โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก : บนเสนทางแหงความอัปยศ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ขาว โรงกลัน่ นํ้ามันบางจาก ประสบการขาดทุนอยางมโหฬาร กําลังเปนหัวขอ
ทีม่ กี ารวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง
นิตยสาร จัตุรัส ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2526 รายงานขาววา นับตั้งแตรัฐบาล
บอกเลิกสัญญาใหเชาโรงกลั่นนํ้ามันบางจากแกบริษัท ซัมมิทอินดัสเตรียล (ปานามา) จํากัด และ
มอบใหกรมพลังงานทหารรวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทยดํ าเนินการเองตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2524 เปนตนมา โรงกลั่นนํ้ามันบางจากประสบการขาดทุนไมนอยกวา 400 ลานบาท
แตสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฉบับวันที่ 6 มีนาคม 2526 รายงานวา ตัวเลขขาดทุนของโรงงาน
ดังกลาวนี้สูงถึง 1,400 ลานบาท
บัดนี้ รัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายทหารตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธา
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ปรากฏวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝายทหารเขาไปประกอบการมักจะประสบ
การขาดทุนเสียโดยมาก
กําเนิดบนพื้นฐานแหงความฉอฉล
แผนการกอตัง้ โรงกลั่นนํ้ามันบางจากมีมาตั้งแตป 2498 ในยุครัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม อันเปนยุคที่ระบบทุนนิยมแหงรัฐเจริญเติบโตถึงจุดสุดยอด การใชรัฐวิสาหกิจเปน
เครื่องมือในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางอํานาจทางการเมืองอีกทอดหนึ่ง
เปนไปอยางกวางขวาง โรงกลั่นนํ้ามันบางจากถือกําเนิดขึ้นบนพื้นฐานของกระบวนการขยายฐาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจดังกลาว
กรมพลังงานทหารไดรับมอบหมายใหกอตั้งโรงกลั่นนํ้ามันของกระทรวงกลาโหม
ขึน้ ทีต่ าบลบางจาก
ํ
อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร โดยเปนโรงงานขนาด 5,000 บารเรลตอวัน
หลังจากที่ดําเนินการเวนคืนที่ดินจํานวน 500 ไรสําหรับการกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันแลว กรม
พลังงานทหารก็เรียกประกวดราคา ผลการประกวดราคาปรากฏวา บริษัท นิอิกาตา เอ็นยิเนียริ่ง
จํากัด (Niigata Engineering Co.) บริษทั ของชาวญี่ปุนเปนผูชนะการประกวด
แมวา การประกวดราคาจะแลวเสร็จตั้งแตปลายป 2498 แตจนแลวจนรอด บริษัท
นิอิกาตาก็ไมสามารถกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันได ในที่สุดจึงเตะลูกสงตอไปใหบริษัท ฟูจิ คาร
แมนนูแฟกเจอริง่ จํากัด (Fiji Car Manufacturing Co, Ltd.) เพือ่ ใหเปนผูดําเนินการกอสรางแทน
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ในเดือนกุมภาพันธ 2500 ซึ่งปรากฏวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบดวย ตอมาบริษัท
ฟูจิคารไดดึงบริษัท คอมมังตรี อัวแซลแหงฝรั่งเศส (Forges et Aleliers de Commentry-Oissel)
มาเปนคูสัญญารวม
เรือ่ งทัง้ หมดนีม้ ีความไมชอบมาพากลอยูเปนอันมาก จนนายจอหน เอ. ลอฟตัส
(John A. Loftus) ชาวอเมริกนั ซึง่ เปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในเวลานั้นมีบันทึก
วิพากษวจิ ารณการกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก ขอวิพากษวิจารณที่สําคัญก็คือ แทนที่รัฐบาล
