
โรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก : บนเสนทางแหงความอัปยศ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ขาว โรงกลัน่นํ้ ามันบางจาก ประสบการขาดทุนอยางมโหฬาร กํ าลังเปนหัวขอ 
ทีม่กีารวพิากษวิจารณกันอยางกวางขวาง

นิตยสาร จัตุรัส ฉบับวนัที ่ 18 กันยายน 2526 รายงานขาววา นับต้ังแตรัฐบาล
บอกเลกิสญัญาใหเชาโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากแกบริษัท ซัมมทิอนิดสัเตรียล (ปานามา) จํ ากัด และ
มอบใหกรมพลังงานทหารรวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทยดํ าเนินการเองตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2524 เปนตนมา โรงกลั่นนํ้ ามันบางจากประสบการขาดทุนไมนอยกวา 400 ลานบาท 
แตสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฉบับวนัที ่ 6 มนีาคม 2526 รายงานวา ตัวเลขขาดทุนของโรงงาน
ดังกลาวนี้สูงถึง 1,400 ลานบาท

บัดนี้ รัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายทหารตองเผชิญกับวิกฤติการณแหงศรัทธา
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ปรากฏวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฝายทหารเขาไปประกอบการมักจะประสบ 
การขาดทุนเสียโดยมาก

ก ําเนิดบนพื้นฐานแหงความฉอฉล
แผนการกอต้ังโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากมีมาตั้งแตป 2498 ในยุครัฐบาลจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม อันเปนยุคที่ระบบทุนนิยมแหงรัฐเจริญเติบโตถึงจุดสุดยอด การใชรัฐวิสาหกิจเปน
เครื่องมือในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางอํ านาจทางการเมืองอีกทอดหนึ่ง
เปนไปอยางกวางขวาง โรงกลั่นนํ้ ามันบางจากถือกํ าเนิดขึ้นบนพื้นฐานของกระบวนการขยายฐาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจดังกลาว

กรมพลังงานทหารไดรับมอบหมายใหกอต้ังโรงกลั่นนํ้ ามันของกระทรวงกลาโหม
ข้ึนทีตํ่ าบลบางจาก อํ าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร โดยเปนโรงงานขนาด 5,000 บารเรลตอวัน 
หลังจากที่ดํ าเนินการเวนคืนที่ดินจํ านวน 500 ไรสํ าหรับการกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันแลว กรม 
พลงังานทหารก็เรียกประกวดราคา ผลการประกวดราคาปรากฏวา บริษัท นอิิกาตา เอ็นยิเนียร่ิง 
จํ ากัด (Niigata Engineering Co.) บริษทัของชาวญี่ปุนเปนผูชนะการประกวด

แมวาการประกวดราคาจะแลวเสร็จต้ังแตปลายป 2498 แตจนแลวจนรอด บริษัท 
นิอิกาตาก็ไมสามารถกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันได ในที่สุดจึงเตะลูกสงตอไปใหบริษัท ฟูจิ คาร  
แมนนแูฟกเจอริง่ จํ ากัด (Fiji Car Manufacturing Co, Ltd.) เพือ่ใหเปนผูดํ าเนินการกอสรางแทน
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ในเดอืนกมุภาพนัธ 2500 ซึ่งปรากฏวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบดวย ตอมาบริษัท  
ฟูจิคารไดดึงบริษัท คอมมังตรี อัวแซลแหงฝร่ังเศส (Forges et Aleliers de Commentry-Oissel) 
มาเปนคูสัญญารวม

เร่ืองทัง้หมดนีม้ีความไมชอบมาพากลอยูเปนอันมาก จนนายจอหน เอ. ลอฟตัส 
(John A. Loftus) ชาวอเมรกินัซึง่เปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในเวลานั้นมีบันทึก
วพิากษวจิารณการกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก ขอวิพากษวิจารณที่สํ าคัญก็คือ แทนที่รัฐบาล
จะใหเอกชนชาวตางประเทศเขามาตั้งโรงกลั่นนํ้ ามันในเมืองไทย การกลับกลายเปนวา รัฐบาลเปน
ผูลงทนุสรางเสียเอง เพราะสัญญาที่ทํ ากับบริษัทกอสรางมีสาระสํ าคัญวา บริษัทกอสรางจะออก 
คาใชจายในการกอสราง แตรัฐบาลจะตองผอนชํ าระคืนเปนงวดๆ ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปนผู 
ค้ํ าประกัน

