        
เอมิเรตสขึ้นราคาน้ํามันเพียงรอยละ 5 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2520 ขณะที่ประเทศสมาชิกที่
เหลืออีกฝายหนึ่งขึ้นราคาน้ํามันรอยละ 10 ในชวง 6 เดือนแรก และขึ้นเปนรอยละ 15 ในชวง   
6 เดือนหลังของ พ.ศ. 25205  

อยางไรก็ตาม เม่ือถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2520 ซาอุดิอาระเบียและ    
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสซ่ึงขึ้นราคาน้ํามันรอยละ 5 มาตั้งแตตนป ตกลงจะขึ้นราคาน้ํามันอีก    
รอยละ 5 สวนประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ซ่ึงขึ้นราคาน้ํามันรอยละ 10 มาตั้งแตตนป ก็ตกลงงดขึ้น

                                          
1
“วิกฤติการณน้ํามัน,” (2519, 10-16 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  1(24) : 580. 
2
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  

(2518).  เลขท่ี ก/ป6/2518/6.  ปก 2.  หนา 118. 
3
แหลงเดิม. 

4
น้ํามันและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2519).                  

เลขท่ี ก/ป6/2519/6.  ปก 6.  หนา 380. 
5
กระทรวงการคลัง.  (2520, 4 สิงหาคม).  กค. 0304/20993 เรื่อง นโยบายน้ํามัน.  หนา 1. 
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ราคาน้ํามันอีกรอยละ 5 ในระยะครึ่งหลังของป1  มีผลทําใหราคาน้ํามันดิบขององคการโอเปก
กลับสูเอกภาพอีกครั้ง คือ บารเรลละ 12.70 ดอลลารสหรัฐฯ2 

ในเวลาตอมาสมาชิกหลายประเทศขององคการโอเปกพยายามเรียกรองให
เพ่ิมราคาน้ํามันดิบอีกครั้ง  แตองคการโอเปกเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจโลกใน
ขณะน้ัน และตระหนักถึงรายไดที่อาจสูญเสียไปในอนาคต หากหลายประเทศใชพลังงานอ่ืน
ทดแทนเพื่อลดการนําเขาน้ํามันที่มีราคาแพงจากองคการโอเปก ดังนั้น องคการโอเปกจึง
ตัดสินใจใหราคาน้ํามันดิบของ พ.ศ. 2521 อยูที่ระดับเดิม คือ บารเรลละ 12.70 ดอลลารสหรัฐฯ   

1.2.2 สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 
1.2.2.1 การเพิ่มราคาน้ํามันดิบสําหรับ พ.ศ. 2522  
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2521 องคการโอเปกประกาศเพิ่มราคาน้ํามันดิบ

สําหรับ พ.ศ. 2522 โดยแบงเปน 4 ระยะ คือ3 
 ระยะที่ 1 วันที่ 1 มกราคม   พ.ศ. 2522  เพ่ิมขึ้นรอยละ  5     เปนบารเรลละ 
13.335  ดอลลารสหรัฐฯ      

 ระยะที่ 2 วันที่ 1 เมษายน   พ.ศ. 2522  เพ่ิมขึ้นรอยละ  3.809 เปนบารเรลละ 
13.843  ดอลลารสหรัฐฯ      

 ระยะที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522  เพ่ิมขึ้นรอยละ  2.294 เปนบารเรลละ 
14.161  ดอลลารสหรัฐฯ      

 ระยะที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม     พ.ศ. 2522  เพ่ิมขึ้นรอยละ  2.691 เปนบารเรลละ 
14.542  ดอลลารสหรัฐฯ      

การประชุมพิจารณาราคาน้ํามันดิบครั้งนี้ ซาอุดิอาระเบียตองการใหขึ้นราคา
นํ้ามันเพียงรอยละ 5 ในขณะที่ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ขององคการโอเปกตองการใหขึ้นราคา
นํ้ามันในอัตราสูง เชน อิรักและลิเบียเสนอใหขึ้นราคาน้ํามันอีกรอยละ 154 ซาอุดิอาระเบียจึง
กลาวเตือนประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ วาไมควรคํานึงถึงแตผลประโยชนสวนตน แตควรจะคํานึงถึง
ผลเสียจากราคาน้ํามันที่สูงเกินไป อันจะทําใหเศรษฐกิจโลกเสื่อมโทรมและกระทบตอรายไดของ
องคการโอเปกที่จะลดลงไปดวย ในทายที่สุดทั้งสองฝายจึงตกลงใหเพ่ิมราคาน้ํามันเปน  4 ระยะ
ดังกลาว อยางไรก็ตาม แมวาองคการโอเปกตกลงกันวาจะคอย ๆ ปรับเพ่ิมราคาน้ํามันตามระยะ

                                          
1
กระทรวงการคลัง.  (2520, 4 สิงหาคม).  กค. 0304/20993 เรื่อง นโยบายน้ํามัน.  หนา 1. 

2
“ปโตรเลียม,” (2520, สิงหาคม).  รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  10(8) : 19. 

3
“กลุมโอเปกขึ้นราคาน้ํามันอีก 14.5 เปอรเซ็นต ใน ป 2522,” (2521, 15-21 ธนัวาคม).       

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  3(51) : 1418. 
4
“ปโตรเลียม,” (2522, มกราคม).  รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  12(1) : 23. 
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ที่กําหนดไว แตสถานการณนํ้ามันกลับไมเปนตามที่คาดการณไว เน่ืองจากเกิดเหตุการณ
วุนวายทางการเมืองในอิหราน สงผลใหราคาน้ํามันดิบสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

1.2.2.2 การตอตานการปกครองของระบบกษัตรยิในอิหราน 
1) สภาพของเหตุการณ 
ความวุนวายทางการเมืองในอิหราน มีสาเหตุมาจากการปฏิวัติลมลาง    

ราชบัลลังกของกษัตริยชาห ปาเลวี เหตุการณเริ่มขึ้นตั้งแตชวงตน พ.ศ. 2521 เม่ือชาวอิหราน
รวมกันรณรงคตอตานระบบการปกครองของพระเจาชาห ปาเลวี และตองการใหพระองคสละ
ราชสมบัติ การตอตานรุนแรงมากขึ้นและขยายวงกวางออกไปทั่วประเทศ  มีการประทวงและนัด
หยุดงานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ํามัน1 ทําใหอิหรานไม
สามารถผลิตน้ํามันออกจําหนายไดตามปกติ สงผลกระทบตอปริมาณนํ้ามันในตลาดโลกที่     
ลดนอยลง 

2) ผลกระทบของเหตุการณตอราคาน้ํามันโลก 
อิหรานสามารถผลิตน้ํามันออกสูตลาดโลกไดมากเปนอันดับที่ 2 ของ

องคการโอเปกรองจากซาอุดิอาระเบีย และผลิตมากเปนอันดับที่ 4 ของโลก ปริมาณน้ํามันที่
อิหรานสามารถผลิตไดในแตละป มีประมาณรอยละ 10 ของปริมาณน้ํามันทั้งหมดที่ทั่วโลก   
ผลิตได2   

 ดัง น้ัน  เ ม่ือเกิดเหตุการณวุนวายทางการเมืองในอิหราน  ทําให         
การสงออกน้ํามันของอิหรานซึ่งปกติมีปริมาณวันละ 5.5 ลานบารเรล3 ลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จน
เหลือเพียงวันละ 200,000-250,000 บารเรลเทานั้น ซ่ึงต่ํากวาความตองการใชภายในประเทศที่
มีประมาณวันละ 750,000 บารเรล4 ดังน้ัน อิหรานจึงตองระงับการสงออกน้ํามัน ทําใหปริมาณ
นํ้ามันในตลาดโลกลดลงไปมากจนเกิดการขาดแคลนน้ํามันขึ้นโดยทั่วไป   

การขาดแคลนน้ํามันดังกลาว ทําใหบริษัทน้ํามันและประเทศอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เรงซ้ือนํ้ามันดิบมากักตุนไวใหมากขึ้น ราคาน้ํามันดิบในตลาดที่ตกลงซื้อขายกันทันที      

                                          
1
ธเนศ กองประเสริฐ.  (2522, เมษายน-มิถุนายน).  “วิกฤติการณอิหรานกับปญหาน้ํามันใน  

เอเชีย,” จุลสารธนาคารกรุงเทพ.  หนา 1. 
2
วิเชียร ศิริไพบูลย.  (2522, มีนาคม).  “ผลกระทบกระเทือนจากอิหราน,” วารสารเศรษฐกิจ 

ธนาคารกรุงเทพ.  11(3) : 21. 
3
ชาตรี (นามแฝง).  (2522, 17-23 เมษายน).  “น้ํามัน : ความวุนวายที่ยังไมหมดสิ้น,” เศรษฐกิจ.  

2(68) : 17. 
4
ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา 48. 
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(Spot Market)∗ จึงสูงขึ้นกวาราคาน้ํามันดิบที่ประกาศไวมาก บริษัทน้ํามันจึงไดผลกําไรอยางไม
ยุติธรรมตอผูบริโภค องคการโอเปกจึงประชุมกันในเดือนมีนาคมเพื่อกําหนดราคาน้ํามันให
ใกลเคียงกับราคาในตลาดซื้อขายทันที โดยเพิ่มเปนบารเรลละ 14.54 ดอลลารสหรัฐฯ ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25221 (เดิมทีองคการโอเปกตกลงที่จะใชราคานี้ในเดือนตุลาคม       
พ.ศ. 2522) หลังจากนั้น องคการโอเปกไดเพ่ิมราคาน้ํามันอีกหลายครั้งจนถึงบารเรลละ 32 
ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25232 ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ น้ี สงผลใหเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ในชวงระหวาง พ.ศ. 2522-2523 

 

2. ผลกระทบของวิกฤติการณน้ํามันตอสังคมไทย (พ.ศ. 2516-2523) 
ประเทศนําเขาน้ํามันทั่วโลกทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา        

ตางไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันอยางมาก สําหรับประเทศไทย นํ้ามันถือเปนปจจัย    
การผลิตที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะแนวทางการพัฒนา
ประเทศไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จากสังคมที่ เปนเกษตรกรรมมาเปนสังคมกึ่ง
อุตสาหกรรม นํ้ามันจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับสังคมไทยทั้งในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการดํารงชีวิต 

นับตั้งแตประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509)  
ปริมาณการใชนํ้ามันก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ผลิตภัณฑนํ้ามันหรือนํ้ามันสําเร็จรูปที่ใชในประเทศ คือ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันกาด นํ้ามันเตา นํ้ามันเคร่ืองบิน และกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) โดยนํามาใชใน
สาขาเศรษฐกิจตาง ๆ  คือ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การไฟฟาและการประปา 
การคมนาคมและการขนสง  รวมทั้งการกอสราง สภาพการใชนํ้ามันของประเทศอยูในภาค   
การคมนาคมและการขนสงมากที่สุด รองลงมาคือ การไฟฟาและการประปา และอุตสาหกรรม3 
ตามลําดับ นํ้ามันเหลานี้มีปริมาณการใชเพ่ิมขึ้นโดยตลอดโดยเฉพาะน้ํามันดีเซล ซ่ึงจําเปนใชใน
การคมนาคมและการขนสง ดังตาราง 2   

 

                                          
∗
“ตลาดซื้อขายทันที” (Spot Market) คือ ตลาดที่ไมไดทําสัญญาซื้อขายกันลวงหนา แตซื้อขายกัน

ทันทีตามราคาที่ตกลงกัน ซึ่งจะสูงกวาราคามาตรฐานที่องคการโอเปกกําหนดไว  บางครั้งเรียกวา “ตลาดมืด” 
1
“โอเปกขึ้นราคาน้ํามันอีกอยางนอย 8.8 เปอรเซนต,” (2522, 30 มีนาคม–5 เมษายน).        

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(14) : 382. 
2
“โอเปกปรับราคาน้ํามันใหม,” (2523, 6-12 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร    

และเหตุการณ.  5(24) : 662. 
3
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน: หนทางหลุดพน.  หนา 59. 
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ตาราง 2  ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2503-2524 
(หนวย : บารเรลตอวัน) 

พ.ศ.  น้ํามันเบนซิน   น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด   น้ํามันเตา 
น้ํามัน

เครื่องบิน 

กาซ
ปโตรเลียม
เหลว 

    รวม 

2503 8,700  9,100  2,400  2,200  80  2  22,482 
2504 8,600  8,500  2,200  4,600  30  5  23,935 
2505 9,100  10,400  2,500  6,400  900  5  29,305 
2506 9,300  11,950  2,650  7,400  100  20  31,420 
2507 9,350  15,600  1,950  9,000  2,400  70  38,370 
2508 6,750  18,000  1,150  6,800  10,450  130  43,280 
2509 8,350  22,600  1,600  9,650  6,450  270  48,920 
2510 10,550  25,700  2,400  12,100  4,670  510  55,930 
2511 10,350  36,900  3,000  17,100  6,050  950  74,350 
2512 10,950  38,000  3,250  20,600  5,400  1,200  79,400 
2513 16,300  37,600  2,200  24,000  5,650  1,450  87,200 
2514 22,300  42,950  3,000  25,950  8,250  1,600  104,050 
2515 23,950  49,550  2,950  35,750  14,200  2,100  128,500 
2516 25,500  48,850  3,400  41,200  15,200  2,500  136,650 
2517 25,750  45,900  3,200  46,900  12,300  2,800  136,850 
2518 34,050  55,500  3,650  45,150  14,350  3,350  156,050 
2519 33,950  57,150  4,100  49,650  14,700  3,600  163,150 
2520 37,550  65,100  4,450  59,000  13,150  4,300  183,550 
2521 39,600  70,950  4,700  70,500  13,500  4,900  204,150 
2522 40,650  74,000  5,350  68,750  14,950  6,350  210,050 
2523 38,700  70,750  5,000  81,300  16,250  6,100  218,100 
2524 36,000  69,400  6,700  71,350  15,950  7,750  210,750 

 
ที่มา:  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

ปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 14. 
 

อยางไรก็ตาม ปริมาณการใชนํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นดังกลาวกอใหเกิดปญหาตอระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจาก ประเทศไทยไมมีแหลงน้ํามันที่อุดมสมบูรณ จึงตอง
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศโดยเฉพาะจากองคการโอเปกในปริมาณสูง เม่ือนํ้ามันมีราคาสูงขึ้น
อยางรวดเร็วจนกลายเปนวิกฤติการณนํ้ามัน ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบอยางกวางขวางทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
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2.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 

และครั้งที่ 2 ในระยะเวลาหางกันเพียงไมกี่ป ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับ
โดยทันทีหลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน คือ ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 
จนกระทบตอการผลิตสินคาและราคาสินคา รวมทั้งการขาดดุลการคาระหวางประเทศ 

2.1.1 ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤตกิารณนํ้ามัน
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2516-2517) 

2.1.1.1. สถานการณนํ้ามันในประเทศกอนการใชนํ้ามันเปนเครือ่งมือ
ตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก 

กอนที่องคการโอเปกจะใชนํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนเกิดเปนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกนั้น ราคาน้ํามันดิบไดเร่ิมสูงขึ้นแลว 
เน่ืองจากองคการโอเปกสามารถเพิ่มภาษีนํ้ามัน และเขาไปถือหุนเพ่ือควบคุมการผลิตน้ํามันของ
บริษัทน้ํามันตางชาติไดสําเร็จ การกระทําดังกลาวทําใหราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกคอย ๆ 
ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยมา ทําใหประเทศนําเขาน้ํามันรวมทั้งประเทศไทยตางเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากปญหาน้ํามันแลวเชนกัน    

1) การขอปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันของบริษัทนํ้ามันใน
ประเทศ 

ทันทีที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น บริษัทน้ํามันในประเทศ คือ   
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด บริษัทเอสโซแสตนดารด ประเทศไทย จํากัด บริษัทซัมมิท        
อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น และบริษัทคาลเท็กซ ประเทศไทย จํากัด ไดเสนอใหรัฐบาลพิจารณา
ปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันหลายครั้งนับตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2516 เปนตนมา โดยให
เหตุผลวาบริษัทตองประสบกับภาวะขาดทุนจากการนําเขาน้ํามันที่มีราคาสูง1 และยังระบุวา 
ตลอดเวลาที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น บริษัทใหความรวมมือกับรัฐบาลดวยดีมาตลอด   
โดยจําหนายน้ํามันใหแกประชาชนในราคาเดิมแมจะตองประสบปญหาจากการไดกําไรนอยและ
ไมคุมกับการลงทุน2 แตราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นครั้งน้ี เม่ือนํามาผลิตเปนน้ํามันสําเร็จรูปแลว    
ทําใหนํ้ามันโดยเฉพาะน้ํามันเบนซินมีราคาสูงขึ้นอีกลิตรละ 6 สตางค3 บริษัทน้ํามันจึงขอให
รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ 

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 1.  หนา 2. 
2
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 22. 

3
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 8. 
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 อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังไมอนุมัติใหขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ขณะน้ัน เน่ืองจากเกรงวาหากปรับราคาน้ํามันใหเพ่ิมขึ้นแลว จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะตนทุนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้น ซ่ึงสงผลตอระดับคาครองชีพ
ของประชาชน นอกจากนี้ แมนํ้ามันดิบที่นําเขามากลั่นในประเทศจะมีราคาสูงขึ้นกวาเดิม      
แตบริษัทน้ํามันเหลานี้ก็ยังมีกําไรอยูไมถึงกับขาดทุน เพียงแตไดกําไรนอยลงไปกวาเดิมเทานั้น1 

2) การปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ : วันที่  4 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2516 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2516 คณะกรรมการพิจารณาปญหาน้ํามันซึ่งมี
หนาที่ศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับนํ้ามัน ไดเสนอตอรัฐบาลใหพิจารณาปรับขึ้นราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ แตรัฐบาลเกรงวาประชาชนจะไดรับความเดือดรอน จึงพยายามตรึงราคา
จําหนายปลีกน้ํามันไวไมใหเพ่ิมสูงขึ้นดวยการชะลอการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันเอา   
ไวกอน2 อยางไรก็ตาม เม่ือถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 บริษัทน้ํามันไดเสนอขอขึ้นราคา
จําหนายปลีกน้ํามันอีกครั้ง เน่ืองจากองคการโอเปกประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบเพ่ือชดเชยกับ
คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ตกต่ํา ทําใหตั้งแต พ.ศ. 2514 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 ราคา
นํ้ามันเพ่ิมขึ้นประมาณ 14.7 สตางคตอลิตร3 ดังน้ัน สถานการณนํ้ามันในประเทศจึงหนักขึ้น  
ทําใหทาทีของรัฐบาลเปลี่ยนไปและมีแนวโนมที่จะอนุมัติใหขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณนํ้ามันโลก เห็นไดจากคําชี้แจงของรัฐบาลวา  

 
...ถาตองขึ้นราคาไปจริง ก็ขอใหประชาชนโดยทั่วไปเขาใจดวยเถิดวา เปนเพราะสถานการณ
ภายนอกบีบคั้น จนเราไมอาจจะหลีกเล่ียงไปไดจริงๆ และก็จะใหขึ้นราคาไปแตน้ํามันที่
กระทบกระเทือนตอผูมีรายไดมากเทานั้น จะไมยอมใหกระทบกระเทือนตอกระบวนการผลิต   

ทางอุตสาหกรรม การขนสง ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทอืนตอผูมีรายไดนอยเปนอันขาด...
4
 

 
ตอมาในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2516  รัฐบาลตัดสินใจปรับขึ้นราคา

จําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 เปนตนไป 
ดังตาราง 3 

 

                                          
1
 น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  

(2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 1.  หนา 11. 
2
แหลงเดิม.  ปก 2.  หนา 83. 

3
กระทรวงกลาโหม.  (2516, 13 กรกฎาคม).  กห. 0501/1077 เรื่อง โครงการตรึงราคาน้ํามัน  

ระยะยาว.  หนา 1.  
4
แหลงเดิม. 
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ตาราง 3  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ : วันที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 
(หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดของน้ํามัน  ราคาเดิม ราคาใหม เพ่ิมขึ้นรอยละ 
นํ้ามันเบนซินพิเศษ  2.10 2.30 9.52 
นํ้ามันเบนซินธรรมดา  1.91 2.09 9.42 
นํ้ามันกาด  1.34 1.45 8.21 
นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว  0.98 1.05 7.14 
นํ้ามันดีเซลหมุนชา  0.96 1.03 7.29 
นํ้ามันเตา 600   0.40 0.40 - 
นํ้ามันเตา 1200  0.38 0.38 - 
นํ้ามันเตา 1500  0.38 0.38 - 

 
ที่มา:  น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 2.  หนา 100. 
 

รัฐบาลไดออกแถลงการณถึงความจําเปนในการปรับขึ้นราคาจําหนาย
ปลีกน้ํามันในประเทศครั้งน้ีวา 

 
...ราคาน้ํามันดิบไดเพ่ิมขึ้นถึง 6 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ปที่ผานมา...ทําใหตนทุนการผลิตน้ํามัน
สําเร็จรูปภายในประเทศสูงขึ้น หากปลอยใหสถานการณเปนอยูเชนนี้ตอไป อุตสาหกรรมน้ํามัน
ภายในประเทศก็ไมอาจดํารงอยูได หากปลอยใหมีการขาดแคลนน้ํามันขึ้น จะเกิดผลเสียหายแก
ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง รัฐบาลจึงจําเปนตองเลือกใชมาตรการให

ประชาชนมีน้ํามันใชอยางพอเพียง โดยเพิ่มราคาควบคุมขายปลีก...
1
 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมรัฐบาลไดปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันแลวก็ตาม 
แตการขาดแคลนน้ํามันยังมีอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะน้ํามันดีเซลซ่ึงจําเปนตองใชในกิจการ
ขนสงและกิจการประมง เน่ืองจากบริษัทน้ํามันลดปริมาณการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 
เพราะไมตองการขาดทุนจากการนําเขาน้ํามันที่มีราคาแพงแตตองจําหนายในราคาที่รัฐบาล
ควบคุมอยู 

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 3.  หนา 101. 
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2.1.1.2 สถานการณนํ้ามันในประเทศหลังการใชนํ้ามันเปนเครือ่งมือ
ตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ . 2516 ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น         
อยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผลมาจากองคการโอเปกใชนํ้ามันเปนเคร่ืองมือตอรองทางการเมืองเพ่ือ
ตอตานอิสราเอล สงผลกระทบที่รุนแรงตอประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย   

1) การลดลงของปริมาณนําเขานํ้ามันดิบ 
การใชนํ้ามันเปนเครื่องมือตอรองทางการเมืองขององคการโอเปก สงผล

ใหปริมาณนําเขาน้ํามันดิบของประเทศไทยลดลง เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งองคการ
โอเปกงดจําหนายน้ํามันใหน้ัน มีนโยบายลดปริมาณการสงออกน้ํามันเพ่ือใหเพียงพอตอ    
ความตองการใชภายในประเทศ ดังนั้น ปริมาณน้ํามันที่ประเทศไทยเคยไดรับจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงลดลง สวนประเทศอังกฤษ ถึงแมไมไดถูกตัดปริมาณนํ้ามันที่เคยไดรับจาก
องคการโอเปก แตประเทศอังกฤษก็ใชมาตรการประหยัดน้ํามันดวยการลดการใชและลด     
การผลิตน้ํามัน รวมทั้งลดการสงออกน้ํามันไปยังประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน1 

นอกจากนี้ องคการโอเปกยังจัดใหประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่    
เปนกลาง  และถูกตัดปริมาณน้ํามันดิบที่เคยจําหนายให ทําใหโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 3 แหงของ 
ประเทศไทย คือ โรงกลั่นน้ํามันไทย โรงกลั่นน้ํามันบางจาก และโรงกลั่นน้ํามันเอสโซ ไดรับ
ปริมาณน้ํามันจากองคการโอเปกนอยลง สงผลใหนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดในประเทศมีปริมาณ
ลดลงไปดวย ดังตาราง 4 

 
ตาราง 4  ปริมาณการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันในประเทศหลังการลดลงของปริมาณนําเขา  
     นํ้ามันดิบ ในชวงวิกฤตกิารณนํ้ามันครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2516-2517) 
                                                                                         (หนวย : บารเรลตอวัน) 

โรงกลั่นน้ํามัน ปริมาณน้ํามันที่เคยผลิตได ปริมาณน้ํามันที่ผลิตได ลดลงรอยละ 
โรงกลั่นน้ํามันไทย 65,000 56,875   12.5 
โรงกลั่นน้ํามันบางจาก 65,000 52,000   20.0 
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ 24,000 20,400   15.0 
 
ที่มา:  วรรณา ภัตรพานิช.  (2517, เมษายน).  “การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย,” วารสาร      

การขนสง.  8(93) :  หนา 40-41. 

 

                                          
1
วรรณา ภัตรพานิช.  (2517, เมษายน).  “การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย,”   

วารสารการขนสง.  8(93) :  หนา 40-41. 
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เม่ือปริมาณนํ้ามันที่โรงกลั่นนํ้ามันผลิตไดลดลง บริษัทผูจําหนายน้ํามันจึง
ตองลดปริมาณการจําหนายน้ํามันใหแกสถานีบริการน้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
ขนสงตาง ๆ นอกจากนี้ ราคานําเขาน้ํามันดิบซ่ึงเปนตนทุนในการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปก็เพ่ิมขึ้น
เชนกัน ทําใหบริษัทน้ํามันไมสามารถแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นได จึงเรียกรองใหรัฐบาลปรับ
ขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ 

2) การปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ ระหวาง       
พ.ศ. 2516-2517 

เม่ือเหตุการณทางการเมืองในกลุมประเทศอาหรับ สงผลกระทบถึง
สถานการณนํ้ามันในประเทศไทย รัฐบาลจึงตัดสินใจเพิ่มราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ  
ถึง 4 ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 โดยมีระยะเวลาหาง
กันเพียงไมกี่เดือน ดังตาราง 5 
 
ตาราง 5  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2516-2517 

                                                                   (หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดของน้ํามัน ราคา
เดิม 

14 พ.ย. 
2516 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

17 ธ.ค. 
2516 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

27 ก.พ. 
2517 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

27 ต.ค. 
2517 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

เบนซินพิเศษ 2.30 2.69 16.96 3.01 11.90 3.62 20.27 3.62 - 
เบนซินธรรมดา 2.09 2.50 19.62 2.82 12.80 3.43 21.63 3.43 - 
กาด 1.45 1.78 22.76 1.78 - 2.41 35.39 2.41 - 
ดีเซลหมุนเร็ว 1.05 1.41 34.29 1.60 13.48 2.33 45.63 2.33 - 
ดีเซลหมุนชา 1.03 1.34 30.10 1.53 14.18 2.26 47.71 2.26 - 
เตา 600  0.40 0.57 42.50 0.57 - 1.28 124.56 1.49 16.41 
เตา 1200 0.38 0.52 36.84 0.52 - 1.25 140.38 1.46 16.80 
เตา 1500 0.38 0.52 36.84 0.52 - 1.25 140.38 1.44 15.20 

 
ที่มา:  น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 4.  หนา 215.  น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.   
(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 6.  หนา 381.  น้ํามัน
ขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).   
เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 4.  หนา 213-214.  และ ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  
(2524).  พันธนาการน้ํามัน: หนทางหลุดพน.  หนา 32. 
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2.1.2 ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤตกิารณนํ้ามัน
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2522-2523)  

2.1.2.1 ราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศกอนวกิฤติการณนํ้ามัน  
ครั้งที่ 2 ระหวาง พ.ศ. 2518-2521  

ในชวงระหวาง พ.ศ. 2518–2521 มีการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศ 2 ครั้ง แตไมไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศมากนัก กลาวคือ หลังจากที่  
องคการโอเปกประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบอีกรอยละ 10 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518          
เปนตนมา1 บริษัทน้ํามันไดขอใหรัฐบาลปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันใหสูงขึ้น แตศูนยกลาง
นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยและสหภาพแรงงานทั่วประเทศคัดคานการขึ้นราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันครั้งน้ี เน่ืองจากเห็นวาเปนการผลักภาระใหประชาชนและจะมีผลทําใหราคาสินคาแพงขึ้น
ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในสมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์2 พรอมกับอภิปรายโจมตีบริษัท
นํ้ามันอยางกวางขวาง เน่ืองจากเห็นวาการขึ้นราคาน้ํามันดิบขององคการโอเปกเพียงรอยละ 10 
ไมไดทําใหบริษัทน้ํามันขาดทุน เพียงแตไดกําไรนอยลงเทานั้น3 ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให
ตรึงราคาจําหนายปลีกน้ํามันตอไปอีก4  

แตการประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบขององคการโอเปกตั้งแตเดือนมกราคม      
พ.ศ. 2520 ทําใหรัฐบาลตองประกาศขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันทุกชนิดเฉลี่ยรอยละ 10-16 ให
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25205 ตอมารัฐบาลยังไดประกาศขึ้นราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันเบนซินอีกเม่ือวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 25216 ดังตาราง 6 แตภายหลังการประกาศขึ้นราคา
จําหนายปลีกน้ํามันครั้งน้ี ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 
 
 

                                          
1
“น้ํามัน,” (2519, 23-29 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.         

1(4) : 91. 
2
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  

(2518).  เลขท่ี ก/ป6/2518/6.  ปก 5.  หนา 316. 
3
แหลงเดิม.  ปก 5.  หนา 311. 

4
“วิกฤติการณน้ํามัน,” (2519, 10-16 มิถุนายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  1(24) : 581-582. 
5
“รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามัน,” (2520, 11-17 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  2(11) : 297. 
6
“พระราชกําหนดขึ้นภาษีอากรสินคาเขา 141 ชนิด และปรับปรุงระบบการเทียบคาเงินบาทใหม,”  

(2521, 10-16 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  3(11) : 299. 
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ตาราง 6  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2520-2521  
                                                                          (หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดของน้ํามัน ราคาเดิม 15 มี.ค. 2520 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 มี.ค. 2521 เพิ่มขึ้นรอยละ 

เบนซินพิเศษ 3.62 4.22 16.57 4.98 18.01 
เบนซินธรรมดา 3.43 3.93 14.58 4.69 19.34 
กาด 2.41 2.68 11.20 2.68 - 
ดีเซลหมุนเร็ว 2.33 2.64 13.30 2.64 - 
ดีเซลหมุนชา 2.26 2.50 10.62 2.50 - 
เตา 600  1.49 1.66 11.41 1.66 - 
เตา 1200 1.46 1.62 10.96 1.62 - 
เตา 1500 1.44 1.61 11.81 1.61 - 
 
ที่มา:  “รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามัน,” (2520, 11-17 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  2(11) : 299.  และ “พระราชกําหนดขึ้นภาษีอากรสินคาเขา 141 ชนิด และปรับปรุง
ระบบการเทียบคาเงินบาทใหม,” (2521, 10-16 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ
เหตุการณ.  3(11) : 300. 

 

2.1.2.2 การปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ ระหวาง       
พ.ศ. 2522-2523  

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 องคการโอเปกประกาศขึ้นราคา
นํ้ามันดิบอยางตอเน่ือง ประกอบกับเกิดเหตุการณทางการเมืองในอิหราน ทําใหอิหรานผลิต
นํ้ามันลดลง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจึงเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก สงผลใหบริษัทน้ํามันในประเทศ
ตองลดปริมาณนําเขาน้ํามันถึงรอยละ 8-101 เน่ืองจากไมม่ันใจวารัฐบาลสามารถชดเชยราคา
นํ้ามันสวนที่สูงขึ้นใหแกบริษัทไดหรือไม2 ทั้งน้ีบริษัทน้ํามันไมตองการขาดทุนจากการนําเขา

นํ้ามันที่มีราคาสูง แตตองจําหนายในราคาต่ําที่รัฐบาลควบคุมอยู∗ กอใหเกิดภาวะการขาดแคลน
นํ้ามันดีเซลและน้ํามันเตาในประเทศ นอกจากนี้ ราคาน้ํามันดีเซลในตลาดมืดก็สูงกวาราคา
                                          

1
“รัฐบาลสั่งปดแอรเพ่ือประหยัดน้ํามัน และจะเพ่ิมราคาขายจากโรงกลั่น,” (2522, 2-8 มีนาคม). 

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(10) : 262. 
2
กระทรวงพาณิชย.  (2522, 27 กุมภาพันธ).  พณ. 0501/026 เรื่อง การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง

ในประเทศ.  หนา 1. 
∗
ในชวงวิกฤติการณน้ํามัน ราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่นําเขาจากตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เพราะมีการแยงกันซื้อน้ํามันของประเทศตาง ๆ ทําใหบริษัทผูคาน้ํามันในประเทศไทยตองนําเขา
น้ํามันสําเร็จรูปที่มีราคาสูงตามราคาที่ประมูลซื้อขายกันในตลาดโลก แลวนํามาขายในราคาควบคุมที่รัฐบาล
กําหนดไว 
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ควบคุมมาก1 ดังน้ัน รัฐบาลจึงปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันใหสูงขึ้น เพ่ือจูงใจใหบริษัทน้ํามัน
ผลิตน้ํามันออกสูตลาดมากขึ้น และยังเปนการแกไขการซื้อขายน้ํามันในตลาดมืด2   

รัฐบาลปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศหลายครั้ง คือ ในวันที่    

31 มกราคม พ.ศ. 2522 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2522∗ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 และ 
วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ      
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน 2 ครั้งสุดทาย เน่ืองจากเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก 
คือ เฉลี่ยรอยละ 40-67 และรอยละ 24-60 ตามลําดับ ดังตาราง 7   

 
ตาราง 7  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2522-2523 

                                                                             (หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดของน้ํามัน ราคา
เดิม 

31 ม.ค. 
2522 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

13 มี.ค. 
2522 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

13 ก.ค. 
2522 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

9 ก.พ. 
2523 

เพ่ิมข้ึน
รอยละ 

เบนซินพิเศษ 4.98 5.60 12.45 5.60 - 7.84 40.00 9.80 25.00 
เบนซินธรรมดา 4.69 5.12   9.17 5.12 - 7.45 45.51 9.26 24.30 
กาด 2.68 3.06 14.18 3.06 - 5.12* 67.32 6.71 59.76 
ดีเซลหมุนเร็ว 2.64 3.03 14.77 3.03 - 4.88 61.06 7.39 51.43 
ดีเซลหมุนชา 2.50 2.93 17.20 2.93 - 4.71 60.75 7.12 51.17 
เตา 600  1.66 1.86 12.05 1.90 2.15 3.04 60.00 3.78 24.34 
เตา 1200 1.62 1.79 10.49 1.83 2.23 2.93 60.11 3.64 24.23 
เตา 1500 1.61 1.77   9.94 1.81 2.26 2.90 60.22 3.61 24.48 

 
*ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลปรับลดราคาจําหนายปลีกน้ํามันกาดลง เปนลิตรละ 4.20 บาท 
 ที่มา:  “การขึ้นราคาน้ํามันในป 2522,” (2522, 26 มกราคม–1 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  4(5) : 125.  “การอนุมัติใหขึ้นราคาน้ํามันเตา,” (2522, 23-29 มีนาคม).          
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(13) : 350.  “วิกฤติการณน้ํามันในประเทศ,” 
(2522, 13-19 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(29) : 797.  
และ “การประกาศเพิ่มราคาจําหนายน้ํามันและเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ,” (2523, 8-14 
กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(7) : 181. 

 

การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันหลายครั้งดังกลาว เปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายน้ํามันของรัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลเคยกลาววา การขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันทุกชนิด

                                          
1
“การติดตอซื้อน้ํามันจากตางประเทศและการเพิ่มราคาน้ํามันดีเซล,” (2522, 9-15 มีนาคม).  

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(11) : 290. 
2
แหลงเดิม. 
∗
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2522 มีเพียงแคน้ํามันเตาเทานั้น 
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เม่ือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2522 เปนการขึ้นราคาน้ํามันของป 2522 เพียงครั้งเดียว แตเม่ือเกิด
เหตุการณวุนวายทางการเมืองในประเทศอิหราน ทําใหปริมาณน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงและ
มีราคาสูงขึ้น รัฐบาลจึงไมสามารถตรึงราคาน้ํามันในประเทศไดอีกตอไป 

นํ้ามันที่มีราคาเพิ่มขึ้นในอัตราสูงคือ นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันกาด ซ่ึงรัฐบาล
ชี้แจงวา ที่แลวมาน้ํามันดีเซลมีราคาต่ํากวาความเปนจริงมาก ทําใหปริมาณการใชนํ้ามันดีเซล
อยูในระดับสูง สงผลใหเกิดการขาดแคลน ดังนั้น จึงตองปรับราคาน้ํามันดีเซลใหใกลเคียงกับ
นํ้ามันเบนซิน เพ่ือลดการใชนํ้ามันดีเซล1 สวนน้ํามันกาด มีการลักลอบนําไปผสมกับนํ้ามันชนิด
อ่ืนเพ่ือนําไปจําหนาย รัฐบาลจึงจําเปนตองขึ้นราคาน้ํามันกาดในอัตราที่สูง เพ่ือปองกันไมใหมี
การกระทําดังกลาวเกิดขึ้น2 โดยเฉพาะการขึ้นราคาน้ํามัน 2 ครั้งหลังนั้น ถูกฝายคานและ
ประชาชนวิพากษวิจารณวาทําใหคาครองชีพสูงขึ้นอยางมาก 

2.1.3 ผลกระทบตอผูผลติ 
2.1.3.1 ภาคอุตสาหกรรม 
การเพิ่มขึ้นของราคาจําหนายปลีกน้ํามัน สงผลกระทบตอผูประกอบการ

อุตสาหกรรมตาง ๆ ทั่วประเทศ เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจําเปนตองใชนํ้ามันดีเซลและ
นํ้ามันเตาเปนปจจัยสําคัญในการผลิต  แตเม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํามันและน้ํามันมีราคาสูงขึ้น 
ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากไดรับความเดือดรอน 

 นอกจากนี้ ปริมาณน้ํามันที่โรงกลั่นนํ้ามันผลิตไดก็มีปริมาณลดลง ทําให
บริษัทผูจําหนายน้ํามันตองลดปริมาณการจําหนายน้ํามันใหแกสถานบริการน้ํามันและโรงงาน
อุตสาหกรรม  เชน ใน พ.ศ. 2517 บริษัทเอสโซแสตนดารด ประเทศไทย จํากัด ลดปริมาณ
นํ้ามันที่จําหนายใหแกโรงงานปูนซีเมนตและโรงงานทอผาลงรอยละ 12 ทําใหโรงงานดังกลาว 
ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได โรงงานประมาณ 17 แหง ตองปลดคนงานออก3 นอกจากนี้ 
โรงงานที่ผลิตสินคาประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคบางแหง จําเปนตองลดระยะเวลาการผลิตลง 
เชน เคยทํา 3 ผลัด ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ลดลงเหลือ 2 ผลัด หรือผลัดเดียว โรงงานบางแหงไมมี
นํ้ามันสํารองก็จําเปนตองปดโรงงาน4 สงผลใหคนงานจํานวนมากตองวางงาน 

                                          
1
“ความเคลื่อนไหวหลังจากรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามัน,” (2523, 15-21 กุมภาพันธ).          

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(8) : 198. 
2
แหลงเดิม. 

3
วรรณา ภัตรพานิช.  (2517, เมษายน).  “การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศไทย,”   

วารสารการขนสง.  8(93) : 44. 
4
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).   

(2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 6.  หนา 334. 
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ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 สถานการณราคาน้ํามันในประเทศรุนแรง
มากขึ้น เน่ืองจากมีการปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลและน้ํามันเตา 
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงมาก ดังน้ัน นอกจากผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กจะไดรับ
ผลกระทบจนบางแหงตองปดกิจการแลว ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญก็ไดรับ
ผลกระทบเชนกัน อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันมากที่สุด 
คือ ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ซ่ึงใชนํ้ามันคิดเปนรอยละ 32 ของความตองการ
ใชนํ้ามันทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ1 ตองรับภาระตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น เชน ตนทุน
การผลิตกระดาษสูงขึ้นเดือนละ 5 ลานบาท ตนทุนในการผลิตแกวเพ่ิมขึ้นเดือนละ 19 ลานบาท 
และตนทุนการผลิตปูนซีเมนตเพ่ิมขึ้นเดือนละ 36 ลานบาท2   

เม่ือตนทุนสินคาเหลานี้สูงขึ้น ราคาสินคาที่จําหนายจึงสูงขึ้นตามไปดวย     
ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมดังกลาวตองประสบกับปญหา เพราะจําหนายสินคาไมได
ตามปกติ ผูประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการประกอบรถยนตและการผลิตชิ้นสวนรถยนตหลายราย
ตองลดปริมาณการผลิตรถยนตลงถึงรอยละ 303 เพ่ือแกไขปญหาการขาดทุนและปองกัน
ปริมาณรถยนตลนสตอค เพราะการขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลทําใหอํานาจการซื้อ
ของประชาชนลดลง 

อน่ึง การที่รัฐบาลอนุมัติใหเพ่ิมอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา และประกาศขึ้น   
คาไฟฟาก็เปนเหตุใหผูประกอบการอุตสาหกรรมตองรับภาระคาใชจายที่สูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
สินคาที่ผลิตไดจึงมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย จะเห็นไดวา ปญหาราคาน้ํามันแพงไดสงผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมของประเทศใหประสบกับภาวะชะงักงัน เพราะภายหลังจากที่รัฐบาลประกาศขึ้น
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศแลว รัฐบาลไมไดกําหนดนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับ      
การแกไขปญหาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นอยางมาก  

2.1.3.2 ภาคเกษตรกรรม 
1) ผูประกอบกิจการประมง 
กิจการประมงเปนอาชีพที่มีความสําคัญสําหรับประชาชนที่มีภูมิลําเนาติด

กับทะเลทั้งทะเลทางภาคใตและทะเลทางภาคตะวันออก เม่ือกิจการประมงของไทยไดรับ     
การสนับสนุนจากรัฐบาลใหขยายขอบเขตการทําประมงหางจากฝงมากขึ้น เพ่ือหาปลาที่มีอยู

                                          
1
“ผลการสัมมนาเรื่องผลกระทบจากวิกฤติการณน้ํามัน,” (2522, 24-30 สิงหาคม).                 

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(35) : 964.  
2
แหลงเดิม. 

3
“ผลกระทบของการขึ้นราคาน้ํามันที่มีตออุตสาหกรรมการประกอบรถยนตและชิ้นสวนรถยนต,”             

(2522, 3-9 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(32) : 884.  
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อยางอุดมสมบูรณในทะเลลึกนั้น1 ทําใหนอกจากมีเรือประมงที่ออกจับปลาตามชายฝงแลว ยังมี

เรือประมงขนาดใหญซ่ึงมีอุปกรณสํารวจปลาที่ทันสมัย∗ เรือประมงเหลานี้ใชนํ้ามันเปนจํานวน
มากขณะออกทะเลเปนเวลาหลายวัน โดยบรรทุกน้ํามันไวเปนจํานวนมากถึง 50,000-60,000 
ลิตร2  เม่ือนํ้ามันดีเซลเกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอชาวประมง
โดยทั่วไป 

- การขาดแคลนน้ํามันและการเพิ่มข้ึนของราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ 

กิจการประมงเปนกิจการที่ใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วในปริมาณสูง คือ 
ใน พ.ศ. 2516 ความตองการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วของเรือประมงทั่วประเทศมีปริมาณเดือนละ 
55 ลานลิตร3 และเพิ่มเปนเดือนละประมาณ 100 ลานลิตร ใน พ.ศ. 25234 หลังจากที่รัฐบาล
ปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมในชวงกอนเกิดวิกฤติการณนํ้ามันที่มี
ราคาลิตรละ 0.98 บาท เพ่ิมขึ้นเปนราคาลิตรละ 2.33 บาท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2517 
และเพ่ิมเปนลิตรละ 4.88 บาท ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 หรือเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 398  
ทําใหชาวประมงตองรับภาระคาน้ํามันที่สูงขึ้นมาก 

นอกจากชาวประมงจะประสบกับปญหาราคาน้ํามันแพงแลว ยังเกิด    
การขาดแคลนน้ํามันดวย เน่ืองจากสถานีบริการน้ํามันโดยเฉพาะในตางจังหวัดไมมีนํ้ามัน
จําหนายใหแกลูกคาตามปกติ  เพราะถูกตัดปริมาณที่เคยไดรับจากบริษัทผูจําหนายน้ํามัน และ
ยังมีการฉวยโอกาสกักตุนน้ํามันเพ่ือเก็งกําไรดวยการปดสถานีบริการน้ํามัน เน่ืองจากตองการ
จําหนายน้ํามันในราคาใหมตามวันและเวลาที่รัฐบาลกําหนดใหมีการขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน  

การที่ประชาชนหาซื้อนํ้ามันมากักตุนไว หลังจากทราบขาววารัฐบาล
กําลังจะขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหสถานีบริการน้ํามันมีปริมาณ
นํ้ามันไมเพียงพอสําหรับจําหนายใหลูกคาตามปกติ  ชาวประมงจึงสามารถหาซื้อนํ้ามันดีเซล
หมุนเร็วในราคาที่รัฐบาลควบคุมมาใชไดเพียงคร่ึงหนึ่งของความตองการใชเทานั้น สวนที่ยังไม
                                          

1
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 7. 
∗
เรือประมงขนาดใหญที่มีระวางตั้งแต 200 ตันขึ้นไป มีเครื่องมือจับปลาที่ทันสมัย คือ เครื่อง

อิเล็คโทรนิคเกี่ยวกับเสียงใตน้ํา เรดาบอกระยะทางตรวจดูฝูงปลาในทะเล วิทยุรับสงติดตอกับศูนยที่องคการ
สะพานปลา  

2
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 69. 
3
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 12. 

4
“ชาวประมงเคลื่อนไหวใหแกปญหาจากการขึ้นราคาน้ํามัน,” (2523, 15-21 กุมภาพันธ).      

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(8) : 204. 



 
 
     

48 

พอเพียงกับความตองการก็ตองซ้ือจากตลาดมืดในราคาที่สูงกวาราคาควบคุมมาก โดยเฉพาะ
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในตลาดมืดสูงถึงลิตรละ        
6 บาท1 สําหรับชาวประมงที่หาซื้อนํ้ามันไมไดจําตองจอดเรือไวที่ทาเรือ ซ่ึงมีจํานวนนับรอยลํา 
และบางรายก็ตองหยุดกิจการเพราะไมสามารถแบกรับภาระตนทุนที่สูงขึ้นได  

- การเพิ่มข้ึนของราคาอุปกรณการทําประมง 
ชาวประมงยังประสบกับปญหาคาใชจายเก่ียวกับอุปกรณการทํา

ประมงที่มีราคาสูงขึ้นมากในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน อุปกรณการทําประมงดังกลาว คือ 
อวนจากราคากิโลกรัมละ 26 บาท เพ่ิมเปนกิโลกรัมละ 84-92 บาท ลวดสลิงขนาด 11 มิลลิเมตร 
1 ขด จากราคาเดิม 850 บาท เพ่ิมเปน 3,800-4,000 บาท สีทาเรือจากราคากระปองละ 375 
บาท เพ่ิมขึ้นเปนกระปองละ 1,250 บาท2 และนํ้าแข็งซ่ึงชาวประมงจําเปนตองใชในระหวางออก
ทะเลเพื่อแชปลา จากซองละ 15-16 บาท เพ่ิมเปนซองละ 27 บาท3 ดังน้ัน เรือประมงแตละลํา
ซ่ึงออกทะเลเที่ยวหน่ึงในระยะเวลา 10 วัน จากเดิมมีคาใชจายประมาณ 8,000 บาท เพ่ิมขึ้น
เปน 24,000 บาท4 คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว ทําใหชาวประมงรอยละ 90 ตองประสบภาวะ
ขาดทุน5 

คาใชจายเกี่ยวกับการทําประมงมีราคาสูงขึ้น แตชาวประมงยังตอง
จําหนายปลาในราคาเทาเดิม เน่ืองจากราคาของปลามีลักษณะแตกตางจากราคาของสินคา
ประเภทอื่น คือ ไมสามารถกําหนดปริมาณสินคาที่จะนําออกจําหนายใหพอดีกับปริมาณ    
ความตองการของผูบริโภคเพื่อกําหนดราคาตามใจชอบได หากขึ้นอยูกับปริมาณปลาที่จับไดใน
แตละครั้ง และตองจําหนายใหหมดในคราวเดียว ไมสามารถเก็บไวกักตุนเปนระยะเวลานานเพื่อ
เพ่ิมราคาเหมือนสินคาประเภทอ่ืน  ดังน้ัน รายไดของชาวประมงจึงไมไดสัดสวนกับรายจายที่
ตองเสียไปโดยเฉพาะคาใชจายดานน้ํามัน 

รัฐบาลพิจารณาเห็นวาปญหาของชาวประมงควรหาทางแกไข     
โดยเรงดวน เพราะหากปลอยใหสถานการณดําเนินไปถึงขั้นที่ชาวประมงทั่วประเทศหยุดจับ
ปลาแลว ความเดือดรอนไมไดจํากัดอยูเฉพาะแคชาวประมงเทานั้น แตจะกระทบไปถึง

                                          
1
“ขอเสนอใหรัฐบาลชวยเหลือชาวประมงในเรื่องน้ํามันขาดแคลนและมีราคาแพง,”             

(2522, 3-9 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(32) : 883. 
2
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 25. 
3
“วิกฤติการณประมงเริ่มแลว เรือประมงหยุด 50% หองเย็นกักตุนปลาแกขาดแคลน ตองยอมให

ปลาแพง,”  (2517, 19 มีนาคม).  สยามรัฐ.  หนา  1.  
4
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 48. 
5
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 17. 
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ประชาชนหลากหลายอาชีพ เชน เกษตรกรที่เลี้ยงเปดซึ่งจําเปนตองใชปลาเล็กปลานอยหรือ
ปลาเปดเปนอาหารสัตว พอคาแมคาที่ขายปลาในตลาดสด ผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชปลาเปนวัตถุดิบ หรือแมกระทั่งผูบริโภคทั่วไปที่ตองซ้ือปลาในราคาที่
แพงขึ้น ดังน้ัน รัฐบาลจึงพิจารณาใหความชวยเหลือชาวประมงเพื่อบรรเทาความเดือนรอนที่
เกิดขึ้น 

กลาวคือ ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 รัฐบาลจัดสรรน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วใหแกชาวประมงอยางนอยเดือนละ 40 ลานลิตร ลดภาษีการคาใหแกเครื่องมือและ
อุปกรณการทําประมง เชน เครื่องถือทายเรือไฮโดรลิค เครื่องหาฝูงปลา เปนตน รวมทั้งยัง
อนุญาตใหสงปลาปนออกไปจําหนายยังตางประเทศไดอยางเสรี1 เพ่ือชวยใหชาวประมงสามารถ
จําหนายปลาเปดที่เปนวัตถุดิบสําหรับผลิตปลาปนใหกับโรงงานผลิตปลาปนไดในราคาสูงขึ้น  
ซ่ึงจะชวยใหชาวประมงมีรายไดสูงขึ้นตามไปดวย2 สวนในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 รัฐบาล
พิจารณาชวยเหลือชาวประมงดวยการยกเลิกการควบคุมราคาอาหารสัตวโดยใหราคาปลาเปด
ลอยตัว เพ่ือใหชาวประมงมีรายไดจากการขายปลาเปดสูงขึ้น มาตรการดังกลาวทําใหราคา  
ปลาเปดเพิ่มจากกิโลกรัมละ 1.50 บาท เปนกิโลกรัมละ 2.00-2.50 บาท3 

2) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การขาดแคลนน้ํามันและราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสงผลกระทบตอการผลิต

สินคาทางการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรประสบกับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํามันที่ใช
สําหรับวิดน้ําเขานา รถไถนา เครื่องมือทุนแรงทางการเกษตรตาง ๆ รวมทั้งขาดแคลนน้ํามันที่
ใชสําหรับเรือและรถบรรทุกเพื่อขนสงขาวออกจากยุงฉางไปยังโรงสี โดยเฉพาะเกษตรกรใน
ชนบทตางเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือแบงปนน้ํามันไปตามสถานีบริการน้ํามันเล็ก ๆ ที่อยู
หางไกลจากอําเภอหรือจังหวัดและขายในราคาควบคุม4 

นอกจากนี้ เกษตรกรจําเปนตองใชปุยเพ่ือชวยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ใหสูงขึ้น แตหลังจากน้ํามันขาดแคลนและมีราคาสูง การผลิตปุยซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่สกัดจาก
นํ้ามันก็ลดนอยลงและมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย เห็นไดจากในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2516 ปุย
แอมโมเนี่ยมซัลเฟต มีราคาตันละ 1,350 บาท เพ่ิมเปนราคาตันละ 2,500 บาท ใน พ.ศ. 2517 
สวนปุยแอมโมเนี่ยมฟอสเฟตและปุยยูเรีย 5% ก็มีราคาสูงขึ้นถึง 2 เทาตัวในชวงระยะเวลา
                                          

1
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 48. 
2
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 42. 

3
“ชาวประมงเคลื่อนไหวใหแกปญหาจากการขึ้นราคาน้ํามัน,” (2523, 29 กุมภาพันธ–6 มีนาคม).  

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(10) : 262. 
4
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).      

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 2.  หนา 96. 
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เดียวกัน คือ ปุยแอมโมเนี่ยมฟอสเฟตจากราคาตันละ 2,600 บาท เพ่ิมเปนราคาตันละ 5,400 
บาท ปุยยูเรีย 5% จากราคาตันละ 2,600 บาท เพ่ิมเปนราคาตันละ 10,000 บาท1 

ดังน้ัน นอกจากสภาพดินฟาอากาศที่ไมเอ้ืออํานวยแลว ปญหาจากน้ํามัน
และปุยที่มีราคาสูงมากก็ทําใหผลผลิตทางเกษตรหลายชนิดไดผลต่ํากวาที่คาดหมายไว2 เชน 
ขาวและขาวโพดซึ่งเปนสินคาออกที่มีความสําคัญ เม่ือมีผลผลิตนอยลงจึงตองชะลอการสงออก
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการขาดแคลนและมีราคาภายในประเทศสูง นอกจากนี้ เรือเดินสมุทรยัง
ตองลดจํานวนการเดินเรือลงเนื่องจากขาดแคลนน้ํามัน ทําใหสินคาออกของไทย เชน ขาวและ
ผลิตผลอ่ืน ๆ สงไปจําหนายยังตางประเทศไมไดตามปกติ เกษตรกรจึงไมสามารถจําหนาย
สินคาของตนได ดังน้ัน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงชวยเหลือดวยการใชเงินจํานวน 100   
ลานบาท ซ้ือขาวจากเกษตรกรมาเก็บไว3 เพ่ือชวยเหลือดานรายไดของเกษตรกรในชวงที่     
คาครองชีพสูงขึ้น 

ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ความเดือดรอนที่เกษตรกรไดรับไมตาง
จากในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํามันและปุยมีราคาแพง  รัฐบาล
พิจารณาชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนภายหลังการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ ดวยการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร คือ ขาวโพด ถั่วทุกชนิด ออย ขาว 
มันสําปะหลัง และฝาย4 โดยเฉพาะขาวเปลือกมีการพยุงราคาใหเพ่ิมขึ้นจากเดิมเกวียนละ 2,400 
บาท มาเปนเกวียนละ 3,100 บาท เปนอยางต่ํา5 ทั้งน้ีเพ่ือชวยเหลือคาครองชีพของเกษตรกร 
และปรับรายไดใหสอดคลองกับแนวโนมของราคาสินคาที่เพ่ิมขึ้น โดยรัฐบาลเขาไปแทรกแซงซื้อ
ขาวเปลือกในระดับไรนา และเรงการสงออกขาวใหมากขึ้น6 

2.1.3.3 ภาคพาณิชยกรรม 
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจนกระทบตอผูผลิตสินคา ซ่ึงมีตนทุนการผลิตสินคา

เพ่ิมขึ้นน้ัน สงผลกระทบตอเน่ืองไปยังผูจําหนายสินคาหรือพอคาแมคาที่มีรานคาสําหรับ
จําหนายสินคาทั้งขายปลีกและขายสง ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทหรือผูผลิตสินคาขึ้นราคาสินคา 
อยางกะทันหัน และบางรายก็ไมสงของใหตามรายการสินคาที่ผูจําหนายสินคาสั่งไป โดยอางวา
                                          

1
“ผลกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2518, เมษายน).      

วารสารการขนสง.  9(105) : 41. 
2
“ภาวะการคาของไทย,”  (2517, 19 ตุลาคม).  ขาวพาณิชย.  หนา  5. 

3
“100 ลาน ใหชาวนา! ดวนของแพงอีก 50%,”  (2516, 20 ธันวาคม).  บานเมือง.  หนา  11. 

4
“ความเคลื่อนไหวหลังจากรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามัน,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).          

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(30) : 819. 
5
“ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี,” (2522, 17-23 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  4(34) : 937. 
6
แหลงเดิม. 
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ไมมีวัตถุดิบในการผลิตและคาใชจายในการผลิตก็สูงขึ้น1 ทําใหรานคาตาง ๆ ไมมีของจําหนาย
ใหแกลูกคาตามปกติ รวมทั้งไมมีสินคาสงไปใหแกลูกคาประจํา ดังนั้น ผูจําหนายสินคาบางราย
จําเปนตองไปขอซื้อสินคาจากรานคาอ่ืนในราคาที่แพงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทหรือผูผลิตบางราย
ยังตัดปริมาณการสงสินคาใหแกรานคาทั่วไปลง โดยใหเหตุผลวาเพื่อปองกันไมใหผูจําหนาย
สินคากักตุนสินคาเพื่อคากําไรเกินควร หรือหากพบวารานคาใดจําหนายสินคาของทางบริษัท
เกินกวาราคาที่กําหนด บริษัทก็จะตัดโควตาลงทันที หากยังฝาฝนก็จะไมสงสินคาใหจําหนาย
ตอไปอีก2 

ตัวอยางผูจําหนายสินคาหรือพอคาแมคาที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณ
นํ้ามัน คือ พอคาแมคาจําหนายปลาตามตลาดตาง ๆ ทั้งนี้เปนผลกระทบที่ตอเน่ืองมาจาก    
การประสบภาวะขาดทุนของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันมีราคาแพงจนไมสามารถออกทะเลเพื่อ
จับปลาไดตามปกติ ทําใหพอคาแมคาที่จําหนายปลาตามตลาดตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด เชน ตลาดมหาชัย ตลาดศรียาน ตลาดเทเวศร ตลาดยานฝงธนบุรี3 เปนตน        
ไมสามารถซื้อปลามาจําหนายไดตามปกติ เน่ืองจากปลาขาดตลาดและมีราคาแพงขึ้น  

อน่ึง เม่ือพอคาแมคาซื้อปลามาในราคาแพงจึงตองจําหนายในราคาแพงขึ้น 
เชน ปลากะพงแดงเดิมมีราคากิโลกรัมละ 8 บาท เพ่ิมขึ้นเปนกิโลกรัมละ 10 บาท ปลาทูจาก
กิโลกรัมละ 7-8 บาท เพ่ิมขึ้นเปนกิโลกรัมละ 12-15 บาท4 เปนตน ราคาปลาที่สูงขึ้นดังกลาว  
ทําใหไมคอยมีผูนิยมบริโภคปลาเหมือนเชนเคย เม่ือพอคาแมคาจําหนายปลาไมไดก็ตองประสบ
ภาวะขาดทุน พอคาแมคาปลาหลายรายตองปลอยใหแผงปลาวางลงและเปลี่ยนไปจําหนาย
สินคาอยางอ่ืนแทน จะเห็นไดวา ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นทําใหสินคามีราคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย     
ทั้งพอคาแมคาและผูบริโภคตางก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เพราะเมื่อสินคามีราคาแพงขึ้น 
ปริมาณสินคาที่จําหนายไดก็ลดนอยลง เน่ืองจากผูบริโภคจําเปนตองประหยัดรายจายในชวงที่
คาครองชีพสูงขึ้น 

2.1.3.4  ภาคการบริการ 
1) ผูใหบริการรถโดยสารสาธารณะ 
ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ผูใหบริการรถโดยสารประจําทางตาง

ไดรับความเดือดรอนจากปญหานํ้ามันภายหลังการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ 

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 1.  หนา 20. 
2
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 21. 