จะใหเอกชนชาวตางประเทศเขามาตั้งโรงกลั่นนํ้ามันในเมืองไทย การกลับกลายเปนวา รัฐบาลเปน
ผูล งทุนสรางเสียเอง เพราะสัญญาที่ทํากับบริษัทกอสรางมีสาระสําคัญวา บริษัทกอสรางจะออก
คาใชจายในการกอสราง แตรัฐบาลจะตองผอนชําระคืนเปนงวดๆ ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปนผู
คํ้าประกัน
ความไมชอบมาพากลมิไดอยูที่ขอเท็จจริงที่วา บริษัทนิอิกาตาสามารถเตะลูก
สงตอใหบริษัทฟูจิคารอยางงายดายเทานั้น หากทวายังอยูที่ขอเท็จจริงที่สําคัญอีกประการหนึ่งวา
การดําเนินการทั้งหมดนี้มีบริษทั บูรพาสากลเศรษฐกิจ จํากัด เปนบริษทั นายหนา โดยที่ผูถือหุน
คนสําคัญในบริษัทนี้ก็คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และผูนําทางทหารคนสําคัญในเวลานั้น
อยางไรก็ตาม ฟูจิคาร – คอมมังตรีอวั แซล ไมสามารถสรางโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก
ใหเสร็จสมบูรณ แมจะมีการตอสัญญาและเลื่อนเวลาการสงมอบโรงงานหลายครั้งหลายครา
จนในทีส่ ดุ รัฐบาลตองขีดเสนตายใหสงมอบโรงกลั่นนํ้ามันบางจากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2508
ทัง้ ๆทีง่ านกอสรางไดเริ่มมาตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2503
ในระหวางนั้น กระทรวงกลาโหมไดดํ าเนินการประมูลการเชาโรงกลั่นนํ้ ามัน
บางจากตามมติคณะรัฐมนตรี ผูชนะการประมูลคือ บริษัท ซัมมิทอินดัสเตรียล (ปานามา) จํากัด
ผูจ ดั การบริษัทนี้คือ นายฉาง เยน ฮวง (Chang Jen Huang) ซึง่ ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนนายจรูญ
หวังบุญสัมฤทธิ์ การลงนามในสัญญาเชากระทําเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507
ข อที่น า มหั ศจรรยใจ ซึ่ง อยูน อกเหนือสามัญสํ านึกที่มนุษยจะเขาใจไดก็คือ
ในขณะทีร่ ฐั บาลลงนามในสัญญาใหเอกชนเชาโรงกลั่นนํ้ามันบางจากนั้น ปรากฏวา การกอสราง
โรงกลั่นนํ้ามันบางจากยังไมแลวเสร็จ ทั้งยังมีขอบกพรองที่จะตองแกไขเพิ่มเติมอีกเปนอันมาก
แตสัญญาเชาไดระบุเงื่อนไขสําคัญวา ผูเชาจะรับมอบโรงงานก็ตอเมื่อการกอสรางโรงกลั่นนํ้ามัน
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อการกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันบางจากไมแลวเสร็จ กระทรวงกลาโหมก็ไมมี
โรงกลัน่ ทีจ่ ะใหเชา ในที่สุด กระทรวงกลาโหมไดขอใหบริษัทซัมมิทฯรับโรงกลั่นนํ้ามันที่ยังไมเสร็จนี้
ไปประกอบการ ทั้งนี้โดยมีการแกไขสัญญาเชาไปในทางที่เปนประโยชนแกผูเชามากยิ่งขึ้น
เพือ่ ชดเชยกับความบกพรองของโรงกลั่น
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บริษัท ซั ม มิ ท ฯเริ่ ม เข า ไปประกอบการในโรงกลั่ น นํ้ ามัน บางจากเมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2508 ตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนนี้ ผูเชาจะตองเปนผูชําระคากอสรางโรงกลั่นแทน
รัฐบาล และเมื่อสัญญาเชาครบกําหนด 15 ปแลว ผูเชาจะตองมอบโรงกลั่นพรอมทั้งทรัพยสิน
คืนแกรฐั บาล ในระหวางนั้น จะตองขยายกําลังการผลิตจาก 5,000 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นเปน
20,000 บารเรลตอวัน
ในการกูเงินเพื่อชําระคากอสรางโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก บริษัทซัมมิทฯไดขอให
รัฐบาลไทยคําประกั
้