ความไมชอบมาพากลมิไดอยูที่ขอเท็จจริงที่วา บริษัทนิอิกาตาสามารถเตะลูก 
สงตอใหบริษัทฟูจิคารอยางงายดายเทานั้น หากทวายังอยูที่ขอเท็จจริงที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งวา 
การด ําเนินการทั้งหมดนี้มีบริษทั บูรพาสากลเศรษฐกิจ จํ ากัด เปนบริษทันายหนา โดยที่ผูถือหุน 
คนสํ าคัญในบริษัทนี้ก็คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต และผูนํ าทางทหารคนสํ าคัญในเวลานั้น

อยางไรก็ตาม ฟูจิคาร – คอมมงัตรอัีวแซล ไมสามารถสรางโรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก
ใหเสร็จสมบูรณ แมจะมีการตอสัญญาและเลื่อนเวลาการสงมอบโรงงานหลายครั้งหลายครา  
จนในทีสุ่ด รัฐบาลตองขีดเสนตายใหสงมอบโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2508 
ทัง้ๆทีง่านกอสรางไดเร่ิมมาตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2503

ในระหวางนั้น กระทรวงกลาโหมไดดํ าเนินการประมูลการเชาโรงกลั่นนํ้ ามัน 
บางจากตามมติคณะรัฐมนตรี ผูชนะการประมูลคือ บริษัท ซัมมทิอนิดัสเตรียล (ปานามา) จํ ากัด  
ผูจดัการบริษัทนี้คือ นายฉาง เยน ฮวง (Chang Jen Huang) ซึง่ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนนายจรูญ  
หวงับุญสัมฤทธิ์ การลงนามในสัญญาเชากระทํ าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2507

ขอที่นามหัศจรรยใจ ซึ่งอยู นอกเหนือสามัญสํ านึกที่มนุษยจะเขาใจไดก็คือ  
ในขณะทีรั่ฐบาลลงนามในสัญญาใหเอกชนเชาโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากนั้น ปรากฏวา การกอสราง
โรงกลั่นนํ้ ามันบางจากยังไมแลวเสร็จ ทั้งยังมีขอบกพรองที่จะตองแกไขเพิ่มเติมอีกเปนอันมาก  
แตสัญญาเชาไดระบุเงื่อนไขสํ าคัญวา ผูเชาจะรับมอบโรงงานก็ตอเมื่อการกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามัน
เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อการกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากไมแลวเสร็จ กระทรวงกลาโหมก็ไมมี 
โรงกลัน่ทีจ่ะใหเชา ในที่สุด กระทรวงกลาโหมไดขอใหบริษัทซัมมิทฯรับโรงกลั่นนํ้ ามันที่ยังไมเสร็จนี้
ไปประกอบการ ทั้งนี้โดยมีการแกไขสัญญาเชาไปในทางที่เปนประโยชนแกผูเชามากยิ่งขึ้น  
เพือ่ชดเชยกับความบกพรองของโรงกลั่น
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บริษัทซัมมิทฯเริ่มเขาไปประกอบการในโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2508 ตามสัญญาเชาดังกลาวขางตนนี้ ผูเชาจะตองเปนผูชํ าระคากอสรางโรงกลั่นแทน
รัฐบาล และเมื่อสัญญาเชาครบกํ าหนด 15 ปแลว ผูเชาจะตองมอบโรงกลั่นพรอมทั้งทรัพยสิน 
คืนแกรัฐบาล ในระหวางนั้น จะตองขยายกํ าลังการผลิตจาก 5,000 บารเรลตอวัน เพิ่มข้ึนเปน 
20,000 บารเรลตอวัน

ในการกูเงินเพื่อชํ าระคากอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก บริษัทซัมมิทฯไดขอให 
รัฐบาลไทยคํ ้าประกนัเงินกูนั้น กระทรวงการคลังเห็นวา การที่รัฐบาลไปคํ้ าประกันเงินกูเอกชนเปน
เร่ืองไมสมควร เพราะถาหากเอกชนผูกอหนี้ไมสามารถชํ าระหนี้ได รัฐบาลจะตองชํ าระหนี้แทน แต
ดวยแรงผลกัดันจากกระทรวงกลาโหม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2509 
ลงมตใิหกระทรวงการคลังคํ้ าประกันเงินกูของบริษัทซัมมทิฯภายในวงเงิน 70 ลานบาท