3
ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/16.  ปก 1.  หนา 58. 
4
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 59. 
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กลาวคือ รถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครตองประหยัดคาใชจายทางดานน้ํามันลง  
ดวยการทิ้งระยะหางในการออกรถใหชาลงกวาเดิม คือ จากที่เคยออกรถทุก ๆ 5 นาที           
ก็เปลี่ยนเปนออกรถทุก ๆ 7 นาที1 และยังหาทางประหยัดน้ํามันดวยการลดจํานวนเที่ยววิ่งใน
ระหวางเวลาที่มีผูโดยสารจํานวนนอยโดยเฉพาะในเวลากลางคืน เม่ือการขาดแคลนน้ํามันมี 
มากขึ้น รถโดยสารประจําทางหลายสายไมสามารถออกรับสงผูโดยสารได เชน รถของบริษัท
นครธน และบริษัทรถเมลแดงประมาณหลายสิบคันตองจอดอยูที่อูรถ2 ดังน้ัน รัฐบาลจึงอนุมัติให
ขึ้นคาโดยสารรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร  คือ จากที่เคยเก็บคาโดยสารตลอดสาย   
50 สตางค เพ่ิมเปน 75 สตางค สวนที่เปนเสนทางไกลและเก็บคาโดยสารเปนระยะ ๆ น้ัน 
ระยะแรกเก็บ  75 สตางค ระยะตอไปทุก ๆ 5 กิโลเมตร เก็บ 50 สตางคเชนเดิม ทั้งนี้เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25163 

นอกจากนี้ ยังอนุมัติใหรถโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหวางจังหวัดขึ้น           
คาโดยสารได โดยขึ้นราคาไดไมเกินรอยละ 50 ของราคาเดิมทุกสาย ทั้งนี้เพ่ือปรับใหเขากับ
ภาวะน้ํามันแพง สําหรับเสนทางสายสําคัญที่มีอัตราคาโดยสารเพิ่มขึ้น คือ4  

     กรุงเทพฯ–ลพบุรี จากเดิมราคา  13 บาท   เพ่ิมเปน  19 บาท 
     กรุงเทพฯ–ขอนแกน    จากเดิมราคา  40 บาท   เพ่ิมเปน  49 บาท 
     กรุงเทพฯ–นครนายก จากเดิมราคา  15 บาท   เพ่ิมเปน  18 บาท 
     กรุงเทพฯ–โคราช   จากเดิมราคา  20 บาท   เพ่ิมเปน  30 บาท 

สําหรับรถบรรทุกประเภท 10 ลอ ซ่ึงใชในการขนสงสินคาทางถนน      
เพ่ิมราคาขนสงขึ้นอีกประมาณรอยละ 30-40 คือ จากที่เคยกําหนดไวเที่ยวละ 600 บาท เพ่ิมขึ้น
เปนเที่ยวละ 800 บาท  สวนบริษัทหรือเจาของรถที่หาน้ํามันดีเซลไมได ก็จําตองจอดรถของตน
ทิ้งไว บางรายก็หยุดกิจการไป5 นอกจากนี้ ผูใหบริการรถแท็กซี่ซ่ึงแตเดิมมักจะออกวิ่งรถเปลา

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).      

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 2.  หนา 93. 
2
แหลงเดิม.  ปก 5.  หนา 235. 

3
“โปรดเกลาฯ ใหงดประดับไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 ธ.ค. รถเมลเก็บ 75 สต. ขึ้นภาษีเหลา 

เบียร บุหรี่ โทรศัพท ไฟฟา ประปา ไปรษณีย กอหวอดสไตรค,”  (2516, 22 พฤศจิกายน).  บานเมือง.      
หนา 12.  

4
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).      

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 1.  หนา 39. 
5
“อางน้ํามันไมขาย กรรมกรรถเมล ยกพวกยึดปม,”  (2516, 20 พฤศจิกายน).  บานเมือง.      

หนา 12.  
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เพ่ือหาผูโดยสารตามถนนตาง ๆ หรือที่เรียกวา “วิ่งกะรอก”1 น้ัน เม่ือนํ้ามันมีราคาแพงขึ้นก็ไม
สามารถออกวิ่งในลักษณะดังกลาวได จึงตองหาที่จอดรถตามสถานที่ตาง ๆ ที่สามารถหา
ผูโดยสารไดงายแทน เชน ทาพระจันทร สยามสแควร และโรงหนัง2 ทั้งนี้เพ่ือเปนการประหยัด
นํ้ามัน   

เม่ือเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศที่
เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดขอขึ้นคาโดยสารอีก 50 สตางค สวน          
รถโดยสารที่วิ่งระหวางจังหวัดก็ขอปรับอัตราคาโดยสารเชนกัน3 โดยรัฐบาลอนุมัติใหขึ้น        
คาโดยสารเพิ่มไดอีกจากที่เคยปรับขึ้นมาแลว คือ จากเดิมกิโลเมตรละ 15 สตางค เพ่ิมเปน
กิโลเมตรละ 19 สตางค4  

2) ผูใหบริการรถไฟ 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันและน้ํามันมีราคาสูงขึ้น ทําใหคาใชจายดาน

นํ้ามันของการรถไฟแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังน้ัน การรถไฟแหงประเทศไทยจึงปรับอัตรา    
คาโดยสารเพิ่มขึ้น โดยอัตราคาโดยสารในโซนพิเศษ ซ่ึงเก็บในอัตราเดิมมาแลวเปนเวลา
ประมาณ 18 ป ในอัตรากิโลเมตรละ 6 สตางค เพ่ิมขึ้นเปนกิโลเมตรละ 7 สตางค5 รถไฟโซน
พิเศษดังกลาวประกอบดวย สายเหนือจากกรุงเทพมหานครถึงลพบุรี สายตะวันออกเฉียงเหนือ
จากกรุงเทพมหานครถึงแกงคอย สายตะวันออกจากกรุงเทพมหานครถึงฉะเชิงเทรา สายใตจาก
กรุงเทพมหานครถึงเพชรบุรีและกาญจนบุรี สวนโซนอื่น ๆ เชน จากกรุงเทพมหานครถึง
เชียงใหม หรือจากกรุงเทพมหานครถึงหาดใหญ ยังคงเก็บคาโดยสารในอัตราเดิม 

อยางไรก็ดี เนื่องจากมีผูใชบริการรถไฟในโซนพิเศษนี้เปนจํานวนมาก     
การรถไฟแหงประเทศไทยจึงใหความชวยเหลือดวยการจําหนายตั๋วเดือน ซ่ึงลดคาโดยสารใน
อัตราพิเศษแกประชาชน ขาราชการ นักเรียน และนักศึกษา 

3) ผูใหบริการเรือโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
เรือที่ใหบริการประชาชนสําหรับการเดินทางทางน้ํา มีทั้งเรือหางยาว     

เรือดวนและเรือขามฟากซึ่งมีจํานวนหลายรอยลํา ใชนํ้ามันรวมกันวันละหลายหมื่นลิตร คือ   

                                          
1
ปญหาน้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 6.  หนา 289. 
2
แหลงเดิม. 

3
“เสนอขอขึ้นอัตราคาโดยสาร,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  4(30) : 818.  
4
“การปรับราคาสาธารณูปโภค,” (2522, 24-30 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  4(35) : 959. 
5
“การรถไฟขอขึ้นคาโดยสารอีก ก.ม. ละ 1 สตางค เริ่มกลางเดือนมีนาคมศกนี้,”               

(2517, 19 กุมภาพันธ).  สยามรัฐ.  หนา 3.  
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เรือหางยาวใชนํ้ามันรวมกันวันละ 20,490 ลิตรตอวัน เรือดวนใชนํ้ามันรวมกัน 9,600 ลิตรตอวัน 
เรือขามฟากทั้ง 2 ฝงของแมนํ้าเจาพระยารวมใชนํ้ามันวันละ 6,000 ลิตร เม่ือรวมน้ํามันที่    
ตองใชกับเรือทั้งหมดแลว วันหน่ึงใชนํ้ามันประมาณ 36,090 ลิตร หรือเดือนละประมาณ 
1,082,700 ลิตร1 

เม่ือนํ้ามันขาดแคลนและน้ํามันมีราคาสูงขึ้น ผูประกอบการเรือเหลานี้
ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากตองซ้ือนํ้ามันจากตลาดมืดในราคาที่สูงกวาราคาควบคุมของ
รัฐบาล ดังน้ัน กรมเจาทาจึงขอความรวมมือใหผูประกอบการเรือโดยสารชวยกันประหยัดน้ํามัน 
เชน ขอใหลดจํานวนเที่ยวที่ใหบริการลง เชน เคยวิ่งวันละ 20 เที่ยว ใหลดเหลือ 14-15 เที่ยว 
และขอใหงดรับจางเหมานําเที่ยวหากมีผูโดยสารเพียง 2-3 คน เพราะทําใหสิ้นเปลืองนํ้ามัน2 
นอกจากนี้ กรมเจาทายังไดเจรจาขอปนนํ้ามันจากองคการเชื้อเพลิงมาเฉลี่ยใหแกผูประกอบการ
เรือเหลานี้ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูประกอบการและเพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอ  
การขนสงทางน้ํา ซ่ึงทางองคการเชื้อเพลิงก็ไดปนสวนน้ํามันใหวันละ 3 หม่ืนลิตร โดยจายบัตร
ปนสวนใหเรือแตละลําไปซื้อนํ้ามันที่สถานีบริการน้ํามันสามทหารขององคการเชื้อเพลิงที่สะพาน
พุทธยอดฟา ทาชาง และคลองแสนแสบลําละ 40 ลิตรตอวัน3 นอกจากเรือประเภทดังกลาวแลว 
ยังปนสวนน้ํามันใหแกเรือที่บริการรับสงสินคาที่จําเปนแกการครองชีพของประชาชนดวย ทั้งน้ี
เพ่ือใหสินคามาสูตลาดไดตามปกติ 

2.1.4 ผลกระทบตอผูบริโภค 
ผลกระทบที่ผูผลิตสินคาไดรับจากการประสบกับภาวะขาดแคลนน้ํามันและน้ํามัน

มีราคาสูงขึ้น ไดสงผลตอเน่ืองมาถึงผูบริโภคที่จําเปนตองซื้อสินคาเพื่อการดํารงชีวิตดวย 
2.1.4.1 ปญหาดานสินคาอุปโภคบริโภค 

1) การกักตุนสินคาอุปโภคบริโภค 
เม่ือนํ้ามันซึ่งเปนปจจัยการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น ตนทุนการผลิตสินคา

อุปโภคบริโภคจึงเพ่ิมขึ้นตามไปดวย อีกทั้งยังมีการกักตุนสินคาเพื่อหวังเก็งกําไรจากการขึ้น
ราคาน้ํามัน  ผูกักตุนสินคาที่สรางความเดือดรอนมากที่สุด คือ เจาของโรงงานอุตสาหกรรม  
ตาง ๆ ที่นําสินคาของตนในทองตลาดกลับมาไวในโรงงานเพื่อเตรียมสงออกไปจําหนายในราคา
ที่แพงมากขึ้น โดยอางวาตนทุนการผลิตสูงขึ้นทั้ง ๆ ที่สินคาเหลานั้นผลิตออกมาตั้งแตตนทุน

                                          
1
“ขึ้นราคาน้ํามันแลวทุกชนิด เบนซิน-โซลาเพ่ิมลิตรละ 41 สต. เดินขบวนไลผูวาฯ 3 จว.,”   

(2516, 15 พฤศจิกายน).  บานเมือง.  หนา 12.  
2
“ ‘กฤษณ-ประจวบ’ ขอลางมือการเมือง ประกาศรับใชรัฐบาล แทกซี่โวยคาเชาเพ่ิม-เรือเมล     

ขึ้น 50 สตางค จะซื้อน้ํามันจีนแดง,”  (2516, 16 พฤศจิกายน).  บานเมือง.  หนา 12. 
3
“น้ํามันขาดแคลนกระเทือนโรงไฟฟา ขอขึ้นคาไฟ 10% แกขนสงทางน้ําชะงัก ปนสวนคนละ    

40 ลิตร,”  (2516, 19 พฤศจิกายน).  บานเมือง.  หนา 12.  
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การผลิตหรือราคาน้ํามันยังไมไดเพ่ิมขึ้น1 พอคาแมคาคนกลางหรือที่เรียกวา “ยี่ปว” ซ่ึงเปนผูรับ
สินคาจากโรงงานมาจําหนายใหแกพอคาแมคาจําหนายปลีกรายยอยอีกทอดหนึ่ง ก็ยังฉวย
โอกาสกําหนดราคาสินคาตามใจชอบ และพอคาแมคาจําหนายปลีกรายยอยก็ตองขึ้นราคาสูงขึ้น
อีกเพื่อใหไดกําไร และมักจะกักตุนสินคาไวใหมีราคาสูงขึ้นจึงนําออกจําหนาย ซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหสินคามีราคาสูงกวาความเปนจริง2 

การกักตุนสินคาดังกลาวทําใหเกิดการขาดแคลนสินคาอุปโภคและบริโภค
สําคัญที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไป เชน ขาวสาร นม นํ้ามันพืช 
ผงซักฟอก สบู และยารักษาโรค เปนตน ในความเปนจริงแลว ความสามารถในการผลิตสินคา
เหลานี้ของโรงงานอุตสาหกรรมยังมีอยูปกติ และสินคาก็มีอยูในตลาดเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน แตมีการกักตุนเพ่ือเก็งกําไร นอกจากนี้ การที่ผูบริโภคพากันซื้อสินคาเพื่อ   
กักตุนไว เพราะเกรงวาจะเกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นไปอีก ก็ยิ่งทําใหระดับราคาสินคา
สูงขึ้นอยางไมมีขอบเขตและเกิดการขาดแคลนมากขึ้น3 

2) การเพิ่มข้ึนของราคาสินคาอุปโภคบริโภค 
สินคาที่ จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันมีราคาแพงขึ้นหลังจากได รับ

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันในปลาย พ.ศ. 2516 เปนตนมา ดังเชน ผงซักฟอกยี่หอแฟบ 
และบรีสมีราคาจําหนายสงจากบริษัทสูงขึ้นจากเดิมกลองละ 8.42 บาท เปนกลองละ 9.48 บาท   
เม่ือนํามาจําหนายปลีกมีราคาสูงขึ้นจากเดิมกลองละ 9 บาท เปนกลองละ 10 บาท ตอมาราคา
จําหนายปลีกยังเพ่ิมขึ้นอีกเปนกลองละ 14 บาท สบูยี่หอลักซกอนใหญมีราคาจําหนายสงสูงขึ้น
จากกอนละ 2.91 บาท เปนกอนละ 3.30 บาท เม่ือนํามาจําหนายปลีกมีราคาสูงขึ้นจากเดิม  
กอนละ 3.50 บาท เปนกอนละ 4 บาท และยังเพ่ิมขึ้นอีกเปนกอนละ 4.50 บาท สําหรับสบูยี่หอ
อ่ืน คือ สบูปาลมโอลีฟและสบูไลฟบอยมีราคาขายปลีกสูงขึ้นจากเดิมกอนละ 3 บาท เพ่ิมเปน
กอนละ 3.50 บาท4 นอกจากนี้ ยังมีสินคาอุปโภคบริโภคอีกหลายประเภทที่มีราคาสูงขึ้น       
ดังตาราง 8 

 
 
 
 

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 1.  หนา 3. 
2
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 61. 

3
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 20. 

4
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 23. 
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ตาราง 8  ตัวอยางสินคาที่มีราคาสูงขึ้นสําหรับกรุงเทพมหานคร ระหวาง พ.ศ. 2515-2523 
 

สินคา หนวย 
ธันวาคม
พ.ศ. 2515 

ธันวาคม
พ.ศ. 2516 

มิถุนายน
พ.ศ. 2517 

พ.ศ. 
2523* 

วุนเสน  กิโลกรัม 19.46  21.46  27.09  49.08  
ถั่วลิสง  กิโลกรัม 7.82  9.87  13.84  24.95  
เปด  กิโลกรัม 15.32  20.11  27.94  39.47  
ปลาทูสด  กิโลกรัม 11.04  10.90  15.69  20.62  
กุงนาง  กิโลกรัม 51.00  67.93  74.50  161.22  
กุงแหง  กิโลกรัม 35.41  42.77  54.55  95.31  
ขาวราดแกง  จาน 2.00  3.00  3.22  5.87  
แตงกวา  กิโลกรัม 2.37  3.08  3.65  7.29  
ผาดิบ  เมตร 6.25  8.00  11.17  15.47  
ผาหมนอน  ผืน 66.25  79.38  91.67  176.88  
หลอดไฟฟา  หลอด 4.75  6.00  6.32  10.48  
ยาแอสไพริน  100 เม็ด 4.00  4.44  5.40  7.78  
บุหรี ่  ซอง 3.50  4.00  4.00  9.00  
หนังสือพิมพ  ฉบับ 1.00  1.50  1.50  3.00  
คาโดยสารรถประจําทาง  ระยะ 0.50  0.75  0.75  1.21  
 
* หมายถึง ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งป 
ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2516, มีนาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  21(1) : 99-101.

สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2516, ธันวาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  21(4) : 99-102.
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2517, มีนาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  22(1) : 99-102.
และ สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2525, กรกฎาคม-ธันวาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส. 
30(3-4) : 112-116.  

 

 2.1.4.2 ปญหาดานคาบริการสาธารณูปโภค                                                                       
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตองใชนํ้ามันในการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมดรอยละ 70 ที่เหลือเปนการใชพลังงานจากน้ําและ
ถานลิกไนต เม่ือนํ้ามันมีราคาสูงขึ้น ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตองประสบกับ
ภาวะขาดทุน 100 ลานบาทตอเดือน1 หากไมมีการปรับขึ้นคาไฟฟา จะทําใหการไฟฟาฝายผลิต

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 6.  หนา 320. 
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แหงประเทศไทยไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองอนุมัติใหมี    
การขึ้นราคาไฟฟาจากเดิมหนวยละ 29-30 สตางค ปรับเพ่ิมขึ้นอีกหนวยละ 16.08 สตางค หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 551 เม่ือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขึ้นราคาขายสงกระแสไฟฟา ทําให
การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคตองปรับขึ้นคาไฟฟาดวยเชนกัน  

การขึ้นราคาไฟฟาครั้งน้ี ประชาชนที่ใชไฟฟานอย คือ ไมเกิน 50 หนวย       
ไมไดรับผลกระทบเนื่องจากเสียคาไฟฟาในอัตราเดิม แตผูที่ไดรับผลกระทบ คือ ประชาชนที่
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ เชน สถานบันเทิง สถานอาบอบนวด ซ่ึงตองใชไฟฟา
จํานวนมาก หากธุรกิจใดใชไฟฟามากก็ตองเสียคาไฟฟาแพงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายประหยัดไฟของรัฐบาล โดยใหมีผลบังคับตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 25172 

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ประเทศไทยใชนํ้ามันรอยละ 65 ของ
พลังงานทั้งหมดที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา3 ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจึงกระทบตอตนทุนการผลิต
ไฟฟา แตในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2522 คาไฟฟายังไมมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากการไฟฟาฝายผลิตไดเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง4 นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อ
นํ้ามันเตาไดในราคาเดิม จึงสามารถตรึงคาไฟฟาในอัตราเดิมตอไปได 

ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 รัฐบาลประกาศเพิ่มคาไฟฟารวมทั้ง
นํ้าประปา เน่ืองจากการประปานครหลวงมีตนทุนการผลิตน้ําประปาเฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ  
4.50 บาท แตจําหนายเพียงลูกบาศกเมตรละ 1.50 บาท5 ทําใหการประปานครหลวงตอง
รับภาระการขาดทุนอยางมาก จึงจําเปนตองปรับคาน้ําประปาใหเหมาะสมกับสถานการณนํ้ามัน 
แตการเพิ่มคาไฟฟาและน้ําประปาดังกลาวถูกคัดคานจากประชาชนและพรรคฝายคาน ทําให
รัฐบาลตองชะลอการขึ้นราคาไวกอน จนกระทั่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 รัฐบาลจึง
ประกาศขึ้นเฉพาะคาไฟฟาโดยเพิ่มขึ้นหนวยละ 31 สตางค 6  

                                          
1
“รายละเอียดเพิ่มคาไฟฟาในกรุง-ตจว. เริ่มเก็บตั้งแต 1 เมษายน,”  (2517, 21 มีนาคม).  

สยามรัฐ.  หนา 1. 
2
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก6.  หนา 320. 
3
“การขึ้นราคาและการประหยัดน้ํามันกับการแกไขปญหาสินคาขึ้นราคา,” (2522, 2-8 กุมภาพันธ).  

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(6) : 153.  
4
แหลงเดิม. 

5
“ความเคลื่อนไหวหลังการประกาศขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา,” (2522, 9-15 พฤศจิกายน).   

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(46) : 1266. 
6
“การปรับอัตราคาไฟฟา,” (2523, 1-7 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  5(6) : 142. 
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การเพิ่มขึ้นของคาไฟฟาทําใหคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นไปอีก ถึงแม
ผูใชไฟฟานอยไมตองเสียคาไฟฟาเพิ่มจากอัตรากอน แตเม่ือผูประกอบการที่จําเปนตองใช
ไฟฟาในปริมาณสูงตองเสียคาไฟฟาในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ผูประกอบการเหลานี้ก็ตองบวกคาใชจาย
ดานไฟฟาเพิ่มเติมเขาไปกับตนทุนสินคา ซ่ึงมีผลทําใหสินคามีราคาเพิ่มสูงขึ้นในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามัน  

2.1.4.3 การเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาผูบริโภค 
ราคาสินคาอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริการที่สูงขึ้นในชวงที่เกิดวิกฤติการณ

นํ้ามันครั้งที่ 1 สงผลใหระดับคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นตามไปดวย พิจารณาไดจากดัชนี
ราคาผูบริโภคซึ่งเปนตัววัดความเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาและคาครองชีพของ
ประชาชนจากหมวดโภคภัณฑตาง ๆ  เชน อาหาร เครื่องนุงหม คาใชจายเกี่ยวกับเคหะสถาน 
การรักษาพยาบาล พาหนะและการขนสง เปนตน ดังตาราง 9 
 

ตาราง 9  ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2515-2517 
 

หมวดโภคภัณฑ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517 
ดัชนีรวม 119.6 138.1 171.7 
อาหาร 127.8 153.7 198.8 
เครื่องนุงหม 108.7 125.9 149.7 
คาใชจายเกี่ยวกับเคหะสถาน 112.9 125.8 146.0 
การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 114.4 118.7 134.1 
พาหนะและบริการขนสง 106.1 115.0 159.0 
การบันเทิงและการศึกษา 112.5 121.2 138.4 
 
ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2516, มีนาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  21(1) : 96.    

สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2517, มีนาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  22(1) : 96. และ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2517, มิถุนายน-ธันวาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.     
22(2-4) : 96. 

        

ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ราคาสินคาอุปโภคบริโภครวมทั้งคาบริการ
ที่สูงขึ้น สงผลใหระดับคาครองชีพของประชาชนสูงขึ้นเชนกัน พิจารณาไดจากดัชนีราคา
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตาราง 10 
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ตาราง 10  ดัชนีราคาผูบริโภคสําหรับกรงุเทพมหานคร ระหวาง พ.ศ. 2521-2523 
 

หมวดโภคภัณฑ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523 
ดัชนีรวม 117.9 130.0 155.9 
อาหารและเครื่องด่ืม 120.9 132.0 156.8 
เครื่องนุงหม 109.1 128.5 153.9 
คาใชจายเกี่ยวกับเคหะสถาน 111.8 122.8 148.8 
การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 116.4 125.2 160.2 
พาหนะและบริการขนสง 122.7 141.8 175.5 
การบันเทิงและการศึกษา 109.4 123.4 145.0 
ยาสูบและเครือ่งด่ืมมีแอลกอฮอล 110.7 114.8 125.7 
 
ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2526, มีนาคม).  “ราคา,” วารสารสถิติ รายไตรมาส.  31(1) : 108. 

 
2.1.5 ผลกระทบตอดุลการคาระหวางประเทศ 
การขาดดุลการคาระหวางประเทศในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน เปนผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจที่เปนปญหาตอเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล เม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลก
สูงขึ้น การนําเขาสินคาจากตางประเทศโดยเฉพาะน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปจึงมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นตามไปดวย   

ถึงแมวาปริมาณน้ํามันที่ประเทศไทยนําเขาในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันจะ
นอยลง แตมูลคานําเขาน้ํามันกลับเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก เห็นไดจากในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน   
ครั้งที่ 1 คือ พ.ศ. 2516 ประเทศไทยนําเขาทั้งนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปมีปริมาณ 9,983.1 
ลานลิตร ดวยมูลคา 4337.7 ลานบาท ปตอมาใน พ.ศ. 2517 ปริมาณนําเขาน้ํามันลดลงเหลือ 
8,706.7 ลานลิตร แตมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นถึง 11,778.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
171.54 นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 คือ พ.ศ. 2522 ประเทศไทยนําเขา
ทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปมีปริมาณ 12,848.9 ลานลิตร ดวยมูลคา 31,707 ลานบาท ป
ตอมาใน พ.ศ. 2523 ปริมาณนําเขาน้ํามันลดลงเหลือ 12,351.9 ลานลิตร แตมูลคานําเขาเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 55,439.3 ลานบาท1 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 74.85 ดังตาราง 11 

 
 
 

                                          
1
“ปโตรเลียม,” (2524, มีนาคม).   รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  14(3) : 22. 
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ตาราง 11  ปริมาณและมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทย 
      ระหวาง พ.ศ. 2516-2523 

 

นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป 
ป 

ปริมาณ (ลานลิตร) มูลคา (ลานบาท) ปริมาณ (ลานลิตร) มูลคา (ลานบาท) 
2516 8,887.0  3,588.3  1,096.1  749.4  
2517 7,664.7  10,087.6  1,042.0  1,691.0  
2518 8,320.9  12,141.9  810.3  1,487.3  
2519 8,720.7  13,719.0  1,222.5  2,195.6  
2520 9,689.5  16,397.8  1,702.5  3,236.5  
2521 9,538.9  16,221.9  2,544.7  5,003.7  
2522 10,336.2  23,855.3  2,512.7  7,851.7  
2523 9,036.1  39,295.2  3,315.8  16,144.1  

 
ที่มา:  สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  รายงานน้ํามันของประเทศไทย พ.ศ. 2521-2522. และ  “ปโตรเลียม,”  

(2524, มีนาคม).   รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  14(3) : 22. 
 

ในขณะที่นํ้ามันนําเขามีมูลคาสูง แตมูลคาของสินคาที่ประเทศไทยสงออกไป
จําหนายยังตางประเทศลดลง เน่ืองจากประเทศนําเขาน้ํามันตางประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
จากวิกฤติการณ นํ้ามัน  ทําใหตองใชนโยบายเขมงวดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของตนดวยการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ  ดังน้ัน ในชวงวิกฤติการณ
นํ้ามัน ประเทศไทยจึงขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น โดยในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 
2516 ประเทศไทยขาดดุลการคา 9,957,657 บาท เพ่ิมขึ้นเปน 13,798,240 บาท ใน พ.ศ. 
25171 หรือขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 38.57 และในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 
ใน พ.ศ. 2522  ประเทศไทยขาดดุลการคา  37,983,997 บาท เพ่ิมขึ้นเปน  60,421,113 บาท 
ใน พ.ศ. 25232 หรือขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 59.07 

2.2 ผลกระทบทางดานสังคม 
ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามัน ไมเพียงกระทบตอเศรษฐกิจ

เทานั้น  แตยังมีผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงสภาพสังคมของประเทศดวย เน่ืองจากเกิดการชุมนุม

                                          
1
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2517, มิถุนายน-ธันวาคม).  “การคาภายนอก,” วารสารสถิติ           

รายไตรมาส.  22(2-4) : 55. 
2
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2523, กรกฎาคม-ธันวาคม).   “การคาภายนอก,” วารสารสถิติ        

รายไตรมาส.  28(3-4) : 63. 
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ประทวงของกลุมคนตาง ๆ ในสังคมอันเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความพยายาม
ในการดําเนินนโยบายประหยัดพลังงานเพื่อชวยลดคาใชจายดานน้ํามันของประชาชน ก็สงผล
กระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมดวยเชนกัน 

2.2.1 การชุมนุมประทวงอันเน่ืองมาจากปญหาเศรษฐกิจ 
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํ า มันในประเทศในอัตราสู ง  ทําให เกิด            

การเคลื่อนไหวชุมนุมประทวงของประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาดาน
ตาง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากราคาน้ํามันแพง  

2.2.1.1 การชุมนุมตอตานสินคาราคาแพง 
ปญหาที่กระทบตอคาครองชีพของประชาชน หลังการปรับขึ้นราคาจําหนาย

ปลีกน้ํามัน คือ สินคาอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากตนทุนทางดานน้ํามัน
เพ่ิมขึ้น และมีการกักตุนสินคาของพอคาแมคา เม่ือความเดือดรอนของประชาชนมีมากขึ้น และ
รัฐบาลไมสามารถบรรเทาความเดือดรอนได ทําใหประชาชนหาวิธีคลายความเดือดรอนของตน 
ดวยการรวมกลุมกันเพ่ือชุมนุมตอตานสินคาราคาแพง และโจมตีพอคาแมคาที่กักตุนสินคาและ
เพ่ิมราคาสินคาอยางไมเปนธรรม โดยเรียกรองใหรัฐบาลใชมาตรการปราบปรามพอคาแมคา
เหลานี้อยางเด็ดขาด 

การชุมนุมและเดินขบวนเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปตตานี จังหวัดสกลนคร เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือ
รณรงคเพ่ือตอตานสินคาราคาแพง เน่ืองจากสินคาอุปโภคบริโภคยังมีปริมาณเพียงพอกับ   
ความตองการในทองตลาด แตที่มีราคาสูงขึ้นเปนเพราะพอคาแมคาบางรายกักตุนเพ่ือฉวย
โอกาสขึ้นราคาสินคา พรอมกับเรียกรองใหประชาชนรวมมือกันตอสู ดวยการไมซ้ือสินคาที่มี
ราคาแพงจากพอคาแมคาเหลานี้1 และหากประชาชนผูใดพบพอคาแมคาที่กักตุนสินคา ใหแจง
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อนําพอคาแมคาเหลานั้นมารับโทษตามกฎหมาย2 

2.2.1.2 การคัดคานการข้ึนคาโดยสารรถประจําทาง 
การคัดคานการขึ้นคารถโดยสารประจําทางซึ่งเปนกิจการสาธารณะที่

เกี่ยวของกับผูคนสวนใหญในสังคมนั้น เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีขาววาทางองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ เสนอตอกระทรวงคมนาคมใหมีการปรับปรุงราคาคาโดยสารรถประจําทาง การขอ
อนุมัติขึ้นคาโดยสารดังกลาว กอใหเกิดกระแสคัดคานจากประชาชนหลายกลุมในสังคม         
ทั้งจากสหภาพ แรงงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สหภาพแรงงานพนักงานองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  สหภาพแรงงานผูปฏิบัติงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ สโมสรนักศึกษา 

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก1.  หนา 10. 
2
“ศูนยนศ.,”  (2517, 13 มกราคม).  ไทยเดลี่.  หนา  8. 
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18 สถาบัน รวมทั้งกลุมพิทักษผลประโยชนประชาชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
กลุมจุฬาประชาธิปไตยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกลุมศึกษาปญหาสังคมจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากไมเห็นดวยกับการขึ้นคาโดยสารรถประจําทางเพ่ือแกไขปญหา

ขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ∗เพราะเปนการผลักภาระใหกับประชาชน และ     
การขึ้นคาโดยสารก็ไมสามารถแกปญหาการขาดทุนได เน่ืองจากตองนําเงินที่ไดไปเสียดอกเบี้ย
ใหธนาคาร ดังน้ัน จึงเห็นวารัฐบาลควรรับภาระปลดหนี้สินขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
แทน1 เพ่ือไมใหกระทบตอประชาชน และรัฐบาลควรจัดหาน้ํามันที่มีราคาถูกใหองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ รวมทั้งใหเงินอุดหนุนองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเพ่ือแบงเบาภาระดาน
คาใชจายเพราะเปนกิจการสาธารณูปโภคของประเทศ2  

การชุมนุมและเคลื่อนไหวคัดคานเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจดังกลาว นอกจาก
กระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลแลว ยังกระทบตอสภาพสังคมของประเทศดวย
เน่ืองจากเปนการชุมนุมคัดคานจากบุคคลหลายกลุม ทําใหเกิดความวุนวายในสังคมอยาง
กวางขวาง 

2.2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชนํ้ามันและไฟฟาของประชาชนจาก
นโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล 

หลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามันตั้งแต พ.ศ. 2516 ทําใหประเทศนําเขาน้ํามันตาง
เห็นความจําเปนของการประหยัดน้ํามันมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยไมมีแหลงนํ้ามัน
ภายในประเทศ จึงยังคงพึ่งพานํ้ามันจากตางประเทศในปริมาณสูง ถึงแมรัฐบาลจะปรับราคา
จําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใหสูงขึ้น เพ่ือใหมีนํ้ามันใชอยางเพียงพอในประเทศ แตการแกไข
ปญหาดังกลาวยิ่งสรางความเดือดรอนใหประชาชนมากขึ้น ดังน้ัน มาตรการที่ดีที่สุดและ
สามารถชวยใหประเทศไทยผานชวงเวลาวิกฤติที่เกิดการขาดแคลนน้ํามันและน้ํามันมีราคาแพง
ไปได คือ การประหยัดน้ํามันและไฟฟา 

ในระหวางที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รัฐบาลกําหนดมาตรการ
เพ่ือประหยัดน้ํามันและไฟฟาหลายมาตรการทั้งการบังคับและการรณรงคขอความรวมมือจาก

                                          
∗
ในขณะน้ันองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมีรายรับวันละ 4,000,000 บาท รายจายวันละ 

3,930,000บาท ไดกําไรวันละ 70,000 บาท ทั้งนี้เพราะมีการปราบปรามพนักงานที่ทุจริตและมีการจับกุม
แหลงพิมพต๋ัวโดยสารปลอมได แตองคการขนสงมวลชนกรุงเทพตองเสียดอกเบี้ยใหกับธนาคารกรุงไทย    
วันละ 870,000 บาท และเมื่อรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เปนตนมา ทําใหรายจายขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเพ่ิมขึ้น และ
ประสบภาวะขาดทุนมากยิ่งขึ้นเฉล่ียถึงวันละ 1,770,000 บาท 

1
“กรณีการขึ้นคาโดยสารรถประจําทาง,” (2522, 10-16 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ :  บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  4(33) : 903. 
2
แหลงเดิม.  หนา 904. 



 
 
     

63 

ประชาชน แมกระทั่งปญหาการขาดแคลนน้ํามันไดผานพนไปแลว แตรัฐบาลยังคงใชมาตรการ
ดังกลาวอยู เพียงแตผอนผันการใชนํ้ามันและไฟฟาแกประชาชนมากขึ้น เน่ืองจากยังคงไม
วางใจกับสถานการณนํ้ามันของโลกที่เพ่ิงผานชวงเวลาวิกฤติไป มาตรการดังกลาวทําให
พฤติกรรมการใชนํ้ามันและการใชไฟฟาของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

2.2.2.1 การกําหนดระยะเวลาใหบริการของสถานบันเทิง 
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 น้ัน เกิดการขาดแคลน

นํ้ามันเตาที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนดมาตรการประหยัดไฟฟาในสวน
ที่ไมเกี่ยวของกับความจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป ดวยการใหสถานบันเทิง
ตาง ๆ ลดระยะเวลาการใหบริการลง  

1) โรงภาพยนตร 
รัฐบาลออกมาตรการลดเวลาฉายภาพยนตรใหเหลือเพียงรอบบาย    

รอบเย็น และรอบค่ํา คือตั้งแตเวลา 14.00 น.–22.00 น. ในวันธรรมดา สวนวันหยุดราชการให
ฉายภาพยนตรไดตั้งแตเวลา 12.00 น.–20.00 น.ทั้งน้ีเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน1 

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2516∗ แตภายหลังเม่ือสถานการณขาดแคลนน้ํามัน
เตาเริ่มคลี่คลายลงในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2517 รัฐบาลก็ไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเวลาฉาย
ภาพยนตรใหม โดยอนุญาตใหในวันธรรมดาสามารถฉายภาพยนตรไดตั้งแตเวลา 12.30 น.- 
21.30 น.2 ทั้งน้ี เพ่ือเปนการชวยเหลืออุตสาหกรรมหนังไทยใหมีรอบฉายภาพยนตรมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงเวลาฉายภาพยนตรน้ี ทําใหโรงภาพยนตรสามารถเพิ่มรอบฉายในชวงเที่ยง  
ไดตามเดิม 

การจํากัดเวลาการดําเนินกิจการของโรงภาพยนตรน้ัน นอกจากจะทําให 
ผูที่ชื่นชอบการชมภาพยนตรตองเปลี่ยนเวลาชมภาพยนตรจากรอบเที่ยงมาเปนรอบอ่ืนแลวยัง
ทําใหผูประกอบการตองสูญเสียรายไดจากการลดลงของจํานวนผูที่มาใชบริการดวย กลาวคือ 
การลดฉายภาพยนตรรอบเที่ยง สรางความเดือดรอนใหกับผูประกอบอาชีพบันเทิงและธุรกิจที่
เกี่ยวของกับภาพยนตร ทั้งเจาของโรงภาพยนตร ผูอํานวยการสรางภาพยนตรไทย และดารา
นักแสดง จึงมีการเดินขบวนเรียกรองใหรัฐบาลผอนผันเวลาฉายภาพยนตรใหมากขึ้น3  
เน่ืองจากรายไดจากการฉายภาพยนตรไทยมาจากรอบเที่ยงเปนหลัก เม่ือรัฐบาลงดเวลาฉาย

                                          
1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สลร.1/2517 เรื่อง การใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลิง,” (2517, 2 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 91 ตอนที่ 2.  หนา 1-2. 
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก  หนา 195. 

2
ปญหาน้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 3.  หนา 158. 
3
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 19. 



 
 
     

64 

รอบเที่ยงลง ทําใหผูสรางภาพยนตรไทยและผูประกอบการธุรกิจโรงหนังไมมีรายไดเพียงพอ
สําหรับประกอบกิจการ  

นอกจากนี้ ผูสรางภาพยนตรไทยกําลังลงทุนถายทําภาพยนตรดวยระบบ 
35 มม. ซ่ึงเปนการลงทุนที่สูงขึ้น1 หากไดรอบฉายที่นอยเกินไป จะทําใหไดรับรายไดไมคุมกับที่
ลงทุน และจะไมมีผูสรางรายใดกลาสรางภาพยนตรไทยอีก ซ่ึงสงผลกระทบตอนักแสดงและผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของทั้งหลายตองวางงานตามไปดวย 

ผูที่เกี่ยวของกับภาพยนตรไทยตั้งแตผูดําเนินกิจการโรงภาพยนตร 
พนักงาน เจาหนาที่กองถายทําภาพยนตร นักพากย และดารานักแสดง เชน สมบัติ เมทะนี  
อรัญญา นามวงศ   เมตตา รุงรัตน   รุจน รณภพ  ยอดชาย เมฆสุวรรณ  และ กรุง ศรีวิไล 
รวมทั้งผูกําก ับภาพยนตร เชน ส. อาสนจินดา และ ฉลอง ภักดีวิจิตร เปนตน ไดชุมนุมเรียกรอง
ใหรัฐบาลพิจารณาแกไขมาตรการดังกลาว เมตตา รุงรัตน ไดกลาวขอความเห็นใจจากรัฐบาลวา 

 
...นักแสดงไมใชคนร่ํารวย ถารัฐตัดรอบการฉายภาพยนตรใหนอยลง พวกเขาก็จะตองอดตายไม
ผิดกับสุนัข เพราะไมรูจะไปประกอบอาชีพอะไร...ครั้นจะเปล่ียนอาชีพไปทําอยางอื่นก็ไมถนัด    

จะเปล่ียนอาชีพเปนหมอนวดยิ่งแยใหญ เพราะสถานอาบอบนวดเวลานี้จํากัดเวลา...
2
 

 

อยางไรก็ตาม การชุมนุมประทวงครั้งน้ี กอใหเกิดความไมพอใจแก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จึงไดรวมกันออกแถลงการณ 2 ฉบับ ฉบับแรกประนามการ
กระทําของเจาของโรงภาพยนตร มีใจความวา 

 
...รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดขอใหงดฉายภาพยนตรในรอบเชาในวันเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดราชการ กับรอบเที่ยงรอบดึกในวันธรรมดา เพ่ือประหยัดน้ํามันและลดการเที่ยวเตร แต 
ชนชั้นนายทุนกับบรรดาเจาของโรงไมคํานึงถึง กลับนัดกัน..ประทวง โดยหวังบีบบังคับรัฐบาล 
โดยไมคํานึงถึงความตายของประเทศชาติ เรานักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนขอประนาม 

การกระทําดังกลาว...
3
 

 
 
 
 
 

                                          
1
“ปดโรงหนัง! สมบัตินําดาราประทวงรัฐบาล,”  (2517, 4 มกราคม).  ไทยเดลี่.  หนา  8. 

2
“โรงหนัง-ดารา ชุมนุมประทวง นักศึกษาประนาม ‘เห็นแกตัว’,”  (2517, 5 มกราคม).  ไทยเดลี่.  

หนา  2. 
3
แหลงเดิม. 
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สวนฉบับที่ 2 ประนามการกระทําของดารานักแสดง มีใจความวา 
 

...รัฐบาลไมไดใหโรงภาพยนตรหยุดฉาย เปนแตจํากัดเวลาฉายใหนอยลงเทานั้น...กลุมดาราซึ่ง
เดนในสังคมอยูแลว ควรจะทําตัวใหเปนตัวอยางแกประชาชนทั่วไป การที่รัฐบาลตองใช    
มาตรการนี้ ก็เพ่ือความอยูรอดของประเทศ...ขอใหทางกลุมดาราจงคิดถึงผลเสียของประเทศ     

ถาหากชาวไทยไมชวยกัน...
1
 

 

จะเห็นไดวา มาตรการจํากัดเวลาฉายภาพยนตรของรัฐบาลไดกอใหเกิด   
การวิพากษวิจารณจากบุคคลหลายกลุมในสังคมอยางกวางขวาง ทั้งจากบุคคลที่ เสีย
ผลประโยชน และจากบุคคลที่เห็นดวยกับมาตรการดังกลาวของรัฐบาล อยางไรก็ตาม รัฐบาล
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตอยางใด สมาคมโรงภาพยนตรจึงมีหนังสือไปยังโรงภาพยนตร
ทุกแหงทั่วประเทศใหหันมารวมมือกับรัฐบาลเพ่ือปองกันการขาดแคลนน้ํามันในประเทศ     
ดวยการงดใชบันไดเลื่อนและลิฟทโดยเด็ดขาด ลดการใชไฟฟาโฆษณาหนาโรงภาพยนตร
ทั้งหมดใหเหลือเพียงปายชื่อโรงภาพยนตร และปายชื่อเร่ืองภาพยนตรที่กําลังฉายตั้งแตเวลา 
18.00 น.-19.30 น. เทานั้น รวมทั้งใชไฟฟาในโรงภาพยนตรเทาที่จําเปน2 ตอมาภายหลังเม่ือ
สถานการณการขาดแคลนน้ํามันไดบรรเทาลงแลว รัฐบาลจึงมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ดังกลาว ดวยการอนุญาตใหฉายภาพยนตรในรอบเที่ยงไดดังไดกลาวไปแลวขางตน  

2) สถานบริการ 
รัฐบาลดําเนินมาตรการกําหนดระยะเวลาการเปดบริการของสถานบริการ

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 25173 โดยหามสถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็งเปดบริการใน          

วันอาทิตย∗ และไดเปลี่ยนมาจํากัดระยะเวลาแทน ดวยการเปดบริการไดระหวางเวลา       

18.00 น.-24.00 น.∗∗ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25224 และจํากัดเวลาใหนอยลงอีกในเดือน

                                          
1
“โรงหนัง-ดารา ชุมนุมประทวง นักศึกษาประนาม ‘เห็นแกตัว’,”  (2517, 5 มกราคม).  ไทยเดลี่.  

หนา  2. 
2
“วิพากษวิจารณบันเทิง,”  (2517, 11 มกราคม).  ไทยเดลี่.  หนา  7. 

3
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 2/2517  เรื่องการใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวการณขาด

แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2517, 8 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 91 ตอนที่ 4.  หนา 35. 
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 196. 
∗∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ  หนา 204. 

4
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2522 เรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟา,” (2522, 14 สิงหาคม).          

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 96 ตอนที่ 139.  หนา  240-241. 
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ธันวาคม พ.ศ. 25231 คือ ใหเปดบริการไดเฉพาะเวลา 21.00 น.-01.00 น. ของวันรุงขึ้น∗สวน
สถานบริการอาบ อบ นวด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 25172 รัฐบาลจํากัดเวลาใหบริการเฉพาะแค
วันธรรมดา โดยหามเปดบริการกอนเวลา 16.00 น. ครั้นเม่ือถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25223      
มีการจํากัดระยะเวลามากขึ้น คือ นอกจากวันธรรมดาเปดไดระหวาง 18.00 น.-24.00 น. แลว 

วันหยุดราชการก็เปดไดเฉพาะ 14.00 น.-24.00 น. เทานั้น∗∗ 
ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 รัฐบาลยังจํากัดเวลาใหบริการแก       

สถานบริการประเภทอื่นเพ่ิมเติม คือ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25224 สถานบริการที่มีอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมจําหนาย โดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนและมีบริการนวดใหแกลูกคา เปดได
ระหวางเวลา 16.00 น.-22.00 น. ในวันธรรมดา และวันหยุดราชการระหวางเวลา 12.00 น.-
22.00 น. สวนสถานบริการที่มีอาหารและเครื่องด่ืมจําหนาย โดยมีหญิงสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
และมีการแสดงดนตรีเพ่ือการบันเทิง ใหเปดไดระหวางเวลา 11.00 น.-14.00 น. และระหวาง

เวลา 18.00 น.-24.00 น.∗∗∗ 
การลดเวลาใหบริการของสถานบริการ สงผลกระทบใหเจาของกิจการ

ไดรับรายไดนอยลง สวนพนักงานที่มีรายไดเปนชั่วโมงก็ตองขาดรายได เจาของสถานบริการ
และพนักงานตางเรียกรองใหรัฐบาลใชวิธีการปดสถานบริการในวันอาทิตยแทนการลดเวลา  
การใหบริการ เน่ืองจากไดรับความเดือดรอนนอยกวา เพราะปกติในวันอาทิตยจะมีคนเที่ยว
จํานวนไมมากนัก และการปดบริการ 1 วัน ทําใหเจาของกิจการสามารถประหยัดรายจายได   
ถึงจะขาดทุนอยูบางแตก็ไมมากเทากับถูกลดเวลาเปดบริการในวันธรรมดา ซ่ึงมีจํานวนคนเที่ยว
มากกวา สวนผูใชบริการนั้น ถึงจะถูกลดเวลาการเที่ยวใหนอยลงกวาเดิม แตก็ไมไดรับ
ผลกระทบมากนัก เน่ืองจากผูที่ใชบริการสวนใหญเปนผูที่มีรายได ซ่ึงสามารถหาความสําราญ
อยางอ่ืนแทนได 

                                          
1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการ       

ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2523, 2 ธันวาคม).  ราชกิจจานเุบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 97 ตอนที่ 185.          
หนา 1-4. 

∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช  หนา 208. 

2
ปญหาน้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).   

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 1.  หนา 8. 
3
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2522 เรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟา,” (2522, 14 สิงหาคม).          

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 96 ตอนที่ 139.  หนา  240-241. 
∗∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ  หนา 204. 

4
แหลงเดิม. 
∗∗∗

ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ  หนา 204. 
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2.2.2.2 การกําหนดระยะเวลาการใชไฟฟาโฆษณาสินคา 
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2517 รัฐบาลกําหนดมาตรการหามใชไฟฟาโฆษณา

สินคาเวนแตปายชื่อราน ตอมาในเดือนกันยายนเมื่อสถานการณนํ้ามันดีขึ้น1  รัฐบาลจึงผอนผัน
การใชไฟฟาของประชาชน ดวยการอนุญาตใหใชไฟฟาโฆษณาสินคาไดระหวางเวลา       
19.00 น.-22.00 น. สวนปายชื่อรานและปายชื่อภาพยนตรสามารถใชไฟฟาไดไมเกินหนึ่งปาย

เทานั้น∗  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25222 รัฐบาลหามใชไฟฟาโฆษณาสินคาอีกครั้ง สวนปายชื่อ

รานและปายชื่อภาพยนตรสามารถใชไฟฟาไดไมเกินหนึ่งปายเชนเดิม∗∗ 
มาตรการดังกลาวนอกจากจะทําใหแหลงการคาที่มีหางรานและสถานบันเทิง

เปนจํานวนมากที่เคยเปดไฟสวางไสวในเวลากลางคืน ตองลดจํานวนการใชไฟลงแลว ยังเกิด
การตื่นตัวของกลุมคนหลายฝายในสังคมที่รวมมือกันเรียกรองใหประชาชนเห็นความสําคัญของ
พลังงานไฟฟา และผลเสียของการขาดแคลนไฟฟาหากไมชวยกันประหยัดพลังงาน กลุมที่มี
บทบาท คือ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ จํานวนหลายพันคน ออกชี้แจงให
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตชุมชนหนาแนนทั้งฝงพระนครและธนบุรี รวมมือกันงดเปดไฟฟา
โฆษณาสินคาตั้งแตเวลา 18.30 น.-20.30 น.3 รวมทั้งยังมีหนังสือขอรองใหหนวยงานราชการ
ตาง ๆ งดเปดไฟอาคารสถานที่ราชการในเวลากลางคืน นิสิตนักศึกษาเหลานี้ เชน นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยใหเหตุผลในการดําเนินการดังกลาววา  

 
...ไฟฟาที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ ไดจากการเผาผลาญน้ํามันเตา และนํ้ามันโซลาเปนสวนใหญ... 
ถึงแมการไฟฟาจะมีเงินที่ไดจากการจําหนายกระแสไฟฟามากเทาใด แตในภาวะการขาดแคลน
น้ํามันเชนนี้ ก็ไมสามารถจะจัดหาน้ํามันมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาได...เราไดสูญเสียพลังงาน
ไฟฟาเปนจํานวนมาก เนื่องมาจากการใชไฟฟาโฆษณาสินคาตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งเปดในเวลา
กลางคืน รวมถึงไฟฟาที่เกินความจําเปน...น้ํามันซึ่งสูญเสียไปในการใชไฟฟาเกินความจําเปนนี้ 

สามารถนําไปใชประโยชนในส่ิงอื่นอีกมากมาย...
4
 

 

                                          
1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 49/2517  เรื่องการใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลิง,” (2517, 6 กันยายน).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 91 ตอนที่ 149.  หนา 1-2. 
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค  หนา 197. 

2
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2522 เรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟา,” (2522, 14 สิงหาคม).          

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 96 ตอนที่ 139.  หนา  240-241. 
∗∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ  หนา 204. 

3
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง : การรณรงคเพ่ือประหยัดการใชน้ํามัน.     

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/8.  ปก 1.  หนา 4. 
4
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 6. 
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2.2.2.3 การกําหนดระยะเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลกําหนดใหสถานีวิทยุโทรทัศนทุก

สถานีลดเวลาออกอากาศลง คือ วันธรรมดาออกอากาศไมเกิน 22.30 น. สวนวันสุดสัปดาห  
(วันศุกรและวันเสาร) ออกอากาศไดไมเกิน 24.00 น.1 ครั้นตอมาเมื่อสถานการณการขาดแคลน
นํ้ามันเตาเพ่ือใชผลิตไฟฟาดีขึ้น รัฐบาลจึงผอนผันใหเพ่ิมเวลาออกอากาศในวันธรรมดาจาก 
22.30 น. เปน 23.30 น. สวนวันสุดสัปดาหยังคงเปนไปตามเดิม2 

มาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอประชาชนในสังคมอยางกวางขวาง  
เน่ืองจากโทรทัศนเปนสิ่งที่ใหความบันเทิงแกประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่มักจะเปดรับชมรายการ
ทางโทรทัศนในขณะที่ทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผูที่อยูในกรุงเทพมหานครที่มักจะ
กลับถึงบานในชวงเวลา 20.00 น.-21.00 น.3การกําหนดเวลาแพรภาพทางโทรทัศนไมเกิน 
22.30 น. จึงเร็วเกินไปสําหรับคนกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเวลา 22.30 น.ไมใชเวลาที่ผูคน
นอนหลับพักผอน แตเปนเวลาที่ผอนคลายความตึงเครียดที่ประสบมาทั้งวัน  

ดังน้ัน จึงมีคนในสังคมบางสวนที่ไมเห็นดวยกับมาตรการนี้ของรัฐบาล เพราะ
เม่ือประชาชนไมสามารถดูโทรทัศนที่บานได  ก็สามารถแสวงหาความบันเทิงนอกบานดวยการ
ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงตาง ๆ แทน ซ่ึงเปนการเสียคาน้ํามันในการเดินทางมากขึ้นไปอีก      
สวนสถานีโทรทัศนก็ไดรับผลกระทบจากมาตรการนี้ เพราะตองพยายามจัดรายการใหทันเวลา
ปดสถานีคือ 22.30 น. เพ่ือไมใหรายการหรือหนังที่ฉายอยูตองจบกลางคัน และยังตองสูญเสีย
รายไดจากโฆษณาที่ลดลงไปดวย4 

2.2.2.4 การกําหนดระยะเวลาจําหนายน้ํามันของสถานีบริการนํ้ามัน 
รัฐบาลควบคุมการจําหนายน้ํามันของสถานีบริการน้ํามันและรานคาน้ํามัน  

มาตั้งแต พ.ศ. 2518 แตในระยะนั้นเปนเพียงการจํากัดเวลาเทานั้น คือ อนุญาตใหจําหนาย    
ไดเฉพาะเวลา 05.00 น.–21.00 น.ของทุกวัน แตชวงที่ เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 
สถานการณขาดแคลนน้ํามันรุนแรงขึ้น รัฐบาลเห็นสมควรใหประชาชนประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 25235 จึงกําหนดหามสถานีบริการนํ้ามันและรานคาน้ํามันเปด

                                          
1
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2522, 3 พฤษภาคม).  สร.0202/ว. 79 เรื่อง การปองกัน       

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.  หนา 1.  
2
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน: หนทางหลุดพน.         

หนา 134. 
3
“ประหยัดน้ํามัน : หลังส่ีทุมครึ่ง เกิดอะไรขึ้น,” (2522, 22-28 พฤษภาคม).  เศรษฐกิจ.        

2(73) : 10. 
4
แหลงเดิม. 

5
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2523  เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลิง,” (2523, 11 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 97 ตอนที่ 4.  หนา 1-2. 
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บริการในวันอาทิตย สวนวันอ่ืนเปดไดระหวาง 05.00 น.–21.00 น. แตบังคับใชเฉพาะเขต

กรุงเทพมหานครเทานั้น∗ 
การกําหนดเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ไมไดสรางนิสัยการประหยัดน้ํามัน

ใหกับประชาชนอยางจริงจัง เน่ืองจากมีประชาชนในกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเติมนํ้ามันจาก
สถานีบริการน้ํามันนอกเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหเปนการสิ้นเปลืองนํ้ามันมากขึ้น ดังน้ัน     
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 25231 รัฐบาลจึงกําหนดใหสถานีบริการน้ํามันและรานคาน้ํามันทั่ว

ประเทศปดบริการในวันอาทิตย สวนวันอ่ืนเปดไดระหวาง 06.00 น.–18.00 น.∗∗ 
การปดสถานีบริการน้ํามันในวันอาทิตยสงผลดีตอสังคมหลายประการ คือ   

ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาน้ํามันมีไมพอใช จําเปนตองรวมมือกับรัฐบาลประหยัดน้ํามัน
และไฟฟา ซ่ึงเปนผลทางดานจิตวิทยา สวนสถานีบริการน้ํามันก็สามารถลดคาไฟฟาลงได
ประมาณ 60,000 บาทตอสัปดาห2 และยังทําใหการจราจรเบาบางลง รวมทั้งชวยลดอุบัติเหตุ   
ลงดวย สวนผูประกอบการและพนักงานของสถานีบริการน้ํามันก็มีเวลาพักผอนในวันอาทิตยได 

อยางไรก็ตาม มาตรการดังกลาวก็สงผลเสียตอสังคมเชนกัน เน่ืองจากผูใช
รถยนตสวนตัวอาจไดรับความไมสะดวกหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินที่จําเปนตองใชรถยนตใน  
วันอาทิตย และยังเกิดการกักตุนน้ํามันซ่ึงสงผลใหเกิดอัคคีภัยไดงาย สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่
เคยมีนักทองเที่ยวจํานวนมากในวันอาทิตยก็ลดจํานวนลง นอกจากนี้ ยังทําใหวันเสารและ     
วันจันทรมีผูคนมาเติมนํ้ามันที่สถานีบริการน้ํามันกันอยางแออัด สงผลใหการจราจรติดขัด   
มากขึ้น3 

2.2.2.5 การกําหนดใหประชาชนปฏิบตัติามกฎจราจร 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลใหกรมตํารวจกวดขันการใชความเร็ว

ของรถยนตในเขตที่ไมไดจํากัดความเร็วไว และกําหนดใหรถยนตสวนบุคคลใชความเร็วไมเกิน 
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง รถขนสงและรถยนตโดยสารสาธารณะไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

                                          
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฉ  หนา 206. 

1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2523  เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาด

แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2523, 2 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 97 ตอนที่ 185.          
หนา 1-4. 

∗∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ช  หนา 208. 

2
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2523, 7 มกราคม).  อก.0100/4 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการ

ประหยัดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ฉบับที่ 2 .  หนา 2.  

3
แหลงเดิม. 
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ตลอดจนใหเขมงวดตอการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนอยางเครงครัด และจับกุมโดยไมมี  
การผอนผัน1 

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 รัฐบาลยังกําหนดมาตรการบังคับ
หามจอดรถยนตและเปลี่ยนแปลงเวลาหามจอดในถนนสายตาง ๆ ที่มีการจราจรติดขัดในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 39 สาย ทั้งน้ีเพ่ือใหการจราจรคลองตัว เชน หามจอดตั้งแต        
เวลา 06.00 น.-22.00 น. ในถนนราชวิถีตั้งแตถนนราชปรารภถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ               
หามจอดตั้งแตเวลา 06.00 น.-21.00 น. ในถนนเพลินจิตตลอดสาย และหามจอดตั้งแตเวลา                 
06.00 น.-09.00 น. และ 16.00 น.-20.00 น. ในถนนสุขุมวิทตั้งแตแยกถนนบางนา–ตราด      
ถึงทางรถไฟถนนเพลินจิต2 เปนตน 

การกําหนดมาตรการในดานการจราจรดังกลาว นอกจากจะทําใหการจราจร
คลองตัวมากขึ้น และลดการเผาผลาญน้ํามันซ่ึงตรงกับเจตนารมณของรัฐบาลที่ตองการให
ประหยัดน้ํามันแลว ยังมีผลดีอีกบางประการ กลาวคือถึงแมมาตรการดังกลาวจะกระทบตอผูขับ
ขี่รถยนตที่ถูกจับเน่ืองจากฝาฝนกฎจราจรดวยการขับรถเร็วเกินกวาที่กําหนดและจอดรถในที่
หามจอดก็ตาม แตก็เปนการสรางนิสัยใหผูที่ขับขี่รถยนตเห็นความสําคัญของการเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรยิ่งขึ้น และยังชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุลงดวย 

2.2.2.6 การกําหนดใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจประหยัด     
นํ้ามันและไฟฟา 

หลังจากที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันตั้งแต พ.ศ. 2516      
เปนตนมา รัฐบาลไดใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศประหยัดน้ํามันและไฟฟาให
มากที่สุด เชน ใชเครื่องใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศเทาที่จําเปน3  

ในชวงวิกฤติการณ นํ้ามันครั้งที่ 2 รัฐบาลกําหนดใหสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจทั่วประเทศควบคุมดูแลการใชเครื่องใชไฟฟาเทาที่จําเปน เชน ปดไฟฟาหรือพัดลม
ในหองทํางานที่ไมมีผูทํางานอยูเปนเวลานาน งดใชเครื่องปรับอากาศเวนแตการใชที่จําเปน เชน 
ใชเพ่ือรักษาพยาบาล ใชในหองหรืออาคารที่ไมตองการใหเสียงภายนอกเขามารบกวน หรือ  

                                          
1
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2522, 18 กรกฎาคม).  อก.0100/122 เรื่อง มาตรการการประหยัด   

การใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามัน
เชื้อเพลิง.  หนา 1. 