นเงินกูนั้น กระทรวงการคลังเห็นวา การที่รัฐบาลไปคํ้าประกันเงินกูเอกชนเปน
เรือ่ งไมสมควร เพราะถาหากเอกชนผูกอหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได รัฐบาลจะตองชําระหนี้แทน แต
ดวยแรงผลักดันจากกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2509
ลงมติใหกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกูของบริษัทซัมมิทฯภายในวงเงิน 70 ลานบาท
บริ ษั ท ซั มมิ ท ฯขยายกํ าลั ง การผลิ ต ของโรงกลั่น นํ้ ามัน บางจากเปน 20,000
บารเรลตอวันเมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2511 ซึ่งเปนไปตามสัญญาการเชาโรงกลั่นแหงนี้ หลังจากนั้น
เพียงเดือนเศษ บริษัทซัมมิทฯก็ขอขยายกําลังการผลิตเปน 65,000 บารเรลตอวัน ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากรัฐบาลเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2512 พรอมกันนั้นก็ไดเลื่อนกําหนดการสงมอบโรงกลั่นใหแก
รัฐบาลจากกําหนดเดิมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2523 เปนวันที่ 18 พฤษภาคม 2533
ลากอน ซี. เจ. ฮวง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ความรูสึกชาตินิยม
ทางเศรษฐกิจในหมูป ระชาชนชาวไทยเพิ่มขึ้นเปนอันมาก บรรดาบริษัทนานาชาติที่มีผลประโยชน
ในเมืองตางถูกจับตามองดวยสายตาหวาดระแวง บริษัทซัมมิทฯก็อยูในขายดังกลาวนี้ การขาด
แคลนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เกิดขึ้นหลายตอหลายครั้ง ถูกโยนใหเปนความผิดของบริษัทซัมมิทฯ
โดยไมทราบแนชัดวา บริษัทซัมมิทฯเปนตัวการสรางปญหาดังกลาวนี้หรือไม บริษัทซัมมิทฯ
ในสายตาของประชาชนจึงเปนเสือหิวที่ไรความรับผิดชอบตอสังคม มิหนําซํ้า ปญหาและขอพิพาท
เกี่ยวกับแรงงานภายในบริษัทซัมมิทฯเอง ซึ่งเกิดขึ้นดวยความถี่คอนขางสูง มีสวนซํ้าเติมให
ภาพพจนของบริษัทซัมมิทฯในสายตาสาธารณชนเลวรายลงไปอีก
ขอพิพ าทและปญ หาตางๆที่เกิดจากบริษัทซัมมิทฯทํ าใหรัฐบาลเริ่มพิจารณา
เสนทางในการบอกเลิกสัญญาเชาโรงกลั่นที่ 2 (บางจาก) แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา นาย
ไตรรงค สุวรรณคีรีถูกสงไปพบผูแทนประเทศซาอุดิอาราเบีย ณ นครลอนดอนเมื่อตนป 2524 ทั้งนี้
เพือ่ ใหมหี ลักประกันวา ภายหลังจากที่รัฐบาลดําเนินกิจการโรงกลั่นนํ้ามันเอง จะมีนํ้ามันดิบปอน
โรงกลั่นอยางพอเพียง
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เมื่อไดรับคํายืนยันวา รัฐบาลซาอุดิอาราเบียยินดีที่จะขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
แก รั ฐ บาลไทยยิ่ ง กว า เอกชนเสี ย อี ก ทางราชการจึ ง ดํ าเนิ น การสํ ารวจกํ าลั ง ความสามารถ
ทีจ่ ะประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันเอง และแลวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2524 พลโทจิตรยุทธ
ไกรสรพงษ เจากรมการพลังงานทหารก็ไดใหสัมภาษณวา กระทรวงกลาโหมไดยกเลิกสัญญาเชา
โรงกลั่นนํ้ามันบางจากที่ใหแกบริษัทซัมมิทฯ และใหเวลาบริษัทซัมมิทฯขนยายทรัพยสินภายใน
45 วัน
นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2524 เปนตนมา กรมการพลังงานทหารรวมกับ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก จนประสบการ
ขาดทุนอยางมโหฬารดังเปนขาวขางตน
บนทางสามแพรง
ในทันทีทมี่ ขี า ววา โรงกลั่นนํ้ามันบางจากประสบการขาดทุนอยางมโหฬาร เอกชน