บริษัทซัมมิทฯขยายกํ าลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากเปน 20,000  
บารเรลตอวนัเมือ่วนัที ่15 มิถุนายน 2511 ซึ่งเปนไปตามสัญญาการเชาโรงกลั่นแหงนี้ หลังจากนั้น
เพยีงเดือนเศษ บริษัทซัมมทิฯกข็อขยายกํ าลังการผลิตเปน 65,000 บารเรลตอวัน ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากรฐับาลเมือ่วนัที่ 19 ธันวาคม 2512 พรอมกันนั้นก็ไดเลื่อนกํ าหนดการสงมอบโรงกลั่นใหแก 
รัฐบาลจากก ําหนดเดิมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2523 เปนวันที่ 18 พฤษภาคม 2533

ลากอน ซี. เจ. ฮวง
ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ความรูสึกชาตินิยม

ทางเศรษฐกจิในหมูประชาชนชาวไทยเพิ่มข้ึนเปนอันมาก บรรดาบริษัทนานาชาติที่มีผลประโยชน
ในเมืองตางถูกจับตามองดวยสายตาหวาดระแวง บริษัทซัมมิทฯก็อยูในขายดังกลาวนี้ การขาด
แคลนผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เกิดขึ้นหลายตอหลายครั้ง ถูกโยนใหเปนความผิดของบริษัทซัมมิทฯ 
โดยไมทราบแนชัดวา บริษัทซัมมิทฯเปนตัวการสรางปญหาดังกลาวนี้หรือไม บริษัทซัมมิทฯ 
ในสายตาของประชาชนจึงเปนเสือหิวที่ไรความรับผิดชอบตอสังคม มิหนํ าซํ้ า ปญหาและขอพิพาท
เกี่ยวกับแรงงานภายในบริษัทซัมมิทฯเอง ซึ่งเกิดขึ้นดวยความถี่คอนขางสูง มีสวนซํ้ าเติมให 
ภาพพจนของบริษัทซัมมทิฯในสายตาสาธารณชนเลวรายลงไปอีก

ขอพิพาทและปญหาตางๆที่เกิดจากบริษัทซัมมิทฯทํ าใหรัฐบาลเริ่มพิจารณา 
เสนทางในการบอกเลิกสัญญาเชาโรงกลั่นที่ 2 (บางจาก) แหลงขาวที่เชื่อถือไดกลาววา นาย 
ไตรรงค สุวรรณคีรีถูกสงไปพบผูแทนประเทศซาอุดิอาราเบยี ณ นครลอนดอนเมื่อตนป 2524 ทั้งนี้
เพือ่ใหมหีลกัประกนัวา ภายหลังจากที่รัฐบาลดํ าเนินกิจการโรงกลั่นนํ้ ามันเอง จะมีนํ้ ามันดิบปอน
โรงกลั่นอยางพอเพียง



4

เมื่อไดรับคํ ายืนยันวา รัฐบาลซาอุดิอาราเบียยินดีที่จะขายผลิตภัณฑปโตรเลียม
แกรัฐบาลไทยยิ่งกวาเอกชนเสียอีก ทางราชการจึงดํ าเนินการสํ ารวจกํ าลังความสามารถ 
ทีจ่ะประกอบกจิการโรงกลั่นนํ้ ามันเอง และแลวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2524 พลโทจิตรยุทธ 
ไกรสรพงษ เจากรมการพลังงานทหารก็ไดใหสัมภาษณวา กระทรวงกลาโหมไดยกเลิกสัญญาเชา
โรงกลั่นนํ้ ามันบางจากที่ใหแกบริษัทซัมมิทฯ และใหเวลาบริษัทซัมมิทฯขนยายทรัพยสินภายใน  
45 วัน

นับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2524 เปนตนมา กรมการพลังงานทหารรวมกับ 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนผูประกอบกิจการโรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก จนประสบการ 
ขาดทนุอยางมโหฬารดังเปนขาวขางตน

บนทางสามแพรง
ในทนัททีีม่ขีาววา โรงกลั่นนํ้ ามันบางจากประสบการขาดทุนอยางมโหฬาร เอกชน

พากนัจองมองวิสาหกิจดังกลาวนี้ดวยตาเปนมัน ทั้งนี้ปรากฏวา มีผูยื่นเรื่องขอเชาโรงกลั่นนํ้ ามัน
บางจาก 3 รายคือ บริษัท คาลเทก็ซ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งยื่นเรื่องผานกระทรวงอุตสาหกรรม 
บริษัทเชลล (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งยื่นเรื่องผานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และบริษัท  
บาไรท ซพัพลาย แอนด คอนสตรักชัน่ จ ํากดั  ซึ่งยื่นเรื่องผานกระทรวงกลาโหม