2
“มาตรการประหยัดน้ํามัน,” (2522, 10-16 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  4(33) : 897-898. 
3
ปญหาน้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน : การรณรงคเพ่ือประหยัดการใชน้ํามัน.        

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/8.  ปก 1.  หนา 25. 
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การใชเพ่ือประโยชนในการเก็บรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร1 ตอมาไดกําหนดเพ่ิมเติมวา
หากสวนราชการใดจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศในสถานที่ทํางาน ใหปรับอุณหภูมิของ
เครื่องปรับอากาศไมใหต่ํากวา 27 องศาเซลเซียส2 

ในเวลาตอมารัฐบาลกําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสากิจลดการใชไฟฟาลง
เปนลําดับ ดวยการลดการใชไฟฟาลงในอัตรารอยละ 5 ภายในระยะ 6 เดือนแรก และคอย ๆ  
ลดการใชลงในอัตรารอยละ 10 ภายในเวลา 1 ป โดยใหปฏิบัติอยางเครงครัด และรายงานให
สํานักนายกรัฐมนตรีทราบทุก ๆ 4 เดือน นอกจากนี้ ใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ตอง
เดินทางไปราชการตางทองที่หรือการรับสงหนังสือราชการ ใชบริการขนสงสาธารณะและบริการ
สื่อสารของรัฐใหมากที่สุด3 

การงดใชเครื่องปรับอากาศสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
ขาราชการ เน่ืองจากรูปทรงของสถานที่ราชการสวนใหญสรางขึ้นมาเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
เม่ือไมสามารถใชเครื่องปรับอากาศไดจึงตองทนกับสภาพอากาศที่รอนอบอาว และทําใหตอง
สิ้นเปลืองไฟฟาจากการใชพัดลมเพื่อใหไดรับความเย็นเทาที่เคยไดรับจากเครื่องปรับอากาศ 
นอกจากนี้ สถานที่ราชการบางแหง เชน หอสมุดและหอจดหมายเหตุ ซ่ึงจําเปนตองใช
เครื่องปรับอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิภายในใหคงที่สําหรับรักษาสภาพของเอกสาร ตองไดรับ
ผลกระทบไปดวย จึงตองทําเรื่องขออนุญาตผอนผันใหใชเครื่องปรับอากาศไดตามเดิม4 

2.2.2.7 การรณรงคใหประชาชนประหยัดนํ้ามันและไฟฟา 
นอกจากรัฐบาลจะใชมาตรการบังคับเพ่ือใหประชาชนลดการใชนํ้ามันและ

ไฟฟาแลว การรณรงคเพ่ือขอความรวมมือจากประชาชนก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาล
นํามาใชตั้งแตเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1  

รัฐบาลขอความรวมมือจากประชาชนดวยการประชาสัมพันธเสนอแนะวิธี
ประหยัดน้ํามันที่งายแกการปฏิบัติ เชน อยาขับรถเร็วเกินไป คือ ไมควรขับรถเกิน 80 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ใชความเร็วในการขับรถอยางสมํ่าเสมอ หากจอดรถเกินกวา 3-4 นาที ควรดับ
เครื่องยนต หากอากาศไมรอนไมควรเปดเครื่องปรับอากาศในรถยนต เพราะทําใหเครื่องยนต
ทํางานหนักขึ้นและสิ้นเปลืองนํ้ามันมากขึ้นรอยละ 10 ควรรับสงสมาชิกในครอบครัวใหไดใน 

                                          
1
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2522, 28 กุมภาพันธ).  สร. 0202/ว.30 เรื่อง การปองกัน      

การขาดแคลนน้ํามัน.  หนา 1. 
2
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2522, 18 กรกฎาคม).  อก.0100/122 เรื่อง มาตรการการประหยัด   

การใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามัน
เชื้อเพลิง.  หนา 2. 

3
แหลงเดิม. 

4
“ประหยัดน้ํามัน : หลังส่ีทุมครึ่ง เกิดอะไรขึ้น,” (2522, 22-28 พฤษภาคม).  เศรษฐกิจ.        

2(73) : 8. 
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คราวเดียวเพ่ือประหยัดการใชรถใหนอยเที่ยวที่สุด และเพื่อนบานที่ไปทํางานหรือไปธุระทาง
เดียวกัน ควรผลัดกันใหอีกฝายหนึ่งอาศัยรถไปดวยเพื่อประหยัดน้ํามัน1 นอกจากนี้ หาก
ระยะทางใกลก็ควรเดินเพ่ือเปนการประหยัดน้ํามัน  

ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 รัฐบาลขอความรวมมือจากประชาชน
เพ่ิมเติม ดวยการใหสวนเอกชนที่ใชเครื่องปรับอากาศในที่ทํางานหรือที่อยูอาศัยปรับอุณหภูมิ
ของเครื่องปรับอากาศไมใหต่ํากวา 27 องศาเซลเซียส และใหประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด2 ตลอดจนใหเจาหนาที่ทางเทคนิคของราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความรูเกี่ยวกับ
การใชนํ้ามันและไฟฟา ออกไปใหคําแนะนําแกผูประกอบการอุตสาหกรรมและผูควบคุม
เครื่องจักร ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดใหมีความรู ในการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเครื่องจักร และอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งใหเจาหนาที่ของการไฟฟาแนะนํา
วิธีการใชงานเครื่องใชไฟฟาในบานอยางประหยัดใหกับประชาชน3 นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัด
นิทรรศการแสดงภาพโปสเตอรที่มีรูปและคําขวัญเกี่ยวกับการประหยัดน้ํามันและไฟฟา จัดฉาย
ภาพยนตรที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความสําคัญของพลังงาน รวมทั้งจัดสงสติ๊กเกอรเพ่ือรณรงค    
การประหยัดไฟฟาใหแกประชาชนตามสถานที่ตาง ๆ4 

การรณรงคใหประหยัดน้ํามันและไฟฟาไดรับความรวมมือจากประชาชน
ดวยดี เห็นไดจากในเวลากลางคืนซึ่งปกติบานเรือนแตละหลังจะเปดไฟฟาหนาบานกัน     
หลายดวง ก็เปลี่ยนมาเปดไฟฟาเทาที่จําเปนเพียงพอใหมีแสงสวางเพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพยสินเทานั้น และในแหลงธุรกิจที่เคยมีการจราจรคับคั่ง เชน สามยาน ปทุมวัน ราชเทวี 
พญาไท สยามสแควร วงเวียนเล็ก วงเวียนใหญ และเยาวราช มีจํานวนรถยนตบนถนน     
ลดลงมาก5 สวนผูที่เคยขับรถยนตเพ่ือไปรับประทานอาหารกลางวันไกลจากที่ทํางาน ก็เปลี่ยน
มาเปนการเดินไปรับประทานอาหารในรานที่ใกลกับที่ทํางานแทน รวมทั้งผูใชรถยนตที่เคยชิน

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 6.  หนา 298. 
2
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2522, 18 กรกฎาคม).  อก.0100/122 เรื่อง มาตรการการประหยัด   

การใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิง ของคณะกรรมการวางมาตรการการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามัน
เชื้อเพลิง.  หนา 2. 

3
แหลงเดิม.  หนา 3. 

4
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2522, 21 พฤศจิกายน).  อก.0100/219 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการประหยัดการใช
พลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิง.  หนา 1. 

5
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 6.  หนา 289. 
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กับการขับรถแบบเกาที่เผาผลาญน้ํามันโดยไมจําเปน ก็เปลี่ยนมาปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับ
การใชรถยนตใหประหยัดน้ํามันมากขึ้น 

นอกจากนี้ บุคคลหลายกลุมยังเกิดความตื่นตัวในการคิดหาวิธีเพ่ือชวยใหมี
การประหยัดน้ํามันมากขึ้น เชน นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมรณรงคให
ประชาชนหันมาใชรถจักรยานเปนพาหนะแทนรถยนตมากขึ้น ดวยการขี่จักรยานไปตามถนน
สายตาง ๆ  ในกรุงเทพมหานคร คือ สะพานควาย อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ประตูนํ้า ราชดําริ     
ราชประสงค สยามสแควร ปทุมวัน สามยาน พระราม 4 หัวลําโพง เยาวราช เฉลิมกรุง 
สนามหลวง สะพานพระปนเกลา จรัลสนิทวงศ สามแยกทาพระ ถนนตก สีลม และศาลาแดง 
เปนตน1  ทั้งน้ีเพ่ือชักชวนใหประชาชนนิยมใชรถจักรยานในชวงที่นํ้ามันขาดแคลนใหมากขึ้น 

สวนองคการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มีหนังสือถึงทาง
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการประหยัดพลังงานไฟฟา ดวยการงดการใชเครื่องขยายเสียง และ
เครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหชวยกันประหยัดการใชไฟฟาดวย ทั้งน้ีเพ่ือให
ทุกอยางดําเนินไปตามเจตนารมณของรัฐบาล และเพื่อใหเปนตัวอยางอันดีในการประหยัด
พลังงานของชาติ2 

นอกจากนี้ ผูประกอบการตาง ๆ  ก็ประหยัดไฟฟามากขึ้น เพราะนอกจาก
เพ่ือประโยชนของสังคมโดยสวนรวมแลว ยังเปนประโยชนตอกิจการของตนที่สามารถลดรายได
จากคาไฟฟาลงดวย ตัวอยางของผูประกอบการที่จําเปนตองใชไฟฟาเปนจํานวนมากเพื่อ
ใหบริการแกประชาชน คือ ธุรกิจโรงแรม หลังจากที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมไดรวมมือกับรัฐบาลในการประหยัดการใชไฟฟาดวยการจายกระแสไฟฟาใหนอยลง และ
ปดไฟฟาบริเวณขางนอกและขางในโรงแรมในสวนที่ไมจําเปน ลดการใชเครื่องตมนํ้าและ
เครื่องปรับอากาศลงรอยละ 40 บารและไนทคลับในโรงแรมก็เปดบริการเพียง 5-6 วันตอหน่ึง
อาทิตย รวมทั้งขอความรวมมือจากผูที่มาใชบริการของโรงแรมใหชวยกันปดไฟฟาเม่ือออกจาก
หองพักแลว3 

สภาพสังคมในชวงเวลาที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันนั้น เกิดความรวมมือจาก
ประชาชนทุกฝายในการประหยัดไฟฟา ทําใหลักษณะหรือพฤติกรรมการใชไฟฟาของผูคนใน
สังคมเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากที่เคยใชไฟฟากันอยางสิ้นเปลืองก็เปลี่ยนมาเปนการใชไฟฟา
อยางรูคุณคามากขึ้น  

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง : การรณรงคเพ่ือประหยัดการใชน้ํามัน.     

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  เลขท่ี ก/ป6/2516/8.  ปก 1.  หนา 10. 
2
“มธ. ใหประหยดั,”  (2517, 3 มกราคม).  ไทยเดลี่.  หนา  1. 

3
“ทุกโรงแรมรวมประหยัดน้ํามัน,”  (2517, 12 มกราคม).  ไทยเดลี่.  หนา  3. 
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2.3 ผลกระทบทางดานการเมือง 
ปญหาจากวิกฤติการณนํ้ามันสงผลกระทบเชื่อมโยงถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล 

ซ่ึงเปนผลจากการเรียกรองและเรงรัดเพื่อใหรัฐบาลแกไขปญหาความเดือดรอนอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

2.3.1 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์∗  
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร มีนโยบายแกไขปญหาน้ํามันดวยการตรึงราคา

นํ้ามันไมใหเพ่ิมสูงขึ้นและใหเงินชดเชยแกบริษัทน้ํามัน เน่ืองจากเกรงวาประชาชนจะไดรับ 
ความเดือดรอน แตเม่ือรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เขามาบริหารประเทศในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 น้ัน นโยบายแกไขปญหานํ้ามันไดเปลี่ยนไป เน่ืองจากรัฐบาล     
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ตัดสินใจใหมีการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ  

รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เขามาบริหารประเทศภายหลังเหตุการณทาง
การเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 สภาพสังคมไทยในชวงหลังเหตุการณดังกลาว มีความตื่นตัว
ทางดานเสรีภาพ และการแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น1 หลังจากที่ถูกจํากัดขอบเขตของ   

การมีสวนรวมทางการเมืองมาตั้งแตรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต∗∗ การแกไขปญหาน้ํามัน   
ของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดวยการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน ซ่ึงมีผลทําให           
คาครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ทําใหมีการแสดงออกทางการเมืองจากนักศึกษาและประชาชน
ดวยการชุมนุมประทวงและวิพากษวิจารณการบริหารประเทศของรัฐบาล เพ่ือกดดันใหรัฐบาล
แกไขความเดือดรอนจากปญหาน้ํามัน 

2.3.1.1 กรณีการปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ 
เม่ือมีการปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันใหสูงขึ้น ผลที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยง

ไมได คือ ราคาสินคามีราคาสูงขึ้นไปดวย สงผลกระทบตอคาครองชีพของประชาชนโดยตรง  
รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ตระหนักดีถึงปญหาดังกลาว เห็นไดจากการพยายามตรึงราคา
นํ้ามันใหอยูในระดับเดิม  ถึงแมบริษัทน้ํามันในประเทศจะเรียกรองใหรัฐบาลขึ้นราคาน้ํามันมา
ตั้งแตองคการโอเปกรวมมือกันลดปริมาณการผลิตและเพิ่มราคาน้ํามันใหสูงขึ้น   

                                          
∗
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย คือ สมัยที่ 1 ระหวางวันที่           

14 ตุลาคม พ.ศ. 2516-27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2517  และสมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2517-15 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 

1
ลิขิต ธีรเวคิน.  (2544).  วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย.  หนา 202. 
∗∗
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ใชการปกครองระบบพอขุน ซึ่งไดแกการใชอํานาจเด็ดขาดใน          

การปกครอง ลมเลิกสถาบันที่ใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง หรือวิพากษวิจารณ
ความไมยุติธรรมตาง ๆ ในสังคม 
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แตเม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํามัน รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงไดพิจารณา
ปรับปรุงราคาจําหนายปลีกน้ํามันชนิดตาง ๆ ใหเพ่ิมขึ้น ดวยเหตุผลเพื่อปองกันการการขาด
แคลนน้ํามันในประเทศ  เน่ืองจากราคาควบคุมเดิมทําใหบริษัทน้ํามันไมสามารถหาซื้อนํ้ามัน
จากตางประเทศมาผลิตภายในประเทศไดอีก พรอมกันย้ําวาการปรับปรุงราคาดังกลาวเปน  
การกระทําอันเนื่องมาจากภาวะจํายอมของรัฐบาลที่ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤติการณ
นํ้ามันเชนเดียวกับประเทศอื่น1  

อยางไรก็ตาม การเพิ่มราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาล กอใหเกิดเสียง
วิพากษวิจารณจากนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปวา รัฐบาลทําไปโดยขาดความรอบคอบ 
และเปนการเปดโอกาสใหบริษัทน้ํามันไดรับผลประโยชนจากกําไรที่เพ่ิมขึ้นโดยไมตองลงทุน
เพ่ิม เน่ืองจากปริมาณน้ํามันที่บริษัทน้ํามันในประเทศสํารองไว เปนน้ํามันที่ซ้ือมาในราคาเดิม 
เม่ือนําออกมาจําหนายในราคาสูงขึ้น ก็เปนการเอื้อใหบริษัทน้ํามันไดกําไรมากขึ้น ในขณะที่
ประชาชนตองรับภาระจากราคาน้ํามัน2 

2.3.1.2 กรณีการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตของน้ํามันเบนซินและ     
นํ้ามันดีเซล 

การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล ในชวงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2516 ไดกลายมาเปนผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล        
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เน่ืองจาก ขณะที่รัฐบาลชี้แจงถึงเหตุผลในการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต
นํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซลวา เพ่ือไมใหประชาชนใชนํ้ามันกันอยางสิ้นเปลือง เพราะหาก
นํ้ามันมีราคาแพงขึ้น ประชาชนก็จะชวยกันประหยัดน้ํามัน3 แตประชาชนและพรรคการเมือง
ฝายคานวิพากษวิจารณวา รัฐบาลขาดความรอบคอบในการแกไขปญหานํ้ามัน ซ่ึงนอกจากไม
เปนผลดีตอประชาชนแลว ยังกลายเปนผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศดวย เน่ืองจากเมื่อขึ้น
ภาษีนํ้ามันแลว รัฐบาลก็ตองอนุมัติใหราคาจําหนายปลีกน้ํามันสูงขึ้นตามไปดวย  

นอกจากนี้ เม่ือรัฐบาลประกาศปรับปรุงราคาจําหนายปลีกน้ํามันแลว ระดับ
ราคาดังกลาวก็สูงเกินกวาอัตราภาษีที่เก็บเพ่ิม กลาวคือ รัฐบาลเก็บภาษีนํ้ามันเบนซินจากเดิม   
ลิตรละ 1 บาท เพ่ิมเปนลิตรละ 1.30 บาท  และเก็บภาษีนํ้ามันดีเซลจากเดิมลิตรละ 0.12 บาท  
เพ่ิมเปนลิตรละ 0.30 บาท เทากับเก็บภาษีนํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพิ่มลิตรละ 30 สตางค 

                                          
1
น้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  

เลขท่ี ก/ป6/2516/6.  ปก 4.  หนา 214-215. 
2
แหลงเดิม.  ปก 6.  หนา 391. 

3
แหลงเดิม.  ปก 6.  หนา 369. 
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และ 18 สตางค ตามลําดับ แตรัฐบาลไดกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามันเบนซินเพ่ิมถึงลิตรละ 
32 สตางค และน้ํามันดีเซลเพิ่มถึงลิตรละ 19 สตางค1 

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันทําใหรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ตอง
ประสบกับปญหาหลายดาน ทั้งปญหาคาครองชีพของประชาชนที่สูงขึ้น ปญหาการขาดแคลน
นํ้ามัน และปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการชุมนุมประทวงเพื่อ
เรงรัดใหรัฐบาลชวยบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาน้ํามันและสินคาอุปโภคบริโภคที่มีราคา
สูงขึ้น ซ่ึงการแกไขปญหาน้ํามันของรัฐบาลก็ถูกวิพากษวิจารณวาไมกอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชน ปญหาตาง ๆ เหลานี้สงผลกระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล 

2.3.2 รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน∗ 
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 เปนชวงที่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์     

ชมะนันทน บริหารประเทศ และตองประสบกับปญหาที่เกี่ยวของกับนํ้ามันอยูหลายประการ  
การแกไขปญหาน้ํามันของรัฐบาลถูกวิพากษวิจารณถึงขอผิดพลาดอยูบอยครั้ง และกลายเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหการบริหารประเทศของรัฐบาลถูกโจมตีจากพรรคการเมืองฝายคานอยาง
รุนแรงจนขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

2.3.2.1 กรณกีารเรียกรองขอเพิ่มอัตราคาจางแรงงาน 
การประกาศขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์     

ชมะนันทน ทําใหคาครองชีพสูงขึ้นในขณะที่อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํายังเทาเดิม ดังน้ัน      
สภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหงประเทศไทย จึงไดชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลพิจารณาปรับ
อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําเปนวันละ 60 บาท2 และกลาวโจมตีรัฐบาลวา นายกรัฐมนตรีไมให
ความสนใจปญหาคาแรงงานเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่ปญหาแรงงานในขณะนี้มีเพ่ิมขึ้น หากรัฐบาล
เพิกเฉยแลว ปญหาเรื่องนี้จะเพ่ิมความวุนวายและซับซอนมากขึ้น และยังกลาวขูวาหาก      
การเรียกรองไมไดผล จะมีการนัดหยุดงานมากขึ้นเรื่อย ๆ จนรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาได
ในที่สุด3 

                                          
1
ปญหาน้ํามันขาดแคลนและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).   

เลขท่ี ก/ป6/2517/15.  ปก 2.  หนา 78. 
∗
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 2 สมัย คือ สมัยที่ 1 ระหวางวันที่  

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520–12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 และสมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 
2522-3 มีนาคม พ.ศ. 2523 

2
“วิกฤติการณน้ํามันในประเทศ,” (2522, 13-19 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  4(29) : 801. 
3
“ปญหาการปรับปรุงคาจางแรงงานขั้นต่ํา,” (2522, 27 กรกฎาคม–2 สิงหาคม).  สยามจดหมาย

เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(31) : 850. 
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ขอเรียกรองดังกลาวทําใหรัฐบาลตองพิจารณาอยางรอบคอบเนื่องจาก
เกี่ยวของกับประชาชนหลายกลุม เพราะเมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาจางแรงงานขั้นต่ําเสนอ
ใหรัฐบาลกําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําเพิ่มจาก 35 บาท เปน 45 บาท1 ผูใชแรงงานซึ่งเปน
ฝายลูกจางไมพอใจกับอัตราคาจางดังกลาว เน่ืองจากไมเพียงพอกับคาครองชีพในขณะนั้น แต
ฝายนายจางที่เปนเจาของธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงประสบปญหาคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นอยู
แลว ตางเห็นวาการปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําใหเพ่ิมขึ้น สงผลกระทบตอกิจการของตน 

ในทายที่สุดแลว รัฐบาลตัดสินใจกําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําอัตราใหม
ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงจากวันละ 35 บาท เปนวันละ 45 บาท ภาคกลางและ
ภาคใตจากวันละ 28 บาท เปน 38 บาท สวนภาคเหนือจากวันละ 25 บาท เปน 35 บาท ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 เปนตนไป2 อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําที่รัฐบาลกําหนดดังกลาว  
สรางความไมพอใจใหแกผูใชแรงงานโดยทั่วไป เน่ืองจากเห็นวาเปนอัตราคาจางที่ไมสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันที่ราคาน้ํามันสูงขึ้น 

2.3.2.2 กรณกีารปรับข้ึนคาไฟฟาและน้ําประปา 
การขึ้นคาน้ําประปาและคาไฟฟาของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 

เปนการแกปญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ซ่ึงนํามาสูการวิพากษวิจารณวารัฐบาล
กระทําไมเหมาะสม  

1) การปรับข้ึนคาไฟฟาและน้ําประปา 
หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติใหขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปาจากอัตราเดิมอีก  

รอยละ 50 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เปนตนไป3 น้ัน ไดเกิด       
ความเคลื่อนไหวคัดคานทั้งจากนักการเมือง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเห็นวาเปน  
การผลักภาระใหประชาชน และเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนการขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปา
ใหมอีกครั้ง  

รัฐบาลชี้แจงการตัดสินใจดังกลาววา วิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้น ทําให 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใชเงินซื้อนํ้ามันเพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกวันละ 1.3 บาท
ตอลิตร ซ่ึงในขณะนั้นใชนํ้ามันวันละ 8 ลานลิตร ทําใหตองซ้ือนํ้ามันเพ่ิมขึ้นประมาณวันละ      
10.4 ลานบาท นอกจากนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจําเปนตองขยายกิจการอยู

                                          
1
“ปญหาการปรับปรุงคาจางแรงงานขั้นต่ํา,” (2522, 17-23 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  4(34) : 934. 
2
“ประกาศกําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา,” (2522, 7-13 กันยายน).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(37) : 1012. 
3
“ผลกระทบจากกรณีที่รัฐบาลขึ้นคาน้ําประปาและคาไฟฟา,” (2522, 26 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน).  

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(44) : 1216. 
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ตลอดเวลา เน่ืองจากประชาชนใชไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ตอป1  และรัฐบาลไดจายเงิน
ชดเชยคาน้ํามันใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเดือนละประมาณ 337 ลานบาท และได
จายไปแลวประมาณ 2,000 ลานบาท ซ่ึงหากเปนเชนนี้ตอไป รัฐบาลจะประสบปญหาดาน
การเงิน สวนการประปานครหลวงมีตนทุนการผลิตนํ้าประปาเฉลี่ยลูกบาศกเมตรละ 4.50 บาท 
ในขณะที่จําหนายเพียงลูกบาศกเมตรละ 1.50 บาท2 ทําใหการประปานครหลวงตองรับภาระ
จากการขาดทุนอยางมาก จําเปนตองปรับราคาน้ําประปาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณนํ้ามัน
ที่มีราคาสูงขึ้น 

2) การคัดคานการข้ึนคาไฟฟาและน้ําประปา 
การปรับขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปาครั้งน้ี ไดรับการคัดคานจาก

บุคคลหลายฝาย การที่รัฐบาลอางวาใหเงินชดเชยแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย      
ไปเปนจํานวนหลายรอยลานบาทตอเดือน และไมสามารถจะใหเงินชดเชยไดตอไปแลวเน่ืองจาก
ไมมีเงินเหลือน้ัน พลตรีประมาณ อดิเรกสาร นายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย กลาววา         
ทางสมาคมมีตัวเลขที่แสดงใหเห็นวากอนที่องคการโอเปกจะขึ้นราคาน้ํามันในชวงตน        
พ.ศ. 2522 น้ัน รัฐบาลมีเงินในกองทุนน้ํามันมากถึง 3,000 ลานบาท ซ่ึงสามารถนําเงินจํานวนนี้
มาชดเชยการขาดทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได3  

ตัวแทนสโมสรนักศึกษาจากหลายสถาบันเรียกรองใหรัฐบาลทบทวน  
การขึ้นราคาไฟฟาและน้ําประปาใหม เน่ืองจากเห็นวารัฐบาลพิจารณาตนทุนของไฟฟาและ
นํ้าประปาจากราคาน้ํามันที่สูงเกินความเปนจริง สวนสภาองคการลูกจางสภาแรงงานแหง
ประเทศไทยไดยื่นหนังสือถึงพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ใหทบทวนการขึ้นราคาคาไฟฟาและ
นํ้าประปาเชนกัน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี4  

1)  การขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปาสูงเกินความจําเปน  
2)  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคตองตอบสนองความตองการและ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน เม่ือประสบภาวะขาดทุน รัฐบาลตองเปนผูรับภาระและ 
หาทางแกไข ไมใชผลักภาระใหประชาชน  

                                          
1
“การพิจารณาปรับอัตราคาไฟฟา,” (2522, 7-13 ธันวาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  4(50) : 1377. 
2
“ความเคลื่อนไหวหลังการประกาศขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา,” (2522, 9-15 พฤศจิกายน).    

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(46) : 1266. 
3
แหลงเดิม. 

4
แหลงเดิม.  หนา 1267. 
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3)  การขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปา ถาจําเปนและหลีกเลี่ยงไมได     
ก็ควรขึ้นเปนขั้นตอน ไมใชขึ้นเพ่ืออนาคตขางหนา เพราะอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําที่รัฐบาล
ประกาศเพิ่มเปน 45 บาทตอวันนั้น เปนรายไดตามความเปนจริงในอดีตอยู  

4)  เม่ือประกาศขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปาแลว จะทําใหผูคาคนกลางและ
อุตสาหกรรมรวมทั้งสถานบริการตาง ๆ ที่ตองใชไฟฟาและน้ําประปา ถือโอกาสขึ้นราคาสินคา
เกินความเปนจริงไปอีก ซ่ึงรัฐบาลควรยอมรับดวยวาการควบคุมราคาสินคาของรัฐบาลยังไมมี
ประสิทธิภาพดีพอ 

3) การชะลอขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา 
แมวาพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ยืนยันวาการที่รัฐบาลประกาศขึ้น  

คาไฟฟาและน้ําประปาเปนการกระทําที่ถูกตองแลว แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคกิจสังคม 
พรรคชาติไทย และพรรคประชาธิปตย ตางไมเห็นดวยกับการขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปา
ของรัฐบาล ทั้ง 3 พรรค จึงไดยื่นญัตติดวนใหรัฐบาลชี้แจงในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงมี
ขึ้นในวันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 25221 โดยกอนหนานี้ คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522    
มีการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับการขึ้นราคาคาไฟฟาและน้ําประปาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ฝายสนับสนุนรัฐบาล ซ่ึงสวนใหญไมเห็นดวย ดังนั้น พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน จึงตัดสินใจ
ระงับการขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปาตามอัตราใหมเปนการชั่วคราว โดยใหพลเอกเสริม ณ นคร 
รองนายกรัฐมนตรี แถลงตอที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรในวันรุงขึ้นวา หลังจากรัฐบาลพิจารณา  
อยางรอบคอบอีกครั้งหน่ึงแลว จึงเห็นสมควรใหชะลอการขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปาไวกอน2 
ดังนั้น นายเกษม จาติกวณิช รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี จึงประกาศลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหตองมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในเวลาตอมา 

2.3.2.3 กรณีการรวมลงทนุกับบริษัทเอกชนขยายโรงกลั่นนํ้ามนั 
แนวทางการแกไขปญหาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปที่ มีปริมาณสูงของ   

ประเทศไทย ดวยการรวมลงทุนกับเอกชนเพื่อขยายโรงกลั่นน้ํามันในประเทศของรัฐบาล      
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เปนอีกกรณีหน่ึงที่ทําใหรัฐบาลถูกวิพากษวิจารณถึงความไม
โปรงใสในการดําเนินงานดังกลาว 

                                          
1
“ความเคลื่อนไหวหลังการประกาศขึ้นคาไฟฟาและน้ําประปา,” (2522, 9-15 พฤศจิกายน).    

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(46) : 1267. 
2
แหลงเดิม.  หนา 1268. 
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1) การทําสัญญาขยายโรงกลั่นนํ้ามันระหวางรัฐบาลกับ
บริษัทเอกชน 

รัฐบาลมีมติใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ทําสัญญารวมทุน
ขยายกําลังการผลิต และดําเนินกิจการโรงกลั่นนํ้ามันกับบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด จํานวน       
2 ฉบับ โดยลงนามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2522 สัญญาฉบับแรกเปนการลงนามระหวาง
กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด อนุญาตใหบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย 
จํากัด ทําการขยายโรงกลั่นนํ้ามันใหมีขนาดกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นอีก 55,000 บารเรลตอวัน รวม
เปนกําลังการผลิตทั้งสิ้น 120,000 บารเรลตอวัน1  

สัญญาฉบับที่สอง เปนสัญญารวมทุนในการขยายและดําเนินกิจการ    
โรงกลั่นน้ํามันระหวางการปโตรเลียมแหงประเทศไทยกับคูสัญญาฝายเอกชนของบริษัทโรงกลั่น
นํ้ามันไทย จํากัด และบริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด เจตนารมณของสัญญาฉบับน้ี เพ่ือให
คูสัญญาฝายเอกชนและการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เขารวมทุนเพ่ือขยายและประกอบ
กิจการโรงกลั่นนํ้ามัน ทั้งโรงกลั่นน้ํามันเดิมและโรงกลั่นนํ้ามันที่ขยายใหม โดยการปโตรเลียม
แหงประเทศไทย เขาถือหุนในอัตรารอยละ 49 และนิติบุคคลอ่ืนที่เปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยกําหนด ถือหุนอีกรอยละ 2 รวมการถือหุนโดย
ฝายรัฐบาลทั้งหมดรอยละ 51 บริษัทเอกชนถือหุนรอยละ 49 และหลังจากดําเนินการขยาย   
โรงกลั่นน้ํามันแลวเสร็จ จะขายหุนใหประชาชน โดยฝายรัฐบาลลดหุนลงเหลือรอยละ 38.25 
และบริษัทเอกชนลดหุนลงเหลือรอยละ 36.75 สวนประชาชนถือหุนรอยละ 252 

2) การคัดคานการทําสัญญาขยายโรงกลั่นนํ้ามัน 
ตามสัญญาที่ระบุวา การปโตรเลียมแหงประเทศไทยจะรวมลงทุนกับ

เอกชนเปนระยะเวลา 25 ป3 ถูกพรรคการเมืองฝายคานโจมตีวารัฐบาลไมรักษาผลประโยชน
ของประเทศ และเปนการกระทําที่ไมโปรงใส พรอมกับเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนการทํา  
สัญญาใหม  เน่ืองจากโรงกลั่นน้ํามันไทยจะตองถูกโอนเปนของรัฐในวันที่ 18 กันยายน       
พ.ศ. 2524 ตามกําหนดในสัญญาเดิม4 และคณะรัฐมนตรีสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร มีมติให
รัฐเขาดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามันแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของประเทศ  แตรัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน กลับตออายุสัญญาใหโรงกลั่นน้ํามันเอกชนรายเดิมดําเนินกิจการตอไป

                                          
1
“กรณีรัฐบาลรวมลงทุนเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน,” (2523, 4-10 มกราคม).  สยามจดหมาย  

เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(2) : 29. 
2
แหลงเดิม.  30. 

3
แหลงเดิม. 

4
แหลงเดิม.  หนา 33. 



 
 
     

81 

ไดอีก1 หากกิจการน้ํามันตกอยูกับชาวตางชาติและรัฐบาลไมสามารถควบคุมได จะสงผลเสียแก
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากรัฐเขาดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามันเอง จะทําใหสามารถทราบ
ตนทุนการผลิตนํ้ามันที่แทจริง เพ่ือกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใหต่ํากวาราคา
เดิมได 

พรรคสังคมประชาธิปไตย และพรรคชาติไทย ตางก็ยืนยันความคิดที่
ตองการใหโรงกลั่นน้ํามันเปนของรัฐ และไดใหความเห็นวา ผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
นํ้ามันมีมูลคามหาศาล จึงมีเอกชนพยายามเขามาแสวงหาผลประโยชนจากธุรกิจนํ้ามัน ซ่ึงตาม
สัญญาที่ทํานั้นไดขยายเวลาออกไปอีก 25 ป ทําใหประเทศไทยตองเสียผลประโยชนตอไปอีก 
25 ป และในสัญญาก็ไมไดระบุวาเมื่อครบ 25 ปแลว โรงกลั่นน้ํามันจะตกเปนของรัฐหรือไม2  

พรรคสยามประชาธิปไตยซึ่งเปนพรรคการเมืองรวมรัฐบาลก็ไดออกมา
เคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่ตรงขามกับรัฐบาล โดยกลาววาการตอสัญญาดังกลาวมีลักษณะฉอฉล 
เปนการคดโกงประชาชนทั้งประเทศ พรอมกับระบุวามีชาวตางชาติซ่ึงเปนผูบริหารของโรงกลั่น
นํ้ามันอยูเบื้องหลัง และมีการใหผลประโยชนกับคนในรัฐบาล3 รวมทั้งยังไดทําหนังสือเวียน
แถลงถึงผลเสียของสัญญานี้ เชน ขอสัญญาที่ระบุวา ตอไปรัฐและฝายเอกชน คือ บริษัทโรงกลั่น
นํ้ามันไทย จํากัด และบริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด จะลดการถือหุนลง และนําเขาตลาด
หลักทรัพยเพ่ือขายใหกับประชาชนนั้น ไมมีหลักประกันที่จะปองกันไมใหบริษัทเอกชนเหลานี้
กวานซื้อหุนมาไวในมือ รวมทั้งยังระบุใหบริษัทเอกชนสามารถจัดหาน้ํามันดิบไดเองอีก ซ่ึง
พรรคสยามประชาธิปไตยเห็นวารัฐบาลไดยกเอาทรัพยสินที่จะตองตกเปนของรัฐใหกลุมพอคา
ชาวตางชาติแสวงหาผลประโยชนตอไป4 

รัฐบาลชี้แจงตอบโตวา การทําสัญญาดังกลาวไดมีการพิจารณาจากฝาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาเปนเวลานาน และเม่ือดําเนินการแลวก็ยอมจะมีทั้งความคิดเห็นที่
เหมือนกันและแตกตางกัน กรณีที่เกรงวาเม่ือรัฐบาลรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติแลว บริษัทจะ
กวานซื้อหุนในสวนที่เปนของประชาชนเพื่อตองการเปนผูถือหุนสวนใหญของโรงกลั่นนั้น เปน
เร่ืองที่เปนไปไมไดเพราะขัดกับหลักกฎหมายการลงทุน5 และกรณีที่กลาววารัฐบาลไดรับ
ผลประโยชนจากการทําสัญญานั้น ควรมีหลักฐานมายืนยัน หากกลาวโดยขาดหลักฐานจะนําผล

                                          
1
กฤชติน สุขศิริ.  (2545).  ความขัดแยงทางการเมืองในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์             

ชมะนันทน.  หนา 115. 
2
“กรณีรัฐบาลรวมลงทุนเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน,” (2523, 4-10 มกราคม).  สยามจดหมาย  

เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(2) : 32. 
3
กฤชติน สุขศิริ.  (2545).  หนาเดิม. 

4
“กรณีรัฐบาลรวมลงทุนเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน,” (2523, 4-10 มกราคม).  เลมเดิม.         

หนา 31. 
5
แหลงเดิม.  หนา 32-33. 
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เสียหายมาสูบานเมืองได พรอมกับชี้แจงถึงสาเหตุที่รัฐบาลจําเปนตองรวมทุนกับเอกชนเพื่อ
ขยายโรงกลั่นนํ้ามันนั้น เปนเพราะรัฐบาลขาดเงินทุนและมีภาระในการพัฒนาประเทศดานอ่ืน 
ทําใหไมสามารถนําเงินมาลงทุนในกิจการน้ํามันไดทั้งหมด1 อยางไรก็ตาม การทําสัญญา
ดังกลาวกลายเปนประเด็นที่คนในสังคมใหความสนใจและวิพากษวิจารณกันอยางมาก 

3) การอภิปรายของสภาผูแทนราษฎรกรณีการทําสัญญาขยาย            
โรงกลั่นนํ้ามนั 

พรรคประชาธิปตยไดนําเรื่องการทําสัญญาขยายโรงกลั่นนํ้ามันของ
รัฐบาลยื่นญัตติดวนเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร เน่ืองจากเห็นวาอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศอยางรายแรง รวมทั้งกระทบตอความรูสึกของ
ประชาชนจํานวนมากที่ตางสงสัยวาเหตุใดรัฐบาลจึงไดยินยอมใหมีการทําสัญญาดังกลาว 
เหตุผลที่รัฐบาลนํามาเปนขออาง ยังไมเปนที่พอใจหรือหายจากความเคลือบแคลงวา รัฐบาล
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติหรือไม2  

รัฐบาลชี้แจงในที่ประชุมวาการทําสัญญานั้น ไมไดเปนการตออายุ  
สัญญาเดิม แตเปนการลงทุนรวมกันเปนระยะเวลา 25 ป สําหรับสัญญาเดิมจะสิ้นสุดใน      
พ.ศ. 2524 และโรงกลั่นนํ้ามันไทยจะตกเปนของรัฐ ซ่ึงจะมีการตีราคาทรัพยสินตาง ๆ  เพ่ือให
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยนําไปขยายการลงทุนรวมกับบริษัทเอกชนตอไป สัญญาน้ีไมมี
เง่ือนงําแตอยางใด ถึงแมวาตามสัญญาระบุวาฝายเอกชนมีภาระจัดหาน้ํามันดิบเขามากลั่น    
แตหากรัฐบาลสามารถจัดหาน้ํามันดิบได ก็มีสิทธินําเขามากลั่นไดเชนกัน โดยรัฐจะไดรับ
สวนเกินของราคาที่เปนกําไร3 สวนที่กลาววารัฐบาลทําสัญญาอยางเรงดวนนั้น รัฐบาลชี้แจงวา 
ปริมาณการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศมีไมเพียงพอกับความตองการใช จนตองนําเขาน้ํามัน
สําเร็จรูปจากตางประเทศในปริมาณสูง4 และการขยายโรงกลั่นน้ํามันตองใชเวลานานหลายป
กวาจะแลวเสร็จ หากการพิจารณาขยายโรงกลั่นน้ํามันชาไปมากเพียงไร ประเทศไทยก็จะ
สูญเสียเงินเพ่ือนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปมากขึ้นเรื่อย ๆ เทานั้น 

อยางไรก็ตาม หลังการอภิปราย ที่ประชุมมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือศึกษาปญหาการตอสัญญาโรงกลั่นน้ํามัน ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนจากพรรค
การเมืองฝายคานและฝายรัฐบาล ผลการพิจารณาเห็นวารัฐบาลรีบรอนทําสัญญาโดยผิดสังเกต 
และการทําสัญญานี้ ทําใหประเทศไทยหมดโอกาสที่จะซื้อนํ้ามันระหวางรัฐตอรัฐ และเปน     

                                          
1
กรณีรัฐบาลรวมลงทุนเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน,” (2523, 4-10 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  หนา 32-34. 
2
แหลงเดิม.  หนา 33. 
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แหลงเดิม.  หนา 35. 
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แหลงเดิม. 
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การเสียโอกาสที่จะทราบขอเท็จจริงของราคาตนทุนน้ํามันเพ่ือกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามัน         
ในประเทศ1 

2.3.2.4  กรณีการปรับข้ึนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ 
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน

ประเทศหลายครั้ง แตที่ถูกวิพากษวิจารณมากที่สุด คือ การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามัน 
เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 และวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 เน่ืองจากเพิ่มสูงเฉลี่ย
รอยละ 40-67 และ 24-60 ตามลําดับ นํ้ามันที่มีราคาสูงขึ้นมาก คือ นํ้ามันดีเซล และน้ํามันกาด 
นํ้ามันแตละชนิดดังกลาวเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชนสวนใหญที่มีฐานะยากจน  

การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2522 ถูกนํามาเปนประเด็นการอภิปรายในการประชุมรัฐสภาระหวางสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 โดยหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหนา
พรรคกิจสังคม อภิปรายแสดงความเห็นวา การขึ้นราคาน้ํามันสามารถกระทําไดหากองคการ
โอเปกขึ้นราคาน้ํามัน แตทั้งน้ีจะตองใหประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด แตการปรับขึ้น
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลทําใหประชาชนเดือดรอน เพราะรายไดไมไดเพ่ิมขึ้น2 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดขอใหรัฐบาลลดราคาน้ํามันดีเซลและน้ํามันกาดลง เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน แตรัฐบาลขอลดราคาน้ํามันกาดลง สวนน้ํามันดีเซลน้ัน รัฐบาล
เห็นวาหากลดราคาลง ประชาชนจะหันมาใชนํ้ามันชนิดนี้กันมากขึ้นไปอีก ซ่ึงจะสงผลใหเกิด 
การขาดแคลนขึ้นในประเทศ ผลการคัดคานการขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันดังกลาว ทําให
รัฐบาลตองประกาศลดราคาน้ํามันกาดลง ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 25223 หลังจาก

ประกาศใหขึ้นราคาไปไดเพียงไมกี่วัน∗ 
การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 ก็ไม

เปนที่ยอมรับจากประชาชนและพรรคการเมืองฝายคานเชนกัน โดยมีการชุมนุมของนักศึกษา
จากหลายสถาบันและประชาชนหลากหลายอาชีพ ทั้งผูใชแรงงาน ชาวประมง และเกษตรกร    
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“กรณีรัฐบาลรวมลงทุนเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน,” (2523, 8-14 กุมภาพันธ).                     

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(7) : 177. 
2
“การประชุมรัฐสภา,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  4(30) : 822. 
3
“การประกาศลดราคาจําหนายปลีกกาซและน้ํามันกาด,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).           

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(30) : 825. 
∗
ดูราคาจําหนายปลีกน้ํามันเพ่ิมเติมไดที่ ตาราง 7 (ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง 

พ.ศ. 2522-2523) หนา 44 
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ที่ทองสนามหลวง เพ่ืออภิปรายคัดคานการขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลอยาง
กวางขวาง 

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเปนในการปรับขึ้น
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันวา ราคาน้ํามันทั่วโลกไดขึ้นราคามาหลายครั้งตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมากประมาณรอยละ 45-601 นํ้ามันสําเร็จรูปที่ประเทศไทย
นําเขาจากตางประเทศก็ขึ้นราคาไปอีกหลายครั้งนับจากที่รัฐบาลประกาศขึ้นราคาคราวที่แลวใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25222 สวนสาเหตุที่รัฐบาลตองปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันดีเซลและ
นํ้ามันกาดในอัตราที่สูงนั้น ก็เพ่ือแกไขภาวะการขาดแคลนน้ํามันในระยะยาว โดยเฉพาะน้ํามัน
ดีเซลที่มีราคาต่ํามาตลอดนั้น จําเปนตองปรับราคาขึ้นใหใกลเคียงกับนํ้ามันเบนซิน เพ่ือไมให
อัตราการใชนํ้ามันดีเซลขยายตัวเพ่ิมขึ้นจนเกิดการขาดแคลน อยางไรก็ตาม การขึ้นราคา
จําหนายปลีกน้ํามันครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งประกาศขึ้นคาไฟฟาไปอีกหนวยละ 30 
สตางค เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 25233 จากนั้นอีกเพียงหนึ่งสัปดาหตอมารัฐบาลก็ปรับขึ้น
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันอีก ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 แนวทางการแกปญหาที่เกิดจากน้ํามันขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นของรัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ทั้งการปรับอัตราคาจางแรงงาน การปรับขึ้นคาไฟฟาและ
นํ้าประปา การรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนขยายโรงกลั่นน้ํามัน และการปรับขึ้นราคาจําหนาย
ปลีกน้ํามันในประเทศ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะดานคาครองชีพ 
ทําใหความรูสึกตอตานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ขยายตัวกวางขึ้น มีการชุมนุม
อภิปรายโจมตีรัฐบาลในที่สาธารณะ พรรคการเมืองฝายคานพยายามชี้แจงใหประชาชนเห็นถึง
ขอบกพรองของรัฐบาลที่ไมสามารถแกไขปญหานํ้ามันได และย่ืนญัตติขอเปดอภิปรายไม
ไววางใจนายกรัฐมนตรี โดยมีกําหนดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 25234 แตพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน เห็นวารัฐบาลขาดเสียงสนับสนุนจากรัฐสภา หากมีการเปดอภิปรายไมไววางใจแลว 
รัฐบาลตองแพอยางแนนอน ดังน้ัน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 25235 พลเอกเกรียงศักดิ์   
ชมะนันทน จึงตัดสินใจลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

                                          
1
“นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีขึ้นราคาน้ํามัน,” (2522, 22-28 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(9) : 225. 
2
แหลงเดิม.  หนา 226. 

3
“การปรับอัตราคาไฟฟา,” (2523, 1-7 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  5(6) : 142. 
4
“ความเคลื่อนไหวเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล,” (2522, 22-28 กุมภาพันธ).  สยามจดหมาย

เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(9) : 236. 
5
“นายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง,” (2523, 29 กุมภาพันธ–6 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  5(10) : 253. 
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ปญหาจากวิกฤติการณนํ้ามันโดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวของกับตนทุนใน     
การประกอบอาชีพและคาใชจายในการครองชีพที่เพ่ิมขึ้นของกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ไมได
สงผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเทานั้น  แตการแสดงออกดวย 
การชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลแกไขความเดือดรอนดังกลาว ไดสงผลกระทบตอเน่ืองมาถึง     
การบริหารประเทศของรัฐบาลดวย  อีกทั้งการแกไขปญหาของรัฐบาลบางประการเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนและเพื่อผอนคลายกระแสกดดันทางการเมืองที่มีตอรัฐบาล ก็ถูก
คัดคานจากบุคคลหลายฝายในสังคมจนสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล   
ในที่สุด 

2.3.3 รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท∗  
พลเอกเปรม ติณสูลานนทไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

ตอจากพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 25231 รัฐบาลพลเอกเปรม     
ติณสูลานนท พยายามแกไขปญหาน้ํามันของประเทศดวยการเจรจาติดตอซ้ือนํ้ามันจาก
ซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงกอใหเกิดปญหาที่เรียกวา “เทเล็กซอัปยศ”2 จนนําไปสูความขัดแยงในพรรค
รวมรัฐบาลระหวางพรรคชาติไทยและพรรคกิจสังคม 

2.3.3.1 ปญหาความขัดแยงกรณีการซื้อนํ้ามันดิบจากซาอุดิอาระเบีย 
ภายหลังรัฐบาลประกาศยกเลิกสัญญาเชาโรงกลั่นน้ํามันบางจากกับบริษัท  

ซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น และมอบหมายใหกระทรวงกลาโหมเขาดําเนินกิจการ       
โรงกลั่นน้ํามันบางจากแทนแลว รัฐบาลยังไดใหกระทรวงอุตสาหกรรมดาํเนินการจัดหาน้ํามันดิบ
มาใหโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ดังนั้น ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2523 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ 
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสังกัดพรรคชาติไทย จึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงน้ํามัน
และทรัพยากรของซาอุดิอาระเบีย เพ่ือขอซื้อน้ํามันดิบจํานวน 65,000 บารเรลตอวัน โดยผาน
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย3 ซ่ึงเปนการซื้อขายระหวางรัฐตอรัฐโดยตรง4 จากนั้นพลตรี 
ชาติชาย ชุณหะวัณ และนายทองฉัตร หงศลดารมภ ซ่ึงเปนผูวาการการปโตรเลียมแหง  

                                          
∗
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 3 สมัย คือ สมัยที่ 1 ระหวางวันที่        

3 มีนาคม พ.ศ. 2523-30 เมษายน พ.ศ. 2526  สมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526-5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2529 และสมัยที่ 3 ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529-4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 

1
นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ.  (2543).  ขอมูลประวัติศาสตรการเมืองไทย.       

หนา 148. 
2
แหลงเดิม. 

3
มงคล ไชยเทพ.  (2536).  กุศโลบายในการแกไขปญหาทางการเมืองของพลเอกเปรม             

ติณสูลานนท (พ.ศ. 2523-2531).  หนา 72.  
4
“กรณีการซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบีย,” (2524, 6-12 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  6(10) : 253. 
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ประเทศไทยในขณะนั้น จึงเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบีย เพ่ือลงนามสัญญาซื้อขายน้ํามันกับ
บริษัทเปโตรมิน ซ่ึงเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติของซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ       
พ.ศ. 2524 1 

แตนายวิสิษฐ ตันสัจจา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการดานกิจการน้ํามันของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยซึ่งสังกัดพรรค      
กิจสังคม ไดสงโทรพิมพหรือเทเล็กซ 2 ฉบับ ไปยังบริษัทเปโตรมินเพ่ือแจงใหทราบวา         
พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ และนายทองฉัตร หงศลดารมภ ไมไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให     
ลงนามในขอตกลงซื้อนํ้ามันดิบจากซาอุดิอาระเบีย แตผูที่ไดรับมอบหมาย คือ นายบุญชู        
โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย2 
ทําใหบริษัทเปโตรมินเกิดความสับสน พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ จึงสงโทรพิมพถึงพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท เพ่ือแจงใหทราบถึงปญหาดังกลาว พรอมกับใหพลเอกเปรม ติณสูลานนท        
สงโทรพิมพมายังบริษัทเปโตรมินเพ่ือยืนยันในอํานาจของพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ และนาย
ทองฉัตร หงศลดารมภ ที่สามารถลงนามกับบริษัทเปโตรมินได3 จนมีการลงนามในสัญญาซื้อ
นํ้ามันจากซาอุดิอาระเบียในลักษณะรัฐตอรัฐไดในที่สุด 

กอนหนาที่พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ และนายทองฉัตร หงศลดารมภ        
จะเดินทางไปลงนามในสัญญากับบริษัทเปโตรมินนั้น บริษัทไทยยืนยง (ฮองกง) จํากัด ซ่ึงเปน
ตัวแทนหรือนายหนาคาน้ํามันไดยื่นขอเสนอขายน้ํามันดิบจากบริษัทเปโตรมินใหกับรัฐบาลไทย
ผานทางนายวิสิษฐ ตันสัจจา จํานวน 60,000 บารเรลตอวัน4 ดังน้ัน การสงโทรพิมพไปยัง
บริษัทเปโตรมินของนายวิสิษฐ ตันสัจจา เพ่ือยับยั้งการลงนามในสัญญาดังกลาว จึงกอใหเกิด
ความสงสัยวานายวิสิษฐ ตันสัจจา มีผลประโยชนหรือมีความเกี่ยวพันใกลชิดกับบริษัทไทย   
ยืนยง (ฮองกง) จํากัด5 หรือไม นายวิสิษฐ ตันสัจจา ชี้แจงวาการสงโทรพิมพดังกลาวเปน     
การปกปองผลประโยชนของประเทศ เน่ืองจากเขาใจวาพลตรีชาติชายชุณหะวัณ และนาย   
ทองฉัตร หงศลดารมภ เดินทางไปลงนามในสัญญาซื้อขายน้ํามันตามที่บริษัทไทยยืนยง 
(ฮองกง) จํากัด เสนอขายให 6 ซ่ึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท เห็นวายังไมควรตกลงซื้อนํ้ามัน

                                          
1
“กรณีการซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบีย,” (2524, 6-12 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  6(10) : 253-254. 
2
มงคล ไชยเทพ.  (2536).  กุศโลบายในการแกไขปญหาทางการเมืองของพลเอกเปรม             

ติณสูลานนท (พ.ศ. 2523-2531).  หนา 72.  
3
กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง.  (2524).  ใครเขมือบน้ํามัน?.  หนา 416-417. 

4
มงคล ไชยเทพ.  (2536).  หนาเดิม. 

5
“กรณีการซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบีย,” (2524, 13-19 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  6(11) : 288. 
6
กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง.  (2524).  เลมเดิม.  หนา 443. 
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ตามขอเสนอของบริษัทนี้1 ในขณะที่พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็ไดกลาววา “...การซื้อขาย
นํ้ามันครั้งน้ี มีกลุมคนบางคนที่เสียผลประโยชน พยายามที่จะขัดขวางการซื้อนํ้ามันในสวนนี้...”2 

2.3.3.2 การถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาลของพรรคกิจสงัคม 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดออกแถลงการณถึงปญหาการซื้อนํ้ามันดิบจาก

ซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2524  มีใจความวา   
 
...ความสับสนน่ีมันเกิดขึ้นเพราะวาการจัดหาน้ํามันมีอยู 2 รายดวยกัน บังเอิญก็มาจากประเทศ
เดียวกัน คือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาจากบริษัทเปโตรมินดวยกัน...เรื่องการทุจริต การซื้อน้ํามัน
มีสองราย...รายแรกก็คือรายที่รัฐมนตรีชาติชายไปเซ็นสัญญามา นั่นไมมีปญหา เพราะวาเปน
สัญญาระหวางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียกับรัฐบาลไทย เปนสัญญาตรงไปตรงมา ไมมีปญหาอะไร 
สําหรับอีกรายหนึ่ง...แมแตการเจรจาตกลงกันก็ยังไมไดพูด ยังตกลงกันไมไดวาจะซื้อจะขายกัน

อยางไร สัญญาก็ยังไมไดเซ็น เพราะฉะนั้นการทุจริตก็ยังไมเกิดขึ้น...
3
 

 
ในเวลาตอมา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2524  พรรคกิจสังคมไดชี้แจงเกี่ยวกับ 

คําแถลงของพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีใจความวา 
 

...คําแถลงของทานนายกรัฐมนตรีก็กํากวมไมกระจางชัด และไมเปนธรรมตอนายวิสิษฐ ตันสัจจา.. 
จึงมีผลกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของพรรคกิจสังคมดวย...ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดให
สัมภาษณผู ส่ือขาววา ไมมีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะไมมีการเซ็นชื่อขายน้ํามันรายนี้นั้น         
พรรคกิจสังคม...เห็นวานายวิสิษฐไดพยายามปองกันทุกประการไมใหมีการลงนามในสัญญานี้
เกิดขึ้นได จึงเห็นวานายวิสิษฐเปนผูปองกันความทุจริตมิใหเกิด และท่ีทานนายกรัฐมนตรีกลาววา      
ความทุจริตมิไดเกิดขึ้นนั้นก็เปนผลโดยตรงของการปองกันของนายวิสิษฐ...นายวิสิษฐยืนยันวาไม
เคยมีความเกี่ยวพันหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับบริษัทนี้ [บริษัทไทยยืนยง (ฮองกง) จํากัด]...
พรรคกิจสังคมจึงจําเปนที่จะตองแถลงเพื่อความกระจาง เพ่ือปองกันเกียรติยศชื่อเสียงของ      

นายวิสิษฐ ตันสัจจา และของพรรคกิจสังคม...
4
 

 

อยางไรก็ตาม นายวิสิษฐ ตันสัจจา ไดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองดวย
การลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2524 หลังจากนั้น ในวันที่ 4 มีนาคม 

                                          
1
กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง.  (2524).  ใครเขมือบน้ํามัน?.  หนา 340. 

2
แหลงเดิม.  หนา 436. 

3
“กรณีการซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบีย,” (2524, 13-19 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  หนา  281-283. 
4
กลุมศึกษาเศรษฐกิจการเมือง.  (2524).  เลมเดิม.  หนา  335-350. 
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พ.ศ. 25241 นายบุญชู โรจนเสถียร รวมทั้งรัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ อีก รวม 8 คน∗ ซ่ึงสังกัดพรรค  
กิจสังคม ไดลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี ทําใหพลเอกเปรม ติณสูลานนทตองปรับคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25242 

จะเห็นไดวา ธุรกิจนํ้ามันสรางผลประโยชนใหแกผูประกอบการอยางมาก 
ดังนั้น เม่ือรัฐมนตรีในรัฐบาลคนใดมีพฤติกรรมไมโปรงใส หรือมีผลประโยชนแอบแฝงกับธุรกิจ
นํ้ามันของประเทศ ก็จะถูกโจมตีและเพ็งเล็งจากประชาชน ซ่ึงสงผลตอการบริหารประเทศของ
รัฐบาล และกระทบตอการเสถยีรภาพของรัฐบาลในที่สุด 

 

3.  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเนื่องมาจากผลกระทบของ
วิกฤติการณน้ํามัน ระหวาง พ.ศ. 2516-2523 

ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันหลายดานและเปนไปอยาง
กวางขวาง ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนดวิธีการแกไขปญหาน้ํามันไวหลายประการ การแกไขปญหาที่
สําคัญเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยมี
จุดประสงคเพ่ือเปนการชวยลดความเดือดรอนของประชาชนในสังคมจากปญหาน้ํามันที่เกิด  
การขาดแคลนและมีราคาแพง 

3.1  การตราพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ราคาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วและหาซื้อไดยาก กอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันขึ้นในประเทศไทย รัฐบาลจึงได
พยายามแทรกแซงกลไกตลาดน้ํามันในประเทศ ดวยการออกพระราชกําหนดแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 เพ่ือใชเปนกลไกสําหรับกําหนดมาตรการใน 

                                          
1
“กรณีการซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบีย,” (2524, 13-19 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  6(11) : 289-290. 
∗
รัฐมนตรีอีก 8 คนที่ ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรี คือ 1) นายทองหยด จิตตวีระ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข 2) นายอํานวย วีรวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 3) นาวาตรีปุณมี ปุณศรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 4) นายบรม ตันเถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 5) นายไพโรจน 
ไชยพร รัฐมนตรีชวยวาการระทรวงพาณิชย 6) นายโกศล ไกรฤกษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร    
และสหกรณ 7) นายเกษม ศิริ สัมพันธ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  และ 8) นายยศ             
อินทรโกมาลยสุต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

2
นคร พจนวรพงษ และอุกฤษ พจนวรพงษ.  (2543).  ขอมูลประวัติศาสตรการเมืองไทย.       