พากันจองมองวิสาหกิจดังกลาวนี้ดวยตาเปนมัน ทั้งนี้ปรากฏวา มีผูยื่นเรื่องขอเชาโรงกลั่นนํ้ามัน
บางจาก 3 รายคือ บริษัท คาลเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งยื่นเรื่องผานกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทเชลล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งยื่นเรื่องผานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และบริษัท
บาไรท ซัพพลาย แอนด คอนสตรักชัน่ จํากัด ซึ่งยื่นเรื่องผานกระทรวงกลาโหม
การที่มีบริษัทเอกชนยื่นเรื่องขอเชาโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากเชนนี้ ยอมแสดงให
เห็นวา เอกชนมีความมั่นใจวา กิจการโรงกลั่นนํ้ามันเปนกิจการที่สามารถหากําไรไดไมยากนัก
ณ บัดนี้ รัฐบาลกําลังยืนอยูบนทางสามแพรง
แพรงที่หนึ่ง อาจยึดถือนโยบาย “เราจะฝาขามไป” โดยยังคงดําเนินกิจการ
โรงกลัน่ นํ้ามันบางจากเอง
แพรงที่สอง รัฐบาลอาจยอมเสียหนา โดยใหเอกชนเชาโรงกลั่นนํ้ามันแหงนี้อีกครั้ง
หนึ่ง
แพรงที่สาม รัฐบาลอาจขายกิจการโรงกลั่นนํ้ามันใหแกเอกชน
ปญหามีอยูวา รัฐบาลจะเลือกเดินสูแพรงใด
เราจะฝาขามไป
เปนทีเ่ ขาใจกันวา รัฐบาลคงจะยึดถือนโยบาย “เราจะฝาขามไป” ดวยการอัดฉีด
เงินเพือ่ ใหการประกอบการของโรงกลั่นนํ้ามันบางจากมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เพราะการใหเอกชนเชา
โรงกลัน่ ก็ดี หรือการขายโรงกลั่นใหเอกชนก็ดี ยอมเปนเรื่องที่เสียหนาอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา
หนทางเลือกทัง้ สองนีม้ ีผลเทากับการยอมรับความไรประสิทธิภาพในการทํางานตอสาธารณชน

5
คําถามพืน้ ฐานทีเ่ ราจะตองหาคําตอบก็คือ เหตุใดฝายทหารจึงตองเขามายุงเกี่ยว
กับกิจการโรงกลั่นนํ้ามัน
เหตุผลทีเ่ รามักจะไดยินไดฟงก็คือ นํ้ามันเปนสินคายุทธปจจัย ฝายทหารจึงตอง
เขามามีบทบาทในการผลิต
เมื่อกรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม สํารวจพบนํ้ามันที่อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม รัฐบาลไดโอนกิจการนํ้ามันฝางใหแกกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหมในป 2499
ตอมาในป 2501 กรมพลังงานทหารไดสรางโรงกลั่นนํ้ามันที่ 1 (ฝาง) ขึ้น โดยมีขนาด 1,000
บารเรลตอวัน แตหลังจากการกอสรางโรงกลั่นนํ้ามันฝางแลวเสร็จ จึงไดสํารวจพบวา ปริมาณ
นํามั
้ นดิบที่จะขุดไดมีเพียง 2,500 บารเรลตอป ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับขนาดของโรงกลั่น
นํ้ามันฝางที่สรางขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ โรงกลั่นนํ้ามันฝางจะตองเปดทําการกลั่นนํ้ามันเพียง
ปละ 2 เดือนเทานั้น โดยตองปดโรงงานถึง 10 เดือนตอป
ประวั ติ ข องโรงกลั่ น นํ้ ามั น ฝางเป น ประวั ติ แ หง ความฉ อฉล แตแลว เส น ทาง
แหงความฉอฉลยังคงสืบตอมายังโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก
หากเรายอมรับวา นํ้ามันเปนสินคายุทธปจจัย ซึ่งฝายทหารตองเขามาประกอบ
การโดยตรง เนื่องจากมีผลกระทบทางดานยุทธศาสตรและยุทธวิธใี นยามเกิดภัยสงคราม ราษฎร
คนเดินถนนก็คงอดสงสัยมิไดวา เหตุใดกระทรวงกลาโหมจึงไดใหชนตางดาวอยางนาย ซี. เจ. ฮวง
เชาโรงกลัน่ นํ้ามันบางจากไปประกอบการเปนเวลากวา 15 ป
หรือเปนเพราะนาย ซี.เจ.ฮวง รักชาติไทยยิ่งกวาทหารหาญคนใด1
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