การที่มีบริษัทเอกชนยื่นเรื่องขอเชาโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากเชนนี้ ยอมแสดงให 
เหน็วา  เอกชนมคีวามมั่นใจวา  กิจการโรงกลั่นนํ้ ามันเปนกิจการที่สามารถหากํ าไรไดไมยากนัก

ณ บัดนี ้รัฐบาลกํ าลังยืนอยูบนทางสามแพรง
แพรงที่หนึ่ง อาจยึดถือนโยบาย “เราจะฝาขามไป” โดยยังคงดํ าเนินกิจการ 

โรงกลัน่นํ้ ามันบางจากเอง
แพรงที่สอง รัฐบาลอาจยอมเสยีหนา โดยใหเอกชนเชาโรงกลั่นนํ้ ามันแหงนี้อีกครั้ง

หนึ่ง
แพรงที่สาม รัฐบาลอาจขายกิจการโรงกลั่นนํ้ ามันใหแกเอกชน
ปญหามีอยูวา รัฐบาลจะเลือกเดินสูแพรงใด

เราจะฝาขามไป
เปนทีเ่ขาใจกันวา รัฐบาลคงจะยึดถือนโยบาย “เราจะฝาขามไป” ดวยการอัดฉีด

เงนิเพือ่ใหการประกอบการของโรงกลั่นนํ้ ามันบางจากมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เพราะการใหเอกชนเชา
โรงกลัน่กดี็ หรือการขายโรงกลั่นใหเอกชนก็ดี ยอมเปนเรื่องที่เสียหนาอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเหตุวา 
หนทางเลอืกทัง้สองนีม้ีผลเทากับการยอมรับความไรประสิทธิภาพในการทํ างานตอสาธารณชน
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คํ าถามพืน้ฐานทีเ่ราจะตองหาคํ าตอบก็คือ เหตุใดฝายทหารจึงตองเขามายุงเกี่ยว
กบักิจการโรงกลั่นนํ้ ามัน

เหตผุลทีเ่รามักจะไดยินไดฟงก็คือ นํ้ ามันเปนสินคายทุธปจจัย ฝายทหารจึงตอง
เขามามีบทบาทในการผลิต

เมื่อกรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม สํ ารวจพบนํ้ ามันที่อํ าเภอฝาง จังหวัด
เชยีงใหม รัฐบาลไดโอนกิจการนํ้ ามันฝางใหแกกรมพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหมในป 2499  
ตอมาในป 2501 กรมพลังงานทหารไดสรางโรงกลั่นนํ้ ามันที่ 1 (ฝาง) ข้ึน  โดยมีขนาด 1,000  
บารเรลตอวัน แตหลังจากการกอสรางโรงกลั่นนํ้ ามันฝางแลวเสร็จ จึงไดสํ ารวจพบวา ปริมาณ 
นํ ้ามนัดิบที่จะขุดไดมีเพียง 2,500 บารเรลตอป ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับขนาดของโรงกลั่น 
นํ้ ามันฝางที่สรางขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ โรงกลั่นนํ้ ามันฝางจะตองเปดทํ าการกลั่นนํ้ ามันเพียง 
ปละ 2 เดือนเทานั้น  โดยตองปดโรงงานถึง 10 เดือนตอป

ประวัติของโรงกลั่นนํ้ ามันฝางเปนประวัติแหงความฉอฉล แตแลวเสนทาง 
แหงความฉอฉลยังคงสืบตอมายังโรงกลั่นนํ้ ามันบางจาก

หากเรายอมรับวา นํ้ ามันเปนสินคายทุธปจจยั ซึ่งฝายทหารตองเขามาประกอบ
การโดยตรง เนื่องจากมีผลกระทบทางดานยทุธศาสตรและยุทธวธิใีนยามเกิดภัยสงคราม ราษฎร
คนเดนิถนนกค็งอดสงสัยมิไดวา  เหตุใดกระทรวงกลาโหมจึงไดใหชนตางดาวอยางนาย ซี. เจ. ฮวง 
เชาโรงกลัน่นํ้ ามันบางจากไปประกอบการเปนเวลากวา 15 ป

หรือเปนเพราะนาย ซี.เจ.ฮวง รักชาตไิทยยิ่งกวาทหารหาญคนใด1

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห  ฉบับวันที่  1 – 7 พฤษภาคม  2526
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