หนา 148. 
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การแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุประสงคของพระราชกําหนด
ประกาศไววา  

 
โดยที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดทวีสูงขึ้นเปนลําดับ และน้ํามันดิบที่จะหาซื้อไดมีปริมาณลด
นอยลง ซึ่งจะมีผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปดวย และจะกอใหเกิดภาวะ  
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นในประเทศไทย ฉะนั้น เพ่ือรักษาไวซึ่งความมั่นคงของประเทศ
และความผาสุกของประชาชน จําเปนตองดําเนินการแกไขและปองกันภาวการณดังกลาวใหทันตอ
เหตุการณ ในการนี้นายกรัฐมนตรีจําตองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการตางๆ ไดโดยฉับพลัน  
ไมจําตองใหกระทรวงทบวงกรมตางๆ แยกปฏิบัติการตามกฏหมายที่มีอยู จึงจําเปนตองตรา   

พระราชกําหนดนี้ขึ้น
1
 

 

พระราชกําหนดนี้ กําหนดอํานาจแกนายกรัฐมนตรีในการออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือ
ปองกันและแกไขภาวะการขาดแคลนน้ํามันในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 3 แหงพระราชกําหนดนี้ ออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการเพื่อแกไข    

ปญหานํ้ามันของประเทศ∗ โดยเฉพาะการประหยัดน้ํามันและไฟฟาในชวงเวลาที่ เกิด          
การขาดแคลนน้ํามันและการจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พระราชกําหนดนี้มีอายุ 1 ป แตตอมา
ไดมีการขยายเวลาการใชบังคับรวม 3 ครั้ง ๆ ละ 1 ป จนกระทั่ง พ.ศ. 2520 จึงไดตราเปน
พระราชบัญญัติใหมีผลบังคับใชตอไปไมมีกําหนด2 

3.2 การจัดตั้งกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3.2.1 ความเปนมาของการจัดตั้งกองทุนนํ้ามันเชือ้เพลิง 
ใน พ.ศ. 2520 หลังจากที่องคการโอเปกประกาศขึ้นราคาน้ํามันแลว รัฐบาลได

กําหนดมาตรการแกไขปญหาน้ํามันดวยการออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีจัดตั้ง “กองทุนรักษาระดับ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง” ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 25203 โดยใหโรงกลั่นน้ํามันและผูนําเขาน้ํามัน
สงเงินเขากองทุนดังกลาว และเงินจากกองทุนนี้ รัฐบาลไดนําไปตรึงราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศ เพ่ือไมใหมีการปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันบอยครั้ง จนสงผลระทบตอคาครองชีพ

                                          
1
“พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516,”           

(2516, 27 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 90  ตอนที่ 176.  หนา 1-6. 
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ  หนา 212. 

2
“พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520,” (2520, 26 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.        
เลม 94  ตอนที่ 133.  หนา 1-3. 

3
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 178/2520,” (2520, 22 กันยายน).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.       

เลม 94  ตอนที่ 88.  หนา 43-47. 
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ของประชาชน ตอมาเมื่อรัฐบาลประกาศเพิ่มคาเงินบาทรอยละ 1 ทําใหผูนําเขาน้ํามันไดกําไร
เพ่ิมขึ้น รัฐบาลเห็นวากําไรสวนนี้ไมไดเกิดจากการดําเนินการคาน้ํามัน จึงไดมีคําสั่ง
นายกรัฐมนตรีจัดตั้ง “กองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ)” ในวันที่  
29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 และกําหนดใหผูนําเขาน้ํามันสงกําไรที่เกิดจากการเพิ่มคาเงินบาทเขา
กองทุนดังกลาว เพ่ือเก็บไวใชชดเชยเมื่อราคาน้ํามันโลกเพิ่มขึ้น 

เม่ือถึง พ.ศ. 2522 องคการโอเปกกําหนดขึ้นราคาน้ํามันเปนระยะๆ ถึง 4 ครั้ง 
รัฐบาลจึงมีนโยบายตรึงราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ไมใหปรับขึ้นตามราคาน้ํามันที่
เปลี่ยนไปทุกครั้ง และเพื่อตองการรวมกองทุนตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นกอนหนานี้เขาเปนกองทุน

เดียวกัน จึงไดออกคําสั่งนายกรัฐมนตรีจัดตั้ง “กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง”∗ ซ่ึงไดรวมกองทุนรักษา
ระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ) 
เขาดวยกัน1  

3.2.2 วัตถุประสงคของกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลงิ 
กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกลไกของรัฐใน    

การปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และใชในการรักษาระดับราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศจากกรณีที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกจิและ
การดําเนินชีวิตของประชาชนใหนอยที่สุด นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหเหตุผลของการจัดตั้งกองทุน
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติมอีก ดังน้ี 

 
...การปรับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงหลายครั้งในปเดียวกัน ยอมจะกอใหเกิดความเดือดรอน
แกประชาชน เพราะเมื่อกลุมประเทศผูสงปโตรเลียมออกประกาศขึ้นราคา ก็จะมีการกักตุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงไวจนกวารัฐบาลจะประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหเกิดภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนที่เดือดรอนกันทั่วไป ดังนั้น จึงสมควรกําหนดราคาขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงครั้งหนึ่งใหมีกําหนดเวลานานพอสมควร...ในระยะแรกราคาเฉลี่ยที่กําหนดนี้จะสูงกวา
ราคาที่เปนจริงบาง แตรัฐบาลจะกําหนดใหโรงกล่ันน้ํามันในราชอาณาจักรหรือผูนําเขาแลวแตกรณี 
สงเงินสวนเกินนี้เขาเปนกองทุน และตอมาในระยะหลังเมื่อราคาที่เปนจริงขึ้นสูงกวาราคาที่กําหนด
ไว รัฐบาลจะเอาเงินจากกองทุนดังกลาวชดเชยใหโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรหรือผูนําน้ํามัน

เขาเพ่ือมิใหตองขึ้นราคาขายปลีก...
2
 

 

                                          
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง  หนา 199. 

1
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/9 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2522, 1 เมษายน).  

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 96  ตอนที่ 47.  หนา 4-12. 
2
แหลงเดิม. 
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3.2.3 บทบาทของกองทนุนํ้ามันเชื้อเพลิงตอการกําหนดราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ 

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีบทบาทอยางมากตอ  
การกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลตองการรักษาระดับราคาน้ํามัน
ในประเทศใหมีเสถียรภาพในขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวนสูง ทั้งน้ีเปนเพราะ
รัฐบาลตระหนักดีวาการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในประเทศใหขึ้นลงอยางรวดเร็วตามราคาน้าํมัน
ในตลาดโลก มีผลกระทบตอการครองชีพของประชาชนและความมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาล 
ดังน้ัน รัฐบาลจึงเขาควบคุมราคาน้ํามันในประเทศ โดยมีโครงสรางการกําหนดราคาน้ํามันที่
ประกอบดวยตนทุนในการผลิต คือ1 

ราคาจําหนายปลีกน้ํามัน = ราคา ณ โรงกลั่น หรือราคานําเขา + คาใชจายหรือคา
การตลาด + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีการคา + ภาษีเทศบาล + เงินสมทบกองทุนน้ํามัน 

จากโครงสรางดังกลาว จะเห็นไดวา ราคาจําหนายปลีกน้ํามันไดรวมเงินที่      
ตองนําเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไวดวย ทั้งน้ีราคาที่ไดเปนราคาจําหนายปลีกน้ํามัน      
สําหรับกรุงเทพมหานคร สวนในตางจังหวัดราคาจําหนายปลีกน้ํามันจะสูงกวาราคาใน
กรุงเทพมหานครตามอัตราคาขนสงนํ้ามัน   

รัฐบาลเห็นวาน้ํามันเบนซินเปนนํ้ามันที่ใชสําหรับผูที่ขับรถยนตสวนบุคคล       
ซ่ึงเปนกลุมผูที่มีรายไดสูง ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนดราคาน้ํามันเบนซินในอัตราที่สูงกวาน้ํามัน 
กาด นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันเตา เน่ืองจากน้ํามันเหลานี้เปนน้ํามันที่ใชสําหรับคนกลุมใหญที่มี
รายไดนอยในสังคม นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดอัตราภาษีที่เก็บจากน้ํามันเหลานี้ใหต่ํากวา
นํ้ามันเบนซิน และใชเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชยใหกับผูคาน้ํามันเม่ือราคาตนทุน
นํ้ามันในตลาดโลกสูงขึ้น2 แตเม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลง รัฐบาลไมอนุมัติใหปรับลดราคา
จําหนายปลีก แตจะตรึงราคาไวใหคงที่เพ่ือใหเงินสะสมในกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น 

นโยบายการกําหนดราคาน้ํามันดังกลาว ทําใหทุกครั้งที่มีการปรับราคาจําหนาย
ปลีกน้ํามันในประเทศใหเพ่ิมขึ้นในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน ราคาน้ํามันที่มีราคาตอลิตรสงูที่สุด คือ 
นํ้ามันเบนซินพิเศษ รองลงมา คือ นํ้ามันเบนซินธรรมดา นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว นํ้ามัน

ดีเซลหมุนชา และนํ้ามันเตา ตามลําดับ โดยน้ํามันแตละชนิดมีราคาแตกตางกันมาก∗ ทําให

                                          
1
วลักษกร ตันติกรวรกุล.  (2544).  การศึกษาการเปดเสรีน้ํามันกับโครงสรางตลาดและพฤติกรรม

ของผูคาปลีกน้ํามันของไทย.  หนา 30.  
2
แหลงเดิม. 
∗
ดูราคาจําหนายปลีกน้ํามันเพ่ิมเติมไดที่ตาราง 5 (ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง 

พ.ศ. 2516-2517) หนา 41 และตาราง 7 (ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2522-2523) 
หนา 44.  
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ความตองการใชนํ้ามันที่มีราคาต่ําเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดการขาดแคลน เห็นไดจากในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นํ้ามันที่เกิดการขาดแคลน คือ นํ้ามันดีเซล 

แมวาการควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใหต่ํากวาความเปนจริงโดย
ใชเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาราคา
นํ้ามันและคาครองชีพที่สูงขึ้นไดในระยะเวลาหนึ่ง แตการแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยวิธีการ
ดังกลาว กอใหเกิดผลเสียตอลักษณะการใชนํ้ามันของประเทศในระยะยาวเนื่องจากไมไดชวย
สรางนิสัยการประหยัดการใชนํ้ามันใหกับประชาชน 

3.3 การแกไขปญหาดานคาครองชีพของประชาชน 
ปญหาที่สําคัญและกระทบตอประชาชนสวนใหญของประเทศ คือ ปญหาดานสินคา

อุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีตนทุนการผลิตทางดานน้ํามันเพ่ิมขึ้น รัฐบาลจําเปนตอง
เขามาควบคุมไมใหมีการกักตุนและขึ้นราคาสินคาที่เกินความจําเปน  

3.3.1 การปองกันการคากําไรเกินควรของผูจําหนายสินคา 
เม่ือสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้นมากจากการฉวยโอกาสกักตุนสินคาเพื่อเพิ่ม

ราคาของพอคาแมคาบางรายจนสรางความความเดือดรอนใหกับประชาชนซึ่งเปนผูบริโภค 
รัฐบาลจึงกําหนดมาตรการปองกันการคากําไรเกินควรของพอคาแมคา เ พ่ือบรรเทา         
ความเดือดรอนในดานคาครองชีพของประชาชน 

 ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 รัฐบาลกําหนดมาตรการใหพอคาแมคาแจง
ปริมาณและสถานที่เก็บสินคาใหแกเจาหนาที่ของภาครัฐทราบตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 25171  
หากพอคาแมคารายใดฝาฝนดวยการไมแจงหรือแจงไมตรงกับความเปนจริง เจาหนาที่สามารถ
ริบสินคาดังกลาวเพ่ือนําไปขายใหกับประชาชน สวนผูกระทําผิดที่เปนคนตางดาวจะถูกเนรเทศ
ออกนอกประเทศ  หรือหากไดสัญชาติไทยแลวก็จะถูกถอนสัญชาติทันที นอกจากนี้            
หากเจาหนาที่ตรวจพบสินคาที่ไมมีเจาของและถูกเก็บไวในสถานที่ ๆ มีลักษณะกักตุนสินคา
ดังกลาวก็จะถูกยึดเปนของรัฐ2 

สินคาที่รัฐบาลกําหนดใหพอคาแมคาตองแจงปริมาณและสถานที่เก็บ เชน นํ้ามัน
พืชที่ใชประกอบอาหาร ซ่ึงมีนํ้าหนักรวมกันตั้งแต 200 กิโลกรัมขึ้นไป ผงซักฟอกที่มีนํ้าหนัก
รวมกันตั้งแต 100 กิโลกรัมขึ้นไป เยื่อกระดาษและกระดาษที่มีนํ้าหนักรวมกันตั้งแต 20 ตันขึ้น
ไป และเหล็กเสนขนาดตั้งแต 6-15 มิลลิเมตรที่มีนํ้าหนักรวมกันตั้งแต 50 ตันขึ้นไป เปนตน  
โดยใหแจงปริมาณและสถานที่เก็บสินคาดังกลาวภายในวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน3 

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 1.  หนา 38. 
2
แหลงเดิม. 

3
แหลงเดิม.  ปก 1.  หนา 38-39. 
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สินคาที่แจงปริมาณแลว กรมการคาภายในจะสงพนักงานเจาหนาที่ออกไปสํารวจเพื่อตรวจสอบ
วาการแจงปริมาณนั้นถูกตองตรงตามรายการที่ไดแจงไวตอกรมการคาภายในหรือไม 

หลังจากประกาศมาตรการดังกลาวแลว พอคาแมคาซึ่งเปนเจาของรานคาตาง ๆ 
ทยอยกันมาแจงปริมาณสินคาตอกรมการคาภายใน และราคาสินคาบางอยางก็เร่ิมลดราคาลง
บางแลว เชน นํ้ามันพืชตราทิพจากขวดละ 24  บาท ลดลงเหลือขวดละ 22 บาท ผงซักฟอก
กลองใหญเคยขึ้นราคาถึงกลองละ 30 บาท ก็ลดลงเหลือกลองละ 24 บาท1 เปนตน เจาหนาที่รัฐ
ยังตรวจคนรานคาที่ไดรับแจงจากประชาชนวามีการกักตุนสินคาเกินความจําเปน และเพ่ือให
ไดผลในทางปฏิบัติ เจาหนาที่จึงดําเนินการลับ โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนาวาเจาหนาที่จะ
ไปตรวจคนสถานที่ใดเพื่อไมใหพอคาแมคาไหวตัวและขนสินคาหลบหนี  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดราคาจําหนายปลีกสูงสุดของสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต เพ่ือไมใหพอคาแมคาขึ้นราคาสินคาเหลานี้อยางไมเปนธรรม  เชน นม
ขนหวาน นํ้ามันพืชที่ใชปรุงอาหาร ผงชูรส ผงซักฟอก ปูนซีเมนต ตะปูตอกไม สังกะสี ไมอัด
ยาง เหล็กเสน  และไมขีดไฟ เปนตน พรอมทั้งใหพอคาแมคาแสดงราคาขายปลีกของสินคา   
ในลักษณะที่เปดเผยและสามารถเห็นไดอยางชัดเจน โดยใหแสดงไวที่ภาชนะบรรจุหรือสิ่งที่
หอหุมดวยตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิค และขนาดอักษรจะตองไมเล็กกวาหามิลลิเมตร และมี
ลักษณะที่ถาวรไมลบเลือนไดงาย2 มาตรการดังกลาวนอกจากจะเปนการตรึงราคาสินคาที่จําเปน
แกการครองชีพไมใหสูงเกินไปแลว ยังจะชวยใหผูบริโภคสามารถทราบไดวาพอคาแมคารายใด
ขายสินคาในราคาที่สูงกวาความเปนจริง และแจงตอทางราชการใหดําเนินคดีกับพอคาแมคาที่
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 หลังจากที่รัฐบาลปรับเพ่ิมราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศตั้งแตวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2522 แลว กระทรวงพาณิชยไดใหเจาหนาที่  
เขาตรวจสอบการผลิตและการจําหนายสินคา หากพบวาสินคาใดมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ               
จะเขาแทรกแซงใหผูผลิตระงับการขึ้นราคาไวกอน จนกวาจะไดรับการตรวจสอบตนทุนสินคา 
และกระทรวงพาณิชยยังไดขอความรวมมือจากผูบริโภคใหชวยสอดสองและติดตาม              
ความเคลื่อนไหวของราคาสินคาดวย พรอมทั้งแจงใหกรมการคาภายในทราบในกรณีที่เห็นวา
สินคาใดมีราคาสูงขึ้นอยางผิดปกติ เพ่ือจะไดดําเนินการใหเกิดความเปนธรรมแกผูบริโภค3 

                                          
1
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 2.  หนา 70. 
2
แหลงเดิม.  ปก 4.  หนา 195. 

3
“มาตรการรักษาระดับราคาสินคา,” (2522, 2-8 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  4(6) : 155. 
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นอกจากนี้ ยังใหผูวาราชการแตละจังหวัดจัดศูนยรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ     
การขายสินคาเกินราคาโดยไมเปนธรรมในทุกอําเภอ รวมทั้งจัดหนวยเคลื่อนที่ออกตรวจสอบ
ราคาสินคาตามตลาดตาง ๆ ติดตามสอดสองกวดขันพฤติการณของพอคาแมคา ไมใหมี       
การกักตุนสินคาและฉวยโอกาสขายสินคาในราคาแพง 1 และให เครือขายวิทยุของ              
กรมประชาสัมพันธประกาศรายชื่อสินคาที่ทางราชการควบคุมราคาขายปลีก ใหผูบริโภคทราบ
เพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง2 

 3.3.2 การจัดจําหนายสินคาราคาถูกใหแกประชาชน 
ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 กรมการคาภายในของกระทรวงพาณิชย 

ดําเนินการชวยเหลือคาครองชีพของประชาชน ดวยการจัดหาสินคามาจําหนายในราคาตนทุนที่
บริเวณสนามหลวงทุกวันเสารและวันอาทิตย สินคาที่นํามาจําหนายในราคาถูกไดแก ขาวสาร 
นํ้าตาล ไมขีดไฟ ผงซักฟอก และนม3 เปนตน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณยังไดให
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดของกระทรวง จัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดวยเชนกัน โดยกรมสงเสริมสหกรณไดนําผักสด เน้ือสัตว      
ปลาเค็ม ปลาสลิดแหง ปลาสด ไข พริก และกระเทียม เปนตน จากสหกรณในจังหวัดตาง ๆ 
เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
ปทุมธานี มาจําหนายที่บริเวณสนามหลวงในวันเสารและวันอาทิตย รวมทั้งใหสหกรณรานคาใน
กรุงเทพมหานครติดตอกับบริษัทผูผลิตสินคาตาง ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ผงซักฟอก 
สบู ยาสีฟน มาจําหนายใหประชาชนในราคาถูกกวาทองตลาด4 

นอกจากนี้  ในชวงวิกฤติการณ นํ้า มันครั้ งที่  2 กรมการคาภายในยังให          
ความชวยเหลือประชาชนดวยการเปดตลาดทาโรงโมในบริเวณกรมการคาภายใน และขอ  
ความรวมมือจากพอคาแมคาใหนําสินคาราคาควบคุมมาจําหนาย เชน เน้ือหมู เน้ือโค ไก      
ไขเปด  ปลา ผัก และผลไม เปนตน5 รวมทั้งใหตั้งรานจําหนายสินคาราคาถูกที่จําเปนตอ        
การครองชีพทั่วประเทศ นอกจากนี้ องคการคลังสินคายังรวมมือกับกรมราชทัณฑและหางราน

                                          
1
“ความเคลื่อนไหวหลังจากรัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ํามัน” (2522, 20-26 กรกฎาคม).           

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(30) : 815. 
2
“กําหนดมาตรการแกไขปญหาคาครองชีพ,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(30) : 825. 
3
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.              

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  เลขท่ี ก/ป6/2517/17.  ปก 1.  หนา 9. 
4
แหลงเดิม.  หนา 46. 

5
“กําหนดมาตรการแกไขปญหาคาครองชีพ,” (2522, 20-26 กรกฎาคม).  เลมเดิม.  หนา  827. 
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ตาง ๆ เปดรานขายสินคาราคาถูกตามหมูบานจัดสรรหลายแหง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก  
ผูที่อาศัยอยูในหมูบานและในบริเวณใกลเคียง1 

3.4 การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
การแกไขปญหาน้ํามันที่สําคัญประการหนึ่งที่ รัฐบาลนํามาใชเพ่ือชวยบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติการณนํ้ามัน คือ การใชมาตรการประหยัดพลังงานทั้งนํ้ามันและไฟฟา 
โดยการขอความรวมมือจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการออก
มาตรการบังคับเพ่ือใหการประหยัดพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเห็นผลมากขึ้น เชน 
การกําหนดระยะเวลาใหบริการของสถานบริการตาง ๆ การลดเวลาแพรภาพของสถานีวิทยุ
โทรทัศน และการลดเวลาการเปดบริการของสถานีบริการน้ํามัน มาตรการบังคับเหลานี้กําหนด
ใชในระยะเวลาสั้น เม่ือสถานการณการขาดแคลนน้ํามันคลี่คลายลง รัฐบาลก็พิจารณายกเลิก
มาตรการบังคับเพ่ือผอนคลายการใชนํ้ามันและไฟฟาของประชาชน 

วิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้น 2 ครั้ง ในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 กอใหเกิด
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอยางกวางขวาง ผลกระทบดังกลาว  
ทําใหประชาชนและรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของน้ํามันและความจําเปนของการพึ่งพา
ตนเองทางดานแหลงนํ้ามันมากขึ้น แตแหลงนํ้ามันในประเทศที่สํารวจพบยังมีปริมาณไม
เพียงพอตอความตองการใช  อีกทั้งการใชเทคโนโลยีเพ่ือนําพลังงานชนิดอ่ืนมาใชทดแทนน้ํามัน
ก็ยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหประเทศไทยยังคงนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในปริมาณสูง     
เปนเหตุใหอีกประมาณ 10 ปตอมา ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันอีก   
2 ครั้ง ในชวงระหวาง พ.ศ. 2534-2543  

 
 

                                          
1
“การจัดตั้งรานจําหนายสินคาราคายุติธรรม,” (2522, 7-31 กันยายน).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  4(37) : 1019.  



บทที่ 3 
ผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันตอสังคมไทย 

และการแกไขปญหาเฉพาะหนา (พ.ศ. 2533–2543) 
 

แมวาประเทศไทยจะไดรับบทเรียนจากผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันมาแลว 2 ครั้ง 
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 ชวงเวลานั้นรัฐบาลจําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อแกไข
ปญหาจากน้ํามันหลายประการ แตการแกไขปญหาดังกลาวสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนในระยะเวลาสั้นเทานั้น ทั้งน้ีเปนเพราะประเทศไทยยังไมสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางดานแหลงน้ํามันได ในขณะที่ประชาชนในสังคมก็ยังคงเคยชินกับพฤติกรรมการใชนํ้ามัน
และไฟฟาอยางฟุมเฟอย ทําใหการใชนํ้ามันของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นโดยตลอด กลายเปน
ปญหาและปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศไทยยังคงนําเขาน้ํามันจากตางประเทศจํานวนมาก      
และไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากปญหาน้ํามันไดอยางถาวร   

ในเวลาอีก 10 ปตอมา นับตั้งแตวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 บรรเทาลงในชวงปลาย 
พ.ศ. 2523 ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันอีกถึง 2 ครั้ง ในชวง พ.ศ. 2533-2543  
คือ วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2533-2534 และวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 ในชวง 
พ.ศ. 2542-2543  

อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งหลังนี้ 
ไมรุนแรงเทากับวิกฤติการณนํ้ามัน 2 ครั้งแรก เน่ืองจากรัฐบาลพยายามแกไขปญหาดวยการให
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในดานการจัดหาพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
อนุมัติใหขยายโรงกลั่นน้ํามันในประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป 
ประกอบกับมีการพัฒนาและใชประโยชนจากพลังงานทดแทนอื่นเพ่ือลดการพึ่งพาน้ํามันนําเขา
จากตางประเทศ 
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1. วิกฤติการณน้ํามันคร้ังที่ 3  (พ.ศ. 2533-2534) 
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 มีสาเหตุสําคัญมาจากสถานการณทางการเมืองระหวาง

ประเทศซึ่งเปนสมาชิกขององคการโอเปก ซ่ึงมีความขัดแยงกันจนนําไปสูภาวะสงคราม        
และสงผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันของโลก 

1.1 สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3                     
(พ.ศ. 2524-2532) 

ความตกต่ําทางเศรษฐกิจของหลายประเทศซึ่งเปนผลจากวิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้น
ใน 2  ครั้งแรก สงผลใหปริมาณการใชนํ้ามันของโลกลดลงจนเกิดภาวะน้ํามันดิบลนตลาด และ
ราคาน้ํามันที่เคยสูงขึ้นอยางมากก็ลดต่ําลงเรื่อย ๆ เชนกัน 

1.1.1 ภาวะน้ํามันดิบลนตลาด 
สถานการณนํ้ามันของโลกใน พ.ศ. 2524 คลายความตึงเครียดลงมาก เน่ืองจาก

ปริมาณน้ํามันดิบที่ผลิตไดเกินความตองการใชถึงประมาณวันละ 2-3 ลานบารเรล1 โดยเปนผล
มาจากความซบเซาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นอยาง
รวดเร็วในชวงที่เกิดวิกฤติการณทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา ก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศนําเขา
นํ้ามันโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมตางตื่นตัวในเรื่องการประหยัดน้ํามัน และคนหาแหลง
พลังงานทดแทนน้ํามันอ่ืน ๆ กันมากขึ้น มาตรการประหยัดน้ํามันที่หลายประเทศนํามาปฏิบัติ 
ทําใหปริมาณความตองการน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงถึงรอยละ 18 จากระดับความตองการ
นํ้ามันเม่ือ พ.ศ. 25202 จนเกิดภาวะน้ํามันดิบลนตลาด สงผลใหราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ลดลง คือ จากราคาน้ํามันในตลาดซื้อขายทันทีที่เคยสูงกวาบารเรลละ 40 ดอลลารสหรัฐฯ ลดลง
มาอยูในระดับบารเรลละ 30 ดอลลารสหรัฐฯ3  

 องคการโอเปกตระหนักดีวาหากปลอยใหนํ้ามันดิบลนตลาดเชนนี้ตอไป จนทําให
ระดับราคาน้ํามันดิบลดลงเรื่อย ๆ น้ัน จะทําใหองคการโอเปกตองสูญเสียรายไดที่เคยไดรับจาก
นํ้ามัน ดังนั้น สมาชิกขององคการโอเปกหลายประเทศจึงเรียกรองใหองคการโอเปกรวมมือกัน
ลดปริมาณการผลิตน้ํามันเพ่ือใหราคาน้ํามันสูงขึ้น แตซาอุดิอาระเบียซ่ึงเปนประเทศผูผลิตและ
สงออกน้ํามันที่ใหญที่สุดของโลก คือ ผลิตไดวันละ 10.3 ลานบารเรล หรือเทากับรอยละ 40          

                                          
1
“โอเปกลดปริมาณการผลิตและราคาน้ํามัน,” (2524, 26 มิถุนายน–2 กรกฎาคม).  สยามจดหมาย

เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  6(26) : 720. 
2
ธนาคารกสิกรไทย.  สวนวิจัยเศรษฐกิจระหวางประเทศ.  (2531).  “โอเปก : วิกฤติการณน้ํามัน

ครั้งที่สาม,” ใน ปญหาน้ํามันและกาซของไทย.  หนา 69. 
3
“โอเปกลดปริมาณการผลิตและราคาน้ํามัน,” (2524, 26 มิถุนายน–2 กรกฎาคม).  เลมเดิม.    

หนา 721. 
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ของผลผลิตทั้งหมดของโอเปกในขณะนั้น1 พยายามคัดคานการลดปริมาณการผลิตน้ํามัน   
เพราะไมตองการใหราคาน้ํามันดิบสูงขึ้นไปอีกจนเปนผลเสียตอเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับ
ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งสงผลกระทบมาถึงองคการโอเปกดวย หากองคการโอเปกรวมมือกันลด
ราคาน้ํามันดิบลง จะมีผลจูงใจใหประเทศตาง ๆ นําเขาน้ํามันเพ่ิมขึ้น แตประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
ปฏิเสธที่จะลดราคาน้ํามันดิบ โดยใหเหตุผลวาการแกปญหาน้ํามันดิบลนตลาดตองทําดวยการ
ลดปริมาณการผลิตเทานั้น2 

ดังนั้น ประเทศสมาชิกในองคการโอเปกสวนใหญ จึงตกลงใชมาตรการจํากัด
ปริมาณการผลิตนํ้ามันเพ่ือกระตุนใหราคาน้ํามันดิบสูงขึ้น ตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เชน 
ลิเบียลดการผลิตน้ํามันลงรอยละ 10 จากระดับ 1.75 ลานบารเรลตอวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
ลดการผลิตน้ํามันลงรอยละ 11 จากระดับ 1.6 ลานบารเรลตอวัน และกาตารลดการผลิตนํ้ามัน
ลงรอยละ 18 จากระดับ 4.8 แสนบารเรลตอวัน3 เปนตน แตการลดปริมาณการผลิตนํ้ามัน
ดังกลาว มีผลใหปริมาณน้ํามันดิบลดลงต่ําสุดเพียง 1.25-1.5 ลานบารเรลตอวัน4 ซ่ึงชวยลด
ปริมาณน้ํามันสวนเกินในตลาดโลกไดเพียงบางสวนเทานั้น 

1.1.2 การลดราคาน้ํามันดิบของประเทศผูผลิตน้ํามัน 
ภาวะน้ํามันดิบลนตลาดทําใหประเทศผูผลิตนํ้ามันทั้งประเทศในองคการโอเปก

และนอกองคการโอเปกบางประเทศประกาศลดราคาน้ํามันดิบลง เพ่ือใหสามารถจําหนายน้ํามัน
แขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได ประเทศนอกองคการโอเปก เชน เม็กซิโกลดราคาน้ํามันลง   
บารเรลละ 4 ดอลลารสหรัฐฯ เหลือบารเรลละ 28-34.50 ดอลลารสหรัฐฯ5 การกระทําดังกลาว
เปนแรงกดดันใหประเทศสมาชิกองคการโอเปกที่ตั้งราคาน้ํามันดิบไวในระดับสูงตางทยอยลด
ราคาน้ํามันลง  เชน ลิเบียลดราคาน้ํามันลงบารเรลละ 5 ดอลลารสหรัฐฯ เหลือบารเรลละ 36 
ดอลลารสหรัฐฯ และเวเนซูเอลาลดราคาน้ํามันลงบารเรลละ 2.50-3 ดอลลารสหรัฐฯ เหลือ
บารเรลละ 32.40-23.85 ดอลลารสหรัฐ6 เปนตน  

                                          
1
“โอเปกลดปริมาณการผลิตและราคาน้ํามัน,” (2524, 26 มิถุนายน–2 กรกฎาคม).                

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  6(26) : 721. 
2
“สถานการณเศรษฐกิจ : ภาวะสินคาอุตสาหกรรมและเหมืองแร,” (2524, มิถุนายน).         

รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย.  14(6) : 22. 
3
“โอเปกลดปริมาณการผลิตและราคาน้ํามัน,” (2524, 26 มิถุนายน–2 กรกฎาคม).                

หนาเดิม. 
4
“สถานการณเศรษฐกิจ : ภาวะสินคาอุตสาหกรรมและเหมืองแร,” (2524, มิถุนายน).               

เลมเดิม.  หนา 23.   
5
แหลงเดิม. 

6
“ภาวะการผลิตและการคาน้ํามันของโลก,” (2524, 21-27 สิงหาคม).   สยามจดหมายเหตุ :   

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  6(34) : 944. 
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ดังนั้น ในชวงตน พ.ศ. 2526 องคการโอเปกจึงตกลงลดราคาน้ํามันดิบลงจาก 
บารเรลละ 34 ดอลลารสหรัฐฯ เหลือบารเรลละ 29 ดอลลารสหรัฐฯ1 อีกทั้งยังจํากัดปริมาณ   
การผลิตใหอยูในปริมาณ 17.5 ลานบารเรลตอวัน2 นับเปนการลดราคาน้ํามันเปนครั้งแรกตั้งแต
กอตั้งองคการโอเปก ซ่ึงเปนการตัดสินใจเพ่ือรักษาสัดสวนตลาดน้ํามันของตนไว อยางไรก็ตาม 
ความตองการใชนํ้ามันของโลกยังคงอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากประเทศนําเขาน้ํามันตางประหยัด
นํ้ามันและใชพลังงานทดแทนอื่นมากขึ้น ดังน้ัน ความตองการน้ํามันจึงเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย   
ในขณะเดียวกันก็มีประเทศผูผลิตนํ้ามันเพ่ือสงออกรายใหมเกิดขึ้น เชน สาธารณรัฐประชาชน
จีน โคลัมเบีย และซีเรีย3 รวมทั้งสมาชิกองคการโอเปกบางประเทศก็ยังผลิตน้ํามันเกินโควตาที่
ไดรับ จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหยังคงมีนํ้ามันดิบลนตลาดอยู โดยเฉพาะในชวงปลาย       
พ.ศ. 25274 ราคาน้ํามันดิบจึงลดต่ําลงเรื่อย ๆ จนมาอยูที่ระดับบารเรลละ 21 ดอลลารสหรัฐฯ 
ในชวงตน พ.ศ. 25335 กระทั่งเกิดสงครามอาวเปอรเซียระหวางอิรักและคูเวตที่ทําใหราคา
นํ้ามันดิบสูงขึ้นอีกครั้ง 

1.2 สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3  (พ.ศ. 2533-2534) 
ราคาน้ํามันที่ลดต่ําลงจากภาวะน้ํามันดิบลนตลาดปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง อันเนื่องมา 

จากความวุนวายทางการเมืองของอิรักและคูเวต จนนําไปสูการเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 
1.2.1 สงครามอาวเปอรเซียระหวางอิรักและคูเวต 
สงครามอาวเปอรเซียเริ่มขึ้นเม่ืออิรักภายใตการนําของซัดดัม ฮุสเซน สงกองทัพ

เขารุกรานคูเวต เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยมีสาเหตุมาจากอิรักไมพอใจที่คูเวตผลิต
นํ้ามันดิบเกินโควตาที่องคการโอเปกกําหนดไว จนทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงจากระดับ
บารเรลละ 21 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงตน พ.ศ. 2533 เหลือเพียงบารเรลละ 14-176 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2533 และอิรักตองสูญเสียรายไดจากน้ํามันไป 14,000 

                                          
1
“โอเปกตกลงลดราคาน้ํามัน,” (2526, 18-24, มนีาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  8(12) : 327. 
2
แหลงเดิม.  

3
“สถานการณราคาน้ํามันของโอเปก,” (2528, 21-27 มิถุนายน)  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  10(26) : 722. 
4
“สถานการณน้ํามันป 2527 และแนวโนมป 2528,” (2528, 4-10 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  10(2) : 46. 
5
“สถานการณในตะวันออกกลาง,” (2533, 17-23 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  15(34) : 946. 
6
แหลงเดิม. 
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ลานดอลลารสหรัฐฯ นอกจากนี้ อิรักยังกลาวหาคูเวตวาลักลอบขุดน้ํามันในเขตของตนมาตั้งแต 
พ.ศ. 2523 ซ่ึงมีมูลคามากกวา 2,400 ลานดอลลารสหรัฐฯ1 แตคูเวตปฏิเสธในเรื่องนี้ 

ประเทศอาหรับอ่ืน ๆ เชน ซาอุดิอาระเบีย และอียิปต พยายามไกลเกลี่ยใหทั้งสอง
ประเทศเจรจากัน แตอิรักมีทาทีแข็งกราวและใชกําลังทางทหารเขาโจมตีคูเวตโดยสามารถยึด
สถานที่สําคัญของคูเวตไดทั้งหมด2 คูเวตมีแหลงนํ้ามันจํานวนมาก หากรวมกับแหลงน้ํามันของ
อิรักจะทําใหอิรักกลายเปนผูนําทางเศรษฐกิจและมีอํานาจมากที่สุดในตะวันออกกลาง ดังน้ัน 
ประเทศตะวันตกจึงประนามการรุกรานและประกาศคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจกับอิรัก และ
เรียกรองใหอิรักถอนทหารออกจากคูเวตภายในกําหนดเวลาในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 25343  
เม่ือขอเรียกรองไมประสบผลสําเร็จ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษจึงใชกําลังทางทหารเขาโจมตีอิรัก
ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 25344 จนกระทั่งอิรักยอมถอนทหารออกจากคูเวตในวันที่ 26 
กุมภาพันธ ปเดียวกัน5 

1.2.2 ผลกระทบของสงครามตอราคาน้ํามันโลก 
อิรักและคูเวตมีกําลังการผลิตนํ้ามันรวมกันวันละ 4.64 ลานบารเรล6 ภาวะของ

สงครามทําใหทั้งสองประเทศไมสามารถผลิตและสงออกน้ํามันไดตามปกติ ดังน้ัน ปริมาณ
นํ้ามันดิบในตลาดโลกจึงลดลงอีกครั้ง แตความตองการใชนํ้ามันของโลกขณะนั้นมีสูงกวา    
ปกติ เน่ืองจากประเทศนําเขาน้ํามันตางตื่นตระหนกวาภาวะสงครามที่เกิดขึ้น จะทําใหเกิด          
การขาดแคลนน้ํามันเหมือนวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา จึงพากันกักตุนและเพิ่ม
ปริมาณสํารองน้ํามันในประเทศใหมากขึ้น สงผลใหจํานวนน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงและมี
ราคาสูงขึ้นถึงบารเรลละ 31 ดอลลารสหรัฐฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 เปนตนมา7  

ถึงแมความพยายามเจรจาสันติภาพของสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา          
ที่ตองการใหอิรักถอนทหารออกจากคูเวตจะยังไมประสบผลสําเร็จ แตการที่หลายประเทศ

                                          
1
“สถานการณในตะวันออกกลาง,” (2533, 17-23 สิงหาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร

และเหตุการณ.  15(34) : 946. 
2
แหลงเดิม. 

3
“วิกฤติการณในอาวเปอรเซีย,” (2534, 25-31 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  16(4) : 107. 
4
“วิกฤติการณในอาวเปอรเซีย,” (2534, 1-7 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  16(5) : 138. 
5
“วิกฤติการณในอาวเปอรเซีย,” (2534, 8-14 มนีาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  16(10) : 278. 
6
“สถานการณในตะวันออกกลาง,” (2533, 31 สิงหาคม–6 กันยายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  15(36) : 1005. 
7
แหลงเดิม. 
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โดยเฉพาะในองคการโอเปก เชน ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ิมกําลังการผลิต
นํ้ามันเพ่ือทดแทนสวนที่ขาดไป ก็ทําใหราคาน้ํามันดิบกลับลดต่ําลงมาอยูที่ระดับบารเรลละ        
16-21 ดอลลารสหรัฐฯ1 แตเม่ือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษโจมตีอิรัก ราคาน้ํามันดิบก็ปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้งเปนบารเรลละ 31 ดอลลารสหรัฐฯ2 จากนั้นราคาน้ํามันดิบไดผันผวนขึ้นลงอยาง
รวดเร็วระหวางบารเรลละ 15-30 ดอลลารสหรัฐฯ3 โดยขึ้นอยูกับสถานการณของสงครามใน
ขณะน้ัน กลาวคือ หากพันธมิตรเปนฝายไดเปรียบและสงครามมีแนวโนมวาจะยุติลงใน
ระยะเวลาอันสั้น ราคาน้ํามันดิบก็จะลดลง อยางไรก็ตาม ภายหลังจากสงครามยุติลงโดยอิรัก
ถอนทหารออกจากคูเวต ราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นในชวงสงครามอาวเปอรเซียก็ไดปรับลดลงอยาง
ตอเน่ือง  

1.3 ผลกระทบของวิกฤตกิารณนํ้ามันครั้งที่ 3 ตอสงัคมไทย (พ.ศ. 2533-2534) 
แมวาวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งแรก ในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 สงผลกระทบ

ตอประเทศไทยในหลายดาน และทําใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของปญหาน้ํามันที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น แตเม่ือพฤติกรรมการใชนํ้ามันในสังคมไทย
ยังคงเปนไปอยางฟุมเฟอย ประกอบกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของ
ประเทศอยางตอเน่ือง สงผลใหปริมาณการใชนํ้ามันโดยเฉพาะน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นโดยตลอด ดังตาราง 12 ดังน้ัน เม่ือราคานําเขาน้ํามันเพ่ิมสูงขึ้นจากภาวะ
สงครามระหวางอิรักและคูเวตจนกลายเปนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2533-2534 
น้ัน ประเทศไทยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ได แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 มีเพียง
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไมรุนแรงมากนัก สวนดานการเมืองไมมีผลกระทบ
อยางชัดเจน ทั้งน้ีเปนเพราะวิกฤติการณนํ้ามันครั้งน้ีดําเนินไปในชวงระยะเวลาสั้นเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
1
สมศักดิ์ ประสงคผล.  (2535).  ปตท. กับความมั่นคงของประเทศ.  หนา 27. 

2
โสภณ สุภาพงษ.  (2534).  การจัดการดานพลังงานเพื่อลดผลเสียหายตอเศรษฐกิจไทย.      

หนา 42. 
3
แหลงเดิม. 
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ตาราง 12  ปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2531-2543 
(หนวย : บารเรลตอวัน) 

พ.ศ.  น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเตา 
น้ํามัน

เครื่องบิน 

กาซ
ปโตรเลียม 
เหลว 

 รวม 

2531 50,361  124,335  2,164  48,250  31,621  24,592  281,323 
2532 57,344  146,884  2,071  63,442  37,397  27,590  334,728 
2533 63,521  169,050  2,130  91,578  40,697  32,386  399,362 
2534 67,165  171,717  1,936  105,490  43,928  32,395  422,631 
2535 74,470  178,100  1,930  125,100  46,850  35,540  461,990 
2536 84,766  207,068  1,892  138,436  49,198  39,046  520,406 
2537 96,348  229,249  1,992  154,820  53,652  42,201  578,262 
2538 108,446  268,924  1,749  174,697  54,676  46,427  654,919 
2539 119,213  306,756  1,704  166,758  57,061  55,146  706,638 
2540 126,747  302,475  1,486  156,940  61,048  57,043  705,739 
2541 123,525  263,654  951  137,122  57,116  56,309  638,677 
2542 121,028  263,700  894  137,178  56,826  58,074  637,700 
2543 116,506  258,102  844  110,285  60,209  59,261  605,207 

 
ที่มา:  สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2531.  หนา IV-V.  สํานักงาน

พลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2532.  หนา IV-V.  สํานักงาน
พลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2533.  หนา IV.  กรมพัฒนา     
และสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2534.  หนา VII-VIII.          
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานพลังงานของประเทศไทย 2535.  หนา VII.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2536.  หนา VI-VII.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2537.  หนา VI-VIII.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2538.  หนา VI-VII.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2539.  หนา V-VI.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2540.  หนา V-VI.   
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2541.  หนา V-VI.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2542.  หนา V-VI.  
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2543.  หนา III-IV.  
และ  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 14. 
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1.3.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับทันทีหลังจากเกิดวิกฤติการณ

นํ้ามันครั้งที่ 3 คือ ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น และมีผลกระทบตอเน่ืองไป
ยังประชาชนซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภคของประเทศ 

1.3.1.1 ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศ 
1) ราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศกอนวิกฤตกิารณนํ้ามัน   

ครั้งที่ 3 ระหวาง พ.ศ. 2524-2532 
หลังจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 บรรเทาลง ราคาน้ํามันดิบใน

ตลาดโลกก็คอย ๆ ปรับลดลงอยางตอเน่ือง รัฐบาลจึงพิจารณาปรับลดราคาจําหนายปลีกน้ํามัน
เบนซินและน้ํามันดีเซลลงหลังจากปรับขึ้นมาหลายครั้งในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน 2 ครั้งแรก  
โดยคอย ๆ ปรับลดราคาลงตั้งแตตน พ.ศ. 2524 ถึงปลาย พ.ศ. 2531 ดังตาราง 13 กระทั่งเกิด
สงครามอาวเปอรเซีย รัฐบาลจึงปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศอีกครั้ง 

 
ตาราง 13  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ ระหวาง พ.ศ. 2524-2531 

                                                                                    (หนวย : บาทตอลิตร) 

วันท่ีมีผลบังคับใช เบนซินพิเศษ เบนซินธรรมดา นํ้ามันกาด ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนชา 

21  ม.ค.  2524 11.90 11.40 6.12 7.39 7.12 
2  ธ.ค.  2524 13.45 11.40 6.12 7.39 7.12 

29  มี.ค.  2526 12.60 11.10 6.12 6.99 6.72 
1  ธ.ค.  2526 11.70 10.80 6.12 6.70 6.50 

21  ก.พ.  2529 10.20 9.50 6.12 6.70 6.50 
29  เม.ย. 2529 9.50 8.80 6.12 6.50 6.30 
1  ก.ค.  2529 8.90 8.20 6.12 6.30 6.10 

25  พ.ย.  2531 8.45 7.75 6.12 6.10 5.90 

 
ที่มา:  “การปรับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตม,” (2524, 16-22 มกราคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  6(3) : 70-72.  “ประกาศคณะกรรมการกําหนดราคาสินคาและปองกัน 
การผูกขาด,” (2526, 25-31 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.    
8(13) : 348-349.  “ลดราคาน้ํามัน 4 ชนิด,” (2526, 25 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม).  สยามจดหมาย
เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  8(48) : 1326.  “การประกาศลดราคาขายปลีกน้ํามนัเบนซิน
ในประเทศ,” (2529, 28 กุมภาพันธ-6 มีนาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ
เหตุการณ.  11(9) : 237.  “การประกาศลดราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ,” (2529, 2-8 
พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  11(18) : 489.  “การประกาศ
ลดราคาน้ํามันขายปลีก,” (2529, 4-10 กรกฎาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ
เหตุการณ.  11(27) : 745.  และ “ลดราคาขายปลีกน้ํามันทั่วประเทศ,” (2531, 25-31 มีนาคม).  
สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  13(13) : 1332-1333. 
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ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา 
โดยเฉพาะการขาดดุลการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเปนผลจากการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศที่
มีมูลคามหาศาล ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงิน
ของประเทศ ทําใหรัฐบาลเห็นถึงความจําเปนที่ตองลดการพึ่งพานํ้ามันจากตางประเทศ1      
ดวยการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนอื่นใหมากขึ้น เชน กาซธรรมชาติ นํ้า และถานหิน  
ดังนั้น ตั้งแต พ.ศ. 2524 เปนตนมา การใชนํ้ามันเม่ือเทียบกับการใชพลังงานทั้งหมดของ
ประเทศจึงมีสัดสวนลดลงตามลําดับ และจากการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศประมาณรอยละ 
90 ใน พ.ศ. 2524 ก็ลดลงเหลือรอยละ 58 ใน พ.ศ. 25282 โดยรัฐบาลยังพยายามลดสัดสวน       
การพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศใหไดมากที่สุด  

2) ราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน
ครั้งที่ 3 ระหวาง พ.ศ. 2533-2534 

เม่ือเกิดสงครามอาวเปอรเซียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกสูงขึ้นจนเปนวิกฤติการณนํ้ามันอีกครั้ง ในชวงเวลาดังกลาวราคาน้ํามันนําเขาของไทย
ปรับตัวสูงขึ้น คือ จากระดับราคา 18.9 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2533 
เพ่ิมเปน 31 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในชวงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 25333 

ในชวงแรกยังไมมีการปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใหสูงขึ้น 
เน่ืองจากยังมีเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชยใหแกบริษัทน้ํามันไดอีกระยะหนึ่ง           
แตการชดเชยดังกลาวเปนจํานวนเงินถึง 400 ลานบาทตอสัปดาห และเม่ือเงินของกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงลดลงจนติดเพดานขั้นต่ํา คือ ประมาณ 300 ลานบาท4 ทําใหรัฐบาลไมสามารถรับภาระ
ในการจายเงินชดเชยเพื่อตรึงราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศไดอีกตอไป จึงประกาศขึ้น
ราคาจําหนายปลีกน้ํามัน 2 ครั้ง ติดตอกันภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2533 ดังตาราง 14 

  
 
 
 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529).  หนา 95.  
2
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530–2534).  หนา 273. 
3
“การปรับราคาน้ํามัน,” (2533, 7-13, กันยายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและ

เหตุการณ.  15(37) : 1026. 
4
แหลงเดิม. 
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ตาราง 14  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใน พ.ศ. 2533 
                                                                                            (หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดของน้ํามัน กอน 13 ก.ย. 2533 13 ก.ย. 2533      26 ก.ย. 2533 
เบนซินพิเศษ 8.45 8.75           11.05 
เบนซินธรรมดา 7.75 8.05           10.35 
นํ้ามันกาด 6.12 6.42            8.72 
ดีเซลหมุนเร็ว 6.10 6.40            8.40 
ดีเซลหมุนชา 5.90 6.20            8.20 
นํ้ามันเตา 600 3.02 3.32            4.25 
นํ้ามันเตา 1200 2.90 3.20            3.90 
นํ้ามันเตา 1500 2.87 3.17            3.81 

  
ที่มา:  สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2533.  หนา V. 
 

หลังจากสงครามอาวเปอรเซียยุติลง ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ลดลง
อีกครั้ง เน่ืองจากองคการโอเปกเรงผลิตน้ํามันเพ่ือชดเชยสวนที่ขาดหายไปในชวงสงคราม 
รัฐบาลจึงปรับลดราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ เม่ือวันที่ 2 มีนาคม และ 22 มีนาคม   
พ.ศ. 25341 ดังตาราง 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
1
“กําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ,” (2534, 29 มีนาคม–4 เมษายน).                

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  16(13) : 351. 
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ตาราง 15  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใน พ.ศ. 2534     
(หนวย : บาทตอลิตร)                        

ชนิดของน้ํามัน ราคาเดิม 30 ม.ค. 2534 2 มี.ค. 2534 22 มี.ค. 2534 29 เม.ย. 
2534 

เบนซินพิเศษชนิดที่ 1 11.05  11.05  10.70  10.40  10.40  
เบนซินพิเศษชนิดที่ 2  
(ไรสารตะกั่ว) 

-       -      -         -  10.10  

เบนซินธรรมดาชนิดที่ 1 10.35  10.35  10.00  9.70  9.70  
เบนซินธรรมดาชนิดที่ 2  
(ออกเทน 87) 

-  10.55  10.20  9.90  9.90  

น้ํามันกาด 8.72  8.72  8.72  8.72  8.72  
ดีเซลหมุนเร็ว 8.40  8.40  8.40  8.20  8.20  
ดีเซลหมุนชา 8.20  8.20  8.20  8.00  8.00  
น้ํามันเตา 600 4.25  4.25  3.95  3.75  3.75  
นํ้ามันเตา 1200 3.90  3.90  3.60  3.40  3.40  
น้ํามันเตา 1500 3.81  3.81  3.51  3.31  3.31  

 
ที่มา:  “การกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ,” (2534, 1-7 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  16(5) : 125-126.  “กําหนดราคาขายปลีกน้ํามันและกาซ,”   
(2534, 8-14 มนีาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  16(10) : 265-266.  
“กําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ,” (2534, 29 มีนาคม-4เมษายน).  สยามจดหมาย
เหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  16(13) : 351-352.  และ “กําหนดราคาขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงและกาซ,” (2534, 3-9 พฤษภาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.     
16(18) : 487-488. 

 
1.3.1.2 ผลกระทบตอผูผลิตและผูบริโภค 
สงครามอาวเปอรเซียที่กอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 ไมสงผลกระทบ

ตอระบบเศรษฐกิจของไทยมากนักเม่ือเทียบกับวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
เน่ืองจากประเทศไทยลดการพึ่งพิงนํ้ามันจากตางประเทศลง คือ จากรอยละ 90 ใน พ.ศ. 25241 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530–2534).  หนา 273. 
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เหลือรอยละ 64 ใน พ.ศ. 25331 และประเทศไทยนําเขาน้ํามันจากอิรัก 5,000 บารเรล และจาก
คูเวต 27,000 บารเรลตอวัน หรือเพียงรอยละ 10 ของการนําเขาน้ํามันทั้งหมดเทานั้น2    

นอกจากนี้ โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเขมแข็งมากขึ้น 
เน่ืองจากใน พ.ศ. 2533 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยมีอัตรา  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 10 เห็นไดจากการใชนํ้ามันของประเทศ
เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นจาก พ.ศ. 2532 ถึงรอยละ 19.3 คือ จาก  
วันละ 334,728 บารเรล ใน พ.ศ. 25323 เพ่ิมเปนวันละ 399,362 บารเรล ในพ.ศ. 25334 สวน
การผลิตและการสงออกก็มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ฐานะการคลังของรัฐบาลมีเสถียรภาพ โดย
มีเงินคงคลังจาก 60,967.5 ลานบาท ใน พ.ศ. 2532 เพ่ิมเปน 132,679.4 ลานบาท ใน พ.ศ.
2533 และเพ่ิมเปน 183,299.2 ลานบาท ใน พ.ศ. 25345 อีกทั้งภาระหนี้ตางประเทศก็อยูใน
ระดับต่ํา คือ หน้ีตางประเทศลดลงจาก 127,531.7 ลานบาท ใน พ.ศ. 2532 เหลือ 92,586.0 
ลานบาท ใน พ.ศ. 25336  

ปจจัยเหลานี้ทํ าใหประเทศไทยมีความพรอมเ พ่ือรองรับปญหาจาก
วิกฤติการณนํ้ามันไดดีกวาที่ผานมา ดังนั้น ผูผลิตสินคาที่ไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นของ
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศจึงมีเพียงผูผลิตบางอาชีพที่จําเปนตองใชนํ้ามันในปริมาณสูง
เทานั้น โดยผูประกอบกิจการประมงไดรับผลกระทบมากที่สุด เน่ืองจากขณะนั้นการทําประมง
ตองใชนํ้ามันในการประกอบกิจการสูงถึงรอยละ 60 ของตนทุนการผลิต ทําใหปริมาณการจับ
ปลาลดลง สงผลใหอัตราการขยายตัวของกิจการประมงลดลงจากภาวะปกติรอยละ 6.28 ตอป7   

สวนเกษตรกรที่ใชนํ้ามันสําหรับเครื่องทุนแรงทางการเกษตรและใชปุยใน       
การเพิ่มผลผลิต ก็มีตนทุนการเพาะปลูกพืชที่สําคัญ เชน ขาวนาป และขาวโพด เพ่ิมขึ้นรอยละ 
8.9 และรอยละ 4.5 ตอไรตามลําดับ และอัตราการขยายตัวของการปลูกพืชก็ลดลงจากภาวะ

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535–2539).  หนา 99.  
2
“ผลกระทบของการขึ้นราคาน้ํามันตอภาวะเศรษฐกิจไทย,” (2533, 21-27 กันยายน).           

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  15(39) : 1081.  
3
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2532.  หนา IV. 

4
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2533.  หนา IV. 

5
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  (2535, ธันวาคม).  “การคลังและการธนาคาร,” วารสารสถิติ             

รายไตรมาส.  40(4) : 95. 
6
แหลงเดิม.  หนา 97. 

7
“ผลกระทบของการปรับราคาน้ํามันตอภาคเกษตรกรรม,” (2533, 7-13 ธันวาคม).             

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  15(50) : 1389.  
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ปกติประมาณรอยละ 0.3 ตอป1 เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรซึ่งเปน
ผูมีรายไดต่ําและเปนประชากรสวนใหญของประเทศ รัฐบาลจึงยกเวนภาษีการคาพืชไรสงออก
รวม 15 รายการ เปนระยะเวลา 1 ป จากที่เคยจัดเก็บในอัตรารอยละ 2 ของรายรับ คือ ปอทุก
ชนิดไมวาดิบหรือผานกรรมวิธีใด ๆ แลว ถั่วทุกชนิดทั้งมีเปลือกและไมมีเปลือก ขาวโพดทั้งเปน
ฝกและเมล็ด เมล็ดละหุง ขาวเปลือก ขาวฟาง ขาวสาลี กากน้ําตาล กากมะพราว ไมไผ ไมรวก 
ฝาย นุน ง้ิว และงาว นอกจากนี้ ยังยกเวนภาษีขาเขาของยาปราบศัตรูพืชและปุยยูเรีย 5%     
ที่นําเขามาใชเปนปุยหรือใชในอุตสาหกรรมการผลิตปุย2  

สวนผลกระทบตอผูบริโภคมีไมมากนัก เ น่ืองจากราคาสินคาทั่วไปไมได
เคลื่อนไหวอยางชัดเจน โดยเฉพาะสินคาควบคุมที่กระทรวงพาณิชยกําหนดราคาไวก็ไมไดเพ่ิม
ราคาแตอยางใด เน่ืองจากกระทรวงพาณิชยไดพิจารณาตนทุนและปจจัยอ่ืน ๆ  แลวเห็นวาไม
จําเปนตองขึ้นราคาตามที่ผูผลิตสินคาขอใหขึ้นราคา3 ดังน้ัน ราคาสินคาในชวงที่เกิดวิกฤติการณ
นํ้ามันครั้งที่ 3 จึงไมไดเพ่ิมขึ้นจนกระทบตอการครองชีพของประชาชน สําหรับมาตรการตางๆ 
ที่รัฐบาลกําหนดขึ้น เปนเพียงการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปรับขึ้นราคาจําหนาย
ปลีกน้ํามันในประเทศเทานั้น 

1.3.2 ผลกระทบทางดานสังคม 
ปญหาน้ํามันมีราคาสูงในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 มีระยะเวลาเพียงไมกี่

เดือนและไมรุนแรงเทากับวิกฤติการณนํ้ามัน 2 ครั้งแรก ดังนั้น สภาพความขัดแยงในสังคมที่
เกิดจากการชุมนุมประทวงจึงมีไมมากนักและไมไดสงผลตอสภาพสังคมสวนรวม ผลกระทบ
ทางดานสังคมสวนใหญเปนเพียงผลจากการใชมาตรการเพื่อประหยัดน้ํามันและไฟฟาของ
ประชาชน ซ่ึงรัฐบาลนํามาใชบังคับและรณรงคใหประชาชนเกิดความตื่นตัวในการประหยัด    
อีกครั้ง 

1.3.2.1 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชนํ้ามันของประชาชน 
รัฐบาลกําหนดมาตรการและควบคุมการใชรถยนตของทางราชการเพื่อใหใช

นํ้ามันอยางประหยัด โดยใหมีการลดการใชรถยนตเทาที่จําเปน การสงหนังสือของทางราชการ
สนับสนุนใหใชบริการไปรษณียและโทรสาร (FAX) หากจําเปนตองใชรถยนตใหใชรถยนตขนาด
เล็ก และใหบํารุงรักษาซอมแซมรถยนตของทางราชการใหอยูในสภาพที่ใชการได   

                                          
1
“ผลกระทบของการปรับราคาน้ํามันตอภาคเกษตรกรรม,” (2533, 7-13 ธันวาคม).                

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  15(50) : 1389.  
2
“มาตรการชวยเหลือประชาชนอันเกิดจากสภาวะน้ํามัน,” (2533, 9-15 พฤศจิกายน).          

สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  15(46) : 1271-1272. 
3
“ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี,” (2534, 1-7 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสาร  

และเหตุการณ.  16(5) : 122.  
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สําหรับการใชนํ้ามันของประชาชนทั่วไปนั้น รัฐบาลสงเสริมใหใชรถยนตน่ัง
สวนบุคคลขนาดเล็ก  และใหตํารวจกวดขันดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรการกําหนดอัตรา
ความเร็วของรถอยางเครงครัด รวมทั้งเรงรัดแกไขปญหาการจราจรติดขัด1 นอกจากนี้ รัฐบาลยัง
ประชาสัมพันธรณรงคใหทั้งหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนตระหนักถึงปญหาน้ํามัน
และผลกระทบเมื่อราคาน้ํ า มันสูงขึ้น  รวมทั้ งขอความรวมมือจากประชาชนทางสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ ใหชวยกันประหยัดน้ํามันโดยใชน้ํามันเทาที่
จําเปนอยางจริงจังและตอเน่ือง2 

การใชมาตรการดังกลาวของรัฐบาล ทําใหเกิดกระแสเรียกรองใหชวยกัน
ประหยัดน้ํามันขึ้นมาใหมอีกครั้งหลังจากที่แนวคิดในการประหยัดน้ํามันไดลดนอยลงและคอย ๆ 
หายไปจากสังคมไทยนับตั้งแตวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 บรรเทาลง ดังน้ัน มาตรการดังกลาว
จึงเปนความพยายามกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญและตระหนักถึงปญหาจากการใช
นํ้ามันอยางฟุมเฟอย 

1.3.2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาของประชาชน 
รัฐบาลกําหนดใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนลดปริมาณ  

การใชไฟฟาและเครื่องปรับอากาศลงใหเหลือเทาที่จําเปน สวนชวงพักกลางวันเวลา 12.00 น.-
13.00 น. ใหปดไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟาใหมีสภาพ
การใชงานที่ดีอยูเสมอ รวมทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนใหมีการใชหลอดไฟฟานีออน (ฟลูออเรส-
เซนท) แทนหลอดไฟฟาแบบมีไสเพ่ิมมากขึ้น3  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดมาตรการลดการแพรภาพออกอากาศทาง   
สถานีวิทยุและโทรทัศนทุกสถานี โดยใหปดสถานีในเวลา 24.00 น. ของทุกวัน และในชวงเดือน
มกราคม พ.ศ. 25344 รัฐบาลยังหามใชไฟฟาในการโฆษณาปายสินคาหรือประดับสถานที่     
ทําธุรกิจ ใหใชไฟฟาโฆษณาปายชื่อรานหรือปายชื่อภาพยนตรไดไมเกินแหงละหนึ่งปาย     
โดยปายชื่อรานใชไดระหวางเวลา 18.00 น.-21.00 น. สวนปายชื่อภาพยนตรใหใชเฉพาะเวลาที่

ฉายภาพยนตรเทานั้น∗ 

                                          
1
“มาตรการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2533, 7-13 กันยายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  15(37) : 1019.  
2
แหลงเดิม.  หนา 1020.  

3
แหลงเดิม.  หนา 1019.  

4
“คําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2534 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน

น้ํามันเชื้อเพลิง,” (2534, 17 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 108  ตอนที่ 8  หนา 14. 
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ซ  หนา 211. 
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การกําหนดระยะเวลาการแพรภาพของสถานีวิทยุและโทรทัศน รวมทั้ง     
การจํากัดการใชไฟฟาในการโฆษณานั้น เปนมาตรการที่รัฐบาลเคยนํามาใชในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามัน 2 ครั้งที่ผานมา การนํามาตรการดังกลาวกลับมาใชอีกครั้งหน่ึงน้ัน กระตุนให
ประชาชนสวนใหญของประเทศทั้งบุคคลทั่วไปและผูประกอบกิจการธุรกิจตาง ๆ ซ่ึงเคยมี
ประสบการณและผานชวงเวลาที่ไดรับความเดือดรอนจากวิกฤติการณนํ้ามันมาแลวถึง 2 ครั้ง 
ในอดีต เขาใจสถานการณนํ้ามันและเห็นความจําเปนของการประหยัดไฟฟาไดดียิ่งขึ้น 

1.4 การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเน่ืองมาจากผลกระทบของ
วิกฤติการณนํ้ามันคร้ังที่ 3 

1.4.1 การปองกันการคากําไรเกินควรของผูจําหนายสินคา 
แมวาผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 จะเปนชวงระยะเวลาสั้นและไม

รุนแรงมากนัก แตปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศและความเดือดรอนในดานคาครองชีพของ
ประชาชนที่ประเทศไทยเคยประสบในชวงวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งที่ผานมา ทําใหรัฐบาล
เห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมราคาสินคาที่จําเปนแกการครองชีพของ
ประชาชน ซ่ึงเปนการชวยเหลือผูบริโภคภายหลังเม่ือรัฐบาลปรับขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศแลว โดยกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาสินคาพิมพราคาจําหนายปลีกสินคาบนภาชนะ
บรรจุ และผูจําหนายสินคาตองจําหนายสินคาไมเกินราคาที่พิมพไวบนภาชนะบรรจุดังกลาว 
รวมทั้งใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาแจงการขึ้นราคาใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 20 วัน และให
รอการพิจารณากอนนําสินคาออกจําหนาย1 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยยังขอความรวมมือไปยังสมาคมผูคาปลีกที่เปน
หางสรรพสินคา ใหจําหนายสินคาที่จําเปนตอการครองชีพในราคาเดิมใหนานที่สุดเทาที่จะทําได 
และใหมีการจัดมุมสินคาราคาประหยัด รวมทั้งตั้งหนวยปฏิบัติการพิเศษรับเรื่องราวรองทุกข
จากประชาชนอันเกิดจากความเดือดรอนในดานราคาสินคา สําหรับกรณีที่มีการฉวยโอกาส
กักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรในตางจังหวัดนั้น กระทรวงพาณิชยไดจัดเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวของราคาสินคาและควบคุมใหผูจําหนายสินคาปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง
จัดตั้งหนวยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือรับทราบปญหาของประชาชนซึ่งเกิดจากการขึ้นราคาสินคา
หรือกักตุนสินคาเพื่อเก็งกําไรเชนกัน2 

                                          
1
“ผลการปรับราคาน้ํามันตอราคาสินคา,” (2533, 5-11 ตุลาคม).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  15(41) : 1136.  
2
“การแกไขปญหาการขึ้นราคาสินคา,” (2533, 23-29 พฤศจิกายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  15(48) : 1332.  



 
 
 

111 

1.4.2 การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
แนวทางการประหยัดพลังงานของรัฐบาลในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3     

สวนใหญเปนการรณรงคใหประชาชนชวยกันประหยัดน้ํามันและไฟฟา สวนการออกมาตรการ
บังคับมีไมมากนัก เน่ืองจากระยะเวลาในการเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 น้ี มีระยะเวลาไม
นานนัก  โดยในระยะแรกเมื่อเร่ิมเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 รัฐบาลขอความรวมมือจาก
ประชาชนใหชวยกันประหยัดน้ํามันและไฟฟาเพื่อเตรียมรับสถานการณนํ้ามันที่อาจจะรุนแรงขึ้น
หากสงครามอาวเปอรเซียยืดเยื้อ สวนมาตรการบังคับน้ัน รัฐบาลเพียงแคลดเวลาการแพรภาพ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน และจํากัดการใชไฟฟาในการโฆษณาสินคาเทานั้น อีกทั้งยังเปน     
การบังคับในชวงเวลาสั้น ๆ เน่ืองจากสงครามยุติในเวลาไมนานนัก  

แมวารัฐบาลพยายามสรางความมั่นคงในดานการจัดหาพลังงานใหกับประเทศ  
แตเม่ือยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชนํ้ามันและไฟฟาที่ฟุมเฟอยของประชาชนได
อยางถาวร จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหการพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศที่มีคอนขาง
จํากัด ไมสอดคลองกับปริมาณการใชนํ้ามันของประเทศที่สูงขึ้นโดยตลอด ดังน้ัน ในเวลา   
ตอมา ประเทศไทยก็ตองประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันอีกเปนครั้งที่ 4 ในชวงระหวาง                 
พ.ศ. 2542-2543 

 

2.วิกฤติการณน้ํามันคร้ังที่ 4 (พ.ศ.2542-2543) 
ภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 บรรเทาลง ราคาน้ํามันของโลกก็ลดต่ําลง    

อีกครั้ง และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดโดยมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามลักษณะการใชนํ้ามัน
ของโลก จนกระทั่งใน พ.ศ. 2542 ราคาน้ํามันในตลาดโลกก็เพ่ิมสูงขึ้นอยางมากจนกอใหเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4  

2.1 สถานการณนํ้ามันของโลกกอนวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4                     
(พ.ศ. 2535-2541) 

เม่ือสงครามอาวเปอรเซียสิ้นสุดลง ประเทศผูผลิตนํ้ามันตางเรงผลิตนํ้ามันเพ่ือชดเชย
สวนที่ขาดหายไป สงผลใหราคาน้ํามันดิบลดต่ําลงเรื่อย ๆ จนถึงบารเรลละ 12.88 ดอลลาร
สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 แตราคาน้ํามันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. 2537 
คือ เพ่ิมเปนบารเรลละ 14.25 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 และเพิ่มเปน 16.86 
ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน1  โดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เอเชียและอเมริกาใต และอากาศที่หนาวเย็นและยาวนานกวาปกติในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
จําเปนตองใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิงเพ่ือเพ่ิมความอบอุนใหแกรางกาย ปริมาณความตองการน้ํามัน

                                          
1
“ตลาดน้ํามันดิบโลกในป 2537-2538,” (2538, 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : 

บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  20(5) : 132-134.  
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จึงสูงขึ้นจากเดิม หลังจากนี้ ราคาน้ํามันดิบยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึงบารเรลละ 18.13 
ดอลลารสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2540 ครั้นพอถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ราคาน้ํามันดิบที่เคยสูงขึ้น
ก็ลดต่ําลงอีกครั้ง1 เน่ืองจากปริมาณความตองการใชนํ้ามันของโลกลดลง 

2.2 สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 (พ.ศ.2542-2543) 
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 เกิดขึ้นจากความพยายามควบคุมปริมาณการผลิตนํ้ามัน

ออกสูตลาดโลกขององคการโอเปก เพ่ือกระตุนใหราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงแตกตาง       
จากวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 3 ครั้งที่ผานมาที่ มีสาเหตุมาจากสงครามระหวางประเทศใน        
องคการโอเปก 

2.2.1 การจํากัดปริมาณการผลิตน้ํามนัดิบของประเทศผูผลิตน้ํามัน 
ใน พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในเอเชีย ทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอ

ตัวลง อีกทั้งภูมิอากาศในแอตแลนติกเหนือก็ไมหนาวมาก2 ดังนั้น ความตองการใชนํ้ามันของ
โลกจึงลดนอยลงในขณะที่ปริมาณการผลิตนํ้ามันขององคการโอเปกเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีการผลิต
นํ้ามันเกินโควตาของประเทศสมาชิกในองคการโอเปก3 ราคาน้ํามันดิบจึงปรับตัวลดลงมาอยูที่
บารเรลละ 12.16 ดอลลารสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2541 ซ่ึงถือเปนราคาต่ําสุดในรอบ 10 ป4  

ดังน้ัน ประเทศสมาชิกในองคการโอเปก เชน ซาอุดิอารเบีย เวเนซูเอลา คูเวต 
และแอลจีเรีย รวมทั้งประเทศนอกองคการโอเปก เชน เม็กซิโก นอรเวย โอมาน และรัสเซีย    
จึงตกลงรวมกันลดปริมาณการผลิตนํ้ามันลงวันละ 2.5 ลานบารเรลตอวัน อาทิ ซาอุดิอารเบีย 
ลดการผลิตนํ้ามันลง 300,000 บารเรลตอวัน เวเนซูเอลาลดลง 200,000 บารเรลตอวัน เม็กซิโก
ลดลง 100,000 บารเรลตอวัน5 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 เปนตนไป แตการลดปริมาณ
การผลิตนํ้ามันดังกลาวไมไดชวยใหราคาน้ํามันดิบสูงขึ้น หากเปนเพียงการพยุงราคาน้ํามันดิบ
ไมใหลดต่ําลงไปอีก ดังน้ัน ใน พ.ศ. 2542 จึงมีการลดเพดานการผลิตลงอีกวันละ 2.1ลาน
บารเรลตอวัน เปนการลดลงขององคการโอเปกจํานวน 1.717 ลานบารเรลตอวัน และประเทศ
นอกองคการโอเปกอีก 0.4 ลานบารเรลตอวัน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 6  

                                          
1
“ราคาน้ํามัน,” (2541, 5-11 กุมภาพันธ).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึกขาวสารและเหตุการณ.  

23(6) : 162. 
2
“ราคาน้ํามันโลกลดลงและผลกระทบ,” (2541, 2-8 เมษายน).  สยามจดหมายเหตุ : บันทึก

ขาวสารและเหตุการณ.  23(14) : 391. 
3
นิสากร นาคสุวรรณ.  (2546).  การศึกษาผลกระทบของราคาน้ํามันตอภาวะเงินเฟอและ         

การบริโภคภาคเอกชน.  หนา 86. 
4
“ราคาน้ํามันโลกลดลงและผลกระทบ,” (2541, 2-8 เมษายน).  เลมเดิม.  หนา 391-392. 

5
แหลงเดิม.  หนา 392. 

6
“มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นและผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา,”  

(2543, มกราคม-มีนาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 47 : 22. 
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2.2.2  การเพิ่มปริมาณความตองการนํ้ามันของโลก 
การลดปริมาณการผลิตนํ้ามันทําใหปริมาณน้ํามันที่ออกสูตลาดโลกมีไมเพียงพอ

กับความตองการในชวงครึ่งหลังของ พ.ศ. 2542 เน่ืองจากความตองการใชนํ้ามันในชวงเวลา
ดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทยเริ่มฟนตัวขึ้นเปนลําดับหลังจากประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา  รวมทั้ง
มีความตองการใชนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมความอบอุนในชวงฤดูหนาวของสหรัฐอเมริกา1 ทําให        
ความตองการใชนํ้ามันเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ประเทศตาง ๆ จึงตองนําน้ํามันสํารองออกมาใช เปนเหตุ
ใหปริมาณน้ํามันสํารองลดต่ําลงเปนลําดับ และราคาน้ํามันดิบก็สูงขึ้นอยางรวดเร็วจากบารเรลละ 
17.30 ดอลลารสหรัฐฯ ใน พ.ศ. 2542 เพ่ิมเปนบารเรลละ 28.4-33.9 ดอลลารสหรัฐฯ ในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 25432 ราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นสงผลใหเกิดวิกฤติการณนํ้ามันขึ้นอีกครั้ง  

สหรัฐอเมริกาจึงผลักดันใหองคการโอเปกเพิ่มปริมาณการผลิตนํ้ามัน โดยองคการ
โอเปกตกลงเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามัน 1.45 ลานบารเรลตอวัน หรือเพ่ิมรอยละ 7 สวนประเทศ
นอกองคการโอเปกก็เพ่ิมปริมาณการผลิตน้ํามันเชนกัน เชน เม็กซิโกเพิ่มปริมาณการผลิต 
150,000 บารเรลตอวัน และนอรเวยเพ่ิมปริมาณการผลิต 100,000 บารเรลตอวัน ตั้งแตวันที่    
1 เมษายน พ.ศ. 2543 เปนตนไป3 การเพิ่มปริมารการผลิตดังกลาวไมมีผลใหราคาน้ํามันดิบ
ลดลงอยางรวดเร็วทันที แตลดลงอยางคอยเปนคอยไป โดยในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 
ราคาน้ํามันดิบลดลงมาอยูที่บารเรลละ 19.3-25.8 ดอลลารสหรัฐฯ4 

จะเห็นไดวา ขณะที่วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีสาเหตุสําคัญ
มาจากสงครามที่เกิดขึ้นกับประเทศผูผลิตนํ้ามัน แตสาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 เกิด
จากบทบาทขององคการโอเปกที่มีอํานาจตอรองและสามารถควบคุมการผลิตน้ํามันเพ่ือให
เปนไปตามความตองการของตน ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชนจากทรัพยากรนํ้ามันใหมากที่สุด  
แสดงใหเห็นวาตราบใดที่นํ้ามันยังคงเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญและมีความจําเปนตอสังคมโลกนั้น 
องคการโอเปกซึ่งเปนประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญก็ยังคงมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของโลกเชนกัน 

                                          
1
“สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไตรมาส 1 ป 2543,” (2543, มกราคม-มีนาคม).  วารสาร

นโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 47 : 103. 
2
แหลงเดิม.  หนา 104. 

3
แหลงเดิม. 

4
“สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2543, ตุลาคม-ธันวาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.     

ฉบับที่ 50 : 66. 
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2.3 ผลกระทบของวิกฤตกิารณนํ้ามันครั้งที่ 4 ตอสงัคมไทย (พ.ศ. 2542-2543) 
2.3.1 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มฟนตัวจากวิกฤติการณเศรษฐกิจเอเชียในชวง พ.ศ. 

2540-2541 ประเทศไทยก็ตองประสบกับภาวะราคาน้ํามันสูงขึ้นมากจนกระทบตอราคาสินคา 
และทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยตองชะงักลง และไมบรรลุเปาหมายของรัฐบาลที่พยายาม
กระตุนใหประชาชนซื้อสินคาและบริการเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ1 
ทั้งน้ีเปนเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตองอาศัยนํ้ามันเปนปจจัยสําคัญ 

2.3.1.1 ผลกระทบตอสถานการณนํ้ามันในประเทศ 
1) ราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศกอนวิกฤตกิารณนํ้ามัน   

ครั้งที่ 4  ระหวาง พ.ศ. 2535-2541 
หลังจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 บรรเทาลง รัฐบาลตัดสินใจยกเลิก      

การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามัน สงผลใหราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดตามสถานการณนํ้ามันโลก ซ่ึงแตกตางจาก
วิกฤติการณนํ้ามัน 3 ครั้งแรกที่ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตอเม่ือ
รัฐบาลประกาศเพิ่มราคาจําหนายปลีกน้ํามันเทานั้น การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามัน    
เปนมาตรการที่ รัฐบาลใชแกไขปญหาน้ํามันในชวงที่ เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน 3 ครั้งแรก               
แตการควบคุมราคาน้ํามันดังกลาวมีผลเสียตอลักษณะการใชนํ้ามันและฐานะทางเศรษฐกิจ   
ของประเทศ  

กลาวคือ การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันของรัฐบาลทําใหราคา
นํ้ามันในประเทศไมไดสะทอนถึงตนทุนน้ํามันที่แทจริงของราคาน้ํามันในตลาดโลก เน่ืองจาก 
เม่ือราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้น แตรัฐบาลพยายามควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศใหขึ้นชาที่สุดโดยใชเงินจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงชดเชย ทําใหประชาชนใชน้ํามัน
อยางฟุมเฟอย เพราะไมเห็นความจําเปนที่ตองประหยัดน้ํามัน ดังน้ัน รัฐบาลจึงยกเลิก        
การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ เพ่ือใหราคาน้ํามันสะทอนตนทุนที่แทจริงและ
สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นลงไดตามสถานการณนํ้ามันโลก ซ่ึงจะทําใหการใชนํ้ามันเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเปนการแยกการกําหนดราคาน้ํามันออกจากการตัดสินใจทาง
การเมือง2 

ใน พ.ศ. 2534 รัฐบาลจึงประกาศยกเลิกการควบคุมราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ โดยดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 รัฐบาลยกเลิกการควบคุมราคา

                                          
1
“ราคาน้ํามันทะยานไมหยุด ระวัง!! กําลังซื้อผูบริโภคชะงัก ดับฝนเศรษฐกิจป, 43 โต 4.5%,”  

(2543, 14 มีนาคม).  มติชนสุดสัปดาห.  20(1021) : 23. 
2
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2534.  หนา VIII. 
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จําหนายปลีกโดยระบบ “กึ่งลอยตัว” คือ ยกเลิกการควบคุมราคาจําหนายปลีกและคาการตลาด          
แตรัฐบาลยังคงควบคุมราคาจําหนายสงหนาโรงกลั่น และผูคาน้ํามันจะเปนผูประกาศราคา
จําหนายปลีกตามสถานีบริการเอง ซ่ึงเริ่มใชเม่ือวันที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2534  และขั้นตอน 
ที่ 2 คือ รัฐบาลนําระบบ “ลอยตัวเต็มที่” มาใชตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เปนตนมา1     

โดยโรงกลั่นน้ํามันจะประกาศราคาจําหนายสงหนาโรงกลั่นเอง∗ ระบบราคาน้ํามันลอยตัวนี้    
ทําใหการคาน้ํามันของประเทศมีการแขงขันกันอยางเสรี โดยที่ประชาชนสามารถเลือกไดวา   
จะซ้ือนํ้ามันจากสถานีบริการน้ํามันแหงใด ดังน้ัน ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ          
ทั้งน้ํามันเบนซินและดีเซลจึงเคลื่อนไหวข้ึนลงตามสถานการณนํ้ามันของโลก โดยระหวาง              
พ.ศ. 2537-2541 ราคาจําหนายปลีกน้ํามันเบนซินเฉลี่ยลิตรละ 8-11 บาท2 สวนน้ํามันดีเซล
เฉลี่ยลิตรละ 7.5-9.5 บาท3                  

2) ราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน
ครั้งที่ 4  ระหวาง พ.ศ. 2542-2543 

ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศสูงขึ้นอีกครั้งในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน
ครั้งที่ 4 ระหวาง พ.ศ. 2542-2543 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากองคการโอเปกลดปริมาณการผลิตนํ้ามัน
ลงเพ่ือกระตุนใหราคาน้ํามันดิบสูงขึ้น หลังจากความตองการน้ํามันลดนอยลงจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําในเอเชียเม่ือ พ.ศ. 2540-2541 นอกจากนี้ คาเงินบาทที่ออนตัวลงเม่ือเทียบกับคาเงินของ
สหรัฐอเมริกา ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ
สูงขึ้นมาก เชน เม่ือคาเงินบาทออนตัวลงมาอยูในระดับ 43.9 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตนทุนราคาน้ํามันของประเทศไทยก็สูงขึ้นประมาณ 30 สตางคตอลิตร4   

ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศที่เพ่ิมขึ้นในชวงวิกฤติการณนํ้ามัน      
ครั้งที่ 4 น้ี มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เน่ืองจากบริษัทผูคาน้ํามันสามารถ

                                          
1
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2534.  หนา VIII. 
∗
มีการกําหนดคาเงินเก็บเพ่ิม (SURCHARGE) ที่เก็บจากน้ํามันสําเร็จรูปที่นําเขาเพ่ือเปน      

การคุมครองโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ รัฐบาลจะเปนผูกําหนดอัตราภาษีและเงินกองทุนน้ํามันเพ่ือสะสมไวใช
ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดวิกฤติการณ โดยอัตราเงินกองทุนจะแตกตางกันไปในแตละชวงเวลาและประเภทของ
น้ํามัน สวนกาซปโตรเลียมเหลวและยางมะตอยยังคงอยูในระบบกึ่งลอยตัว โดยรัฐบาลยังคงเปนผูประกาศ
ราคาขายสงหนาโรงกลั่นอยู 

2
กรมธุรกิจพลังงาน.  (2549).  ราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล              

ป 2537-2547.  (ออนไลน).   
3
แหลงเดิม. 

4
“สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง,” (2543, ตุลาคม-ธันวาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน      

ฉบับที่ 50 : 67. 
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กําหนดราคาแขงขันกันเองไดโดยเปนไปตามระบบราคาน้ํามันลอยตัวที่ รัฐบาลยกเลิก         
การควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามัน  ดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศโดยเฉลี่ยตอป ระหวาง พ.ศ. 2540-2543  

                                                                   (หนวย : บาทตอลิตร) 

ชนิดน้ํามัน   พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541    พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 
เบนซินออกเทน 95 10.48  11.88  11.99  15.64 
เบนซินออกเทน 91 10.09  11.22  11.18  14.68 
เบนซินออกเทน 87 -  10.52  10.72  14.26 
ดีเซลหมุนเร็ว 9.48  9.21  8.97  12.95 

 
ที่มา:  “สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 2541,” (2541, ตุลาคม-ธันวาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.  

ฉบับที่ 42 : 61.  “สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไตรมาส 1 ป 2543,” (2543, มกราคม-
มีนาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 47 : 107.  และ “สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง,” 
(2543, ตุลาคม-ธันวาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 50 : 68.   

 

2.3.1.2 ผลกระทบตอผูผลิต 
1) ภาคอุตสาหกรรม 
เม่ือราคาจําหนายปลีกน้ํามันเบนซินออกเทน 95 สูงขึ้นเปนลิตรละ 14.39  

บาท และนํ้ามันดีเซลหมุนเร็วสูงขึ้นเปนลิตรละ 11.52 บาท ในชวงตน พ.ศ. 2543 สงผลกระทบ
ตอตนทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยคาขนสงสินคาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม  
รอยละ 20-301 สวนธุรกิจที่มีการขนสงสินคาไปตางจังหวัด เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ          
กลองกระดาษและถุงพลาสติก เปนตน ซ่ึงเปนธุรกิจที่ใชนํ้ามันดีเซลมาก โดยแตละรายมีการใช
นํ้ามันดีเซลในการขนสงเฉลี่ย 25,000 ลิตรตอเดือน ตางก็ไดรับผลกระทบเชนกัน2   

เม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมเปนรายสาขาแลว อุตสาหกรรมที่มีตนทุนเพ่ิม
สูงขึ้น คือ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมทํากลองกระดาษ  อุตสาหกรรม
ทําพลาสติก และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังตาราง 17 สวนธุรกิจที่มีขนาดเล็กลงมา เชน ธุรกิจ
ไอศครีมมียอดขายลดลงถึงรอยละ 50 เน่ืองจากรานคาไมสามารถรับภาระจากคาไฟฟาที่
เพ่ิมขึ้นได ทําใหตองคืนตูแชไอศครีมใหกับบริษัท ขณะที่บางรานถูกลูกคายกเลิกการรับ
ไอศครีมไปขายถึงรอยละ 703  
                                          

1
“พิษน้ํามันถลมเศรษฐกิจไทย,”  (2543, 10 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา  8. 

2
แหลงเดิม. 

3
แหลงเดิม. 
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ตาราง 17  สาขาอุตสาหกรรมที่มีตนทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4  
     (พ.ศ. 2542-2543) 
     

สาขาอุตสาหกรรม   ตนทุนเพ่ิมขึน้ (รอยละ) 
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 10-20 
อุตสาหกรรมทํากลองกระดาษ  17 
อุตสาหกรรมทําพลาสติก  40 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  40 
 
ที่มา:  “พิษน้ํามันถลมเศรษฐกิจไทย,”  (2543, 10 มีนาคม).  ไทยรัฐ.  หนา  8. 

 
นอกจากนี้ สินคาอุปโภคบริโภคบางชนิดก็มีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอัน

เน่ืองมาจากน้ํามันมีราคาสูงขึ้น ดังตาราง 18 
 

ตาราง 18  ตัวอยางสินคาอุปโภคบริโภคที่มีตนทุนเพ่ิมขึ้นในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 
     (พ.ศ. 2542-2543) 

(หนวย : บาท) 

สินคา  หนวย   ตนทุนเพ่ิมขึน้ (รอยละ) 
ปูนซีเมนต ตัน  117.62  
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา แผน  0.21  
ตะปูตอกไม ลัง  6.70  
ยารักษาโรค แผง  0.05  
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ซอง  0.03  
ผงชูรส ซอง  0.38  
นํ้าซีอ๊ิว ขวด  0.45  
กาแฟผงสําเร็จรูป ขวด  0.58  
นมผง กระปอง  0.95  
ผงซักฟอก กลอง  0.31  
 
ที่มา:  “วิกฤติน้ํามันถลมคนไทย รัฐบาล ‘ชวน’ ซื้อเวลารอนาทีปาฏิหาริย,”  (2543, 31 มกราคม).  ไทยรัฐ.  

หนา  8. 
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รัฐบาลไดดําเนินการชวยเหลือกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมในอัตราสวนลดของน้ํามันดีเซลลิตรละ 0.15 บาท และน้ํามัน
เตาลิตรละ 0.07 บาท และใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยดําเนินการใหมีการใช            
กาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น คือ จากระดับรอยละ 19 เปนรอยละ 27 ของ
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด1 

2) ภาคเกษตรกรรม 
กิจการประมงไดรับผลกระทบทันทีที่ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้น เรือประมงบางแหงตองหยุดหาปลาโดยเฉพาะที่อาวพังงา เน่ืองจากน้ํามันดีเซล  
มีราคาสูงขึ้น ชาวประมงจึงเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือดวยการลดราคาน้ํามันลงประมาณ   
ลิตรละ 3 บาท2 แตรัฐบาลมีมติเม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ใหปรับอัตราชดเชยการขาดทุน
จากราคาน้ํามันดีเซลตามโครงการชวยเหลือลดราคาน้ํามันใหชาวประมงเฉพาะเรือขนาดเล็ก   
ที่มีความยาวต่ํากวา 18 เมตร นอกจากนี้ การปโตรเลียมแหงประเทศไทยยังไดจําหนายน้ํามัน
ดีเซลราคาถูกใหแกชาวประมงผานจุดจายน้ํามัน 100 แหง ใหแกชาวประมง 80 ราย โดยมี
ปริมาณการจําหนายจํานวน 9 ลานลิตร3 

สวนเกษตรกรก็ไดรับผลกระทบจากราคาจําหนายปลีกน้ํามันที่สูงขึ้น
เชนกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ดําเนินการจําหนายน้ํามันเบนซิน
และดีเซลใหแกกลุมเกษตรกรในราคาที่ต่ํากวาราคาจําหนายปลีก 0.15 บาทตอลิตร ตั้งแตวันที่ 
5 ธันวาคม พ.ศ . 25424 และต่ํากวาราคาจําหนายปลีก 0.25 บาทตอลิตร ตั้งแตวันที่              
1 เมษายน–30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เน่ืองจากเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกใหม5 

2.3.1.3 ผลกระทบตอผูบริโภค 
เม่ือตนทุนการผลิตสินคามีราคาสูงขึ้น หลายพื้นที่ทั่วประเทศจึงมีการปรับขึ้น

ราคาสินคาและบริการ เชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผักสดมีราคาจําหนายปลีกเพิ่มขึ้น        
โดยในเดือนมกราคม ผักคะนามีราคาจําหนายกิโลกรัมละ 10-18 บาท เม่ือถึงเดือนกุมภาพันธ
สูงขึ้นเปนกิโลกรัมละ 15-18 บาท และเพ่ิมขึ้นเปนกิโลกรัมละ 20-25 บาทในเดือนมีนาคม   

                                          
1
“มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นและผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา,”  

(2543, มกราคม-มีนาคม).  วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 47 : 30. 
2
แหลงเดิม. 

3
แหลงเดิม.  หนา 36. 

4
“ประมวลมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก

ราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น,” (2543, กรกฎาคม-กันยายน).  วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 49 : 113. 
5
“มาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้นและผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา,”  

(2543, มกราคม-มีนาคม).  เลมเดิม.  หนา 36. 
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สวนผักบุงจีน ในเดือนกุมภาพันธมีราคากิโลกรัมละ 12-15 บาท เม่ือถึงเดือนมีนาคมเพ่ิมเปน
กิโลกรัมละ 15-18 บาท และผักกวางตุงในเดือนกุมภาพันธมีราคากิโลกรัมละ 10-12 บาท เม่ือ
ถึงเดือนมีนาคมเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 15-18 บาท1 เปนตน นอกจากนี้ อัตราคาโดยสารของรถ
โดยสารสาธารณะก็เพ่ิมขึ้นเชนกัน โดยในตางจังหวัด คาโดยสารรถสองแถวจากอําเภอหาดใหญ
ไปยังสนามบินเพ่ิมจาก 150 บาท เปน 200 บาท2 จังหวัดนครราชสีมา รถจักรยานยนตรับจาง
และรถตุกตุกไดปรับราคาเพิ่มอีก 10 บาท   

ปญหาน้ํามันมีราคาแพง ทําใหประชาชนในพ้ืนที่ที่อยูติดกับชายแดนขามฝง
ไปเติมนํ้ามันยังประเทศเพื่อนบาน โดยที่จังหวัดเชียงราย ชาวบานพากันเขาไปเติมนํ้ามันที่   
ฝงพมา เน่ืองจากนํ้ามันดีเซลและน้ํามันเบนซินมีราคาเพียงลิตรละ 9.50 บาท3 ดานประชาชนที่
อยูติดชายแดนไทย-มาเลเซีย ตางพากันขามไปเติมนํ้ามันในมาเลเซียซ่ึงมีราคาถูกกวาของ
ประเทศไทยเชนกัน4 สงผลใหรัฐบาลขาดรายไดจากการเก็บภาษีนํ้ามันตามปกติ   

2.3.1.4  ผลกระทบตอดุลการคาระหวางประเทศ 
ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 ถึงแมวาปริมาณการนําเขาน้ํามันของ

ประเทศไทยทั้งนํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปจะลดนอยลงกวาเดิม แตมูลคาการนําเขากลับเพ่ิม
สูงขึ้น ดังเชน ใน พ.ศ. 2542 ประเทศไทยนําเขาทั้งนํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปมีปริมาณ 
42,604 ลานลิตร มูลคา 178,736  ลานบาท5 ครั้นพอถึง พ.ศ. 2543 ปริมาณนําเขาทั้งนํ้ามันดิบ
และนํ้ามันสําเร็จรูปลดลงเหลือ 40,544 ลานลิตร แตมูลคานําเขากลับเพ่ิมสูงขึ้นถึง 295,799 
ลานบาท6 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 65.49 ดังตารางที่ 19 ซ่ึงเปนผลกระทบจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น จนกระทบตอดุลการคาระหวางประเทศของไทย 

 
 

 
 

                                          
1
“สภาถกน้ํามันแพง กนรัฐบาลปดสวะ ผักขยับราคาแลว,”  (2543, 10 มีนาคม).  ไทยโพสต.   

หนา  16. 
2
“กลไกตลาดเฮงซวย ปตท. ปลนชาวบานไมยอมลดราคา,”  (2543, 12 มีนาคม).  ไทยโพสต.  

หนา  12. 
3
แหลงเดิม. 

4
“จี้ ใช รธน. 213 แกน้ํามัน,”  (2543, 10 มีนาคม).  มติชน.  หนา  19. 

5
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2542.  

หนา IV. 
6
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2543.  

หนา II.   



 
 
 

120 

ตาราง 19  ปริมาณและมูลคาการนําเขาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทย 
      พ.ศ. 2540-2543 
 

นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป 
ป 

ปริมาณ (ลานลิตร) มูลคา (ลานบาท) ปริมาณ (ลานลิตร) มูลคา (ลานบาท) 
2540 42,348  167,494  3,060  12,847  
2541 39,446  137,102  1,412  5,222  
2542 40,535  168,984  2,069  9,752  
2543 39,242  286,623  1,302  9,176  

 
ที่มา:  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2540.  หนา IV.  

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2541.   
หนา IV.  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 
2542.  หนา IV.  และ กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของ
ประเทศไทย 2543.  หนา II.   

   

2.3.2 ผลกระทบทางดานสังคม 
ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 รัฐบาลใชมาตรการรณรงคขอความรวมมือจาก

ประชาชนใหรวมมือกันประหยัดน้ํามันผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น ทําใหเกิด         
ความตื่นตัวในดานการประหยัดพลังงานขึ้นอีกครั้ง 

2.3.2.1 การรณรงคใหประชาชนใชรถยนตอยางประหยัดนํ้ามัน 
รัฐบาลรณรงคกระตุนใหประชาชนทราบถึงการใชนํ้ามันอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ภายใตโครงการรวมพลัง  
หารสองทําการรณรงคผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) และจังหวัดที่มีการจราจรหนาแนน เพ่ือจูงใจให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประหยัดน้ํามัน ดวยการใชพาหนะในการเดินทางรวมกันหาก
ไปที่หมายเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  รวมทั้งใหมีการเดินทางโดยใชรถจักรยานยนตมากขึ้น1 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการประหยัดน้ํามัน  
ระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและ
กรุงเทพมหานครใหรถสาธารณะและรถยนตสวนบุคคลที่มีผูโดยสารตั้งแต 3 คนขึ้นไปไดสิทธิ 
ใช เสนทางดวน รวมทั้งยังใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542, 4 ตุลาคม).  นร (กพช.) 0904/2541 

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 4-2542 (ครั้งที่ 70).  หนา 3.  
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กรุงเทพมหานคร เผยแพรความรูความเขาใจใหผูใชรถยนตไดพิจารณาและตรวจสอบ       
ความจําเปนในการเดินทาง รวมทั้งวางแผนการเดินทางเพื่อกําหนดเสนทางและชวงเวลา     
การเดินทางอยางเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงและลดการเดินทางในชวงเวลาเรงดวน1 

2.3.2.2 การรณรงคใหประชาชนดูแลรกัษาเครื่องยนตของรถยนต 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติสนับสนุนใหมีการตรวจวัด

สภาพและปรับแตงระบบเครื่องยนตใหถูกตองตามคุณลักษณะของรถยนต เพ่ือใหการทํางาน
ของเครื่องยนตดีขึ้น สงผลใหสิ้นเปลืองนํ้ามันนอยลง โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน    
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางบก และสถานีบริการน้ํามันที่สามารถ
ใหบริการตรวจวัดสภาพและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตอยางถูกตอง นอกจากนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังประชาสัมพันธ
กระตุนใหผูใชรถยนตตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับหากรูจักดูแลบํารุงรักษา และตรวจซอม
เครื่องยนตของรถยนตอยางสม่ําเสมอ เชน การตรวจดูลมยางรถยนตใหมีความดันพอเหมาะกับ
การใชงาน รวมทั้งเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง และ       
ไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะสงผลใหการทํางานของเครื่องยนตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีการเผาไหมอยางสมบูรณ รวมทั้งไมสิ้นเปลืองน้ํามัน2  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดรณรงคสรางความรูความเขาใจใหผูใชรถยนตทราบถึง
วิธีการใชรถยนตอยางถูกวิธี ซ่ึงเปนเรื่องที่สามารถปฏิบัติไดโดยไมตองลงทุนเพ่ิม แตยังไดรับ
ประโยชนเพราะสามารถประหยัดรายจายของน้ํามันได เชน ไมเรงเครื่องยนตเม่ือเริ่มออก
เดินทาง ขับเคลื่อนดวยความเร็วสมํ่าเสมอ และเลือกขับที่ความเร็ว 60-80 กิโลเมตรตอชั่วโมง
เพ่ือลดการสึกหรอของเครื่องยนต เลือกใชเกียรความเร็วและความเร็วรอบที่สอดคลองกัน 
หลีกเลี่ยงการติดตั้งอุปกรณเสริมหรือตกแตงที่จะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักขึ้น หรือทําใหเกิด
การตานลมขณะเดินทาง หลีกเลี่ยงและลดการบรรทุกสัมภาระที่ไมจําเปนในการเดินทางเพื่อลด
นํ้าหนักของรถยนต รวมทั้งเลือกใชนํ้ามันที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการเผาไหมที่สะอาด และ
สอดคลองกับชนิดของเครื่องยนต เชน ไมใช นํ้ามันที่มีออกเทนสูงเกินความจําเปนของ
เครื่องยนต ทั้งน้ีเพ่ือใหเครื่องยนตทํางานอยางมีประสิทธิภาพและยังลดการใชนํ้ามันอีกดวย3 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542, 4 ตุลาคม).  นร (กพช.) 0904/2541 

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 4-2542 (ครั้งที่ 70).  หนา 3.  
2
แหลงเดิม. 

3
แหลงเดิม.  หนา 4.  
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2.3.2.3 การรณรงคใหประชาชนใชนํ้ามนัเบนซินทีเ่หมาะสมกับ
เครื่องยนต 

รัฐบาลสงเสริมการใชนํ้ามันเบนซินธรรมดาทดแทนน้ํามันเบนซินพิเศษ โดย
กําหนดคาออกเทนของน้ํามันเบนซินที่จากเดิมมี 2 ชนิด คือ เบนซิน 95 และเบนซิน 83 มาเปน
เบนซินคาออกเทน 95, 91 และ 87 โดยจัดเบนซิน 91 และ 87 เปนเบนซินธรรมดา สวนเบนซิน 
95 เปนเบนซินพิเศษ1 พรอมกันนี้ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติยังได
รณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือใหผูใชรถยนตใชนํ้ามันเบนซินที่มีคาออกเทนเหมาะสม
กับความตองการของเครื่องยนต ดังน้ัน ผูใชรถยนตสวนหนึ่งซ่ึงเดิมเคยใชเบนซินพิเศษจึงหัน
มาใชเบนซินธรรมดามากขึ้น และรถจักรยานยนตบางสวนก็เปลี่ยนมาใชเบนซินธรรมดา ทําให
ปริมาณการใชเบนซินธรรมดาเพิ่มขึ้นในขณะที่การใชเบนซินพิเศษมีปริมาณลดลง โดยสัดสวน
ของการใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 เพ่ิมขึ้นตามลําดับจากรอยละ 33 ใน พ.ศ. 2542 เปน   
รอยละ 37, 45, 51 และ 53 ในเดือนมกราคม เมษายน มิถุนายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2543 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายในดานน้ํามันเปนจํานวนเงินถึง 362 ลานบาท         
ใน พ.ศ. 2542 และ 693 ลานบาท ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25432 

มาตรการรณรงคที่ รัฐบาลนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาน้ํามันมีราคาสูงนั้น      
บางมาตรการก็เปนแนวทางที่เคยใชมาแลวในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันที่ผานมา เชน      
การดูแลรักษาเครื่องยนต บางมาตรการก็เปนแนวทางใหมที่ประชาชนในสังคมไดรับความรูและ
ความเขาใจเพิ่มขึ้น เชน การเลือกใชนํ้ามันเบนซินใหเหมาะสมกับเครื่องยนตของรถยนตเพ่ือลด
คาใชจายดานน้ํามันที่ไมจําเปนลง นอกจากนี้ ประชาชนยังไดรับความรูเพ่ิมเติมจากสื่อตาง ๆ  
โดยเฉพาะทางวิทยุโทรทัศนที่มีการจัดทําโฆษณารณรงคใหประชาชนรวมมือกันประหยัดน้ํามัน
ภายในโครงการรวมพลังหารสอง ซ่ึงกระตุนใหประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุนใหมเห็น
ถึงความสําคัญของการมีนํ้ามันใชอยางยั่งยืน และเขาใจถึงปญหาจากการใชนํ้ามันอยาง
ฟุมเฟอย อันจะสรางจิตสํานึกใหประชาชนหันมาใหความรวมมือกับรัฐบาลในการประหยัดน้ํามัน
มากยิ่งขึ้น 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

ผลกระทบและแนวทางการแกไข.  หนา 25. 
2
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2543).  ผลการดําเนินงาน 3 ป ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายชวน     

หลีกภัย (พ.ย. 2540-พ.ย. 2543).  หนา 88. 



 
 
 

123 

2.3.3 ผลกระทบทางดานการเมือง 

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย∗ จากพรรคประชาธิปตยเขามาบริหารปกครองประเทศ   
2 สมัย การเปนรัฐบาลสมัยที่ 2 ระหวาง พ.ศ. 2540-2544 เปนการเขามาบริหารประเทศในชวง
ที่ประเทศไทยกําลังฟนตัวจากวิกฤติการณเศรษฐกิจเอเชีย และเปนชวงเดียวกับที่ เกิด
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4  ซ่ึงประชาชนตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา
ใหดีขึ้น แตเม่ือราคาน้ํามันสูงขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ทําใหรัฐบาลประสบกับปญหาตาง ๆ 
ตามมาอีกหลายประการ ทั้งระดับราคาสินคาและบริการที่สูงขึ้น รวมทั้งปญหาการขาดดุลการคา
ระหวางประเทศ ทําใหการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และ
สงผลกระทบตอการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปตยในครั้งตอมา 

2.3.3.1 กรณีการลดภาษีสรรพสามิตของน้ํามันดีเซล 
เม่ือความเดือดรอนจากราคาน้ํามันมีมากขึ้น พรรคการเมืองฝายคานและ

พรรครวมรัฐบาลตางกดดันใหรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลง 50 สตางคตอลิตร    
เปนการชั่วคราวเปนระยะเวลา 3 เดือน1 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ถึงแม    
รัฐบาลไมเห็นดวยเห็นดวยกับการลดภาษีนํ้ามัน เน่ืองจากการหาเงินมาชดเชยรายไดของรัฐที่
ขาดหายไปนั้นทําไดยาก แตเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่มีตอประชาชน รัฐบาลจึงตัดสินใจลดภาษี
นํ้ามันดีเซลลง แตการหารายไดมาชดเชยของรัฐบาลดวยการเก็บภาษีจากปายทะเบียนรถยนต       
ก็กลายเปนประเด็นที่ทําใหหลายฝายวิพากษวิจารณการแกไขปญหาของรัฐบาล เน่ืองจาก     
การเรียกเก็บภาษีปายทะเบียนรถยนตเปนการเก็บแบบถาวร ในขณะที่การลดภาษีนํ้ามันดีเซล
เปนการลดเพียง 3 เดือน2 และภายหลังที่ รัฐบาลยอมลดภาษีนํ้ามันดีเซลแลว พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และผูขับรถแทกซี่ไดชุมนุมประทวงเพ่ือเรียกรองรัฐบาลใหปรับลดภาษีนํ้ามันเบนซิน
ลงดวย3 ทั้งน้ีเพ่ือความเปนธรรมของผูใชนํ้ามันทั้งนํ้ามันเบนซินและน้ํามันดีเซล 

2.3.3.2 กรณีความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาล 
การพิจารณาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนจากวิกฤติการณ นํ้ามัน          

ยังกอใหเกิดความขัดแยงในพรรครวมรัฐบาลระหวางนายสุวัจน  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการ          
                                          

∗
นายชวน หลีกภัย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ 2 สมัย คือ สมัยที่ 1 ระหวาง 

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2535–13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และสมัยที่ 2 ระหวางวันที่ 9 พฤศจิกายน        
พ.ศ. 2540–18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544  

1
“ลด 3 ด. ภาษี ‘ดีเซล’ 50 สต. รีดคืนทันควัน ขึ้นโหดคาธรรมเนียมรถ,”  (2542, 5 ตุลาคม).     

มติชน.  หนา 20. 
2
“เบรก ‘ภาษีรถ’ ชดเชยน้ํามัน พ่ึงโรงเหลา ดึงกําไร 7 พันล. โปะแทน,”  (2542, 6 ตุลาคม).     

มติชน.  หนา 19. 
3
“ลด 3 ด. ภาษี ‘ดีเซล’ 50 สต. รีดคืนทันควัน ขึ้นโหดคาธรรมเนียมรถ,”  (2542, 5 ตุลาคม).     

หนาเดิม. 



 
 
 

124 

กระทรวงอุตสาหกรรม และนายสาวิตต โพธิวิหค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                     
ซ่ึงกํากับดูแลคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยนายสุวัจน ลิปตพัลลภ กลาววา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไมสนใจประชุมพิจารณาแกปญหาราคาน้ํามันที่    
สูงขึ้น1 และเสนอใหมีการประชุมหารือกันบอยขึ้น เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสมสําหรับบรรเทา          
ความเดือดรอนของประชาชน  นายสาวิตต โพธิวิหค กลาวตอบโตวาปญหาน้ํามันไมควรประชุม
หารือกันบอยครั้ง เน่ืองจากจะทําใหนักลงทุนและประชาชนเขาใจผิดวารัฐบาลกําลังจะลดภาษี
นํ้ามัน2 เม่ือนายสุวัจน ลิปตพัลลภ เปนเพียงคนเดียวในคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเรียกรองให
รัฐบาลสนใจการแกไขปญหาน้ํามันใหมากขึ้น จึงถูกมองวาเปนการหาเสียงทางการเมืองสําหรับ
การเลือกตั้งครั้งตอไปที่กําลังจะมีขึ้น 

2.3.3.3 กรณีการแกไขปญหาราคาน้ํามันของรัฐบาล 
แมวาประชาชนและพรรคการเมืองฝายคานจะเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหา

ความเดือดรอนจากราคาจําหนายปลีกน้ํามันที่สูงขึ้น แตรัฐบาลก็ไมมีมาตรการสําหรับแกไข
ปญหาน้ํามันที่ชัดเจน  และยังกลาววาเปนเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่อยูนอกเหนือ   
การควบคุมของรัฐบาล ซ่ึงประเทศนําเขาน้ํามันทั้งหลายตางก็ประสบปญหาเดียวกันหมดไม
เฉพาะแคประเทศไทยเทานั้น3 ดังน้ัน รัฐบาลจึงไมไดกําหนดมาตรการใดสําหรับชวยบรรเทา          
ความเดือดรอนของประชาชนอยางเปนรูปธรรมมากนัก ทําใหถูกพรรคการเมืองฝายคานโจมตี
วารัฐบาลขาดการดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันอยางตอเน่ือง และไมมีแผนงานที่ชัดเจน อางแต
ปจจัยภายนอกที่ทําใหราคาน้ํามันแพงเพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนการโยนความผิดใหพนตัว4  

อน่ึง การกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศขณะนั้นเปนระบบราคา
นํ้ามันลอยตัวที่บริษัทผูคาน้ํามันสามารถตั้งราคาจําหนายปลีกแขงขันกันเอง รัฐบาลจึงทําได
เพียงใหสถานีบริการน้ํามันของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสถานีบริการน้ํามันบางจาก
ปรับราคาจําหนายปลีกน้ํามันใหชากวาบริษัทผูคาน้ํามันรายอ่ืน5 แตก็เปนชวงระยะเวลาไมนาน 
เน่ืองจากทั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทยและบางจากไมสามารถแบกรับภาระตนทุนที่สูง   
ขึ้นได ทาทีของรัฐบาลดังกลาวสรางความผิดหวังใหกับประชาชน เม่ือประกอบกับการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไมประสบผลสําเร็จ ทําใหประชาชนรูสึกไมพอใจการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลที่ไมสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจที่มีสาเหตุสําคัญมาจากน้ํามันมีราคา

                                          
1
“ ‘ธารินทร’ ล่ันอยาหาเสียงกับน้ํามัน,”  (2543, 6 มีนาคม).  ไทยโพสต.  หนา 14. 

2
“พิษน้ํามันพุง–รมต. เปดศึก ‘สาวิตต’ ชน ‘สุวัจน’,”  (2543, 7 มีนาคม).  มติชน.  หนา 23. 

3
“ ‘ธารินทร’ ล่ันอยาหาเสียงกับน้ํามัน,”  (2543, 6 มีนาคม).  เลมเดิม.  หนา 1. 

4
“จี้ ใช รธน. 213 แกน้ํามัน,”  (2543, 10 มีนาคม).  มติชน. หนา 19. 

5
ปราณี ขัติยศ.  (2544).  “วิกฤติน้ํามันรอบใหม : ผลกระทบและแนวโนมหลังยุคน้ํามัน,” ใน 

น้ํามัน.  หนา 103. 
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สูงขึ้นได สงผลใหพรรคประชาธิปตยไมไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนใหจัดตั้งรัฐบาลใน 
การเลือกตั้งครั้งตอมา 

2.4  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของรัฐบาลอันเน่ืองมาจากผลกระทบของ
วิกฤติการณนํ้ามันคร้ังที่ 4  

ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 รัฐบาลไมมีมาตรการตรึงราคาจําหนายปลีกน้ํามันใน
ประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลไมมีนโยบายเขาแทรกแซงราคาน้ํามันดังเชนที่เคยกระทําในชวงที่เกิด
วิกฤติการณนํ้ามันที่ผานมา ทําใหแนวทางแกไขปญหาน้ํามันสวนใหญเปนการแกไขในระยะยาว 
ซ่ึงรัฐบาลกําหนดขึ้นเพ่ือวางแผนบรรเทาปญหาน้ํามันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การแกไขปญหา
เฉพาะหนาของรัฐบาลจึงมีเพียงการใหความชวยเหลือเฉพาะกลุมที่ไดรับความเดือดรอน
โดยตรง เชน ชาวประมง และเกษตร และใหความชวยเหลือในดานคาครองชีพของประชาชน
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากราคาจําหนายปลีกน้ํามันที่สูงขึ้น โดยมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการชวยเหลือจัดเจาหนาที่ออกตรวจสอบราคาสินคา และประชาสัมพันธใหผูบริโภค
รองเรียนเร่ืองราคาสินคาโดยตรงที่ศูนยฮอตไลน โทร 15691  

นอกจากนี้ ยังจัดจําหนายสินคาราคาถูกที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหกับประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานครมีการจัดจําหนาย
สินคาที่หนากรมการคาภายในทุกวันอังคารและวันศุกร และหนากระทรวงพาณิชยทุกวันจันทร
และวันศุกร 2 เปนตน รวมทั้งตามหางสรรพสินคาตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ตางจังหวัดก็มีการจัดจําหนายสินคาราคาถูกเชนกัน3 ซ่ึงสามารถชวยผอนคลายความเดือดรอน
ในดานคาครองชีพของประชาชนไปไดบางสวน 

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 4 ครั้งที่มีตอสังคมไทยอยางกวางขวาง ในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2516-2543 น้ัน กอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 
ทั้งในชวงเวลาที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันและระยะเวลาหลังจากนั้น เห็นไดจากเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เกิดภาวะซบเซาจากวิกฤติการณนํ้ามัน โดยเฉพาะจากวิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้น 2 
ครั้งแรกในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 ถึงแมวาประเทศไทยพยายามลดการพึ่งพาน้ํามันจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะจากองคการโอเปก เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากน้ํามันใน
ตลาดโลกมีราคาสูง แตดวยขอจํากัดทางดานแหลงนํ้ามันภายในประเทศ และพฤติกรรมการใช
นํ้ามันของประชาชนที่เปนไปอยางฟุมเฟอย ทําใหปริมาณน้ํามันที่ประเทศไทยตองนําเขาจาก

                                          
1
กรมการคาภายใน.  กองรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค.  (2542, 1 ตุลาคม).  สรุปผลกระทบจาก

การปรับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอราคาสินคา.  หนา 2.  
2
แหลงเดิม.  หนา 3.  

3
แหลงเดิม. 
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ตางประเทศยังคงมีสูงอยางตอเน่ือง สงผลใหในเวลาตอมาประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ในชวงระหวาง พ.ศ. 2533-2543 อีกถึง 2 ครั้ง 

แมวาผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันทั้ง 2 ครั้งหลังน้ี ไมรุนแรงมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับวิกฤติการณนํ้ามัน 2 ครั้งแรก แตก็สะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการดาน
นํ้ามันของประเทศที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแกไขปญหาน้ํามันไดอยางถาวร ดังนั้น 
นอกจากการแกไขปญหาน้ํามันเฉพาะหนาที่รัฐบาลใชในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันแลว 
นโยบายและการดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันในระยะยาว ก็เปนแนวทางที่สําคัญอีกประการ
หน่ึงซ่ึงสามารถชวยบรรเทาผลกระทบจากปญหาน้ํามันในอนาคตได 

  
 



บทที่ 4 
นโยบายและการดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันระยะยาว 

 
ประเทศไทยไมมีแหลงนํ้ามันที่อุดมสมบูรณเพียงพอสําหรับตอบสนองความตองการ

ใชนํ้ามันของประเทศ ทําใหการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศเปนปญหาสําคัญจนไมอาจ
หลีกเลี่ยงผลกระทบจากสถานการณนํ้ามันโลกที่มีราคาสูงขึ้นได เพราะฉะนั้น การแกไขปญหาที่
จําเปนที่สุดที่รัฐบาลใชเปนแนวทางลดผลกระทบจากปญหานํ้ามันในอนาคต คือ การพัฒนา
แหลงน้ํามันภายในประเทศ และการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพิงนํ้ามันจากตางประเทศ 
อันจะชวยลดผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันที่มีตอสภาพสังคมของประเทศได 

 

1. นโยบายแกไขปญหาน้ํามันระยะยาวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่สําคัญของประเทศ ดังน้ัน 
รัฐบาลจึงเห็นความสําคัญของการแกไขปญหาน้ํามันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกําหนดแนวทาง
การแกไขไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 4 เปนตนมา และมี
เปาหมายชัดเจนมากขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอ ๆ มา  

1.1 การพัฒนาแหลงนํ้ามันและพลังงานทดแทนในประเทศ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2504-2519) 

รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาทางดานไฟฟา การชลประทาน และการกอสรางทางหลวง เน่ืองจาก
ในชวงเวลานั้นนํ้ามันมีราคาต่ํา และยังไมเกิดปญหาน้ํามันขึ้น แตภายหลังเม่ือเกิดวิกฤติการณ
นํ้ามันครั้งที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2516-2517 เปนตนมา รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงภาระจากการพึ่งพา
นํ้ามันนําเขาจากตางประเทศ และใหความสนใจเกี่ยวกับการลดปริมาณการใชนํ้ามันตลอดจน
การพัฒนาพลังงานทดแทนน้ํามัน  

ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาล
จึงใหความสําคัญกับการเรงรัดการใชประโยชนจากแหลงน้ํามันและพลังงานทดแทนอื่นมากขึ้น 
เชน สนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงนํ้ามันและกาซธรรมชาติในบริเวณอาวไทยและทะเล        
อันดามัน พัฒนาแหลงพลังงานน้ําและถานหินลิกไนตเพ่ือทดแทนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน1    
อยางไรก็ตาม แนวนโยบายและมาตรการดังกลาวยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติมากน ักเนื่องจาก  

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524).  หนา 179-181. 
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ขาดเปาหมายที่แนนอนและชัดเจน การดําเนินงานตามนโยบายจึงไมอาจบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2522-2523 โดยเฉพาะมูลคา
การนําเขาน้ํามันที่สูงขึ้นมาก ทําใหมีการวิเคราะหและประเมินสถานการณนํ้ามันของประเทศ
อยางรัดกุมยิ่งขึ้น เพราะตางตระหนักดีวาวิกฤติการณนํ้ามันที่เกิดขึ้นอยูนอกเหนืออํานาจ     
การควบคุมของรัฐบาล ดังน้ัน การวางแผนดานน้ํามันของประเทศซึ่งกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เปนตนมา จึงกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนมากขึ้นสําหรับการลดสัดสวนการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ การเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา
จากพลังน้ําและถานหินลิกไนต รวมทั้งการพัฒนาการใชพลังงานนอกแบบอื่น ๆ เชน         
พลังแสงอาทิตยและลม และโดยเฉพาะการเรงสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติโดยกําหนด
เปาหมายการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศจากวันละ 250 ลานลูกบาศกฟุตใน พ.ศ. 2525 
เพ่ิมขึ้นเปนวันละ 525 ลานลูกบาศกฟุตภายใน พ.ศ. 25291  

ผลการดําเนินงานดานพลังงานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     
ฉบับที่ 5 ทําใหประเทศไทยสามารถกระจายการผลิตพลังงานจากกาซธรรมชาติ พลังน้ํา และ
ถานหินลิกไนต และยังสามารถผลิตและนําน้ํามันดิบจากแหลงบนบกขึ้นมาใชไดมากขึ้น ทําให
สามารถลดสัดสวนการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศลงจากรอยละ 90 ของพลังงานเชิงพาณิชย
ใน พ.ศ. 2524 เหลือรอยละ 58 ใน พ.ศ. 25282 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) นอกจาก
รัฐบาลจะกําหนดเปาหมายใหลดสัดสวนการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ และใหมีการสํารวจ
แหลงนํ้ามัน และใชพลังงานทดแทนภายในประเทศใหมากขึ้นแลว รัฐบาลยังสนับสนุนใหมี   
การกระจายและขยายตลาดกาซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามขีดความสามารถที่จะขยาย
การผลิตกาซธรรมชาติในอนาคต นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหกรมทรัพยากรธรณีและ   
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการสํารวจและขุดเจาะแหลงถานหินลิกไนต รวมทั้ง
สนับสนุนใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําภายในประเทศ      
ที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการผลิต     
ไฟฟาทดแทนการใชพลังงานจากน้ํามัน3 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐ 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529).  หนา 94-95. 
2
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534).  หนา 273. 
3
แหลงเดิม.  หนา 277. 
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สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ทําการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือ
นํามาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา 

แตเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวสูงขึ้นมากเน่ืองจากการสงออก การลงทุน และ      
การทองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ทําใหความตองการใชนํ้ามันของประเทศเพิ่มขึ้นดวย สงผลใหสัดสวน     
การนําเขาน้ํามันตอการใชพลังงานของประเทศสูงถึงรอยละ 60 ซ่ึงเกินกวาเปาหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ที่ตองการลดการพึ่งพาน้ํามันนําเขาใหเหลือ
รอยละ 491 ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการสํารวจแหลงน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหินภายในประเทศ และให
พัฒนานําขึ้นมาใชประโยชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะจากแหลงตาง ๆ ที่ไดมีการคนพบแลว     
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการรวมลงทุนและดําเนินการเพิ่มขึ้นเพ่ือชวยลดภาระ 
การลงทุนของรัฐ2 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีนโยบายพลังงานในดาน
พลังงานทดแทนน้ํามันที่มุงสานตอในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับกอนหนานี้ ทั้งนี้เพ่ือใหการพัฒนาและจัดหาพลังงานทดแทนเปนไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงชวย
สรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

1.2 การดําเนินธุรกิจนํ้ามันในประเทศ 
1.2.1 การจัดตั้งองคกรของรัฐ 
เ ดิมลักษณะธุรกิจ นํ้า มันของประเทศทั้ งการผลิตและการจําหนายเปน            

การดําเนินการโดยบริษัทน้ํามันของชาวตางชาติเปนสวนใหญ ทําใหรัฐบาลขาดอํานาจตอรอง 
ถึงแมวารัฐบาลจะเปนผูควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศก็ตาม แตก็เปนการพิจารณา
ตามขอเรียกรองและตนทุนน้ํามันที่บริษัทน้ํามันตางชาติเสนอมา โดยที่รัฐไมทราบตนทุนตัวเลข
นํ้ามันที่แทจริง  

ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 4 เปนตนมา 
รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐเพ่ือพัฒนาและบริหารทรัพยากรดานพลังงาน และ
เพ่ือชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจนํ้ามันใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและ
อนาคต ทั้งทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ องคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นนี้ตองมี 
ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และใหมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการจัดหาน้ํามันดิบ ควบคุม
การผลิต การกลั่น การเก็บนํ้ามันสํารองยามฉุกเฉิน การขนสงและการจําหนาย ตลอดจน     

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539).  หนา 99. 
2
แหลงเดิม.  หนา 103-104. 
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การรวมลงทุนกับตางประเทศในกิจการที่ตอเน่ือง โดยรัฐจะคงไวซ่ึงอํานาจตอรองและควบคุม
กิจการเปนสวนใหญ1 

องคกรที่รัฐจัดตั้งขึ้นตามนโยบายดังกลาว คือ “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
(ปตท.)”  รัฐบาลพยายามปรับโครงสรางการบริหารงานของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ให
มีประสิทธิภาพและความคลองตัวมากขึ้น ซ่ึงระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 7 และมีเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  
โดยแยกกิจการน้ํามันและกิจการกาซธรรมชาติของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ออกเปน
บริษัทในเครือของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย2 เพ่ือใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
สามารถดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและสามารถแขงขันกับภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2.2 การขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันเดิมและการสรางโรงกลั่น
นํ้ามันแหงใหม 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 รัฐบาลกําหนดใหมี        
การวางแผนขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ สามารถกลั่น
นํ้ามันดิบไดหลายประเภท โดยคํานึงถึงความสัมพันธที่สอดคลองกันระหวางปริมาณการใช  
และปริมาณการผลิตน้ํามันประเภทตาง ๆ3 แตขอกําหนดดังกลาวเปนเพียงการวางแผน        
อยางกวาง ๆ และไมมีเปาหมายที่ชัดเจน เม่ือปรากฏวาขีดความสามารถของกําลังการผลิตของ
โรงกลั่นนํ้ามันในประเทศใน พ.ศ. 2523 มีเพียง 175,000 บารเรลตอวัน ขณะที่ความตองการ
นํ้ามันสําเร็จรูปมีถึง 215,000 บารเรลตอวัน4 ทําใหตองนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปที่มีราคาสูงจาก
ตางประเทศมากขึ้น ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลจึง
วางแผนขยายขีดความสามารถในการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันเพ่ิมเปนประมาณ 280,000 
บารเรลตอวัน ภายใน พ.ศ. 25295 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6    
ยังมุงเนนใหโรงกลั่นน้ํามันในประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตทัดเทียมมาตรฐานสากล         

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524).  หนา 180. 
2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2540).  แนวทางการพัฒนาพลังงานในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา 5. 
3
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  เลมเดิม.  หนา 181. 

4
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529).  หนา 94. 
5
แหลงเดิม.  หนา 95. 
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โดยสงเสริมใหเอกชนมีโอกาสเขามาลงทุนในโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความคลองตัว
ทางธุรกิจของโรงกลั่นน้ํามันมากขึ้น1 

นอกจากรัฐบาลพิจารณาขยายกําลังการกลั่นน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามันที่มีอยู    
เดิมแลว ยังเรงใหมีการจัดสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหมเพ่ิมเติมในบริเวณภาคตะวันออกของ
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตน้ํามันของประเทศใหใกลเคียงกับความตองการใช       
โดยสงเสริมใหเอกชนมีโอกาสเขามาลงทุนในโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือลดภาระทางการเงินของรัฐบาล 
ซ่ึงเปนนโยบายที่ระบุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 7 เปนตนมา 

การกําหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาน้ํามันไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอยางตอเน่ืองนับตั้งแตประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกเปนตนมา     
มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในดานการจัดหาพลังงานใหกับ
ประเทศไดอยางเพียงพอ และเปนการเตรียมความพรอมใหกับประเทศเพื่อรองรับผลกระทบจาก
วิกฤติการณนํ้ามันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

 

2. การดําเนินการแกไขปญหาน้ํามันระยะยาว 
2.1 การจัดตั้งหนวยงานทางดานนโยบายและวางแผนพลังงาน 
ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน รัฐบาลขาดหนวยงานที่มีเอกภาพในการวางแผนและ

บริหารงานดานพลังงานที่เปนไปอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน รัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท จึงมีแนวความคิดปรับปรุงระบบการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ ดวยการ
จัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)” ใน พ.ศ. 2529 มีหนาที่กําหนด
นโยบายและมาตรการทางดานพลังงาน รวมทั้งจัดทําขอเสนอนโยบายพลังงานตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา โดยมี “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.)” ทําหนาที่เปน
ฝายเลขานุการ2 ตอมาไดยกฐานะของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปน
หนวยงานถาวรระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหนาที่ ๆ สําคัญ ดังน้ี3 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534).  หนา 278-279. 
2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2544?).  บทบาท หนาที่ และภารกิจ  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  หนา 3. 
3
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2540).  แนวทางการพัฒนาพลังงานในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา 13. 
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1) จัดทํานโยบาย แผนการบริหาร แผนการพัฒนา และมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับ
พลังงานของประเทศเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล 

2) เสนอแนะมาตรการเพื่อแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และประสานงาน
การปฏิบัติตามพระราชกําหนดดังกลาว 

3) มีหนาที่โดยตรงในการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และการกําหนดนโยบาย
และมาตรการเกี่ยวกับราคาน้ํามันและกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

4) เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร แผนการพัฒนา และมาตรการทางดาน
พลังงานทดแทนและพลังงานใหม และ 

5) เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการคนควาวิจัยทางดานพลังงาน และการขอรับทนุ
ในการคนควาวิจัยทางดานพลังงานจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติที่
เกี่ยวกับการจัดหาพลังงาน คือ การจัดหากาซธรรมชาติ การเพิ่มกําลังการกลั่นน้ํามัน และ   
การสงเสริมใหมีการใชนํ้ามันและไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการชวยเหลือการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานตาง ๆ ใหแก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  จึงไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณานโยบาย
พลังงาน (กพง.)” เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานดานพลังงานของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยมีอํานาจหนาที่ ๆ สําคัญ คือ พิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรการอื่นที่วาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน1  
อีกทั้งเพ่ือประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริม    
การอนุรักษพลังงาน จึงไดมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” 
เพ่ือทําหนาที่บริหารกองทุนเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยมีหนาที่ ๆ สําคัญ คือ เสนอแนวทาง 
หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ และพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและการชวยเหลือเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงานจากหนวยงานตาง ๆ2   

ตอมาใน พ.ศ. 2545 มีการโอนยายสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติจากสํานักนายกรัฐมนตรีมาสังกัดกระทรวงพลังงาน ซ่ึงถูกจัดตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูป

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2544?).  บทบาท หนาที่ และภารกิจ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  หนา 15. 
2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2540).  แนวทางการพัฒนาพลังงานในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา 12. 
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ระบบราชการของรัฐบาลพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร∗ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซํ้าซอนและพัฒนาการทํางานของหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อ
จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มาเปน “สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)”  

2.2 การจัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
2.2.1 สาเหตุของการจัดตั้ง 
นับจากที่ประเทศไทยมีการใชนํ้ามันเปนตนมา กิจการเกี่ยวกับนํ้ามันทั้งการนําเขา

นํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป การกลั่นน้ํามันดิบ รวมถึงการจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศ 
อยูภายใตการดําเนินงานโดยบริษัทน้ํามันของชาวตางชาติเปนสวนใหญ ทําใหเกิดปญหาใน          
การวางแผนนโยบายน้ํามันของประเทศ 

2.2.1.1 ปญหาการขาดองคกรปฏิบัติงานดานพลังงานที่มีเอกภาพ 
กลาวคือ โรงกลั่นน้ํามันในประเทศ 4 แหง เปนของบริษัทเอกชนตางชาติ     

3 แหง คือ โรงกลั่นน้ํามันบางจาก∗∗ โรงกลั่นน้ํามันไทย และโรงกลั่นน้ํามันเอสโซ สวนที่เหลือ

อีก 1 แหง คือ โรงกลั่นน้ํามันฝาง∗∗∗ เปนของรัฐบาลไทย สวนการจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปจาก     
โรงกลั่นน้ํามันเหลานี้ ก็ดําเนินการโดยบริษัทน้ํามัน 7 บริษัท ซ่ึงเปนของบริษัทน้ํามันตางชาติ          
6 บริษัท คือ1  

1) บริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด จําหนายน้ํามันที่ผลิตจากโรงกลั่น    
นํ้ามันไทย  

2) บริษัทเอสโซแสตนดารด ประเทศไทย จํากัด จําหนายน้ํามันที่ผลิตจาก    
โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ และโรงกลั่นน้ํามันบางจาก  

3) บริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น จําหนายน้ํามันที่ผลิตจากโรงกลั่น
นํ้ามันบางจาก  

                                          
∗
รัฐบาลพันตํารวจโท ดร .  ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายปฏิรูประบบราชการของประเทศ           

ดวยการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนเพ่ือลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน และจัดตั้งหนวยงานใหมอีกหลาย
หนวยงาน เพ่ือรับผิดชอบงานใหมและมีภารกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตรา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545” และ “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545”  

∗∗
โรงกลั่นน้ํามันบางจากเปนของรัฐบาลไทยภายใตการดูแลของกระทรวงกลาโหม แตตอมาใน 

พ.ศ. 2508 ไดโอนกิจการโรงกลั่นน้ํามันใหบริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น เชาดําเนินกิจการตอ 
∗∗∗

ถึงแมวาโรงกลั่นน้ํามันฝางจะเปนของรัฐบาลไทย ซึ่งดําเนินกิจการโดยกรมการพลังงานทหาร 
สังกัดกระทรวงกลาโหม แตมีกําลังการผลิตนอยมากและน้ํามันดิบจากแหลงฝางก็มีคุณภาพต่ํา 

1
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่นๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.          

หนา 159-160. 
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4) บริษัทคาลเท็กซ ประเทศไทย จํากัด จําหนายน้ํามันจากโรงกลั่นนํ้ามันไทย
และน้ํามันบางสวนที่นําเขาจากตางประเทศ  

5) บริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด จําหนายน้ํามันที่กลั่นจากโรงกลั่นน้ํามัน
ไทยใหแกบริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด และบริษัทคาลเท็กซ ประเทศไทย จํากัด และ 

6) บริษัทโมบิลออยล ประเทศไทย จํากัด สั่งนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นของ
ตนเองที่สิงคโปรเขามาจําหนายในประเทศไทย 

สวนหนวยงานที่เปนผูคาน้ํามันซึ่งเหลืออีก 1 แหง คือ องคการเชื้อเพลิง        
ของรัฐบาลไทยจําหนายน้ํามันจากบริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น 1 

จะเห็นไดวา รัฐบาลไทยมีบทบาทเกี่ยวกับกิจการน้ํามันของประเทศนอยมาก 
แมวาในขณะนั้นจะมีองคการเชื้อเพลิง และองคการกาซธรรมชาติซ่ึงถูกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2520 
เพ่ือดําเนินการพัฒนานํากาซธรรมชาติขึ้นมาใชประโยชน แตหนวยงานของรัฐทั้งสอง           
ไมสามารถดําเนินงานครอบคลมุธุรกิจดานพลังงานของประเทศ หรือชวยบรรเทาผลกระทบจาก
ปญหานํ้ามันได เน่ืองจากองคการเชื้อเพลิงไมมีเครือขายในการเจรจาติดตอซ้ือนํ้ามันจาก
ตางประเทศโดยตรง สวนองคการกาซธรรมชาติก็ไมมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ
นํ้ามันและยังมีปญหาดานโครงการที่ยังไมสามารถนํากาซธรรมชาติขึ้นมาใชประโยชนได2 

2.2.1.2 ปญหาการนําเขานํ้ามันดิบและน้ํามันสําเรจ็รูป 
โรงกล ั่น นํ้ามันในประเทศไทยไมไดทําสัญญาซื้อขายน้ํามันโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐบาลประเทศผูผลิตน้ํามัน แตสั่งซ้ือผานบริษัทน้ํามันในตางประเทศซึ่งเปน
บริษัทแมของตนเอง ดังน้ัน เม่ือเกิดการขาดแคลนน้ํามันในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน บริษัท
นํ้ามันซึ่งเปนบริษัทแมจึงลดปริมาณน้ํามันที่จัดสงใหกับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ดังน้ัน 
นํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดในประเทศจึงไมเพียงพอกับความตองการใช 

นอกจากนี้ การนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลหมุนเร็วและ
นํ้ามันเตาของบริษัทผูคาน้ํามันในประเทศก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน เน่ืองจากบริษัทผูคา
นํ้ามันไมตองการแบกรับตนทุนจากการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวาราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศ  ถึงแมวารัฐบาลประกาศใหเงินชดเชยเพื่อใหบริษัทผูคาน้ํามันนําเขาน้ํามันให
เพียงพอกับความตองการใชในประเทศ แตกวาบริษัทผูคาน้ํามันจะไดรับเงินชดเชยก็ใช

                                          
1
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.         

หนา 159. 
2
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 14. 
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เวลานาน1 บริษัทผูคาน้ํามันจึงลดปริมาณการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปลง ฉะนั้น เม่ือเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันขึ้น ประเทศไทยจึงตองประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ํามันอยางมาก 

2.2.1.3 ปญหาตนทุนราคาจําหนายปลีกนํ้ามันในประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศ           

ณ โรงกลั่น สวนกระทรวงพาณิชยเปนผูกําหนดราคาจําหนายปลีกของสถานีบริการน้ํามัน      
โดยไมทราบตนทุนการผลิตนํ้ามันที่แทจริง เน่ืองจากกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดราคา ณ  
โรงกลั่นตามตัวเลขตนทุนการผลิตที่ทางโรงกลั่นน้ํามันแจงมา ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหโรงกลั่น
นํ้ามันสามารถเรียกรองใหรัฐบาลขึ้นราคาจําหนายปลีกน้ํามันใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยอางวาตนทุน
นํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้น2 หากรัฐบาลไมทําตามขอเรียกรอง โรงกลั่นน้ํามันก็กดดันรัฐบาลดวยการลด
ปริมาณการนําเขาน้ํามันดิบ ทั้งน้ีเ พ่ือปองกันผลกําไรที่ตนจะไดนอยลง สงผลใหเกิด           
การขาดแคลนน้ํามันในประเทศ 

2.2.2 การดําเนินการจัดตัง้การปโตรเลยีมแหงประเทศไทย 
รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ตระหนักถึงปญหาของการที่เอกชนตางชาติ

เขามามีบทบาทดําเนินกิจการเกี่ยวกับปโตรเลียมของประเทศมากเกินไป และเห็นวาธุรกิจดาน
ปโตรเลียมเปนกิจการสาธารณูปโภคที่สําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ       
ดังน้ัน จึงควรรวบรวมหนวยของรัฐที่ มีอยู ในขณะน้ัน คือ องคการเชื้อเพลิง องคการ           
กาซธรรมชาติ และโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก จัดตั้งเปนหนวยงานหรือองคกรเดียวที่มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมอยางครบวงจร  

 ใน พ.ศ. 2521 รัฐบาลไดตรา “พระราชบัญญัติการปโตรเลียมไทย พ.ศ. 2521”   
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ระบุใหจัดตั้งการปโตรเลียมขึ้นเรียกวา       
“การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “ปตท.” มีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงไดจาก    
การโอนทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน พนักงาน และลูกจางขององคการเชื้อเพลิง องคการ            
กาซธรรมชาติ และโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจ
ปโตรเลียม ตั้งแตการสํารวจจนถึงการจําหนาย รวมทั้งดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจปโตรเลียม ทั้ง น้ีเ พ่ือใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ           
โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและประชาชนเปนสําคัญ3  

                                          
1
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.         

หนา 163. 
2
แหลงเดิม.  หนา 175-176.  

3
“พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521,” (2521, 28 ธันวาคม).               

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  เลม 95 ตอนที่ 152.  หนา 1-26. 
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ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521∗ สามารถสรุป
หนาที่ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดดังน้ี1 

1) สํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียมในประเทศไทย เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ทางดานพลังงานของประเทศ และลดการพึ่งพลังงานจากตางประเทศ 

2) จัดหา กลั่น และสํารองปโตรเลียม เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ทั้งในภาวะปกติและในชวงเกิดวิกฤติการณ 

3) ดําเนินการดานการตลาด รวมทั้งการขนสงปโตรเลียม เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการใชในประเทศอยางทั่วถึงและไมเกิดการขาดแคลน 

4) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวของกับปโตรเลียม เพ่ือใหการใชปโตรเลียม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสามารถตอบสนองตอ
นโยบายของรัฐบาล และ 

5) พัฒนาการปโตรเลียมแหงประเทศไทยให เปนองคกรที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกลไกของรัฐในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบธุรกิจปโตรเลียม 

นับเปนการจัดตั้งองคกรของรัฐที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจการปโตรเลียมของประเทศโดยตรงขึ้นเปนครั้งแรก 

2.2.3 บทบาทของการปโตรเลยีมแหงประเทศไทยตอสถานการณนํ้ามันของ
ประเทศ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทยกอตั้งขึ้นในขณะที่กําลังเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้ง
ที่ 2 ดังน้ัน รัฐบาลจึงกําหนดใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนศูนยกลางดานขอมูล      
การประสานงาน ติดตามวิเคราะหและรวบรวมเหตุการณนําเสนอตอรัฐบาลเพื่อพิจารณาสั่งการ  
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเริ่มตนดําเนินการแกไขปญหาขาดแคลนน้ํามัน ดวยการเชิญ
ตัวแทนของบริษัทน้ํามันตาง ๆ ในประเทศมาปรึกษาหารือ และเสนอใหนําเขาน้ํามันดีเซล
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งดําเนินการจัดหาน้ํามันจากตางประเทศ โดยผูวาการการปโตรเลียมแหง   
ประเทศไทยในขณะนั้น คือ ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ เดินทางไปยังอินโดนีเซียเพ่ือเจรจาขอ
ซ้ือนํ้ามันดิบในลักษณะรัฐตอรัฐเปนครั้งแรก อีกทั้งเจรจาขอแลกเปลี่ยนน้ํามันดิบกับนํ้ามัน
สําเร็จรูปจากสิงคโปร มาเลเซีย จีน และซาอุดิอาระเบียตามลําดับ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดแคลนน้ํามัน2 

                                          
∗
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ญ  หนา 217. 

1
สมศักดิ์ ประสงคผล.  (2535).  ปตท. กับความมั่นคงของประเทศ.  หนา 7-8. 

2
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 16-17. 
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ใน พ.ศ. 2522 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยขยายเครือขายทางธุรกิจนํ้ามัน
ดวยการเขารวมลงทุนและดําเนินกิจการโรงกลั่นน้ํามันไทยกับบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด 
และยังเปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหแกโรงกลั่นนํ้ามัน รวมทั้งรับนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากโรงกลั่น
นํ้ามันไปจําหนาย นอกจากนี้ ภายหลังที่รัฐบาลยกเลิกสัญญาเชาโรงกลั่นน้ํามันบางจากกับ
บริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอรปอเรชั่น จํากัด ใน พ.ศ. 2524 กอนหมดสัญญาเชาแลว       
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยก็ไดรวมกับกระทรวงการคลังกอตั้งบริษัทบางจากปโตรเลียม 
จํากัด ขึ้น ใน พ.ศ. 2527 โดยถือหุนใหญและดําเนินกิจการโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก1 ตอมา    
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยยังเขาไปถือหุนในโรงกลั่นน้ํามันใหม 2 แหง คือ โรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง และโรงกลั่นนํ้ามันสตารปโตรเลียม ซ่ึงรัฐบาลอนุมัติใหจัดสรางและไดเร่ิมดําเนินการผลิต
ตั้งแต พ.ศ. 2539 เปนตนมา2  

การปโตรเลียมแหงประเทศไทยเขาไปมีบทบาทสําคัญในการชวยลดการพึ่งพา
พลังงานเชิงพาณิชยจากตางประเทศ ดวยการรวมพัฒนาแหลงนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติกับ
ภาคเอกชน รวมทั้งเขาไปมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มการแขงขันในตลาดน้ํามัน เพ่ือถวงดุล
อํานาจของบริษัทน้ํามันตางชาติทั้งในประเทศ เห็นไดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยมี
สถานีบริการน้ํามันของตนเองและเปนผูจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปรายใหญที่สุดของประเทศ ซ่ึง
ชวยใหเกิดความเปนธรรมดานราคาตอผูบริโภคและสนองตอบความตองการไดอยางตอเน่ือง3 

2.3 การขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันเดิมและการสรางโรงกลั่นนํ้ามัน   
แหงใหม 

นํ้ามันเปนปจจัยพ้ืนฐานในการผลิตที่สําคัญของประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลจึงพัฒนาขีด
ความสามารถในดานการจัดหาน้ํามันใหเพียงพอแกความตองการภายในประเทศ ดวยการขยาย
กําลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามันที่มีอยูเดิมและอนุมัติใหจัดสรางโรงกลั่นนํ้ามันแหงใหม ทั้งน้ีเพ่ือ
ลดการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ 

ในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามัน ระหวาง พ.ศ. 2516-2523 ประเทศไทยมีโรงกลั่น
นํ้ามันภายในประเทศจํานวน 4 แหง คือ 1) โรงกลั่นน้ํามันฝาง 2) โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก        
3) โรงกลั่นน้ํามันไทย และ 4) โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ มีกําลังการผลิตรวมกันประมาณวันละ 
176,000 บารเรลตอวัน4 ในขณะที่ ใน พ.ศ. 2523 ประเทศไทยใชนํ้ามันถึงวันละ 218,100 

                                          
1
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 19-21. 
2
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2539.    

หนา I. 
3
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  เลมเดิม.  หนา 15. 

4
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2531.  หนา 1. 
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บารเรลตอวัน1 ดังน้ัน รัฐบาลจึงอนุมัติใหโรงกลั่นน้ํามันเหลานี้เพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือใหเพียงพอ
กับความตองการใช  คือ เพ่ิมจากวันละ 194,000 บารเรลตอวัน ใน พ.ศ. 25282 เพ่ิมเปนวันละ 
216,000 บารเรลตอวัน ใน พ.ศ. 25323 และเพ่ิมเปนวันละ 471,400 บารเรลตอวันใน        
พ.ศ. 25364 นอกจากนี้ รัฐบาลยังอนุมัติใหจัดสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหม คือ โรงกลั่นน้ํามัน  
สตารปโตรเลียม และโรงกลั่นนํ้ามันระยอง ซ่ึงเริ่มดําเนินการผลิตใน พ.ศ. 25395 รวมทั้ง      
โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอที่เริ่มดําเนินการผลิตใน พ.ศ. 25426  

หลัง พ.ศ. 2543 ยังมีโรงกลั่นน้ํามันที่เร่ิมดําเนินการผลิตอีกแหงหนึ่ง คือ โรงกลั่น
นํ้ามันระยอง เพียวรีไฟน โรงกลั่นนํ้ามันทั้ง 8 แหงดังกลาวไดขยายกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นตาม
นโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือใหโรงกลั่นน้ํามันของประเทศมีขีดความสามารถใน

การผลิตเพ่ือรองรับความตองการใชนํ้ามันภายในประเทศใหมากขึ้น∗ อยางไรก็ตาม หากไมนับ

                                          
1
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2536).  ปโตรเลียมเมืองสยาม : วิวัฒนาการของ

อุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย.  หนา 14. 
2
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2531.  หนา 1. 

3
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2532.  หนา IV. 

4
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.)  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2536.   

หนา V. 
5
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2539.    

หนา  I. 
6
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2542.    

หนา  V. 
∗ตาราง 20  ปริมาณการผลิตน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยใน พ.ศ. 2548 

       กําลังการผลิตน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยใน พ.ศ. 2548 
                  โรงกลั่นน้ํามัน                  กําลังการผลิต (บารเรลตอวัน) 
            โรงกลั่นน้ําฝาง 2,500  
            โรงกลั่นน้ํามันบางจาก 120,000  
            โรงกลั่นน้ํามันไทย 210,000  
            โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ 165,000  
            โรงกลั่นน้ํามันสตารปโตรเลียม 160,000  
            โรงกลั่นน้ํามันระยอง 145,000  
            โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ 215,000  
            โรงกลั่นน้ํามันระยอง เพียวรีไฟน 17,000  
            รวม 1,034,500  

 
ที่มา:  กระทรวงพลังงาน.  (2548, กรกฎาคม-กันยายน).  “อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม,”     

Energy Plus.  ฉบับที่ 7 : 20. 
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รวมโรงกลั่นนํ้ามันฝางและโรงกลั่นนํ้ามันระยอง เพียวรีไฟน ซ่ึงมีกําลังการผลิตนอยแลว 
ประเทศไทยมีโรงกลั่นนํ้ามันขนาดใหญที่คุมคาในเชิงพาณิชยจํานวน 6 แหง โดยมีกําลัง      
การผลิตรวมกันกวา 1,000,000 บารเรลตอวัน1 สงผลใหประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
นํ้ามันในประเทศไดมากขึ้น 

2.4 การพัฒนาแหลงนํ้ามันในประเทศ 
2.4.1 การสงเสริมภาคเอกชนในการสํารวจแหลงนํ้ามัน 
การสํารวจแหลง นํ้ามันในประเทศเริ่มตนโดยหนวยงานของรัฐบาลเปน             

ผูดําเนินงาน แตเน่ืองจากรัฐบาลขาดผูเชี่ยวชาญและงบประมาณในการสํารวจแหลงนํ้ามัน     
จึงอนุญาตใหบริษัทเอกชนตางชาติเขามาสํารวจแหลงนํ้ามันได และประกาศใช “พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. 2514” ขึ้น เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและสงเสริมการประกอบกิจการปโตรเลียม 
ทั้งการสํารวจ ขุดเจาะ และผลิตนํ้ามันจากแหลงนํ้ามันในประเทศใหแกผูไดรับสัมปทาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือรักษาผลประโยชนของประเทศ ซ่ึงนับเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการ
ปโตรเลียมฉบับแรกของประเทศไทย โดยประกาศใชเม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 มี
สาระสําคัญ ดังน้ี2 

1) ปโตรเลียมเปนของรัฐ ผูใดจะสํารวจหรือผลิตแมแตในที่ของตนเอง จะตอง
ไดรับสัมปทานเสียกอน 

2) รัฐจะไมบังคับโอนทรัพยสินและสิทธิในการประกอบกิจการปโตรเลียมของผูรับ
สัมปทานเปนของรัฐ เวนแตเปนการโอนตามขอกําหนดในสัมปทาน  

3) รัฐจะไมจํากัดการสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่มี     
ความจําเปนเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ หรือเพ่ือใหมีปโตรเลียมเพียงพอกับ       
ความตองการใชภายในประเทศ 

4) ผูขอสัมปทานตองเปนบริษัทที่มีทุน เครื่องจักร อุปกรณ และมีผูเชี่ยวชาญ
เพียงพอที่จะสํารวจ ผลิต และจําหนายปโตรเลียม หรือมีความสมัพันธกับบริษัทอ่ืนที่มีคุณสมบตัิ
ดังกลาว 

5) ระยะเวลาการสํารวจปโตรเลียมมีกําหนดไมเกิน 8 ป และสามารถขอตอ
ระยะเวลาการสํารวจไดอีกไมเกิน 4 ป สวนระยะเวลาการผลิตปโตรเลียมมีกําหนดไมเกิน 30 ป 
และสามารถขอตอระยะเวลาการผลิตไดอีกไมเกิน 10 ป 

                                          
1กระทรวงพลังงาน.  (2548, กรกฎาคม-กันยายน).  “อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม,”  

Energy Plus.  ฉบับที่ 7 : 20. 
2
“พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514,” (2514, 23 เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ.  

เลม 88 ตอนที่ 43.  หนา 1-62. 
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6) ผูรับสัมปทานตองจางผูซ่ึงมีสัญชาติไทยเพื่อประกอบกิจการปโตรเลียมตาม
สัมปทานในตําแหนงหนาที่ระดับตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดตามคุณสมบัติของบุคคล
เหลานั้น 

5) ผูรับสัมปทานตองสงรายงานการสํารวจพรอมขอมูลตาง ๆ ในขอบเขตที่
เกี่ยวกับการสํารวจใหกรมทรัพยากรธรณีทุก ๆ 4 เดือน และรายงานขอมูลทางดานวิชาการ   
ทุก ๆ 12 เดือน รวมทั้งรายงานทางดานการเงินทุก ๆ  6 เดือน รายงานที่ผูรับสัมปทานสงใหน้ัน
ถือเปนความลับ จนกระทั่งภายหลังเม่ือเลิกสัมปทานแลว 2 ป จึงจะเปดเผยได 

6) เม่ือครบ 5 ป นับตั้งแตวันเริ่มสํารวจ ตองคืนพ้ืนที่รอยละหาสิบของพื้นที่แปลง
สํารวจแปลงนั้น แตถาเปนแปลงในทะเลลึกกวา 200 เมตร ใหคืนรอยละ 30 

7) ในการประกอบกิจการปโตรเลียม ผูรับสัมปทานตองมีมาตรการเพียงพอ
สําหรับปองกันภัยตอสิ่งแวดลอม และ 

8) ผูรับสัมปทานตองเสียคาภาคหลวง โดยในกรณีที่เสียเปนปโตรเลียม ใหเสีย
เปนปริมาณที่มีมูลคาเทากับ 1 ใน 7 ของมูลคาปโตรเลียมที่จําหนาย แตถาเปนน้ํามันดิบที่
สงออก ใหเสียเปนปริมาณที่มีมูลคาเทากับ 1 ใน 7 ของปริมาณนํ้ามันดิบที่สงออกคูณดวยราคา
ประกาศและหารดวยราคามาตรฐานตามกฎหมายวาดวยภาษีเงินไดปโตรเลียม 

2.4.2 การใหสัมปทานขุดเจาะน้ํามันแกบริษัทตางชาต ิ
หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 แลว รัฐบาลไดประกาศ

เชิญชวนใหผูสนใจยื่นคําขอสัมปทานการสํารวจและผลิตนํ้ามันในแปลงสัมปทานบนบกและใน
ทะเล ทั้งทะเลอาวไทยและทะเลอันดามันดวยวิธีการประมูล โดยมีผูใหความสนใจยื่นคําขอ
จํานวน 20 ราย รัฐบาลพิจารณาอนุญาตใหสัมปทานจํานวน 9 ราย ดังน้ี1 

1. บริษัทอะโมโคไทยแลนดปโตรเลียม ไดรับสัมปทานในอาวไทยและในทะเล  
อันดามัน 

2. บริษัทเมอริเดียนออยล ไดรับสัมปทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. บริษัทคอนติเนนตัลออยลออฟไทยแลนด และบริษัทมิทซุยออยลเอกซพลอ-

เรชั่นลิมิเต็ท ไดรับสัมปทานในอาวไทย 
4. บริษัทยูเนียนออยลออฟไทยแลนด และบริษัทซีเพค ไดรับสัมปทานในอาวไทย 
5. บริษัทบริติชปโตรเลียมดิเวลลอปเมนต ไดรับสัมปทานในอาวไทย 
6. บริษัทไทยแลนดกัลฟออยล  ไดรับสัมปทานในอาวไทยและภาคกลาง 
7. บริษัทเทนโนโคไทยแลนดอิงค ไดรับสัมปทานในอาวไทย 
8. บริษัทไตรตันออยล ไดรับสัมปทานในอาวไทย และ 

                                          
1
กรมทรัพยากรธรณี.  (2526).  การสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมในประเทศไทย.                 

หนา 16.  
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9. บริษัทแพนโอเชียนออยล ไดรับสัมปทานในทะเลอันดามัน   
หลัง พ.ศ. 2514 เปนตนมา รัฐบาลยังประกาศเชิญชวนใหผูสนใจมายื่นคําขอ

สัมปทานอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เน่ืองจาก
รัฐบาลตระหนักวาการมีแหลงนํ้ามันในประเทศสําหรับนํามาผลิตและใชในประเทศนั้น เปน   
การลดการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ อันเปนการแกไขปญหาระยะยาวที่สําคัญเพ่ือปองกัน
ปญหาน้ํามันในอนาคต ดังน้ัน รัฐบาลจึงเรงสงเสริมใหมีการสํารวจและขุดเจาะแหลงน้ํามันใน
ประเทศใหกวางขวางมากขึ้นทั้งบนบกและในทะเล 

ใน พ.ศ. 2524 บริษัทไทยเชลลเอกซพลอเรชั่นแอนดโพรดักชั่น ซ่ึงไดรับสัมปทาน
ในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง ไดสํารวจพบแหลงนํ้ามันดิบที่บริเวณจังหวัดกําแพงเพชร เรียกวา 

แหลง “สิริกิติ์”∗ นับเปนความสําเร็จอยางยิ่งของการสํารวจแหลงนํ้ามันในประเทศ เน่ืองจากเปน
การคนพบแหลงน้ํามันบนบกที่มีปริมาณน้ํามันมากเพียงพอและคุมคาตอการผลิตน้ํามันใน    
เชิงพาณิชยเปนครั้งแรกของประเทศไทย1 นอกจากจะพบน้ํามันดิบจากแหลงสิริกิติ์แลว        
ยังสํารวจพบกาซธรรมชาติจากแหลงน้ีดวยเชนกัน 

การสํารวจแหลงนํ้ามันตามการสนับสนับสนุนและสงเสริมของรัฐบาล ทําให
สามารถคนพบแหลงนํ้ามันในประเทศทั้งบนบกและในบริเวณอาวไทย และนําขึ้นมาผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการในประเทศเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยสามารถผลิตจากแหลงบนบก       
เชน แหลงสิริกิติ์ แหลงฝาง แหลงกําแพงแสน แหลงอูทอง แหลงวิเชียรบุรี แหลงศรีเทพ           
แหลงบึงหญา และแหลงบึงมวง เปนตน สวนบริเวณอาวไทย เชน แหลงเบญจมาศ และแหลง
ทานตะวัน2 เปนตน 

                                          
∗
กระทรวงอุตสาหกรรมไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

นําพระนามาภิไธย “สิริกิ ต์ิ” เปนชื่อแหลงน้ํามันดิบ เพ่ือเปนการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา-
พระบรมราชินีนาถ และใชชื่อน้ํามันดิบวา “เพชร” ตามชื่อจังหวัดกําแพงเพชร 

1
กนกวรรณ ขอบุตร.  (2544).  บทบาทของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะและผลิตน้ํามัน

ในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2461-2526.  หนา 88. 
2
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2543.   

หนา II. 
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2.5 การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามัน 
2.5.1 การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาต ิ

กาซธรรมชาติ∗คือ ปโตรเลียมหรือพลังงานฟอสซิลชนิดหนึ่ง มีสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนประเภทตาง ๆ เปนสวนใหญ คือ กาซมีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทน สวนที่
เหลือประกอบดวยกาซประเภทอื่น ๆ คือ ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจน
ซัลไฟน เกิดจากการทับถมและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเลเปน
ระยะเวลาหลายรอยลานปมาแลวเชนเดียวกับนํ้ามัน และเนื่องจากความรอนและความกดดัน
ของผิวโลกจึงแปรสภาพเปนกาซ1 ปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชกาซธรรมชาติมีคอนขางนอย 
เน่ืองจากมีขบวนการเผาไหมกาซธรรมชาติอยางสมบูรณ และไมมีกาซพิษออกมามากนัก จึงถือ
เปนพลังงานที่สะอาด2 

2.5.1.1 การวางทอสงกาซธรรมชาต ิ
หลังจากที่รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ

ดําเนินนโยบายใหมีการขอรับสัมปทานสํารวจปโตรเลียมทั้งในทะเลและบนบกตั้งแต พ.ศ. 2514     
เปนตนมา ใน พ .ศ . 2516 บริษัทเอกชนที่ได รับสัมปทานทําการสํารวจและพบแหลง            
กาซธรรมชาติในบริเวณอาวไทยในปริมาณที่เพียงพอกับการนํามาใชเปนพลังงานเชิงพาณิชย  
2 บริษัทแรก คือ บริษัทยูโนแคลไทยแลนด จํากัด และบริษัทเท็กซัสแปซิฟก ประเทศไทย อิงค3  
การพบแหลงกาซธรรมชาติ ทําใหรัฐบาลดําเนินโครงการพัฒนานํากาซธรรมชาติขึ้นมาใช
ประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งใชในการผลิตไฟฟาทดแทนน้ํามันเตา และเปนการลดภาระ     
การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ โดยมีการลงนามซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัทเอกชน
ดังกลาวใน พ.ศ. 25214  

รัฐบาลมอบหมายใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยดําเนินโครงการวางทอ 
สงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยไปยังโรงไฟฟาและผูใชกาซธรรมชาติบนบก 

                                          
∗
คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ คือ ไมมีสี ไมมีกล่ิน (ยกเวนกล่ินที่เติมเพ่ือใหรูเมื่อเกิดการรั่วไหล) 

และไมมีพิษ มีสภาพเปนกาซหรือไอ เบากวาอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุงกระจายไปตามบรรยากาศ 
อยางรวดเร็ว จึงไมมีการสะสมลุกไหมบนพ้ืนราบ 

1
“กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต,” (2543, กรกฎาคม-กันยายน).  วารสารนโยบายพลังงาน.     

ฉบับที่ 49 : 7. 
2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2544).  พลังงานเพื่อความเขาใจ ใชอยาง  

รูคา พัฒนาสูความยั่งยืน.  หนา 16. 
3
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 23. 
4
แหลงเดิม.  หนา 24. 
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ซ่ึงสามารถสงกาซธรรมชาติไดตั้งแต พ.ศ. 2524 เปนตนมา1 นอกจากนํากาซธรรมชาติมาผลิต
ไฟฟาแลว ผูประกอบการอุตสาหกรรมหลายรายก็เร่ิมใหความสนใจนํากาซธรรมชาติมาใชใน
ภาคอุตสาหกรรมเชนกัน โดยบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด เปนบริษัทเอกชนรายแรกที่ซ้ือ    
กาซธรรมชาติกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปใชแทนน้ํามันเตา อยางไรก็ตาม ในชวง 
พ.ศ. 2524-2527 กาซธรรมชาติทั้งหมดถูกนําไปใชในโรงไฟฟาและโรงงานปูนซีเมนตเทานั้น2 

2.5.1.2 การสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ 
กาซธรรมชาติประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนหลายประเภทที่สามารถแยก

ออกมาใชประโยชนไดหลากหลาย นอกเหนือจากการใชเพ่ือทดแทนน้ํามันเตาเพียงอยางเดียว 
กลาวคือ กาซมีเทนนําไปใชในการผลิตไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม และยานพาหนะ สวนที่เปน
กาซอีเทนและโพรเพนสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และสวนที่เปนกาซ
โพรเพนและบิวเทนสามารถนําไปใชเปนกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) รวมทั้งใช
ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ3 ดังน้ัน รัฐบาลจึงอนุมัติใหการปโตรเลียมแหง    
ประเทศไทยดําเนินการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือนํากาซธรรมชาติไปผานกระบวนการ
แยกกาซ นับเปนสวนสําคัญของการใชกาซธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรของประเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   

การสรางโรงแยกกาซธรรมชาติแหงแรกเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2525 ที่อําเภอ    
มาบตาพุด จังหวัดระยอง แลวเสร็จและดําเนินการแยกกาซธรรมชาติไดใน พ.ศ. 2527 ตอมา
เม่ือความตองการใชกาซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น รัฐบาลจึงอนุมัติใหสรางโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ิมขึ้น
อีก 3 แหง คือ โรงแยกกาซธรรมชาติแหงที่ 2 ที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โรงแยก    
กาซธรรมชาติแหงที่ 3 ที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงแยกกาซธรรมชาติแหง 
ที่ 4 ที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยสามารถดําเนินการแยกกาซธรรมชาติไดตั้งแต  
พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540 ตามลําดับ4  

การใชกาซธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี เปนการใชสําหรับผลิต
ไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้ง อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมปุยเคมี  
อุตสาหกรรมเซรามิค อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืน ๆ รวมทั้งใชใน     
การคมนาคม โดยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดริเร่ิมทดลองนํากาซธรรมชาติสําหรับ    

                                          
1
ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา  182. 

2
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  ประเทศไทยสูอนาคตที่รุงโรจน.  หนา 11. 

3
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  พลังงานและทางเลือกการใช

เชื้อเพลิงของประเทศไทย.  หนา 4-5. 
4
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 27-29. 
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ยานยนต (Natural Gas for Vehicles : NGV) ซ่ึงเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดและไมกอใหเกิดมลพิษ
มาใชกับรถยนตเพ่ือทดแทนน้ํามันดีเซลตั้งแต พ.ศ. 2527 และตอมาองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพไดนํามาใชกับรถโดยสารประจําทางปรับอากาศรุนใหม1 นอกจากนี้ ยังมีการนํา      
กาซธรรมชาติไปใชทดแทนน้ํามันสําหรับรถแทกซี่อีกดวย การพัฒนานํากาซธรรมชาติไปใช
ประโยชนที่หลากหลายมากขึ้นทําใหปริมาณการใชกาซธรรมชาติสูงขึ้นอยางตอเน่ือง คือ จาก 
พ.ศ. 2532 มีการใชกาซธรรมชาติทั้งสิ้น 182,114 ลานลูกบาศกฟุต2 เพ่ิมเปน 323,413 
ลูกบาศกฟุตใน พ.ศ. 25373 และเพิ่มเปน 632,041 ลานลูกบาศกฟุตใน พ.ศ. 25434 หรือเพ่ิมขึ้น
ในอัตรารอยละ 77.59 และ 95.43 ตามลําดับ  

2.5.1.3 ความรวมมือดานกาซธรรมชาติกับประเทศเพื่อนบาน 
เม่ือความตองการใชกาซธรรมชาติเพ่ือทดแทนน้ํามันมีมากขึ้น ในขณะที่

ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทยมีจํากัด ดังนั้น รัฐบาลจึงสงเสริมความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานเพ่ือใชประโยชนจากกาซธรรมชาติใหมากขึ้น แตการดําเนินนโยบายดังกลาว 
สรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซ่ึงเปนปญหาระหวางรัฐบาลกับประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 

1) การซื้อกาซธรรมชาติจากสหภาพพมา 
ความตองการกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นมีแนวโนมวาจะมีมากกวาปริมาณที่

จะจัดหาไดภายในประเทศ ดังน้ัน รัฐบาลจึงมีมติใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทยทําสัญญาซื้อ
ขายกาซธรรมชาติระยะยาวจากสหภาพพมา 2 แหลง คือ แหลงยาดานา (Yadana) และแหลง      
เยตากุน (Yetagun)5 เพ่ือนํากาซธรรมชาติที่ไดมาเปนพลังงานสํารองไวรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันตกของประเทศไทย (Western Seaboard) โดยเริ่ม     
สงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายังประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 25416 

                                          
1
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  (2541).  ครบรอบ 20 ป การปโตรเลียมแหงประเทศไทย.   

หนา 25-26. 
2
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันของประเทศไทย 2532.  หนา V. 

3
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2537.  

หนา VIII. 
4
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2543.  

หนา IV.  
5
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2540).  แนวทางการพัฒนาพลังงานในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544).  หนา 26. 
6
กระทรวงพลังงาน.  (2548, มกราคม-มีนาคม).  “สัมภาษณ : คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ,”   

Energy Plus.  ฉบับที่ 5 : 11. 
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อยางไรก็ตาม โครงการวางแนวทอกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายัง
ประเทศไทย กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมไทยระหวางประชาชนในพื้นที่กับรัฐบาล เน่ืองจาก 
แนวทอกาซธรรมชาติตองตัดผานพื้นที่ซ่ึงเปนเขตปาอนุรักษที่สมบูรณ เชน เขตรักษาพันธุสัตว
ทุงใหญนเรศวร และอุทยานแหงชาติเขาแหลม เปนตน พ้ืนที่ปาเหลานี้มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพและเปนที่อยูอาศัยของสัตวหายากหลายประเภท∗ ดังน้ัน ประชาชนในพื้นที่ จึง
เคลื่อนไหวคัดคานโครงการวางแนวทอกาซธรรมชาติของรัฐบาลดวยการปดปาเพื่อชุมนุมทับ
เสนทางของการวางแนวทอกาซธรรมชาติในปลาย พ.ศ. 25401 โดยเห็นวารัฐบาลไมไดศึกษาถึง
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมในชวงกอนเร่ิมดําเนินโครงการวางแนวทอกาซธรรมชาติ2  

2) การพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในพืน้ที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย 

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีพ้ืนที่เหลื่อมล้ํากันในอาวไทย∗∗ ซ่ึงมี
พ้ืนที่ขนาด 7,250 ตารางกิโลเมตร3 และที่สําคัญ คือ บริเวณดังกลาวมีปริมาณกาซธรรมชาติ
สํารองประมาณ 9.5 ลานลูกบาศกฟุต รวมทั้งมีนํ้ามันดิบอยูบางสวนดวย4 ทั้งประเทศไทยและ   
ประเทศมาเลเซียจึงตกลงใช พ้ืนที่ ดังกลาวรวมกันเปนพ้ืนที่ พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย         
(Joint Development Area : JDA) สําหรับนํากาซธรรมชาติขึ้นมาใชประโยชน การเจรจา
ระหวางทั้ง 2 ประเทศเพื่อพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในบริเวณดังกลาวเริ่มมาตั้งแตรัฐบาล    
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ใน พ.ศ. 2522 แตสามารถตกลงกันไดในสมัยรัฐบาลพลเอก  
ชาติชาย ชุณหะวัณ ใน พ.ศ. 25335 และในปเดียวกันนี้ ทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียยัง
ไดจัดตั้งองคกรรวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) เพ่ือเปน
องคกรสําหรับสํารวจแหลงกาซธรรมชาติในบริเวณดังกลาว6 

                                          
∗
เชน ชางปา ปูราชินี และคางคาวกิตติ ซึ่งเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก 

1
ทอกาซไทยพมา.  (2547).  (ออนไลน).   

2
ขอเท็จจริงกรณีทอกาซไทย-มาเลย.  (2549).  (ออนไลน).   
∗∗
พ้ืนที่ดังกลาวมีลักษณะคลายเตารีดที่หันสวนที่แหลมที่สุดมาทางแผนดินไทย จุดศูนยกลางของ

เตารีดอยูหางจากฝงประมาณ 270 กิโลเมตร สวนเหนือสุดของเตารีดอยูใกล ๆ รอยตอระหวางอําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนลางสุดอยูตรงอําเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี 

3
ประสาท มีแตม.  (2544).  “โครงการทอกาซไทย-มาเลย : ทําไมตองคิดใหมทําใหม,” ใน น้ํามัน.  

หนา 134. 
4
แหลงเดิม. 

5
แหลงเดิม.  หนา 136.  

6
ขอเท็จจริงกรณีทอกาซไทย-มาเลย.  (2549).  หนาเดิม. 
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การนํากาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ทําใหเกิด

โครงการทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย∗ ซ่ึงเปนการวางแนว   
ทอกาซธรรมชาติในทะเลเปนระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร มาขึ้นฝงและเขาโรงแยก         
กาซธรรมชาติที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และวางทอบนบกเปนระยะทาง 85 กิโลเมตร เขาไป
ยังประเทศมาเลเซียที่ชายแดนอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา1  โดยในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542
มีการเซ็นสัญญาการซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางประเทศทั้ง 2 ที่ประเทศมาเลเซีย2       
อยางไรก็ตาม การเซ็นสัญญาดังกลาว รัฐบาลทําไปโดยไมไดผานการทําประชาพิจารณเพ่ือรับ
ฟงเสียงของประชาชนและไมมีการศึกษาถึงผลกระทบของโครงการทอสงกาซธรรมชาติและ  
โรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซียที่มีตอประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการคัดคานโครงการ
ดังกลาวอยางยืดเยื้อ 

สาเหตุสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันคัดคานการดําเนินโครงการ
ดังกลาวของรัฐบาล คือ ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโรงแยกกาซธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมตอเน่ือง ซ่ึงเปนผลกระทบที่ประเทศไทยตองเปนผูแบกรับภาระในการแกไขปญหา
มลภาวะ เน่ืองจากกาซธรรมชาติที่ไดจะนํามาแยกที่โรงแยกกาซธรรมชาติในประเทศไทยที่
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กอนนํากาซธรรมชาติที่แยกแลวสงไปทางทอกาซธรรมชาติเขาสู
ประเทศมาเลเซีย3 ซ่ึงประชาชนในพื้นที่และนักวิชาการมองวาประเทศไทยเปนฝายเสียเปรียบ

จากโครงการดังกลาว เน่ืองจากมูลคาการลงทุนในโครงการเทากัน∗∗ แตประเทศมาเลเซียไมได
รับผลกระทบเชนเดียวกับประเทศไทย4 

ถึงแมวาการนํากาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมไทย–มาเลเซียขึ้นมาใช
ประโยชนและการซื้อกาซธรรมชาติจากสหภาพพมา มีผลดีตอประเทศไทยในแงของการรองรับ
ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้นในประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเขาน้ํามันจาก

                                          
∗
โครงการนี้ เปนการรวมทุนระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (Trans–Thailand- 

Malaysia : TTM)  คือ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และบริษัทปโตรนาส กาลิการี่ ซึ่งเปนบริษัทน้ํามัน
แหงชาติของประเทศมาเลเซีย 

1
ขอเท็จจริงกรณีทอกาซไทย-มาเลย.  (2549).  (ออนไลน).   

2
แหลงเดิม.  

3
เกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา.  (2546, 8 กรกฎาคม).  “4 ขอนาคิดฝากถึงคนไทย 63 ลาน 

โครงการโรงแยกกาซ-ทอกาซไทย-มาเลเซีย,” มติชนรายวัน.  หนา 6. 
∗∗
โครงการทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย มีมูลคา 1,034 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 42,000 ลานบาท ซึ่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีคาใชจายในการลงทุน
เทากัน คือ ลงทุนประเทศละรอยละ 50 หรือประมาณประเทศละ 21,000 ลานบาท 

4
แหลงเดิม.   
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ตางประเทศ แตการที่รัฐบาลดําเนินโครงการทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งการวางแนวทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายังประเทศไทย    
โดยไมไดศึกษาถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม และไมไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในสังคมไทยตามมา และยังกลายเปนผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของรัฐบาลอีกดวย 

2.5.2 การพัฒนาแหลงถานหินลิกไนต 
ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่ง สามารถติดไฟได มีสวนประกอบที่ เปน

สารประกอบของคารบอน และสารประกอบอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และ
กํามะถัน1 เปนตน 

ถานหินสามารถจําแนกคุณสมบัติทางเคมีและคาความรอนไดเปน 4 ชนิด           
โดยเรียงลําดับจากถานหินชนิดที่ดีที่สุดไปจนถึงต่ําสุด คือ 1) แอนทราไซด 2) บิทูมินัส          
3) ซับบิทูมินัส และ 4) ลิกไนต ถานหินชนิดแรกมีคาความรอนสูงที่สุด และมีปริมาณกํามะถัน
คอนขางต่ําที่สุด สวนลิกไนตมีคาความรอนต่ําจนถึงปานกลางและมีปริมาณกํามะถัน     
คอนขางสูง2 ถานหินที่พบในประเทศสวนใหญเปนถานหินลิกไนต  

ประเทศไทยนําถานหินลิกไนตขึ้นมาใชเปนพลังงานกอนน้ํามัน เน่ืองจากแหลง
ถานหินลิกไนตอยูไมลึก สามารถนําขึ้นมาใชประโยชนโดยวิธีเปดหนาดิน คาใชจายจึงไมสูง 
มากนัก รัฐบาลเริ่มสํารวจแหลงถานหินมาตั้งแต พ.ศ. 24953 แตเน่ืองจากการใชถานหินไม
สะดวกเพราะมีขี้เถามากและมีความชื้นสูง ทําใหมีการแตกรวนในระหวางการขนสง รวมทั้ง  
การเก็บรักษาก็ตองใชพ้ืนที่กวาง อีกทั้งในขณะนั้นน้ํามันยังมีราคาต่ํา ดังนั้น การสํารวจแหลง
ถานหินจึงยังไมไดรับความสนใจ แตภายหลังเม่ือเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 2516 
เปนตนมา รัฐบาลก็เริ่มใหความสนใจในการสํารวจแหลงถานหินอยางจริงจังมากขึ้น 

แหลงถานหินลิกไนตของประเทศไทยสวนใหญอยูในบริเวณภาคเหนือ แหลง  
ถานหินที่ใหญที่สุด คือ แหลงแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยนํามาเปนพลังงานสําหรับผลิตไฟฟาที่
โรงไฟฟาแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นับเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญ

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  พลังงานและทางเลือกการใช

เชื้อเพลิงของประเทศไทย.  หนา 5. 
2
“นโยบายการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา,” (2543, เมษายน-มิถุนายน).        

วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 48 : 3. 
3
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่น ๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.        

หนา 148. 
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แหงเดียวในประเทศ∗ นอกจากนี้ ยังมีแหลงผลิตถานหินลิกไนตอ่ืน ๆ อีก คือ แหลงกระบี่ ที่
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ แหลงลี้ ที่อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และแหลงแมตีบ ที่อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง ถานหินลิกไนตในประเทศไทยสวนใหญนํามาใชในการผลิตไฟฟา นอกจากนี้ ยัง
ใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และโรงงานกระดาษ1 เพ่ือทดแทน
การใชนํ้ามัน   

แตอยางไรก็ตาม การใชถานหินมีขอจํากัด เน่ืองจากในกระบวนการเผาไหม   
ถานหินจะมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด คารบอนไดออกไซด 
คารบอนมอนออกไซด ฝุน ละออง และควัน กาซพิษเหลานี้มีมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของถานหิน และแมวาประเทศไทยมีแหลงสํารองถานหินมากกวาน้ํามันและกาซธรรมชาติ     
แตชนิดของถานหินที่สํารวจพบสวนใหญเปนถานหินลิกไนตซ่ึงมีคุณภาพต่ํา เม่ือนํามาเผาไหม
แลวจะไดความรอนไมมากนัก ทําใหผลิตไฟฟาไดต่ํา และยังมีกาซพิษออกมามากวาถานหิน
ชนิดอ่ืน ดังนั้น จึงตองมีการนําเขาถานหินซึ่งเปนถานหินที่มีคุณภาพสูงจากตางประเทศอีก  
ทางหนึ่งดวย 

2.5.3 การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียน 
การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามันทั้งกาซธรรมชาติและถานหิน ตองใชเงิน

ลงทุนจํานวนมากและใชระยะเวลานานในการสํารวจ  แตปญหานํ้ามันเปนปญหาระดับชาติที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงตองใชนโยบายการแกไข         
อยางรอบดาน ดังนั้น การใชพลังงานหมุนเวียนในประเทศจึงเปนอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาล
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยพลังงานเหลานี้เพ่ือนํามาใชประโยชนใหมากขึ้น 

2.5.3.1 พลังงานแสงอาทติย 
พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ไดมาเปลา ไมตองเสียเงินในการซื้อหา

และยังมีขอดีตรงที่เปนพลังงานสะอาดและไมกอใหเกิดมลภาวะ ดังน้ัน รัฐบาลจึงใหความสําคัญ
ตอการนําพลังงานจากแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชน ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตยเพ่ือนํามาเปนพลังงานทดแทนน้ํามัน   

1) ศักยภาพทางดานพลงังานแสงอาทติยในประเทศไทย 
ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร จึงไดรับพลังงานแสงอาทิตย

ตลอดทั้งป นับเปนขอไดเปรียบอยางมากสําหรับศักยภาพของประเทศไทยในการนําพลังงาน

                                          
∗
เนื่องจากถานหินลิกไนตมีกํามะถันคอนขางสูง โรงไฟฟาแมเมาะจึงตองติดตั้งอุปกรณกําจัด  

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulphurization : FGD) เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศและตองมี       
การระบายมลสารซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการระบายที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ 

1
“นโยบายการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา,” (2543, เมษายน-มิถุนายน).        

วารสารนโยบายพลังงาน.  ฉบับที่ 48 : 3. 
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แสงอาทิตยมาใชเพ่ือการผลิตไฟฟา โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศไทยสามารถรับพลังงาน
จากแสงอาทิตยเฉลี่ยประมาณวันละ 4-4.5 กิโลวัตตตอชั่วโมงตอ 1 ตารางเมตร1 ซ่ึงสามารถ

นํามาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันสําหรับผลิตไฟฟาไดเปนอยางดี∗ 
พลังงานแสงอาทิตยที่สองมาสูพ้ืนโลกมีลักษณะกระจาย ดังนั้น การใช

ประโยชนจากพลังงานชนิดนี้ จึงตองอาศัยเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชสําหรับรับและเก็บ     

ความรอนที่เรียกวา “เซลลแสงอาทิตย” (Solar Cells)∗∗ ซ่ึงเปนสิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสที่
สรางจากสารกึ่งตัวนํา สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค  
ตาง ๆ ทั้งการใชในรูปของความรอน หรือเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง2 จุดเดนของ   
การผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย คือ สามารถผลิตไฟฟาไดทุกแหงที่มีแสงอาทิตย ทั้งภูเขา 
ทะเล หรือในทองถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟาจากระบบสายสงเขาไปไมถึง ดังน้ัน การใชเซลล
แสงอาทิตยจึงมีประโยชนสําหรับการพัฒนาชนบทของประเทศไทยที่การกระจายของเทคโนโลยี
ยังเขาไปไมทั่วถึง 

2) การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศ 
การใชพลังงานจากแสงอาทิตยเพ่ือเปนพลังงานทดแทนน้ํามันไดรับ      

ความสนใจจากรัฐบาลและภาคเอกชนมากขึ้นหลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน เน่ืองจากเปน
พลังงานที่สะอาด และประเทศไทยก็มีความพรอมในดานศักยภาพของการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชประโยชน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดนําเซลลแสงอาทิตยมาติดตั้ง
ทดสอบเพื่อใชในการผลิตไฟฟาสําหรับกิจการตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ตั้งแต พ.ศ. 2521 ดวยการจัดหาเซลลแสงอาทิตยจากบริษัทผูผลิตในตางประเทศเขามาทดลอง
ผลิตไฟฟา โดยใชกับวิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟกระพริบ เครื่องมือบันทึกขอมูล และเครื่องวัด

                                          
1
ศูนยขอมูลขาวสารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  (2549).  พลังงานทดแทน.  (ออนไลน) 
∗
ปจจุบัน (พ.ศ.2549) ความตองการพลังงานไฟฟาของประเทศมีประมาณวันละ 250 ลานกิโลวัตต

ตอชั่วโมง ถาตองการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมด จําเปนตองใชพ้ืนที่ประมาณ 1,500 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนพ้ืนที่ประมาณรอยละ 0.3 ของประเทศไทยเทานั้น 

∗∗
เซลลแสงอาทิตยจะทําหนาที่ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลวเปล่ียนเปนพาหะนําไฟฟา ซึ่งจะ

ถูกแยกเปนประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบดวยโครงสรางหัวตอพีเอ็นของสารกึ่งตัวนํา เพ่ือใหเกิด
แรงดันไฟฟาที่ขั้วทั้งสองของเซลลแสงอาทิตย เมื่อตอขั้วไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยกับโหลด เชน        
หลอดไฟฟาหรือมอเตอรไฟฟา กระแสไฟฟาจะไหลไปสูโหลดเหลานั้น และทําใหอุปกรณไฟฟาทํางานได 

2
ดุสิต เครืองาม.  (2545).  “พลังงานแสงอาทิตย ทางรอดของประเทศไทย,” ใน วิกฤติและ

ทางออกดานพลังงานของประเทศไทย.  หนา 41. 
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แผนดินไหว1 เปนตน ตอมาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดพัฒนาการใชงานเพื่อผลิต
ไฟฟาขนาดใหญขึ้น โดยมีสถานีพลังงานแสงอาทิตย 3 แหง คือ สถานีพลังแสงอาทิตย     
คลองชองกล่ํา จังหวัดสระแกว มีกําลังการผลิตติดตั้ง 20 กิโลวัตต สถานีพลังแสงอาทิตย  
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต มีกําลังการผลิตติดตั้ง 8 กิโลวัตต และสถานีพลังแสงอาทิตย          
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีกําลังการผลิตติดตั้ง 14 กิโลวัตต2 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยยังศึกษาพัฒนาระบบทําความรอนจากแสงอาทิตย โดยออกแบบและจัดสราง  
เครื่องทําน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยใหเปนแผนรับความรอนแผนราบ และติดตั้งระบบทํา
นํ้ารอนสําหรับอุปโภคตามหนวยงานตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในจังหวัด
ตาง ๆ ประมาณ 20 แหงทั่วประเทศ3 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพ่ือใชประโยชนในดานอ่ืนอีก  
โดยเฉพาะในชนบทที่อยูหางไกลจากความเจริญ เชน การสูบนํ้าดวยเซลลแสงอาทิตย เซลล
แสงอาทิตยสําหรับตูเย็นสนามเพื่อเก็บวัคซีนสําหรับหนวยอนามัยและหนวยแพทยเคลื่อนที่ใน
ทองถิ่นทุรกันดาร และการอัดแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตย โดยใชเปนศูนยอัดประจุแก
แบตเตอรี่ประจําหมูบานที่ไมมีไฟฟาใช เพ่ือใหประชาชนไดรับแสงสวาง และสามารถฟงวิทยุ
หรือดูโทรทัศนไดในเวลากลางคืน เปนตน  

ตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังได
จัดทําโครงการสาธิตการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย โดยขยายโครงการเพื่อให
ประชาชนตลอดจนหนวยงานของรัฐมีสวนรวมในการผลิตและจําหนายไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยใหมากขึ้น เชน โครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบน

หลังคาบาน (10 หลัง) ซ่ึงเปนโครงการระยะแรก∗ ระหวาง พ.ศ. 2540-25414 โครงการสาธิต
ระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดและ
อาคารของรัฐ ระหวาง พ.ศ. 2542-25435  และโครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระหวาง 
                                          

1
กองพัฒนาพลังงานทดแทน. ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ระบบผลิตไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตยของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน).  (ออนไลน). 
2
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  (2537).  25 ป แหงความมุงมั่น.  หนา 119. 

3
แหลงเดิม. 
∗
ตอมาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังไดจัดทําโครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ระยะที่ 2 (50 หลัง) ระหวาง พ.ศ. 2545-2547 
4
กองพัฒนาพลังงานทดแทน. ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ระบบผลิตและจําหนายไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ระยะที่ 1 (10 หลัง).  (ออนไลน). 
5
กองพัฒนาพลังงานทดแทน. ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ระบบผลิตและจําหนายไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารของรัฐ.  (ออนไลน). 
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พ.ศ. 2542-2543 เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน และ

โครงการดอยตุง1 เปนตน∗ 
แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการใชพลังงานแสงอาทิตย

เน่ืองจากเซลลแสงอาทิตยเปนผลิตภัณฑที่ตองนําเขา ทั้งนี้เปนเพราะอุตสาหกรรมประเภทนี้
ตองใชเงินลงทุนสูง และตลาดเซลลแสงอาทิตยในประเทศยังไมกวางขวาง ดังน้ัน จึงยังไมมี
อุตสาหกรรมการผลิตเซลลแสงอาทิตยในประเทศ แผงเซลลแสงอาทิตยที่นําเขาจากตางประเทศ
มีราคาสูงประมาณ 4 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัตต2 ทําใหราคาไฟฟาที่ผลิตดวยเซลลแสงอาทิตยจึงมี
ราคาสูงกวาราคาไฟฟาที่ผลิตจากน้ํามัน การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยจึงยังไม
แพรหลายมากนัก 

2.5.3.2 พลังงานลม 
พลังงานจากลมเปนพลังงานธรรมชาติที่ไดมาเปลา และเปนพลังงานที่มี      

ความสะอาด บริสุทธิ์ และมีอยางไมหมดสิ้น สามารถนําพลังงานจลนจากกระแสลมมาหมุน
กังหันลมใหเปนพลังงานกล และใชหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไปได3 

1) ศักยภาพทางดานพลงังานลมในประเทศไทย 
การใชประโยชนจากพลังงานลมขึ้นอยูกับอัตราความเร็วลมซึ่งแตกตาง

กันไปในแตละประเทศ ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตร ลมฟาอากาศอยูภายใตอิทธิพลของ 
ลมมรสุม อัตราความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-ต่ํา คือ ต่ํากวา 4 เมตรตอวินาที 
บริเวณที่มีความเร็วลมสูงสุดของประเทศอยูบริเวณชายฝงทะเล  เกาะตาง ๆ ในอาวไทย และ
ทางภาคใตของประเทศ4  

บริเวณที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงและคอนขางสม่ําเสมอซึ่งอยูในขั้นที่เหมาะ
สําหรับพัฒนาการใชกังหันลม คือ บริเวณชายฝงทะเลของประเทศ พ้ืนที่ภาคกลางบางจังหวัด 

                                          
1
กองพัฒนาพลังงานทดแทน. ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ระบบผลิตและจําหนายไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.  (ออนไลน). 
∗
ประชาชนทั่วไปไดตระหนักปญหาราคาน้ํามัน และสภาวะแวดลอมเปนพิษเนื่องจากการใชน้ํามัน

ในการผลิตไฟฟา จึงหันมาใชเซลลแสงอาทิตยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการใชงานดานพลังงานแสงอาทิตยของ
ประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2526-2548 มีมากขึ้นทั้งในสวนของภาครัฐและสถาบันการศึกษา โดยมี       
การดําเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย และระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย รวมถึง
ระบบการสื่อสารดวยเซลลแสงอาทิตยเปนจํานวนถึง 23,312,292 กิโลวัตต 

2
ดุสิต เครืองาม.  (2545).  “พลังงานแสงอาทิตย ทางรอดของประเทศไทย,” ใน วิกฤติและ

ทางออกดานพลังงานของประเทศไทย.  หนา 47. 
3
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  (2537).  25 ปแหงความมุงมั่น.  หนา 120. 

4
กองพัฒนาพลังลมและแสงอาทิตย.  ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ไฟฟาจาก     

พลังงานลม.  (ออนไลน). 
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เชน กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี และลพบุรี  
พ้ืนที่บริเวณที่ราบลุมนํ้าเจาพระยาตั้งแตกรุงเทพมหานครจนถึงนครสวรรค พ้ืนที่ภาคเหนือ   
บางจังหวัด เชน ตาก เพชรบูรณ และแพร พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด เชน 
อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม และชัยภูมิ1 

2) การใชประโยชนจากพลังงานลมในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการพัฒนาการใชประโยชนจากกังหันลม เพ่ือใชในการสูบ

นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค และใชในการเกษตรกรรมในชนบท นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการใช
กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟาสําหรับหมูบานในชนบท โดยใน ชวง พ.ศ. 2526–2535 การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเลือกบริเวณแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีความเร็วลมเฉลี่ย
ตลอดปประมาณ 5 เมตรตอวินาที2 เปนสถานที่ตั้งของสถานีทดลองการผลิตไฟฟาจากกังหันลม 

ใชชื่อวา “สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ”∗ ชวงเวลาดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยเริ่มติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กเพื่อทดสอบการใชงานที่สถานีแหงน้ีจํานวน 6 ชุด3  

ไฟฟาที่ผลิตไดในชวงแรก นํามาใชใหแสงสวางในบริเวณสถานีพลังงาน
ทดแทนพรหมเทพ ตอมาใน พ.ศ. 2531 การไฟฟาการฝายผลิตแหงประเทศไทยไดกําหนด
แผนงานเชื่อมโยงระบบกังหันลมมาผลิตไฟฟาเขาสูระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) ในลักษณะการใชงานจริง และสามารถจายไฟฟาเขาสูระบบจําหนายไฟฟาไดเม่ือตน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25334 นับเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่สามารถนําไฟฟาจากพลังงานลม
มาใชงานเพื่อทดแทนการนําเขาน้ํามัน 

จากความสําเร็จในการจายกระแสไฟฟาที่ผลิตจากกังหันลมดังกลาว    
ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีความมั่นใจในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดาน
กังหันลมเพ่ิมขึ้น โดย ใน พ.ศ. 2535 ไดติดตั้งกังหันลมขนาดกําลังผลิต 10 กิโลวัตตเพ่ิมอีก     
2 ชุด และ ใน พ.ศ. 2539 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยก็มีความพรอมติดตั้งกังหันลม
ขนาดที่ใหญขึ้น คือ มีขนาดกําลังผลิต 150 กิโลวัตต ซ่ึงเปนกังหันลมที่มีขนาดใหญและมี

                                          
1
ธนาคารกสิกรไทย.  (2525).  น้ํามันและพลังงานทดแทน.  หนา  207-208. 

2
กองพัฒนาพลังลมและแสงอาทิตย.  ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ไฟฟาจาก     

พลังงานลม.  (ออนไลน). 
∗
ต้ังอยูทางทิศเหนือของแหลมพรหมเทพประมาณ 1 กิโลเมตร 

3
แหลงเดิม. 

4
แหลงเดิม. 
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เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสําหรับการผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยมากขึ้น∗ ทําใหการผลิตไฟฟา
จากพลังงานลมเพิ่มขึ้นเปน 170 กิโลวัตต1  

อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
พลังงานลมในประเทศยังมีไมมากนัก เน่ืองจากมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ และอัตรา
ความเร็วลมในประเทศก็ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลมจึงมีกําลังการผลิตนอยเม่ือเทียบกับพลังงานชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะน้ํามัน  
แตความพยายามในการพัฒนาพลังงานลมตามขอบเขตศักยภาพของพลังงานลมที่มีอยูใน
ประเทศก็สามารถชวยใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองในดานพลังงานมากขึ้น   

2.5.3.3 พลังงานน้ํา 
นํ้าเปนพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สะอาดและไมกอใหเกิดมลภาวะ 

ประเทศไทยมีแหลงนํ้าขนาดใหญที่สามารถนํามาพัฒนาใชประโยชนเพ่ือผลิตไฟฟาทดแทน  
การใชนํ้ามันได วิธีการใหไดมาซึ่งพลังงานเพื่อนําไปผลิตไฟฟาโดยอาศัยพลังงานน้ํา คือ     
การสรางเขื่อนและปลอยน้ําจากอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อนใหไหลผานกังหันเพ่ือผลิตไฟฟา  

ประเทศไทยมีการใชประโยชนจากพลังงานน้ํามากอนที่จะประสบกับ
วิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกใน พ.ศ. 2516 โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน
หนวยงานที่ดําเนินการสรางเขื่อนเอนกประสงคเพ่ือใชในการผลิตไฟฟา เขื่อนเอนกประสงค 
พลังนํ้าขนาดใหญแหงแรก คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สรางแลวเสร็จ ใน พ.ศ. 25072 ตอมา
ไดมีการสรางเขื่อนเพ่ิมเติมขึ้นอีก คือ เขื่อนน้ําพุง จังหวัดสกลนคร เขื่อนแกงกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี  เขื่อนอุบลรัตน จังหวัดขอนแกน เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ เขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี และเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ  

ภายหลังเม่ือประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 2516 
รัฐบาลก็ใหความสนใจตอการพัฒนาพลังงานน้ําเพื่อใชทดแทนน้ํามันมากขึ้น โดยใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยขยายกําลังการผลิตไฟฟาของเขื่อนที่มีอยูเดิม และอนุมัติใหสรางเขื่อน
แหงใหมเพ่ิมเติมขึ้นอีก ดังตาราง 21 นอกจากเขื่อนดังกลาวขางตนแลว ยังมีเขื่อนพลังนํ้าขนาด
เล็กอีกหลายเขื่อนที่ใชผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันกระจายอยูทั่วประเทศ เชน จังหวัด
แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

                                          
∗
ขณะเดียวกันก็ยกเลิกการใชงานกังหันลมขนาดเล็กที่ตองซอมบํารุงเนื่องจากชิ้นสวนบางชนิด 

เชน ใบกังหัน และตลับลูกปน ชํารุดเสียหายบอยครั้ง 
1
กองพัฒนาพลังลมและแสงอาทิตย.  ฝายพัฒนาพลังงานทดแทน.  (2549).  ไฟฟาจาก     

พลังงานลม.  (ออนไลน). 
2
ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ และคนอื่นๆ.  (2524).  พันธนาการน้ํามัน : หนทางหลุดพน.         

หนา 149. 
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ตาราง 21  กําลังการผลิตไฟฟาจากเขื่อนเอนกประสงคที่สําคัญในประเทศไทย 
 

เขื่อน    จังหวัด   ขนาดกําลังการผลิต  
(กิโลวัตต) 

พลังงานไฟฟาที่ผลิตได
(ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง/ป) 

เขื่อนภูมิพล ตาก 731,200  1,062  
เขื่อนน้ําพุง สกลนคร 6,000   17   
เขื่อนแกงกระจาน เพชรบุรี   19,000   70   
เขื่อนอุบลรัตน ขอนแกน 25,200  55  
เขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ 500,000  1,245  
เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 36,000  90  
เขื่อนจุฬาภรณ ชัยภูมิ 40,000   95   
เขื่อนศรีนครินทร กาญจนบุรี 720,000   1,250   
เขื่อนบางลาง ยะลา 72,000  200  
เขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี 300,000  760  
เขื่อนรัชชประภา สุราษฏรธานี 240,000  554   
เขื่อนปากมูล อุบลราชธานี 136,000  280  
 
ที่มา:  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  (2549).  เขื่อนและโรงไฟฟา กฟผ.  (ออนไลน). 
 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํามีขอดี คือ เม่ือปลอยนํ้าใหไหลผานกังหัน
เม่ือใด ก็สามารถผลิตไฟฟาไดทันที ซ่ึงตางจากการผลิตไฟฟาโดยใชนํ้ามัน กาซธรรมชาติ และ
ถานหิน ดังน้ัน การใชพลังงานน้ําจึงเหมาะสําหรับกรณีที่ตองการไฟฟาอยางเรงดวน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงมักใชพลังงานน้ําสําหรับผลิตไฟฟาในชวงเวลาตั้งแต 12.00 น.-
24.00 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟามากที่สุด1 นอกจากนี้ การสรางเขื่อนเพ่ือ
ผลิตไฟฟายังมีขอดีสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เน่ืองจากสามารถใชเปน
เสนทางคมนาคมทางน้ํา ใชทําประมง ใชเปนสถานที่พักผอน รวมทั้งเขื่อนยังสามารถรองรับนํ้า
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยได 

อยางไรก็ตาม การสรางเขื่อนมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากตองใชพ้ืนที่
ปาเปนจํานวนมากเพื่อใชสรางอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อน และปญหาที่สําคัญ คือ ประชาชนในพื้นที่
ตองอพยพยายถิ่นฐานใหม เห็นไดจากกรณีของการพัฒนาแหลงน้ําโขงมาใชประโยชนใน     
การผลิตกระแสไฟฟาดวยการสรางเขื่อนปากมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดกําหนดบริเวณที่

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2544).  พลังงาน เพ่ือความเขาใจ            

ใชอยางรูคา พัฒนาสูความยั่งยืน.  หนา 22. 
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สรางเขื่อนตั้งแต พ.ศ. 2522 แตการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยศึกษาพบวา มีประชาชน
ตองยายถิ่นฐานจํานวน 4,000 หลังคาเรือน จึงไดชะลอโครงการสรางเขื่อนไว1 และตอมาใน      
พ.ศ. 2528 มีการทบทวนโครงการและลดระดับการเก็บกักน้ําเพื่อใหผลกระทบที่เกิดจาก
โครงการมีผลตอประชาชนนอยที่สุด เม่ือถึง พ.ศ. 2532 สามารถลดจํานวนประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบเหลือเพียง 903 ราย หรือ 248 หลังคาเรือน2 หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2534 จึงเริ่มมี   
การสรางเขื่อนและแลวเสร็จใน พ.ศ. 25373 ทั้งน้ีเพ่ือใชประโยชนจากพลังน้ําในการผลิตไฟฟา
ทดแทนน้ํามัน สําหรับรองรับการใชไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  

แตในระหวางการกอสรางและภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ มีการชุมนุม
ประทวงจากประชาชนในพื้นที่ซ่ึงไมตองการใหมีการสรางเขื่อน โดยเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพ

ประมง∗ ขณะที่รัฐบาลก็ถูกวิพากษวิจารณจากผลกระทบดานลบของเขื่อนที่มีตอวิถีชีวิต      
ของประชาชนในพื้นที่ และยังตองแบกรับภาระจากการเรียกรองคาชดเชยอยางตอเน่ืองจาก      

การสูญเสียวิถีชีวิตของชาวประมง∗∗ จะเห็นไดวา ถึงแมการสรางเขื่อนจะมีขอดีในดานของ   

                                          
1
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  (2549).  เขื่อนปากมูล.  (ออนไลน) 

2
แหลงเดิม. 

3
สมัชชาคนจน.  (2549).  เขื่อนปากมูล อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี : ความไมยุติธรรมตอคนจน.  

(ออนไลน). 
∗
เขื่อนปากมูลสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของจํานวนและพันธุปลา เห็นไดจาก          

กอนการสรางเขื่อนมีพันธุปลาในแมน้ํามูลประมาณ 240 ชนิด แตภายหลังเมื่อสรางเขื่อนเสร็จส้ินมีพันธุปลา 
169 ชนิดไดรับผลกระทบ และมีพันธุปลา 56 ชนิดที่ไมสามารถจับไดอีก นอกจากนี้ อางเก็บน้ําของเขื่อนก็  
ทําใหแกงตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงวางไขที่สําคัญของปลาตองจมอยูใตอางเก็บน้ํา อีกทั้ง การปดเขื่อนก็ทําใหปลา
อพยพตามฤดูกาลจากแมน้ําโขงไมสามารถเขาสูลุมน้ําชีและมูลได 

∗∗
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 1 ต้ังแต 23 กันยายน พ.ศ. 2535-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) 

จายคาชดเชยการสูญเสียอาชีพประมงตลอดระยะเวลา 3 ป ของการกอสรางเปนจํานวนเงินครอบครัวละ 
90,000 บาท จํานวน 3,195 ครอบครัว ภายหลังการสรางเขื่อนแลวเสร็จ ประชาชนในพื้นที่ยังคงไดรับ   
ความเดือดรอน รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)     
จึงชดเชยการสูญเสียอาชีพเปนที่ดินครอบครัวละ 15 ไร แตเมื่อไมสามารถจัดหาที่ดินใหได จึงจายคาทดแทน
เปนเงินแทน ไรละ 35,000 บาท ในขณะที่รอการจายคาชดเชยนั้น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ไดลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐบาลตอมา คือ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (สมัยที่ 2 ต้ังแต 9 พฤศจิกายน         
พ.ศ. 2540-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544) ไดยกเลิกการจายคาชดเชยใหกับเขื่อนที่สรางแลว ดังนั้น ประชาชน
ในพ้ืนที่จึงชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองคาชดเชยดังกลาว ตอมาไดเปล่ียนขอเรียกรองโดยเสนอใหรัฐบาล    
พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปดประตูระบายนํ้าเขื่อนตลอดป เพ่ือใหปลาจากแมน้ําโขงขึ้นมาวางไขเพ่ือ
ฟนฟูอาชีพประมง ขอเรียกรองดังกลาวยืดเยื้อเปนเวลานาน จนกระท่ังคณะรัฐมนตรีมีมติใหเปดประตูระบาย
น้ําเขื่อนปากมูลใหไดทั้งหมด  8 บาน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
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การนําพลังงานน้ํามาใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะการผลิตไฟฟา แตก็มีผลกระทบตอวิถีชีวิต      
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ จนกลายเปนความขัดแยงระหวางประชาชนกับรัฐบาลใน
ที่สุด 

2.5.3.4 พลังงานความรอนใตพิภพ 
พลังงานความรอนใตพิภพเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่ปรากฏใหเห็นในรูป

ของน้ําพุรอน เปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีนํ้ารอนไหลขึ้นมาจากใตผิวดิน ดังน้ัน จึงเปน       
แหลงพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาเพื่อนํามาใชประโยชนดานตาง ๆ ไดโดยเฉพาะ
การผลิตไฟฟา  

การใชประโยชนจากพลังงานความรอนใตพิภพขึ้นอยูกับอุณหภูมิของน้ําพุ
รอน อัตราการไหลของน้ําพุรอน และลักษณะโครงสรางของชั้นหินที่เปนหินกักเก็บและเปน  
ชองทางการนําน้ําพุรอนขึ้นมาสูผิวโลก ดังน้ัน ประเทศที่สามารถพัฒนาและนําพลังงาน     
ความรอนใตพิภพมาใชประโยชน คือ ประเทศที่อยูบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวและมี
แนวของภูเขาไฟอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนสภาพทางธรณีวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอศักยภาพทาง
พลังงานชนิดนี้1 สําหรับแหลงนํ้าพุรอนในประเทศไทยมักจะพบอยูในบริเวณหินภูเขาไฟที่     
ดับแลว หรืออยูบริเวณใกลมวลหินแกรนิตและหินตะกอนอายุตาง ๆ กัน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมกับกรมทรัพยากรธรณี และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการสํารวจศักยภาพของการพัฒนาแหลงพลังงานความรอน     
ใตพิภพ บริเวณอําเภอสันกําแพง และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เม่ือ พ.ศ. 2521 และไดรับ 
ความรวมมือจากองคการเพื่อการจัดการดานพลังงานของฝรั่งเศส ซ่ึงใหความชวยเหลือในดาน
วิชาการและผูเชี่ยวชาญมาตั้งแต พ.ศ. 2524 ผลการสํารวจพบวา นํ้ารอนจากหลุมเจาะระดับตื้น
ในแหลงฝางมีอุณหภูมิของน้ําพุรอน 130 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับนํามาผลิต
ไฟฟา2 ดังน้ัน ใน พ.ศ. 2532 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจึงไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา

ระบบ 2 วงจร∗ มีขนาดกําลังการผลิต 300 กิโลวัตต ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ใหเปน
โรงไฟฟาสาธิตการใชพลังงานความรอนใตพิภพ ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนํามา
พัฒนาผลิตไฟฟา โดยผลิตไดปละประมาณ 1,200,000 กิโลวัตตตอชั่วโมง3 และถูกสงตอเขากับ
ระบบสายสงไฟฟาเพื่อจายใหผูใชไฟฟาตอไป 

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  พลังงานและทางเลือกการใช

เชื้อเพลิงของประเทศไทย.  หนา 7. 
2
สํานักบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมพลังงาน.  (2546).  พลังงานทดแทน.  (ออนไลน).    
∗
หลักการทํางาน คือ นําน้ํารอนไปถายเทความรอนใหกับของเหลวหรือสารทํางานที่มีจุดเดือดต่ํา 

จนกระทั่งเดือดเปนไอ แลวนําไอนี้ไปหมุนกังหันเพ่ือขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาใหผลิตไฟฟาออกมา 
3
แหลงเดิม. 
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การพัฒนาแหลงพลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทยมีประโยชนในแง
ของการนําไปใชผลิตไฟฟาเพื่อใชในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท ซ่ึงใน
เวลาตอมามีหนวยงานของภาครัฐใหความสนใจและทําการคนควาวิจัยอยางจริงจัง เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสําหรับนําพลังงานความรอนใตพิภพมาใชประโยชนใหมากขึ้น 

2.5.4 เอทานอลหรือนํ้ามันแกสโซฮอล 
เอทานอล เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งที่สามารถรับประทานได มีชื่อทางเคมี คือ 

เอทิล-แอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ซ่ึงเกิดจากการหมักพืชเพ่ือเปลี่ยนแปงจากพืชเปนน้ําตาล 
แลวเปลี่ยนจากน้ําตาลเปนแอลกอฮอล  เม่ือทําใหเปนแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 95 
โดยการกลั่นเรียกวา “เอทานอล” (Ethanol) พืชที่สามารถนํามาผลิตเปนเอทานอลได คือ พืชผล
ทางการเกษตรที่ปลูกในประเทศ เชน ออย มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ หัวบีทรูท รวมทั้ง
ธัญพืช เชน ขาวฟาง ขาว ขาวโพด เปนตน  

เอทานอลที่นําไปผสมในน้ํามันเพ่ือใชเติมรถยนตเปนแอลกอฮอลที่มีความบริสุทธิ์
ตั้งแตรอยละ 99.5 ซ่ึงสามารถใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันได1 โดยผสมกับนํ้ามันเบนซินใน
อัตราสวน นํ้ามัน 9 สวน เอทานอล 1 สวน จะไดเปน “นํ้ามันแกสโซฮอล” ซ่ึงก็คือ นํ้ามันสําหรับ
รถยนตที่ใชทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 ธรรมดา โดยเติมไดทันที ไมตองติดตั้งอุปกรณใด ๆ 
เพ่ิมเติม อีกทั้งยังสามารถเติมสลับหรือผสมกับนํ้ามันเบนซินไดโดยไมตองรอใหนํ้ามันหมดถัง2 

การนําพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเปนเอทานอล เกิดจากแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทําการผลิตและทดลองใชในโครงการสวน
พระองค สวนจิตรลดา โดยใน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช       
ไดเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา และมีพระกระแสรับสั่ง   
ใหศึกษาตนทุนการผลิตแอลกอฮอลจากออย3 เ พ่ือแกไขปญหาราคาน้ํ า มันแพงและ            
การขาดแคลนน้ํามันรวมทั้งแกไขปญหาราคาออยตกต่ํา ตอมาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา     
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารโครงการคนควาน้ํามันเชื้อเพลิง      
และเริ่มผลิตแอลกอฮอลจากออย4  

ใน พ.ศ. 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร   
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยรวมกับโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ดําเนินการปรับปรุง

                                          
1
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.  (2549).  แกสโซฮอล.  (ออนไลน). 

2
กระทรวงพลังงาน.  (2548).  รูเฟองเรื่องพลังงาน.  (ออนไลน). 

3
ทวารัฐ สูตะบุตร.  (2549, มกราคม-มีนาคม).  “ปแหงพลังงานทดแทน,” Energy Plus.        

ฉบับที่ 9 : 9. 
4
แหลงเดิม.  หนา 10. 
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คุณภาพของแอลกอฮอลที่โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาผลิตได โดยสงแอลกอฮอลรอยละ 
95 ไปกลั่นซ้ําเปนแอลกอฮอลรอยละ 99 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง   
ประเทศไทย แลวนํากลับมาผสมกับนํ้ามันเบนซินธรรมดาเปนน้ํามันแกสโซฮอลสําหรับเติม
ใหกับรถยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน โดยสามารถเติมนํ้ามันแกสโซฮอลไดจากสถานีบริการน้ํามัน
ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทยซึ่งตั้งอยูในบริเวณโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา1 
หลังจากนั้น ก็เกิดความตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามารวมพัฒนาและนําไป
ทดสอบกับเครื่องยนต  

ใน พ.ศ. 2543 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยดําเนินการทดสอบการใชนํ้ามัน
แกสโซฮอลในรถยนต พบวานอกจากชวยลดมลพิษและประหยัดน้ํามันแลว ยังไมมีผลตอ
สมรรถนะของเครื่องยนตอีกดวย และในปเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีติเห็นชอบในหลักการ
ของโครงการผลิตแอลกอฮอลจากพืช2 เพ่ือนํามาใชประโยชนสําหรับทดแทนน้ํามัน โดยให

กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปแตงตั้งคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ∗ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี
ยังมีมติเห็นชอบแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชเอทานอลเปนพลังงาน 
โดยสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลขึ้นในประเทศ เพ่ือนํามาผลิต  

เปนน้ํามันแกสโซฮอล∗∗ และมีการจําหนายน้ํามันแกสโซฮอลที่สถานีบริการน้ํามันของ             

การปโตรเลียมแหงประเทศและสถานีบริการน้ํามันบางจาก∗∗∗ ซ่ึงนอกจากใชเพ่ือทดแทนน้ํามัน
ที่ตองนําเขาแลว ยังชวยยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งชวยลดมลพิษทางอากาศ
เพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอีกดวย 

                                          
1
ทวารัฐ สูตะบุตร.  (2549, มกราคม-มีนาคม).  “ปแหงพลังงานทดแทน,” Energy Plus.        

ฉบับที่ 9 : 9. 
2
กรมวิชาการเกษตร.  (2549).  จากมันสําปะหลัง...สูเอทานอล.  (ออนไลน). 
∗
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 

พ.ศ. 2543 โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน และผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนกรรมการและเลขานุการ 

∗∗
ปจจุบัน (พ.ศ.2549) มีโรงงานผลิตเอทานอลเดินระบบแลว 3 โรง คือ บริษัทพรวิไลอินเตอร

เนชั่นแนลกรุป เทรดดิ้ง จํากัด มีกําลังการผลิต 25,000 ลิตรตอวัน บริษัทไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)   
มีกําลังการผลิต 100,000 ลิตรตอวัน และบริษัทไทยอะโกร เอนเนอรจี จํากัด มีกําลังการผลิต 150,000 ลิตร
ตอวัน รวมแลวมีกําลังการผลิตทั้งหมด 275,000 ลิตรตอวัน 

∗∗∗
ปจจุบัน (พ.ศ. 2549) สถานีบริการน้ํามันที่จําหนายน้ํามันแกสโซฮอลมีหลายแหงมากขึ้น    

ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด ซึ่งเปนสถานีบริการน้ํามันของการปโตรเลียมแหง   
ประเทศไทย สถานีบริการน้ํามันบางจาก และสถานีบริการน้ํามันของบริษัททีพีไอ 
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2.5.5 การพัฒนาพลังงานทางเลือกหลัง พ.ศ. 2543 
2.5.5.1 พลังงานทางเลือกจากผลผลิตทางการเกษตร                 
หลังจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 4 ในชวง พ.ศ. 

2542-2543 เปนตนมา รัฐบาลใหความสนใจในการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามันอ่ืนเพ่ิม
มากขึ้น แหลงพลังงานที่รัฐบาลใหความสําคัญ คือ วัตถุดิบทางการเกษตรตางซึ่งประเทศไทยมี
ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานประเภทนี้ ตอมาเม่ือเกิดวิกฤตการณนํ้ามันอีกในกลาง        
พ .ศ . 2547 ที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกพุงสูงถึงบารเรลละ 50 ดอลลารสหรัฐฯ ทําให มี           
การพิจารณานําวัตถุดิบทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทดแทนมากขึ้น 

นํ้ามันแกสโซฮอลจึงเปนพลังงานที่รัฐบาลใหความสนใจอยางจริงจัง และ
สงเสริมใหมีการใชเพ่ิมมากขึ้น โดยใหมีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท และมี  
นํ้ามันแกสโซฮอลใหใช 2 ชนิด คือ นํ้ามันแกสโซฮอล 95 ใชแทนน้ํามันเบนซิน 95 และน้ํามัน
แกสโซฮอล 91 ใชแทนน้ํามันเบนซิน 911 รวมทั้งสนับสนุนใหมีการใชแกสโซฮอลกับรถยนตของ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพ่ือสงเสริมดานการตลาด และเพ่ือสรางความม่ันใจใหแก
ประชาชนผูใชนํ้ามันแกสโซฮอล นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหความสําคัญกับการนําไบโอดีเซลมาใช
ประโยชนเพ่ือทดแทนน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณการใชมากที่สุดดวยเชนกัน  

ไบโอดีเซล คือ การนําน้ํามันจากพืชซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตรมาผาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดวยแอลกอฮอลเพ่ือผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล2 สําหรับพืชที่มี
ศักยภาพเพียงพอเพื่อนํามาผลิตเปนไบโอดีเซลมากที่สุด คือ ปาลม เน่ืองจากเปนพืชยืนตน 
ในขณะที่พืชอ่ืน ๆ เปนพืชลมลุกซึ่งตองใชเงินทุนในการปลูกใหมทุกป ดังน้ัน ปาลมจึงมีราคาถูก
ที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืน  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงทดลองและผลิต         
ไบโอดีเซล โดยโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา รวมกับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
กลุมบริษัทแสงโสม กรมอูทหารเรือ และบริษัทราชาไบโอดีเซล เพ่ือดําเนินการสรางอาคารและ
อุปกรณผลิตไบโอดีเซลขึ้นในบริเวณงานทดลองผลิตภัณฑเชื้อเพลิงโครงการสวนพระองค    
สวนจิตรลดา เม่ือ พ.ศ. 25463  ตอจากนั้น โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ไดดําเนินการ
ผลิตไบโอดีเซล จนกระทั่งปจจุบัน (พ.ศ. 2549) มีกําลังการผลิตไบโอดีเซล 500 ลิตรตอสัปดาห4 

                                          
1
กระทรวงพลังงาน.  (2548).  รูเฟองเรื่องพลังงาน.  (ออนไลน). 

2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย.  (2547).  โครงการการศึกษาออกแบบ

การจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนํารองระดับชุมชน.  หนา 1. 
3
ทวารัฐ สูตะบุตร.  (2549, มกราคม-มีนาคม).  “ปแหงพลังงานทดแทน,” Energy Plus.        

ฉบับที่ 9 : 11. 
4
แหลงเดิม. 
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นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางก็ศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมี
การใชไบโอดีเซลมากขึ้น โดยกระทรวงพลังงานไดวางเปาหมายการพัฒนาและสงเสริมการใช 
ไบโอดีเซลใหเพ่ิมเปนวันละ 8.5 ลานลิตร ใน พ.ศ. 25551 ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ที่ประกาศใหเรื่องพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติ ซ่ึงในปจจุบัน (พ.ศ. 2549) มีการจําหนาย
นํ้ามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชยที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก โดยมีราคาจําหนายต่ํากวาน้ํามัน

ดีเซลปกติ 50 สตางคตอลิตร∗  
การใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล นอกจากเปนการสราง

ทางเลือกดานพลังงานใหแกประชาชน และตอบสนองตอนโยบายของรัฐในการใชพลังงาน
ทดแทนน้ํามันที่สามารถผลิตขึ้นไดเองภายในประเทศเพื่อลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
แลว ยังสามารถชวยเหลือและสรางรายไดใหแกเกษตรกรในดานผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้ง 
การใชไบโอดีเซลยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหมของเคร่ืองยนต จึงชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกและลดมลพิษทางอากาศไดอีกดวย 

2.5.5.2  พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ   
พลังงานทางเลือกอ่ืนที่รัฐบาลใหความสนใจและกําลังอยูในชวงของการศึกษา

คนควาถึงความเปนไปไดในการนํามาใชประโยชน คือ หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน และพลังงาน
นิวเคลียร ซ่ึงเปนพลังงานที่หลายประเทศสามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชยไดแลว 

หินน้ํามันและทรายน้ํามันสามารถนํามาสกัดเปนนํ้ามันดิบได และประเทศไทย
ก็มีแหลงหินน้ํามันและทรายน้ํามันอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศ แตการใชประโยชนจากหิน
นํ้ามันและทรายน้ํามันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากหลังการสกัดเปนน้ํามันดิบแลวจะมี
กากเหลือจํานวนมาก ซ่ึงตองมีการพัฒนานํากากที่เหลือน้ีไปใชประโยชนตอไปเพ่ือลดภาระ
คาใชจายในการกําจัดกากเหลานี้ทิ้ง 

สวนพลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานที่ไดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียรที่เกิดจาก
การแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุเชื้อเพลิง เชน ธาตุยูเรเนียม และใหพลังงานความรอน
มหาศาลซึ่งสามารถนําไปผลิตไฟฟาได ขอดีของการใชพลังงานนิวเคลียร คือ ไมมีปญหา
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ รวมทั้งไมมีการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนปญหาหลักของการใช
นํ้ามัน อยางไรก็ตาม การใชพลังงานนิวเคลียรก็มีปญหาตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชสารรังสี 
ซ่ึงตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสําหรับควบคุมและปองกันการรั่วไหลของสารรังสี2

                                          
1
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน.  (2549).  พลังงานไบโอดีเซล.  (ออนไลน). 
∗
สถานีบริการน้ํามันบางจากที่จําหนายน้ํามันไบโอดีเซล มีทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม 
2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  พลังงานและทางเลือกการใช

เชื้อเพลิงของประเทศไทย.  หนา 7.  
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาการกําจัดกากนิวเคลียรที่ตองมีการควบคุมไมใหสงผลตอสิ่งแวดลอม
โดยรอบ เน่ืองจากสารเหลานี้มีคาทางรังสีสูงและคงสภาพอยูเปนเวลานานนับเปนพันๆ  ลานป1   

ถึงแมวารัฐบาลใหความสนใจตอการนําพลังงานนิวเคลียรมาผลิตไฟฟา      
แตการสํารวจแหลงเชื้อเพลิงยูเรเนียมในประเทศไทยก็ยังไมมีการสํารวจอยางจริงจัง และ
ประเทศไทยยังไมมีศักยภาพในดานความรูความสามารถและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
ควบคุมการใชพลังงานนิวเคลียรใหเกิดประโยชนตอประเทศได อีกทั้งยังขาดงบประมาณสําหรับ
การสรางโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่ตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาที่
ใชพลังงานอ่ืน 

2.6 การอนุรักษพลังงานน้ํามัน 
การรวมมือกันอนุรักษพลังงานน้ํามันดวยการลดปริมาณการใชนํ้ามันในประเทศ เปน

การแกไขปญหาน้ํามันที่สําคัญและจําเปนมากที่สุดสําหรับประเทศไทย เน่ืองจากการพัฒนาและ
ใชพลังงานทดแทนในประเทศยังมีปริมาณไมมากพอที่จะสามารถลดการนําเขาน้ํามันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รัฐบาลจึงใชมาตรการหลายประการเพื่อรณรงคใหประชาชนรวมมือกันลดการใช
นํ้ามันในสวนที่ไมจําเปนลง  เพ่ือสรางนิสัยหรือวัฒนธรรมการประหยัดการใชพลังงานขึ้นใน
สังคมไทย อันจะสงผลถึงปริมาณการใชนํ้ามันในระยะยาวที่จะสามารถลดลงไดอยางตอเน่ือง 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแหงชาติ มีหน าที่ รับผิดชอบใน             
การดําเนินการรณรงคใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการใชนํ้ามัน และพยายามสราง
ทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชนํ้ามันของประชาชน เพ่ือใหเกิดการใชนํ้ามันอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการเผยแพรวิธีการใชนํ้ามันอยางงาย ๆ ที่ปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน 
จัดทําโครงการพลังงานหารสอง  และจัดใหมีการประกวดการอนุรักษพลังงานระหวางจังหวัด 
และโรงเรียน2 เพ่ือใหเกิดความเขาใจวาการรวมมือกันลดการใชนํ้ามันรวมทั้งการอนุรักษ
พลังงานเปนหนาที่ของทุกคน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการผลิตอุปกรณเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาที่
มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง และเผยแพรใหประชาชนหันมาใชอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาดังกลาวใหเพิ่มขึ้น3 นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับปรุงระบบการจราจรใหคลองตัว
มากขึ้นเพ่ือลดการเผาผลาญน้ํามันบนทองถนน และปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใหตอบสนอง
ความตองการของประชาชนที่หลากหลาย เพ่ือลดจํานวนการใชรถยนตสวนตัวดวยการเพิ่ม

                                          
1
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542).  พลังงานและทางเลือกการใช

เชื้อเพลิงของประเทศไทย.  หนา 7.   
2
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน.  (ม.ป.ป.).  แผนอนุรักษพลังงาน และแนวทาง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญการใชจายเงินของกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานในชวง
ปงบประมาณ 2543-2547.  หนา 39. 

3
แหลงเดิม.  หนา 87. 
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ทางเลือกใหมในการเดินทางใหแกประชาชน คือ รถไฟฟาบีทีเอส และรถไฟฟามหานคร ซ่ึงเปด
บริการตั้งแต พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2547 ตามลําดับ 

แมวารัฐบาลไดวางมาตรการแกไขปญหาน้ํามันระยะยาวไวหลายประการ โดยเฉพาะ
การพัฒนาแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาการใชพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพ่ือลด
การพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ  แตแหลงนํ้ามันและกาซธรรมชาติของประเทศก็มีอยู      
อยางจํากัด และการใชพลังงานทดแทนชนิดอ่ืนก็ยังมีไมมากนักเม่ือเทียบกับการใชนํ้ามัน           
เม่ือประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้น ทําให
ประเทศไทยยังคงนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในปริมาณสูงทุกป ดังน้ัน ประเทศไทยจึงยังคง
ไดรับผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันที่ไมมีเสถียรภาพอยูเชนเดิม อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่
ประเทศไทยไดรับมีไมมากนักเม่ือเทียบกับในอดีตที่ผานมา เน่ืองจากมาตรการแกไขปญหา
นํ้ามันระยะยาวทําใหประเทศไทยสามารถลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศลง โดยเพิ่ม
สัดสวนการใชนํ้ามันจากแหลงภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



บทที่ 5 
บทสรุป 

 
นํ้ามันเปนพลังงานที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก รวมทั้งจําเปน

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย แตนํ้ามันเปนพลังงานที่มีปริมาณจํากัด คือ เม่ือใชหมดไปแลวจะไม
สามารถหามาทดแทนไดทัน  อีกทั้งเปนพลังงานที่มีปริมาณสํารองสูงในเฉพาะบางภูมิภาคของ
โลกเทานั้นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปริมาณน้ํามันที่มีอยูอยางจํากัดจึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการใชนํ้ามันของโลกที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองได ประกอบกับ
สภาพเหตุการณทางการเมืองของประเทศผูผลิตนํ้ามันไมมีความมั่นคงและเกิดความวุนวายอยู
บอยครั้ง จนกระทบตอปริมาณการผลิตน้ํามันที่ออกสูตลาดโลก สงผลใหเกิดการขาดแคลน
นํ้ามันและน้ํามันมีราคาสูงขึ้นอยางมาก ปญหาเหลานี้รุนแรงจนกลายเปนวิกฤติการณนํ้ามันซึ่ง
เกิดขึ้นหลายครั้ง และมีผลกระทบแตกตางกันไปในแตละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการใช
นํ้ามัน ความสามารถในการจัดหาน้ํามัน และการแกไขปญหาน้ํามันของประเทศนั้น ๆ 

นับตั้งแตที่ประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ปริมาณความตองการใชนํ้ามันก็เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2504 เปนตนมา อีกทั้งการนําเทคโนโลยี
ตาง ๆ เขามาใชเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมของประเทศ ทําใหมีการใชนํ้ามัน
มากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีแหลงน้ํามันสํารองคอนขางจํากัด ไมสามารถพึ่งพานํ้ามัน
จากแหลงภายในประเทศไดเพียงทางเดียว ดังน้ัน ในแตละปจึงตองนําเขาทั้งนํ้ามันดิบและ
นํ้ามันสําเร็จรูปจากตางประเทศในปริมาณสูง การพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศเปนหลัก สงผล
ใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันเปนครั้งแรกในชวง พ.ศ. 2516-2517 
สาเหตุของวิกฤติการณนํ้ามันมาจากการดําเนินนโยบายขององคการโอเปก ซ่ึงเปนเหตุการณ
ภายนอกประเทศที่รัฐบาลไทยไมสามารถควบคุมได เม่ือประกอบกับปริมาณการใชนํ้ามันใน
ภาคการผลิตของประเทศไทยยังคงสูงขึ้นโดยตลอด อีกทั้งภาคการบริโภคของประชาชนก็ยังคง
ใชนํ้ามันและไฟฟากันอยางฟุมเฟอย ทําใหจนถึง พ.ศ. 2543 ประเทศไทยตองประสบกับ
วิกฤติการณนํ้ามันอีก 3 ครั้งตอมา คือ ครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2522-2523 ครั้งที่ 3 ในชวง    
พ.ศ. 2533-2534 และครั้งที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2542-2543 

ผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันที่ประเทศไทยไดรับแตละครั้งเปนไปอยางกวางขวาง 
เน่ืองจากกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่
สําคัญ คือ ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้นจากตนทุนน้ํามันที่เพ่ิมขึ้น และการขาด
ดุลการคาระหวางประเทศ ความเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจสงผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงสภาพ
สังคมที่มีการชุมนุมประทวงเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหาอันเนื่องมาจากความเดือดรอน
ทางเศรษฐกิจ และทําใหประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดการประหยัด
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นํ้ามันและไฟฟาตามมาตรการแกไขปญหาน้ํามันของรัฐบาล ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองดังกลาว เปนแรงกดดันตอการบริหารประเทศของรัฐบาลจนขาด
เสถียรภาพทางการเมือง 

นอกจากสถานการณนํ้ามันของโลกและนโยบายน้ํามันขององคการโอเปกซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกประเทศแลว ยังมีปจจัยภายในประเทศอีกหลายประการที่ทําใหประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤติการณน้ํามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 อยางรุนแรงและกวางขวาง  

ประการที่หน่ึง ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศไมไดสงเสริมใหมีการประหยัด  
นํ้ามันในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุมราคาน้ํามันในประเทศ ดวยการปรับราคา
จําหนายปลีกน้ํามันใหเพ่ิมขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 
โดยจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชสําหรับรักษาระดับราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศ  
ทั้งนี้ เ พ่ือไมใหราคาน้ํามันสูงจนกระทบตอคาครองชีพของประชาชน อันเปนผลเสียตอ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล การแกไขปญหานํ้ามันดังกลาวเปนไปเพื่อเหตุผลทาง
การเมืองมากกวาที่จะสะทอนตนทุนนํ้ามันที่แทจริง เม่ือราคาน้ํามันต่ํากวาความเปนจริงทําใหมี
การบริโภคน้ํามันอยางฟุมเฟอย และไมชวยสงเสริมวัฒนธรรมการประหยัดน้ํามันในสังคมไทย
อยางจริงจัง  

ประการที่สอง ลักษณะการใชนํ้ามันของประเทศไทยอยูในภาคการคมนาคมขนสงมาก
ที่สุด รองลงมา คือ การใชสําหรับผลิตไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ัน เม่ือรัฐบาลปรับเพ่ิม
ราคาจําหนายปลีกน้ํามันในประเทศใหเพ่ิมขึ้น ผูประกอบการตางๆ ก็ยอมมีรายจายเพิ่มขึ้น 
ภาระดานน้ํามันจึงถูกผลักไปใหผูบริโภค สงผลใหคาใชจายในการครองชีพสูงขึ้น นอกจากนี้ 
การที่รัฐบาลกําหนดราคาจําหนายปลีกน้ํามันเบนซินใหมีราคาสูงกวาน้ํามันดีเซลและตรึงราคา
นํ้ามันดีเซลไวไมใหสูงเทากับราคาที่แทจริง เพราะเห็นวาผูใชนํ้ามันเบนซินสวนใหญเปนผูมี
รายไดสูงน้ัน สงผลใหในชวงที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นํ้ามันประเภทที่ขาด
แคลนมากที่สุด คือ นํ้ามันดีเซล เน่ืองจากมีราคาถูกเม่ือเทียบกับนํ้ามันเบนซิน 

ประการที่สาม ประเทศไทยไมมีแหลงนํ้ามันที่มีปริมาณมากพอที่จะนํามาผลิตในเชิง
พาณิชยได  อีกทั้งโรงกลั่นน้ํามันในประเทศก็มีกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการใชใน
ประเทศ ทําใหประเทศไทยตองนําเขาทั้งนํ้ามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศใน
ปริมาณสูง จนเกิดปญหาตอดุลการคาระหวางประเทศ   

ดวยปจจัยดังกลาวขางตน ทําใหวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2516-2523 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาน้ํามันมากที่สดุ 
นอกจากนี้ แนวทางที่รัฐบาลนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาก็ไมไดบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้น แตกลับสงผลกระทบใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา กลาวคือ การปรับขึ้นราคาจําหนายปลีก
นํ้ามันในประเทศเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํามัน ทําใหคาครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น
อยางมาก และยังกลายเปนแรงกดดันตอการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาล     
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พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ที่ประสบกับปญหาน้ํามันรุมเราหลายประการจนกระทั่งขาด
เสถียรภาพทางการเมือง 

จากผลกระทบของวิกฤติการณนํ้ามันในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2523 น้ัน ทําให
รัฐบาลในเวลาตอมาพยายามดําเนินนโยบายแกไขปญหาน้ํามันระยะยาวอยางจริงจังมากขึ้น 
เพ่ือลดปจจัยที่จะสงผลใหประเทศไทยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันอยางรุนแรง 
ดังเชนในอดีต นโยบายระยะยาวที่สําคัญ คือ การเรงสํารวจหาแหลงนํ้ามันในประเทศ และ   
การขยายกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันเดิม รวมทั้งอนุมัติใหจัดสรางโรงกลั่นน้ํามันแหงใหม
เพ่ิมเติม ทั้งน้ีเพ่ือใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางดานพลังงานไดมากขึ้น นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากพลังงานประเภทอื่นเพ่ือทดแทนการใชนํ้ามัน 
พลังงานดังกลาว คือ กาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังงานหมุนเวียน ทั้งแสงอาทิตย ลม และนํ้า 
รวมทั้งรัฐบาลยังสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานดวยการรณรงคใหประชาชนรูจักใชนํ้ามันและ
ไฟฟาอยางประหยัดและใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ดังน้ัน สัดสวนการพึ่งพานํ้ามันจาก
ตางประเทศจึงคอย ๆ ลดลงนับตั้งแต พ.ศ. 2524 เปนตนมา เน่ืองจากประเทศไทยสามารถนํา
นํ้ามันจากแหลงภายในประเทศมาผลิตไดมากขึ้น และยังสามารถกระจายการใชพลังงาน
ทดแทนอื่นมากขึ้นดวย ดังนั้น เม่ือประเทศไทยตองประสบกับวิกฤติการณนํ้ามันอีก 2 ครั้ง 
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2533-2543 ผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจึงไมรุนแรงเทากับ 2 ครั้งแรก 

อยางไรก็ตาม แมวา ใน พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดเปลี่ยนแปลงนโยบายราคาน้ํามันดวย
การยกเลิกการควบคุมราคาจําหนายปลีกน้ํามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกาด และนํ้ามันเตา 
แตกระนั้นราคาน้ํามันก็ยังไมสามารถลอยตัวเสรีไดทั้งหมด เน่ืองจากยังมีกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือพยุงราคากาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม ดังน้ัน ราคาน้ํามันในประเทศจึงยังไมสามารถ
สรางนิสัยการประหยัดน้ํามันใหกับประชาชนไดอยางแทจริง สงผลใหการรณรงคขอ         
ความรวมมือจากภาครัฐเพ่ือสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมในการอนุรักษพลังงานใหแกประชาชน
ผานโครงการประหยัดพลังงานและสื่อโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนไมไดผลเทาที่ควร แสดงใหเห็น
วา การพยุงราคาน้ํามันโดยใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไมสามารถใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาน้ํามันในอนาคตได 

นอกจากนี้ การใชประโยชนจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนก็มีไม
มากนักเม่ือเทียบกับการใชนํ้ามัน เน่ืองจากมีขอจํากัดในดานเทคโนโลยี อีกทั้งยังไมสะดวก
เทากับการใชนํ้ามัน การพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนในประเทศจึงยังไมสามารถชวยลดปญหา
การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศไดทั้งหมด เพราะฉะนั้น ปญหาจากวิกฤติการณนํ้ามันจึงไม
สามารถแกไขไดอยางถาวร กอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
วนเวียนในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในอดตี  

ในอนาคต นอกจากการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามันแลว การสรางนิสัยและ
วัฒนธรรมการประหยัดน้ํามันใหเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางตอเน่ือง ก็เปนแนวทางหนึ่งที่จําเปน      
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อยางมากสําหรับประเทศไทยที่มีงบประมาณและเทคโนโลยีในการพัฒนาแหลงน้ํามันและ    
กาซธรรมชาติจํากัด ประกอบกับการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอื่นที่ยังอยูในระหวาง       
การทดลองและศึกษาคนควาเพื่อนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น ยังไมสามารถ
นํามาใชทดแทนน้ํามันที่มีปริมาณความตองการสูงขึ้นไดทัน ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนตองรณรงค
สรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษพลังงานน้ํามัน และตระหนักถึง
ผลเสียจากการบริโภคน้ํามันอยางฟุมเฟอย จนตองสูญเสียเงินตราตางประเทศในการนําเขา
นํ้ามันอยางมหาศาล 

นอกจากนี้ ในชวงวิกฤติการณนํ้ามันแตละคร้ังที่ผานมา แมวารัฐบาลไดใชวิธีการ
บังคับและรณรงคใหประชาชนประหยัดน้ํามัน แตก็เปนเพียงมาตรการในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 
เม่ือสถานการณนํ้ามันบรรเทาลง รัฐบาลก็ผอนคลายมาตรการดังกลาว ทําใหกระแสการตื่นตัว
ในการประหยัดน้ํามันเกิดขึ้นในสังคมไทยเฉพาะในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น และไม
สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ํามันใหประหยัดอยางถาวร  

ดังนั้น สิ่งสําคัญสําหรับการกําหนดนโยบายน้ํามันในระยะยาว คือ การพัฒนา     
แหลงนํ้ามันและแหลงพลังงานทดแทนน้ํามันอ่ืน ๆ ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ     
การบริโภคนํ้ามันของคนในสังคม ซ่ึงตองอาศัยการรณรงคและการประชาสัมพันธผานโครงการ
ประหยัดพลังงานตาง ๆ อยางตอเน่ือง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทั้งดานแหลงพลังงาน
ทดแทน และสรางจิตสํานึกใหคนไทยในสังคมตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันใน           
การประหยัดการใชนํ้ามันอยางจริงจัง เพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤติการณนํ้ามันที่อาจจะ    
เกิดขึ้นอีกในอนาคต 

 
 



 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 

เอกสารชั้นตน 
 
เอกสารชั้นตนที่ยังไมไดตีพิมพ 
 
กรมการคาภายใน.  กองรักษาสิทธิประโยชนผูบริโภค.  (2542, 1 ตลุาคม).  สรุปผลกระทบจาก

การปรับราคาน้ํามันเชื้อเพลงิตอราคาสินคา.   
กระทรวงกลาโหม.  (2512, 10 มีนาคม).  กห. 0205/5821  เรื่อง การขยายกําลังการผลิต        

โรงกลั่นน้ํามันบางจาก.   
______.  (2516, 13 กรกฎาคม).  กห. 0501/1077 เรือ่ง โครงการตรึงราคาน้ํามันระยะยาว.   
______.  (2519, 15 มีนาคม).  กห. 0505/5727 เรื่อง นโยบายน้ํามัน.   
กระทรวงการคลัง.  (2502).  โรงกลั่นน้ํามันบางจาก.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.        

เลขที่ กค. 1.2.4.1/2.   
______.  (2507).  โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.                  

เลขที่ กค. 1.2.4/1.   
______.  (2520, 4 สิงหาคม).  กค. 0304/20993  เรื่อง นโยบายน้ํามัน.   
______.  (2522, 26 กุมภาพันธ).  กค. 0304/5764 เรือ่ง กองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง. 
______.  (2524, 30 มีนาคม).  กค. 0302/10199  เรื่อง ปญหาราคาของพลังงาน.   
______.  (2534, 21 มกราคม).  กค. 0302/2709  เรื่อง ผลกระทบของสงครามอาวเปอรเซียตอ

เศรษฐกิจไทย.   
กระทรวงการตางประเทศ.  (2489-2500).  การยกเลิกขอผูกพันกับบริษัทคาน้ํามันตางประเทศ.  

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ กต. 70.4/1.   
กระทรวงคมนาคม.  (2516, 26 มิถุนายน).  คค. 0100/144 เรื่อง การใชและประหยัดพลังงาน

ของประเทศ.   
______.  (2526, 8 เมษายน).  คค. 0205/3813 เรื่อง นโยบายมาตรการประหยัดพลังงานใน

ภาคการขนสง.   
กระทรวงพาณิชย.  (2522, 27 กุมภาพันธ).  พณ. 0501/026 เรื่อง การขาดแคลนน้ํามัน

เชื้อเพลิงในประเทศ.   
กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2497).  กรมโลหกิจ.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.              

เลขที่ อก. 0201.4/4.   



 169 

กระทรวงอุตสาหกรรม.  (2521, 25 พฤษภาคม).  อก. 0100/91 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการ
ประหยัดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลงิ ของคณะทํางานวางมาตรการประหยัด
การใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2522ก, 26 กุมภาพันธ).  อก. 0100/35 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการประหยัด  
การใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิ ของคณะทํางานวางมาตรการประหยัดการใช
พลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2522ข, 13 มีนาคม).  อก. 0100/46 เรื่อง ปรับปรุงมาตรการปองกันการขาดแคลน
นํ้ามัน. 

______.  (2522ค, 18 กรกฎาคม).  อก. 0100/122 เรือ่ง มาตรการการประหยัดการใชพลังงาน
และน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการการประหยัดการใชพลังงานและ
นํ้ามันเชื้อเพลงิ.   

______.  (2522ง, 21 พฤศจิกายน).  อก. 0100/219 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมการวางมาตรการ
ประหยัดการใชพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลงิ.   

______.  (2523ก, 7 มกราคม).  อก. 0100/4 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกบัมาตรการประหยัดการใช
พลังงานและน้ํามันเชื้อเพลงิของคณะกรรมการวางมาตรการประหยดัการใชพลังงาน
และน้ํามันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 2 .   

______.  (2523ข, 28 พฤศจิกายน).  อก. 0100/669  เรื่อง การประหยัดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง.   
คณะอนุกรรมการนโยบายปโตรเลียม.  (2532, 4 กรกฎาคม).  นร(สพง.2) 8394/2532 เรื่อง  

การเพิ่มกําลังกลั่นปโตรเลียม. 
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย.  (2517, 25 มีนาคม).  หนังสือที่ 60/2517 เรื่อง ขอให

พิจารณาชวยเหลือแกไขความเดือดรอนใหชาวประมง.   
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ.  (2542, 4 ตุลาคม).  นร (กพช.) 0904/2541 

เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 4-2542 (ครัง้ที่ 70).   
สํานักงานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ.  (2517, 7 พฤษภาคม).  หนังสือที่ 

56/2517 เรื่อง ปญหาน้ํามัน. 
สํานักงานพลังงานแหงชาติ.  (2517, 18 มีนาคม).  สร. 1302/3485 เรื่อง การปรับปรุงอัตรา    

คาไฟฟา. 
สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2476).  นํ้ามันเชื้อเพลิง.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ (2) 

สร. 0201.16/2/3.   
______.  (2489-2496).  การขายสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยของกรมเชื้อเพลิงใหแก

บริษัทอังกฤษ– อเมริกา  ซ่ึงกลับมาทําการคาน้ํามันในประเทศไทย.                
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ (3) สร. 0201.35.1/19.   
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สํานักนายกรัฐมนตรี.  (2493).  กลาโหมสรางถังเก็บนํ้ามัน.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
เลขที่ สร. 0201.35.1/23.   

______.  (2499-2500).  การเลิกสัญญากับบริษทัน้ํามันตางประเทศ (Stand Vacuum Oil, 
Shell etc.)  การแกไขสัญญากับบริษทัคาน้ํามันตางประเทศเกี่ยวกบัการลงทุนการเชา
ที่ดินการคา.  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ สร. 0201.35.1/38.   

______.  (2520, 19 กันยายน).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 178/2520 เร่ือง  การกําหนดใหผูคา
นํ้ามันสงเงินเขากองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลงิและการจายเงินชดเชยใหแก
ผูคาน้ํามัน. 

______.  (2522, 30 มีนาคม).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่1/2522 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไข
และปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชือ้เพลิง.   

______.  (2524, 30 มีนาคม).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่4/2524 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไข
และปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชือ้เพลิง.   

______.  (2525,15 กรกฎาคม).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2525 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง. 

______.  (2526,14 กุมภาพันธ).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  3/2526 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2534,17 มกราคม).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที ่ 2/2534 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2535, 20 กุมภาพันธ).  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  1/2535 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2542, 30 มีนาคม).  คําสั่งนายกรัฐมนตร ีที ่ 2/2542 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.   

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2517, 28 มีนาคม).  สร. 0202/4496 เรื่อง ขอใหพิจารณา
ชวยเหลือแกไขความเดือดรอนของชาวประมง.   

______.  (2519, 28 ธันวาคม).  สร. 0203/21022  เรื่อง การใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง.   

______.  (2522ก, 3 พฤษภาคม).  สร. 0202/ว.79 เรือ่ง การปองกันการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง.   

______.  (2522ข, 28 กุมภาพันธ).  สร. 0202/ว.30 เรือ่ง การปองกันการขาดแคลนน้ํามัน. 
______.  (2523, 10 มกราคม).  สร. 0202/286 เรื่อง ขอเสนอเกี่ยวกับมาตรการประหยัดการใช

พลังงานและน้ํามันเชื้อเพลงิของคณะกรรมการวางมาตรการประหยดัการใชพลังงาน
และน้ํามันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 2.   
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (2534, 25 มกราคม).  นร 0202/ว(ล)1172 เรื่อง ผลกระทบของ
สงครามในตะวันออกกลางตอเศรษฐกิจไทย. 

 

เอกสารชั้นตนที่ตพีิมพแลว 
 
บัญชีประมวลขาวเหตกุารณสําคัญ 
การขาดแคลนขาว สินคาราคาแพง และการกักตุนสินคาเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.            

(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2517).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
เลขที่ ก/ป6/2517/17. 

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  
(2518).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ ก/ป6/2518/6. 

การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ํามัน : การซื้อนํ้ามันจากตางประเทศ.       
(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2518).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
เลขที่ ก/ป6/2518/7. 

การซื้อนํ้ามันจากตางประเทศ.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2519).               
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ ก/ป6/2519/9. 

นํ้ามันขาดแคลนและการขึน้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  
(2516).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ ก/ป6/2516/6. 

นํ้ามันขาดแคลนและการขึน้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง : การติดตอซ้ือนํ้ามันดิบจากตางประเทศ.  
(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
เลขที่ ก/ป6/2516/7. 

นํ้ามันขาดแคลนและการขึน้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง : การรณรงคเพ่ือประหยัดการใชนํ้ามัน.   
(บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2516).  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
เลขที่ ก/ป6/2516/8. 

นํ้ามันขึ้นราคาและมาตรการประหยัดน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2520).  
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ ก/ป6/2520/29.   

นํ้ามันและการขึ้นราคาน้ํามัน.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ).  (2519).                
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ ก/ป6/2519/6. 

ปญหาของชาวประมงเนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา.  (บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคญั).  (2517).  
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ภาคผนวก ก 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ สลร. 1/2517 

เรื่อง การใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกนั 
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 
เพ่ือประโยชนในการแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง อาศัยอํานาจตาม

มาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 
นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งกําหนดมาตรการ ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ใหผูเกี่ยวของทุกฝายในกิจการตามที่กลาวในขอน้ี ปฏิบัติดังน้ี 
   (1)  หามใชไฟฟาในการโฆษณาสินคา เวนแตปายชื่อราน 
   (2)  หามฉายภาพยนตรกอนเวลา 14.00 นาฬิกา และหลังเวลา 22.00 นาฬิกา 

ในวันธรรมดา เฉพาะวันหยุดราชการใหฉายภาพยนตรไดตั้งแตเวลา 12.00 นาฬิกา และหาม
ฉายภาพยนตรหลังเวลา 22.00 นาฬิกา 

   (3)  หามสถานอาบ อบ นวด เปดบริการในวันธรรมดา กอนเวลา 16.00 
นาฬิกา เฉพาะวันหยุดราชการใหเปดไดตามปกติ 

ขอ 2  ใหปฏิบัติการตามคําสั่งน้ีทั่วพระราชอาณาจักร 
ขอ 3  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา      

เปนตนไป 
 

                                                        สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 2517 
        
                                                               สัญญา ธรรมศักดิ ์
                                                                 นายกรัฐมนตร ี
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 91 ตอนที่ 2  ลงวันที่ 2 มกราคม 2517       

หนา 1-2 
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ภาคผนวก ข 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ สลร. 2/2517 

เรื่อง การใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกนั 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 

เพ่ือประโยชนในการแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 4 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งกําหนดมาตรการดังตอไปน้ี 

ขอ 1  หามมิใหสถานบริการตามความในมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติ       
สถานบริการ พ.ศ. 2509  ซ่ึงไดแกสถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่   
ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ เปดทําการในวันอาทิตยตั้งแตเวลา 01.00 นาฬิกา ถึงเวลา      
24.00 นาฬิกา 

ขอ 2  ใหปฏิบัติตามคําสั่งน้ีทั่วพระราชอาณาจักร 
ขอ 3  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2517 เปนตนไป 

 
                                                          สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2517 
        
                                                                 สัญญา ธรรมศักดิ์ 
                                                                   นายกรัฐมนตรี 
 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 91 ตอนที่ 4  ลงวันที่ 8 มกราคม 2517       

หนา 35. 
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ภาคผนวก ค 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ สลร. 49/2517 

เรื่อง การใชมาตรการเพื่อแกไขและปองกนั 
การขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 

ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 1/2517 ลงวันที่ 2 มกราคม 2517 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 18/2517 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2517 เร่ือง การใชมาตรการ
เพ่ือแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น เน่ืองจากสถานการณนํ้ามันในปจจุบัน  
ดีขึ้น สมควรผอนผันการใชไฟฟาของประชาชน อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งไว
ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ใหยกเลิกความใน (1) ของขอ 1 แหงคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 1/2517     
ลงวันที่ 2 มกราคม 2517 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 18/2517 ลงวันที่   
5 กุมภาพันธ 2517 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(1) หามใชไฟฟาในการโฆษณาสินคากอนเวลา 19.00 นาฬิกา และหลังเวลา 22.00 
นาฬิกา 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการใชไฟฟาในการโฆษณาปายชื่อรานไมเกินหน่ึง
ปาย และปายชื่อภาพยนตรที่โรงภาพยนตรไมเกินหนึ่งปาย” 

ขอ 2  ใหยกเลิกความใน (2) ของขอ 1 แหงคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 1/2517     
ลงวันที่ 2 มกราคม 2517 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 18/2517 ลงวันที่   
5 กุมภาพันธ 2517 
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ขอ 3  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เปนตนไป 

 
                                                      สั่ง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2517 
         
                                                              สัญญา ธรรมศักดิ์ 
                                                                นายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 91 ตอนที่ 149 ลงวนัที่ 6 กันยายน  2517    

หนา 1-2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

199 

ภาคผนวก ง 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ สร. 0201/9 

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
_______________ 

 
โดยที่ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงมีอยู และกลุมประเทศผูสงปโตรเลียม

ออกไดประกาศขึ้นราคาน้ํามันในป พ.ศ. 2522 รวม 4 ครั้ง และในปตอ ๆ ไปอาจมีการประกาศ
ขึ้นราคาน้ํามันดิบในทํานองนี้อีก ในการนี้รัฐบาลจําเปนตองปรับราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศใหสอดคลองกับตนทุนน้ํามันดิบรวมทั้งนํ้ามันเชื้อเพลิงสําเร็จรูปที่นําเขา มิฉะนั้น จะไมมี
ผูคาน้ํามันรายใดยอมขาดทุนนําเขามาจําหนายในราชอาณาจักร อยางไรก็ดี การปรับราคาขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงหลายครั้งในปเดียวกัน ยอมจะกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน เพราะ
เม่ือกลุมประเทศผูสงปโตรเลียมออกประกาศขึ้นราคา ก็จะมีการกักตุนน้ํามันเชื้อเพลิงไวจนกวา
รัฐบาลจะประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนที่เดือดรอนกันทั่วไป ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงครั้งหน่ึงใหมี
กําหนดเวลานานพอสมควร คือ จะตองกําหนดราคาใหใกลเคียงกับราคาที่จะเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  
ตลอดป เม่ือกระทําดังนี้แลว ในระยะแรกราคาเฉลี่ยที่กําหนดนี้จะสูงกวาราคาที่เปนจริงบาง   
แตรัฐบาลจะกําหนดใหโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรหรือผูนําเขา แลวแตกรณี สงเงินสวนเกิน
น้ีเขาเปนกองทุน และตอมาในระยะหลังเม่ือราคาที่เปนจริงขึ้นสูงกวาราคาที่กําหนดไว รัฐบาลจะ
เอาเงินจากกองทุนดังกลาวชดเชยใหโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรหรือผูนําน้ํามันเขาเพื่อมิให
ตองขึ้นราคาขายปลีก การกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในลักษณะเชนนี้ จะชวยรักษาระดับราคา
ขายหลีกน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยูคงที่นานกวาที่จะปรับปรุงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่มีการขึ้น
ราคาน้ํามันดิบ ซ่ึงจะชวยบรรเทาความสับสนและความเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน
ภายหลังการปรับปรุงราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 

และโดยที่สมควรชดเชยราคาน้ํามันเตาใหแกองคการเชื้อเพลิงสําหรับนํ้ามันเตาที่
จําหนายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพ่ือมิใหองคการเชื้อเพลิงตองขึ้นราคาน้ํามัน
เตาซึ่งจะทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตองขึ้นราคากระแสไฟฟา อันจะเปนผลเพิ่ม
ความเดือดรอนแกโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนอีก 

นอกจากนี้ สมควรรวมกองทุนตาง ๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้นแลวเขาเปนกองทุนเดียวกัน 
เพ่ือใหสอดคลองกับเหลักเกณฑในการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นใหมในโอกาส
เดียวกันน้ีดวย 
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ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งกําหนดมาตรการแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ในคําสั่งน้ี 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งน้ี 
“นํ้ามันเชื้อเพลิง” หมายความวา น้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา และ

นํ้ามันที่คลายกัน หรือนํ้ามันสําหรับเครื่องยนตที่คลายกัน และหมายความรวมถึงกาซหุงตมและ
ยางมะตอยดวย 

ขอ 2  ใหจัดตั้งกองทุน เรียกวา “กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง” ประกอบดวยเงินดังตอไปน้ี 
(1)  เงินที่ผูมีหนาที่สงเขากองทุนตามคําสั่งน้ี 
(2)  เงินที่โอนมาตามขอ 3 และขอ 4 
(3)  เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนคราว ๆ (ถามี) 
(4)  เงินที่โอนมาจากกองทุนอ่ืน (ถามี) 
ขอ 3  ใหยกเลิกกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่ง

นายกรัฐมนตรี ที่ 178/2520 ลงวันที่ 19 กันยายน 2520  และโอนเงินที่เหลือจากการจายชดเชย
ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามคําสั่งดังกลาวเขากองทุน 

ในกรณีที่กองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีเงินไมพอจายใหแกผูมีสิทธิตาม
คําสั่งดังกลาว ใหปลัดกระทรวงการคลังหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย โอนเงินจาก
กองทุนน้ีใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจายใหผูมีสิทธิน้ันดวย 

ขอ 4  ใหยกเลิกกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ)        
ที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2521 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 และโอนเงินที่เหลือ
จากการจายชดเชยใหแกผูมีสิทธิไดรับคามคําสั่งดังกลาวเขากองทุน 

ขอ 5  ใหองคการเชื้อเพลิงสงเงินกําไรที่ไดจากการขายน้ํามันดิบเซงลีที่ซ้ือจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน เฉพาะที่นําเขาในป 2522 ซ่ึงหักภาษีเงินไดแลวเขากองทุน 

ขอ 6  ใหกระทรวงการคลังกําหนดราคาน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล และ
นํ้ามันเตา ณ โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักร ที่ใชเปนเกณฑในการกําหนดราคาขายปลีกน้ํามัน
ดังกลาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2522 

ขอ 7 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีกําหนดราคาขายปลีกยางมะตอย ใหกระทรวงการคลัง
กําหนดราคายางมะตอย ณ โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรโดยยังไมรวมภาษีอากรที่ใชเปน
เกณฑในการกําหนดราคาขายปลีกยางมะตอยนั้น 

ขอ 8  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดิบที่นําเขา อันเปนผลทําใหกระทรวง
อุตสาหกรรมตองกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นนํ้ามันในราชอาณาจักรแลวให
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กระทรวงอุตสาหกรรมแจงราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรที่กําหนดขึ้น
ใหมใหกระทรวงการคลังทราบ 

ขอ 9  ในกรณีที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามขอ 6 หรือขอ 7 
แลวแตกรณี สูงกวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจงใหกระทรวงการคลังทราบ
ตามขอ 8 ใหถือราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงการคลังกําหนดตามขอ 6 หรือขอ 7 เปนราคา
ขายสง ณ โรงกลั่นนํ้ามันในราชอาณาจักรโดยยังไมรวมภาษีอากร และให 

(1)  ผูผลิตและจําหนายน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันที่
คลายกันจากโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรเพ่ือใชในราชอาณาจักร สงเงินเขากองทุนตาม
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร 

(2)  ผู นําน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันสําหรับ
เครื่องยนตที่คลายกันเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร สงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร 

ทั้งน้ี ในอัตราตอหนวยของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนาย หรือนําเขาแลวแตกรณี 
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

เงินที่สงตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
ขอ 10  ในการสงเงินเขากองทุนตามขอ 9 ใหผูมีหนาที่สงเงินปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(1)  ถาเปนน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันที่คลายกัน    

ที่ผลิตและจําหนายจากโรงกลั่นนํ้ามันในราชอาณาจักรเพื่อใชในราชอาณาจักร ตองสงใหแกผูรับ
ชําระภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันซึ่งทําในราชอาณาจักรพรอมกับการชําระภาษีน้ัน 

(2)  ถาเปนนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันสําหรับ
เครื่องยนตที่คลายกันที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร ตองสงใหแกผูรับชําระอากรขาเขา
พรอมกับการชําระอากรนั้น 

ขอ 11  ในกรณีที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามขอ 6 หรือขอ 7 
แลวแตกรณี ต่ํากวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจงใหกระทรวงการคลังทราบ
ตามขอ 8 ใหถือราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจงใหกระทรวงการคลังทราบตาม
ขอ 8 หักดวยเงินชดเชยตามขอน้ีเปนราคาขายสง ณ โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรโดยยังไม
รวมภาษีอากร และใหปลัดกระทรวงการคลังหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังมอบหมายสั่ง
จายเงินจากกองทุนชดเชยใหแก 

(1)  ผูผลิตและจําหนายน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันที่
คลายกันจากโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรเพื่อใชในราชอาณาจักรตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร 
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(2)  ผู นําน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันสําหรับ
เครื่องยนตที่คลายกันเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อ
ใชในราชอาณาจักร 

ทั้งน้ี ในอัตราตอหนวยของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายหรือนําเขาแลวแตกรณี 
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

เงินที่ไดรับตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนเงินไดตามประมวลรัษฎากร 
ขอ 12  ในกรณีที่นํ้ามันเตาที่ผลิตและจําหนายหรือนําเขามีลักษณะแตกตางไปจาก

นํ้ามันเตาที่ประกาศตามขอ 6 ใหประทรวงการคลังคํานวณปรับอัตราเงินที่ตองสงหรือชดเชยให
สอดคลองกับราคาน้ํามันเตาที่กําหนดตามขอ 6 

ขอ 13  ใหปลัดกระทรวงการคลังหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังมอบหมายสั่งจายเงิน
ชดเชยจากกองทุนใหแก 

(1)  องคการเชื้อเพลิง สําหรับนํ้ามันเตาที่ขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง    
ประเทศไทย ทั้งนี้ ในอัตราตอหนวยของน้ํามันเตาที่ขาย ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรี จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขึ้นราคา
จําหนายกระแสไฟฟาหรือสั่งเปนอยางอ่ืน 

(2)  โรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักร สําหรับกาซหุงตมที่ขายเพื่อใชในราชอาณาจักร 
ในอัตราตอหนวยของกาซหุงตมที่ขายตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
แตทั้งนี้โรงกลั่นนํ้ามันในราชอาณาจักรตองขายกาซหุงตมดังกลาวเพ่ือใชในราชอาณาจักรใน
ราคาโดยยังไมรวมภาษีอากรไมเกินกิโลกรัมละ 3.3369 บาท 

(3)  ผูนําเขาสําหรับกาซหุงตมที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราตอหนวย
ของกาซหุงตมที่ขายตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี แตทั้งน้ีราคาโดย
ยังไมรวมภาษีอากรสําหรับกาซหุงตมที่นําเขาตองไมต่ํากวากิโลกรัมละ 3.3369 บาท 

ขอ 14  ในการขอรับเงินชดเชยจากกองทุน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชยปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี 

(1)  ถาเปนน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันที่คลายกันที่
ผลิตและจําหนายจากโรงกลั่นน้ํามันในราชอาณาจักรเพื่อใชในราชอาณาจักร ใหยื่นรายการแจง
ชนิดและปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวแกผูรับชําระภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑซ่ึงทําใน
ราชอาณาจักร พรอมกับการชําระภาษีน้ัน 

(2)  ถาเปนน้ํามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา หรือนํ้ามันสําหรับ
เครื่องยนตที่คลายกันที่นําเขาเพื่อใชในราชอาณาจักร ใหยื่นรายการแจงชนิดและปริมาณของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงดังกลาวแกผูรับชําระอากรขาเขา พรอมกับการชําระอากรนั้น 

(3)  ถาเปนน้ํามันเตาที่ขายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามขอ 13 (1) 
ใหยื่นรายการแจงชนิดและปริมาณของน้ํามันตอสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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(4)  ถาเปนกาซหุงตมตามขอ 13 (2)  ใหยื่นรายการแจงชนิดและปริมาณของกาซหุง
ตมดังกลาวแกผูรับชําระภาษีนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันซึ่งทําในราชอาณาจักร พรอมกับการ
ชําระภาษีน้ัน 

(5)  ถาเปนกาซหุงตมตามขอ 13 (3)  ใหยื่นรายการแจงชนิดและปริมาณของกาซหุง
ตมดังกลาวแกผูรับชําระอากรขาเขา พรอมกับการชําระอากรนั้น 

ขอ 15  ในการสงเงินตามขอ 9 หรือการสั่งจายเงินชดเชยตามขอ 11 ใหถือปริมาณ
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ผูมีหนาที่ชําระภาษีหรืออากรตองชําระภาษีหรืออากรเปนหลักฐานในการ
คํานวณ สวนการสั่งจายเงินชดเชยตามขอ 13 ใหถือปริมาณน้ํามันเตาที่องคการเชื้อเพลิงและ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมกันรับรองเปนหลักฐานในการคํานวณ 

ขอ 16  ในกรณีที่มีปญหาในการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามคําสั่งน้ี ให
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี นําเรื่องเสนอใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยดังกลาวเปนที่สุด 

ขอ 17  คําสั่งน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที ่31 มกราคม 2522 เปนตนไป 
 

                                                          สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2522 
 
                                                             พลเอกบุญชัย บํารุงพงศ 
                                                  รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                                    นายกรัฐมนตรี 
 
 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ  เลม 96 ตอนที่ 47  ลงวันที่ 1 เมษายน 2522       

หนา  4-12 
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ภาคผนวก จ 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 6/2522 

เร่ือง มาตรการประหยัดไฟฟา 
_______________ 

 
ตามที่ไดมีวิกฤติการณการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดขึ้น และรัฐบาลไดประกาศใช

มาตรการตางๆ  เพ่ือใหมีการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งทางดานสวนราชการและประชาชน 
ทั่ว ๆ ไป เชน การใหสวนราชการลดการใชจํานวนหนวยไฟฟาลงเปนลําดับ การกําหนดใหสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่ตองเดินเครื่องปรับอากาศในสถานที่ทํางานดวยความจําเปนให
ปรับอุณภูมิของเครื่องปรับอากาศไมใหต่ํากวา 27 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 60 องศา     
ฟาเรนไฮท การหามขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด การหามจอดรถยนตในถนนตาง ๆ เพ่ือให
การจราจรคลองตัวเปนตนน้ัน 

เพ่ือใหเกิดการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น จึงเห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรการ
ประหยัดไฟฟาในสวนที่ไมเกี่ยวกับความจําเปนในการดํารงชีพของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ใหยกเลิก 
(1)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร.1/2517 ลงวันที่ 2 มกราคม 2517 เร่ือง การใช

มาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(2)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 18/2517 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2517 เร่ือง การใช

มาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(3)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 49/2517 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2517 เร่ือง การใช

มาตรการเพื่อแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
ขอ 2 หามใชไฟฟาในการโฆษณาปายสินคา หรือบริการ ยกเวนการโฆษณาปายชื่อ

รานหรือปายชื่อภาพยนตรใหใชไฟฟาโฆษณาไดรานหรือโรงภาพยนตรละไมเกินหน่ึงปาย และ
สําหรับโรงภาพยนตรใหใชไฟฟาได เฉพาะระหวางเวลาที่กําหนดใหฉายภาพยนตรไดเทานั้น 

ขอ 3  ใหสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการเปดทําการไดเฉพาะระหวาง
เวลาดังตอไปน้ี 
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(1)  สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็งใหเปดไดระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 
นาฬิกา 

(2)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมีที่
สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา ใหเปดไดในวันธรรมดาระหวางเวลา 
16.00 นาฬิกา ถึง 22.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการระหวางเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 22.00 
นาฬิกา 

(3)  สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคาใหเปดไดในวันธรรมดา
ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการระหวางเวลา 14.00 
นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา 

สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคาแหงใดเปนรานดัดผมหรือตัด
ผมดวย ใหเปดเฉพาะที่เกี่ยวกับการตัดผมหรือตัดผมไดระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 20.00 
นาฬิกา 

(4)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการ โดยมี
หญิงสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองชิ้นหรือการแสดงอื่นใดเพื่อ
การบันเทิง ใหเปดไดระหวางเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหวาง 18.00 
นาฬกิา ถึง 24.00 นาฬิกา 

ขอ 4  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2522 เปนตนไป 
 

                                                           สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2522 
 
                                                            พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 
                                                                       นายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 96 ตอนที่ 139  ลงวันที่ 14 สงิหาคม 2522                

หนา  240-241 
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ภาคผนวก ฉ 
 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี
ที่ 7/2523 

เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 
โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนแปลงการจํากัดเวลาจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงในเขต

กรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหประชาชนประหยัดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 3  แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน

นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516  นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งไวดังตอไปน้ี 
ขอ 1  ใหยกเลิก 
(1)  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 248/2518  เร่ือง การใชมาตรการเพื่อแกไขและ

ปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 
(2)  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/68  เร่ือง การใชมาตรการเพื่อแกไขและ

ปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 
(3)  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/75  เร่ือง การใชมาตรการเพื่อแกไขและ

ปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519 
ขอ 2  หามมิใหสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปดบริการหรือจําหนายน้ํามัน

เชื้อเพลิงในวันอาทิตย 
ขอ 3  ในวันอ่ืนนอกจากวันอาทิตย ใหสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปด

บริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงไดเฉพาะในระหวาง เวลา 05.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา 
ขอ 4  ความในขอ 2 มิใหใชบังคับแกสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่จัดตั้ง

ขึ้นเพ่ือบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะยานพาหนะทางน้ํา แตสถานีบริการหรือ
รานคาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวตองเปดบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงเฉพาะในระหวางเวลา 
05.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา และตองจําหนายลงในถังบรรจุนํ้ามันเชื้อเพลิงประจํา
ยานพาหนะทางน้ําเทานั้น จะจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงลงในถังบรรจุอ่ืนไมได 

ขอ 5  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับแกสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอ 6  ใหคําสั่งน้ีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2523 เปนตนไป 
 

                                                        สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2523 
    
                                                            พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน  
                                                                       นายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 97 ตอนที่ 4 ลงวันที ่11 มกราคม 2523       

หนา 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

208 

ภาคผนวก ช 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 10/2523 

เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรการในการแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน

นํ้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใหเกิดการประหยัดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไดยิ่งขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการ

ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งไว ดังตอไปน้ี 
ขอ 1  ใหยกเลิก 

(1)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2522 เร่ือง มาตรการประหยัดไฟฟา ลงวันที่ 14 
สิงหาคม  2522 

(2)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2523 เร่ือง มาตรการประหยัดไฟฟา ลงวันที่ 8 
เมษายน 2523 

(3)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2523 เร่ือง กําหนดมาตรการเพื่อการประหยัด
ไฟฟา ลงวันที่ 8 เมษายน 2523 

(4)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2523 เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 11 มกราคม 2523 

(5)  คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2523 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงมาตรการประหยัด
ไฟฟาสําหรับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ชอง 10 หาดใหญ) ลงวันที่ 
16 กนัยายน 2523 

ขอ 2  หามมิใหสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่งราชอาณาจักร เปดบริการ
หรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงในวันอาทิตย 

ขอ 3  ในวันอ่ืนนอกจากวันอาทิตย ใหสถานีบริการและรานคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปด
บริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงไดเฉพาะในระหวางเวลา 06.00 นาฬิกา ถึง 18.00 นาฬิกา 

ขอ 4  หามใชไฟฟาในการโฆษณาปายสินคาหรือบริการ ยกเวนการโฆษณาปายชื่อ
รานหรือปายชื่อภาพยนตร ใหใชไฟฟาโฆษณาไดรานหรือโรงภาพยนตรละไมเกินหนึ่งปาย  
สําหรับปายชื่อรานใหใชไฟฟาไดระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา และสําหรับ
ปายชื่อภาพยนตร ใหใชไฟฟาเฉพาะระหวางเวลาที่กําหนดใหฉายภาพยนตรไดเทานั้น 
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ขอ 5  ใหสถานีบริการตามกฏหมายวาดวยสถานบริการเปดทําการไดเฉพาะระหวาง
เวลาดังตอไปน้ี 

(1)  สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ใหเปดไดระหวางเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 
01.00 นาฬิกา ของวันรุงขึ้น 

(2)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนาย และบริการโดย
มีที่สําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการนวดใหแกลูกคา ใหเปดไดในวันธรรมดาระหวางเวลา  
16.00 นาฬิกา ถึง 22.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการระหวางเวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 22.00 
นาฬิกา 

(3)  สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคา ใหเปดไดในวัน
ธรรมดาระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการระหวางเวลา 
14.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา 

สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผูบริการใหแกลูกคาแหงใดเปนรานตัดผมหรือดัด
ผมดวย ใหเปดเฉพาะที่เกี่ยวกับการตัดผมหรือดัดผมไดระหวางเวลา 08.00 นาฬิกา ถึง 20.00 
นาฬิกา 

(4)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา  หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนาย และบริการ
โดยมีหญิงสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองชิ้น หรือการแสดงอื่น
ใดเพื่อการบันเทิงใหเปดไดระหวางเวลา 11.00 นาฬิกา ถึง 14.00 นาฬิกา และระหวางเวลา 
18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา 

ระยะเวลาเปดและปดทําการในขอน้ี มิใหใชบังคับแกสถานบริการในระหวางเทศกาล
ขึ้นปใหม ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคม ของทุกป 

ขอ 6  ใหสถานีวิทยุโทรทัศนงดการสงวิทยุโทรทัศนระหวางเวลา 18.30 นาฬิกา ถึง 
20.00 นาฬิกา เวนแตสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดสงขลา (ชอง 10 หาดใหญ) 
ใหงดการสงวิทยุโทรทัศนตามกําหนดเวลาดังน้ี 

(1)  ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรใหงดการสงวิทยุโทรทัศนระหวางเวลา 16.00 
นาฬิกา ถึง 17.30 นาฬิกา 

(2)  สําหรับวันเสารและวันอาทิตยใหงดการสงวิทยุโทรทัศนระหวางเวลา 09.00
นาฬิกา ถึง 10.30 นาฬิกา 

ขอ 7  ใหคณะกรรมการเฉพาะกิจในภาวะฝนแลงตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 
45/2523 มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเพื่อใหผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมและ
กิจการที่ตองใชกระแสไฟฟาในชวงระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 21.00 นาฬิกา ปฏิบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนในการประหยัดการใชไฟฟา 
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ขอ 8  คําสั่งน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2523 เปนตนไป เวนแตความใน
ขอ 2 และขอ 3 ใหใชบังคับตั้งแตวันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2523 เปนตนไป และคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี 7/2523 ลงวันที่ 11 มกราคม 2523 ใหคงมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 
2523 

 
                                                         สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2523 
      
                                                                พลเอก ป. ติณสูลานนท 
                                                                      นายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 97 ตอนที่ 185 ลงวนัที่ 2 ธันวาคม 2523     

หนา 1-4 
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ภาคผนวก ซ 
 

คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 2/2534 

เรื่อง กําหนดมาตรการเพื่อแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

_______________ 
 
โดยที่ในปจจุบันปรากฏวา ไดเกิดสงครามในตะวันออกกลางขึ้น ซ่ึงอาจมีผลทําใหการ

สงออกปโตรเลียมจากประเทศผูสงออกน้ํามันในตะวันออกกลางลดลง และมีผลกระทบตอการ
จัดหาน้ํามันของประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 นายกรัฐมนตรีออกคําสั่งไว ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  หามใชไฟฟาในการโฆษณาปายสินคาหรือบริการ หรือประดับสถานที่ทําธุรกิจ 
ยกเวนการโฆษณาปายชื่อรานหรือปายชื่อภาพยนตร ใหใชไฟฟาโฆษณาไดรานหรือโรง
ภาพยนตรละไมเกินหน่ึงปาย สําหรับปายชื่อรานใหใชไฟฟาไดระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 
21.00 นาฬิกา และสําหรับปายชื่อภาพยนตรใหใชไฟฟาเฉพาะระหวางเวลาที่กําหนดใหฉาย
ภาพยนตรไดเทานั้น 

ขอ 2  คําสั่งน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2534 เปนตนไป 
 

                                                        สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534 
                                                           
                                                              พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
                                                                      นายกรัฐมนตรี 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 108 ตอนที่ 8 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2534  หนา 14 
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ภาคผนวก ฌ 
 

พระราชกําหนด 
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 

พ.ศ. 2516 
_______________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่26 ธันวาคม พ.ศ. 2516 
เปนปที่ 28 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดทวีสูงขึ้นเปนลําดับ  และน้ํามันดิบที่จะหาซื้อไดมี

ปริมาณลดนอยลง ซ่ึงจะมีผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปดวย และจะ
กอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นในประเทศไทย ฉะน้ัน เพ่ือรักษาไวซ่ึงความ
ม่ันคงของประเทศและความผาสุกของประชาชนจําเปนตองดําเนินการแกไขและปองกัน
ภาวการณดังกลาวใหทันตอเหตุการณ ในการนี้นายกรัฐมนตรีจําตองมีอํานาจในการกําหนด
มาตรการตางๆ  ไดโดยฉับพลัน ไมจําตองใหกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ แยกปฏิบัติการตาม
กฏหมายที่มีอยู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไวดังตอไปน้ี 

มาตรา 1  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516” 

มาตรา 2  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา      
เปนตนไป 

มาตรา 3  เพ่ือประโยชนในการแกไขและปองกันการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง 
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือกําหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(1)  การผลิต การจําหนาย การขนสง การมีไวในครอบครอง การสํารองและ        
การสงออกนอกราชอาณาจักรและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 

(2)  การผลิตหรือการจําหนายพลังงานไฟฟาหรือพลังงานอ่ืน 
(3)  การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟาหรือพลังงานอื่น หรือการดําเนินกิจการที่

ตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟาหรอืพลังงานอ่ืน เชน 
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(ก)  กําหนดวันเวลาและเงื่อนไขการดําเนินกิจการโรงงาน 
(ข)  กําหนดวันเวลาในการเปดและปดและเงื่อนไขในการดําเนินกิจการของโรง

มหรสพ โรงภาพยนตร สถานบริการ ภัตตาคาร หรือสถานบันเทิงอ่ืนๆ   
(ค)  กําหนดวันเวลาและเงื่อนไขในการใชยานพาหนะไมวาจะเปนยานพาหนะที่ใช

ในกิจการสาธารณะหรือยานพาหนะสวนบุคคล 
(ง)  การใชพลังงานไฟฟาในอาคาร ในการโฆษณาและในสถานที่อ่ืนๆ   

(4)  การปนสวนน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด 
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดหรือคณะกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้นปฏิบัติการแทนได โดยจะกําหนด
เง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดก็ได 

คําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายซึ่งไดสั่งการตามวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับบุคคลทั่วไป และคําสั่งมอบหมายของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง ใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 4  เม่ือนายกรัฐมนตรีไดสั่งการอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา 3 แลว ใหแจงให
คณะรัฐมนตรีทราบ และเม่ือไดมีการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชกําหนดนี้        
ใหนายกรัฐมนตรีแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ 

มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ 

มาตรา 6  ใหบุคคลและกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 3 
วรรคสอง และพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับแตงตั้งตามมาตรา 5 เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 7  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหบุคคลตามมาตรา 6 มีอํานาจเขาไปใน
สถานที่ใด ๆ หรือสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหขอเท็จจริงหรือสงเอกสารใด ๆ ได 

มาตรา 8  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีซ่ึงสั่งตามมาตรา 3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 9  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งตามมาตรา 7 หรือขัดขวางหรือไมใหความ
สะดวกแกผูที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 10  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับมีกําหนดหนึ่งป 
[ความในมาตรา 10 น้ีถูกยกเลิกโดย มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม  

พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2520] 
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มาตรา 11  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
                                             ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                     สัญญา ธรรมศักดิ์ 
                                                       นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยที่ราคาน้ํามันดิบ

ในตลาดโลกไดทวีสูงขึ้นเปนลําดับ และน้ํามันดิบที่จะหาซื้อไดมีปริมาณลดนอยลง ซ่ึงจะมีผลให
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงตามไปดวย และจะกอใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิงขึ้นในประเทศไทย ฉะน้ัน เพ่ือรักษาซึ่งความมั่นคงของประเทศและความผาสุกของ
ประชาชน จําเปนตองดําเนินการแกไขและปองกันภาวะการณดังกลาวใหทันตอเหตุการณ ใน
การนี้นายกรัฐมนตรีตองมีอํานาจในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ไดโดยฉับพลัน ไมจําตองให
กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ แยกปฏิบัติการตามกฎหมายที่มีอยู จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้ขึ้น 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 90 ตอนที่ 176 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2516  

หนา 1-6 
 

พระราชบัญญัต ิ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

พ.ศ. 2517 
_______________ 

 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกําหนด

แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มีกําหนดระยะเวลาใหใชบังคับ
ไดเพียงหนึ่งป และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 ธันวาคม 2517 แตภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิงยังไมมีแนวโนมที่จะสิ้นสุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชกําหนด
ดังกลาวออกไปอีกหนึ่งป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น  
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 91 ตอนที่ 221 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2517  หนา 527-529 
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พระราชกําหนด 
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน 

นํ้ามันเชื้อเพลงิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2518 

_______________ 
 
หมายเหต ุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกําหนด

แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 มีกําหนดเวลาใชบังคับไดเพียง
สองป และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 ธันวาคม 2518 แตภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังไมมี
แนวโนมที่จะสิ้นสุดลง สมควรขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไปอีกหนึ่งป แตเนื่องจากขณะนี้
ไมอยูในระหวางสมัยการประชุมของรัฐสภา และเรื่องน้ีเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 92 ตอนที่ 260 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2518  

หนา 1-3 
 

พระราชบัญญัต ิ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2519 
_______________ 

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กําหนดเวลา

การใชบังคับพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมครั้งสุดทาย โดยพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 ธันวาคม 2519 แตเน่ืองจากขณะนี้
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงในราชอาณาจักรยังคงมีอยู สมควรขยายเวลาการใชบังคับ
พระราชกําหนดดังกลาวไปอีกระยะหนึ่ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 93 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2519  

หนา 49-51 
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พระราชบัญญัต ิ
แกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดแกไขและปองกัน 
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2520 
_______________ 

 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราช

กําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 กําหนดเวลาการใช
บังคับไวเพียงหนึ่งป ซ่ึงตอมาไดมีการขยายเวลาการใชบังคับรวม 3 ครั้ง ๆ ละหนึ่งป บัดนี้
กําหนดเวลาการใชบังคับกฎหมายดังกลาวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 ธันวาคม 2520 แตโดยที่
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงมีอยูและมีความจําเปนตองใชกฎหมายนี้ตอไปอีกโดย
ไมอาจกําหนดระยะเวลาไวได ดังน้ันเพ่ือใหสามารถใชบังคับกฎหมายนี้ไดตอไปโดยไมมี
กําหนดเวลาเชนเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ทั่วไป สมควรยกเลิกมาตรา 10 แหงพระราชกําหนด
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 94 ตอนที่ 133 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2520  

หนา 1-3 
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ภาคผนวก ญ 
 

พระราชบัญญัต ิ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2521 
_______________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2521 
เปนปที่ 33 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2521” 
มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ปโตรเลียม” หมายความวา ปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมและให

หมายความรวมถึงนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยน้ํามันเชื้อเพลิงดวย 
“ธุรกิจปโตรเลียม” หมายความวา การสํารวจ พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สะสม สํารอง 

เก็บรักษา นําเขา สงออก ขนสง ซ้ือ ขาย  และจําหนายปโตรเลียม ตลอดจนประกอบ
อุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย รวมทั้ง   

ผูวาการ 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา 4  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีเปนเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ  
หลังจากนั้นใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
หมวด 1 

การจัดตั้ง ทุน และทุนสํารอง 
_______________ 

 
มาตรา 5  ใหจัดตั้งการปโตรเลียมขึ้นเรียกวา “การปโตรเลียมแหงประเทศไทย” เรียก

โดยยอวา “ปตท.” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจ
ปโตรเลียม รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเน่ืองกับการประกอบธุรกิจปโตรเลียม
เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยคํานึงถึงประโยชน
ของรัฐและประชาชน 

มาตรา 6  ปตท. มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะต้ังสํานักงานสาขาหรือ
ตัวแทนขึ้น ณ ที่ อ่ืนใดในและนอกราชอาณาจักรก็ได แตการตั้งสํานักงานสาขานอก
ราชอาณาจักร ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 

มาตรา 7  ให ปตท. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตาม
มาตรา 5 และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(1)  ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซ้ือ จัดหา ขาย 
จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน 
หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มี 
ผูอุทิศให 

(2)  จัดหา สํารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลียม 
(3)  สํารวจ วางแผน ออกแบบ และสรางทาเรือเพ่ือธุรกิจปโตรเลียม คลังปโตรเลียม 

ระบบการขนสงปโตรเลียม โรงกลั่นปโตรเลียม และอุปกรณที่เกี่ยวของ 
(4)  ดําเนินการขนสงปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ 
(5)  จัดสรางคลังสําหรับการสะสมและสํารองปโตรเลียม 
(6)  กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนสงและใชปโตรเลียม 
(7)  กําหนดมาตรการปองกันแกไขสภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ เน่ืองจากปโตรเลียม

ภายในกิจการของ ปตท. 
(8)  กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
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(9)  ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เพ่ือประโยชนแก
กิจการของ ปตท. 

(10)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(11)  จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจปโตรเลียม 
(12)  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

เพ่ือประโยชนแกกิจการของ ปตท. 
(13)  วาจางหรือรับจางประกอบธุรกิจปโตรเลียม 
(14)  ตั้งหรือรับเปนตัวแทน ตัวแทนคาตาง และนายหนาในกิจการตามวัตถุประสงค

ของ ปตท. 
(15)  ทําการคาและใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องใชเกี่ยวกับธุรกิจ

ปโตรเลียม 
(16)  กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของ ปตท. 
มาตรา 8 ปตท. มีอํานาจสํารวจ พัฒนา และผลิตปโตรเลียมตามที่ไดรับอนุมัติหรือ

มอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ใหดําเนินการในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด ในการนี้ให 
ปตท. มีสิทธิ ประโยชน และหนาที่เสมือนเปนผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

การอนุมัติหรือมอบหมายให ปตท . ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะตองไมเปน         
การกระทบกระเทือนสัมปทานปโตรเลียมที่ไดออกใหแกบุคคลใดไปกอนแลว 

มาตรา 9 ทุนของ ปตท. ประกอบดวย 
(1)  เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามมาตรา 59 มาตรา 61 และมาตรา 62 เม่ือไดหัก

หน้ีสินออกแลว 
(2)  เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมใหเปนคราว ๆ เพ่ือดําเนินงานหรือขยายกิจการ 
(3)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
มาตรา 10  เงินสํารองของ ปตท. ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด 

เงินสํารองเพ่ือขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อการไถถอนหนี้ และเงินสํารองอ่ืน ๆ ตาม         
ความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
มาตรา 11  ทรัพยสินของ ปตท. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
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หมวด 2 
คณะกรรมการและผูวาการ 

_______________ 
 
มาตรา 12  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการปโตรเลียมแหง

ประเทศไทย” ประกอบดวยประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผูแทน
กระทรวงการคลังหน่ึงคน ผูแทนกระทรวงพาณิชยหน่ึงคน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหนึ่งคน กรรมการอื่นอีกไมเกินหาคนและผูวาการเปน
กรรมการ 

ใหผูวาการเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น 
มาตรา 13  เพ่ือประโยชนแหงกิจการของ ปตท. ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดของ ปตท. แลวรายงานตอคณะกรรมการ 
มาตรา 14  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ตอง 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไมเกินหกสิบหาป 
(3)  ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5)  ไมเปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(6)  ไมเปนพนักงานหรือลูกจาง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูวาการ 
(7)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(8)  ไมมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับ ปตท. หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการ

แขงขันกับกิจการของ ปตท. ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
มาตรา 15  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนง

คราวละสามป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอน

วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว
ยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
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น้ัน อยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีก
ได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา 16  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 ประธานกรรมการ
หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(4)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 14 
มาตรา 17  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป 

ซ่ึงกิจการของ ปตท. อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
(1)   ออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา 5 และมาตรา 7 
(2)  ออกขอบังคับวาดวยการประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ 
(3)  ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของ ปตท. และออกขอบังคับวาดวยการ

บริหารงานตาง ๆ ของ ปตท. 
(4)  ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของผูวาการ และการมอบใหผูอ่ืนปฏิบัติงาน

แทนผูวาการ 
(5)  กําหนดจํานวนตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอ่ืน ๆ ของพนักงานและ

ลูกจาง 
(6)  ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน หรือคาจาง การ

ถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษพนักงานและลูกจาง 
(7)  ออกระเบยีบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
(8)  ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน เพ่ือสวัสดิการของ

พนักงานและลูกจางและครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(9)  ออกขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาทํางาน

ลวงเวลา เบี้ยประชุม และการจายเงินอ่ืน ๆ   
(10)  ออกระเบียบวาดวยเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 
(11)  กําหนดราคาขายปโตรเลียมและอัตราคาบริการ ตลอดจนวิธีการชําระราคาและ

คาบริการ 
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(12)  ออกระเบียบวาดวยความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ ปตท. 
(13)  ออกระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการดําเนินการปองกันแกไขสภาวะสิ่งแวดลอม

เปนพิษเนื่องจากปโตรเลียม 
มาตรา 18  ในขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา 17 ถามีขอความจํากัดอํานาจของผูวา

การในการทํานิติกรรมไวประกาศใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 19  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการดวย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ผูวาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสอง

วาระติดตอกัน 
มาตรา 20  ผูวาการตอง 
(1)  มีอายุไมเกินหกสิบป 
(2)  มีความรูความสามารถเจนจัดในการบริหารธุรกิจ 
(3)  สามารถทํางานใหแก ปตท. ไดเต็มเวลา 
(4)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง 

ลูกจางของกระทรวงทบวงกรม พนักงานหรือลูกจางสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานคร หรือ
ดํารงตําแหนงในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

(5)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 14 (1) (3) (4) (5) (7) และ (8) 
มาตรา 21  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 19 วรรคสอง ผูวาการพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(4)  เปนคนไรความสามาระหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(5)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสองครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(6)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 20  
มติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (3) ตองประกอบดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนง  นอกจากผูวาการ และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

มาตรา 22  ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของ ปตท. ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
อํานาจหนาที่ของ ปตท. และตามนโยบาย ขอบังคับและระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด กับมี
อํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง 

ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ ปตท. 
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มาตรา 23  ผูวาการมีอํานาจ 
(1)  บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินับ

พนักงานและลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนง ตามขอบังคับหรือ
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ 
ผูอํานวยการฝาย หรือผู ดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน 

(2)  กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวาดวย
การปฏิบัติงานของ ปตท. โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 24  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนของ ปตท. และ
เพ่ือการนี้ ผูวาการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด ๆ ปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไป
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา 18 ยอมไม
ผูกพัน ปตท. เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

มาตรา 25  ในกรณีผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตําแหนงผูวาการวางลงและยัง
มิไดแตตั้งผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูวาการ 

ใหผูรักษาการแทนผูวาการมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกันกับผูวาการ เวนแตอํานาจ
หนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 

มาตรา 26  ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 27  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน และลูกจางอาจไดรับเงิน
รางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 28  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหประธานกรรมการ กรรมการ 
ผูวาการ และพนักงานเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด 3 

การสราง และบํารุงรักษาคลงัปโตรเลียม 
และระบบการขนสงปโตรเลยีมทางทอ 

_______________ 
 

มาตรา 29  เพ่ือประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียมทาง
ทอ ใหพนักงานและผูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับพนักงานมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใด ๆ เปนการชั่วคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
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(1)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจเพื่อสรางหรือ
บํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ หรือเปนการจําเปนสําหรับการปองกันอันตราย
หรือความเสียหายที่จะเกิดแกระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 

(2)  ปตท. ไดบอกกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนา
แลว โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบภายในเวลาอัน
สมควร แตตองไมนอยกวาสามวัน ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย
ไดใหประกาศใหเจาของ หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยน้ันทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบ
วัน การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพยน้ันตั้งอยู และ ณ ที่อําการเขต
หรืออําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานซึ่งอสังหาริมทรัพยน้ันตั้งอยู ทั้งน้ี ใหแจง
กําหนดวันเวลาและการที่จํากระทํานั้นไวดวย 

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ พนักงานตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
ในกรณีที่การปฏิบัติของพนักงานหรือผูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรานี้

กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน บุคคลนั้น
ยอมเรียกคาทดแทนจาก ปตท. ได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวนคาทดแทนใหมอบ    
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 30  ในการขนสงปโตรเลียมทางทอ ให ปตท. มีอํานาจ 
(1)  กําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามความจําเปน โดยไดรับ    

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(2)  วางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอไปใต เหนือ ตาม หรือ ขามที่ดินของบุคคล

ใด ๆ  
(3)  ร้ือถอนอาคาร โรงเรือนหรือทําลายสิ่งอ่ืนที่สรางหรือทําขึ้นหรือทําลาย หรือตัดฟน

ตน กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 
ในการดําเนินการตาม (1)  ใหรัฐมนตรีประกาศเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ

และเครื่องหมายแสดงเขตในราชกิจจานุเบกษาและให ปตท. ปดประกาศเขตระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอไว ณ ที่ทําหารเขตหรืออําเภอแหงทองที่น้ัน กับใหจัดทําเครื่องหมายแสดงไว
ในบริเวณดังกลาวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

กอนที่จะดําเนินการตาม (2) หรือ (3) ให ปตท. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบ และใหนํามาตรา 29 วรรคหนึ่ง (2) มาใชบังคับโดย
อนุโลม แตเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่สมควรทําเชนนั้นไป
ยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 
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มาตรา 31 ให ปตท. จายคาทดแทนตามความเปนธรรมแกเจาของหรือผูทรงสิทธิใน
ที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1)  การใชที่ดินประกาศกําหนดเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา 
30 (1) 

(2)  การใชที่ดินวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอตามมาตรา 30 (2) 
(3)  การกระทําตามมาตรา 30 (3) 
ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนคาทดแทน ใหนํามาตรา 29 วรรคสาม     

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ในกรณีที่เจาของหรือผูทรงสิทธิในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางไดรับคา

ทดแทนหรือไดแจงเปนหนังสือไมรับคาทดแทนดังกลาวแลว ตอไปภายหนาจะเรียกรองคา
ทดแทนเนื่องจากเหตุน้ันอีกมิได 

มาตรา 32  หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันอาจเปนอันตรายตอหลุม
สํารวจหรือหลุมผลิตปโตรเลียม แทนผลิตปโตรเลียม โรงกลั่นปโตรเลียม คลังปโตรเลียมหรือ
ระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งอุปกรณของสิ่งดังกลาวนั้น 

มาตรา 33  ในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ ไมวาบนบกหรือในน้ํา หรือใตพ้ืน
ทองน้ําหรือพ้ืนทองทะเล หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไม หรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่ง
ใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตราย 
หรือเปนอุปสรรคแกระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 
ปตท. และในอนุญาตน้ัน ปตท. จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได ถามีการฝาฝนให 
ปตท. มีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันไมปฏิบัติตาม หรือในกรณีที่หาตัวผูฝาฝนไมได เม่ือไดประกาศ
คําสั่งไว ณ บริเวณนั้น และ ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ ที่ทําการกํานันและที่ทําการผูใหญบาน
แหงทองที่น้ันเปนเวลาอันสมควรแลว และไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ให ปตท. มีอํานาจรื้อ
ถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ไดตามควรแกกรณี โดยผูใดจะเรียกรอง
คาเสียหายมิไดและผูฝาฝนตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้นดวย 

มาตรา 34  ในกรณีมีการประกาศกําหนดเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอของ 
ปตท. ในแมนํ้า ลําคลอง ทะเล หรือทางสัญจรทางน้ําแหงใด ไมวาจะอยูในราชอาณาจักรหรือไม 
หามมิใหผูใดทอดสมอเรือหรือเกาสมอ หรือลากแห อวน หรือเครื่องจับสัตวนํ้าอยางใด ๆ ในเขต
เหลานั้น 

เม่ือเรือใดแลนขามเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ ถามิไดชักสมอขึ้นพนจากน้ํา
จนแลเห็นได ใหถือวาการกระทํานั้นมีผลเปนการเกาสมอแลว 

มาตรา 35 เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย ให ปตท. มีอํานาจทําลายหรือตัดฟนตน 
กิ่ง รากของตนไม หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยูใกลเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ แตตองแจงเปน
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หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือสิ่งนั้นทราบลวงหนาภายในเวลาอันสมควร ถาไม
อาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองได ให ปตท. มีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ตนไมหรือสิ่งอ่ืนใดนั้นมีอยูกอนการสรางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ 
ให ปตท. จายคาทดแทนอันเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองตนไมหรือสิ่งนั้น ตาม
สมควรแกกรณี 

มาตรา 36  ในกรณีที่จําเปนและเรงดวน พนักงานหรือผูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน
มีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบ
การขนสงปโตรเลียมทางทอได แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่น้ันดวย ก็ใหพนักงาน
แจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน 

มาตรา 37  ในการกระทํากิจการตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 พนักงานหรือผูซ่ึง
ปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตองพยายามมิใหเกิดความเสียหาย แตถาเกิดความเสียหายขึ้น 
ปตท. ตองรับผิดเพื่อความเสียหายนั้นและใหนํามาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา 38  เม่ือ ปตท. มีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหไดมาซึ่ง
แหลงปโตรเลียม เพ่ือจัดสรางคลังปโตรเลียมหรือเพ่ือใชในการวางระบบการขนสงปโตรเลียม
ทางทอ ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
หมวด 4 

การรองทุกข และการสงเคราะห 
_______________ 

 
มาตรา 39  พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา 40  ให ปตท. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพ่ือสวัสดิการ

ของพนักงานและลูกจางและครอบครัวในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตาย 
หรือกรณีอ่ืนอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนตามวรรคหนึ่ง การออกเงินสมทบ
เขากองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผู ซ่ึงพึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุน
สงเคราะห การจายเงินสงเคราะห และการจัดการกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด 5 
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

_______________ 
 
มาตรา 41  ปตท. ตองทํางบประมาณประจําป โดยใหแยกเปนงบลงทุน และงบทําการ 

สําหรับงบลงทุนนั้น ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการ
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา 42  รายไดที่ ปตท. ไดรับจากการดําเนินงานในปหน่ึง ๆ ใหตกเปนของ ปตท. 
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงาน และเม่ือไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน คาภาระ
ตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเสื่อมราคา เงินสํารอง ตามมาตรา 10 และเงินสมทบ
กองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนตามมาตรา 40 และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

ถารายไดมีไมเพียงพอสําหรับรายจายตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสํารองตามมาตรา 
10 และ ปตท. ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได รัฐบาลพึงจายเงินใหแก ปตท. เทาจํานวนที่
จําเปน 

มาตรา 43   ปตท. ตองเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคาร
อ่ืนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา 44  ปตท.  ตองวางและถือไวซ่ึงระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยกตาม
ประเภทงานสวนที่สําคัญมีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงินสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงกิจการ
ที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการนั้นๆ  และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

มาตรา 45  ปตท.  ตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบ
บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

มาตรา 46  ทุกปใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีทําการ 
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ ปตท. 

มาตรา 47  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐานของ 
ปตท. เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการผูวาการ พนักงานและลูกจาง
ของ ปตท. 

มาตรา 48  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานผลการสอบบัญชี และการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรี 

มาตรา 49   ทุกป ให ปตท. จัดทํารายงานประจําปเสนอตอรัฐมนตรี โดยแสดงงบดุล 
บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง พรอมกับรายงานของผูสอบ
บัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของ ปตท. ในปที่ลวงมาดวย 
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หมวด 6 
การกํากับและควบคุม 
_______________ 

 
มาตรา 50  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ปตท. เพ่ือการนี้

จะสั่งให ปตท. ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ ปตท. 
ที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตาม
นโยบายของรัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการได 

มาตรา 51  ในกรณีที่ ปตท. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให ปตท. นํา
เรื่องเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 52  ปตท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินการ
ดังตอไปน้ีได 

(1)  ลงทุนเพ่ือขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหมซ่ึงมีวงเงินเกินหาสิบลานบาท 
(2)  การกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละยี่สิบลานบาท 
(3)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(4)  จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท 
(5)  จําหนายทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ 
(6)  จัดตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(7)  เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรอืถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

_______________ 
 
มาตรา 53  ผูใดขัดขวางการกระทําของ ปตท. หรือพนักงานหรือผูซ่ึงปฏิบัติงาน

รวมกับพนักงานซึ่งประทําการตามมาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 54  ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหหลุมสํารวจหรือหลุมผลิตปโตรเลียม แทนผลิตปโตรเลียม 
โรงกลั่นปโตรเลียม คลังปโตรเลียม ระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ หรืออุปกรณของสิ่ง
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ดังกลาวถูกทําลาย เสียหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 55  ผูใดฝาฝนมาตรา 33 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 
33 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 56  ผูใดฝาฝนมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอถูกทําลาย เสียหาย 
เสื่อมคา หรือไรประโยชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในระหวางการพิจารณาคดีการกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกักเรือไว
ไดจนกวาจะมีการชําระคาปรับตามคําพิพากษาของศาล 

มาตรา 57  ผูใดทําใหเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่ ปตท. 
จัดทําไวเคลื่อนที่หรือทําใหเสียหายโดยประการใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 58  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 หรือมาตรา 
57 เปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวกหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงป
ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาเปนเหตุใหบุคคลอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หรือ
จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

_______________ 
 
มาตรา 59  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี ตลอดจนงบประมาณของ

กระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวกับกรมการพลังงานทหารตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กําหนด และที่เกี่ยวกับโรงกลั่นนํ้ามันไปเปนของ ปตท. ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา แตตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

สิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงสิทธิในการใชที่ราชพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมดวย ทั้งน้ี เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินที่   
โอนไป 
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มาตรา 60  ใหโอนบรรดาขาราชการและลูกจางของกระทรวงกลาโหมที่อยูในสังกัด
กรมการพลังงานทหารและโรงกลั่นนํ้ามัน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนด      
ไปเปนของ ปตท. ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา แตตองไมเกิน
สองป นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหขาราชการและลูกจางซึ่งโอนไป
ตามวรรคหนึ่งมีฐานะเปนพนักงานหรือลูกจางของ ปตท. แลวแตกรณี ตั้งแตวันที่กําหนดใน
ประกาศนั้น โดยใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทาที่เคยไดรับ  
อยูเดิม จนกวาผูวาการจะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

การโอนขาราชการตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการใหออกจากประจําการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การโอนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการใหออกจากงาน เพราะทางราชการยุบ
ตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดยไมมีความผิด และใหได รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

มาตรา 61  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี รวมทั้งพนักงานและลูกจางของ
องคการเชื้อเพลิงไปเปนของ ปตท. ในวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา แตตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เม่ือไดมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งองคการเชื้อเพลงิ
เปนอันยกเลิก และใหนําความในมาตรา 60 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหถือวา
พนักงานและลูกจาง ซ่ึงโอนไปนั้นมีเวลาการทํางานติดตอกัน 

มาตรา 62  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี รวมทั้งพนักงานและลูกจางของ
องคการกาซธรรมชาติแหงประเทศไทยไปเปนของ ปตท. ในวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกําหนดในราชกิจจานุ เบกษา  แตตองไม เกินหาป นับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

เม่ือไดมีประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดตั้งองคการกาซ
ธรรมชาติแหงประเทศไทยเปนอันยกเลิก และใหนําความในมาตรา 60 วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยใหถือวาพนักงานและลูกจางซึ่งโอนไปนั้นมีเวลาการทํางานติดตอกัน 

 
                                               ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 
                                                          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียมเปนกิจการอุตสาหกรรมดานสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ แตหนวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ ผลิต ขนสง และ
จําหนายปโตรเลียมที่เปนของทางราชการยังมีขนาดไมเหมาะสม โดยกระจัดกระจายขึ้นอยูกับ
สวนราชการและองคการของรัฐหลายแหง เปนเหตุใหการประกอบธุรกิจปโตรเลียมเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพสมควรรวมหนวยปฏิบัติงานดังกลาวบางหนวย และจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจขึ้น
เพ่ือดําเนินธุรกิจปโตรเลียม ตั้งแตการสํารวจหาปโตรเลียมไปจนถึงการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนแกประชาชนและ
ความมั่นคงของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 95 ตอนที่ 152 ลงวนัที่ 28 ธันวาคม 2521    

หนา 1-26 
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