
หากสยามขาดน้ํามัน

การพิพาทระหวางประเทศกลุมอาหรับกับประเทศอิสราเอล ซ่ึงยืดเยื้อเร้ือรังมานาน 
และกลับปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคม 2516 นั้น แมในบัดนี้ประเทศคูกรณีทั้งสองฝายตกลง
หยุดยิงกันแลว แตก็ยังไมมีทีทาวาจะหาขอยุติได ในเมื่อประเทศกลุมอาหรับหันมาใชอาวุธทาง
เศรษฐกิจดวยการตกลงลดการผลิตน้ํามันลงรอยละ 25 ของปริมาณการผลิตในเดือนกันยายน 2516 
และจะลดการผลิตน้ํามันลงไปอีกในอัตรารอยละ 5 ตอเดือน ทั้งนี้นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2516 
เปนตนไป เพื่อบีบบังคับใหอิสราเอลถอนกําลังออกไปจากดินแดนที่ยึดครองไดจากการทําสงครามกับ
อาหรับ โดยใหอิสราเอลมีอาณาบริเวณเทาที่มีอยูกอนสงครามหกวันในป 2510 การใชมาตรการ 
ดังกลาวนี้ก็เพื่อแสดงใหประเทศมหาอํานาจตะวันตกและญี่ปุนเห็นวา การขาดแคลนน้ํามันนั้นเปน
ปญหารายแรงอยางไร ประเทศซึ่งไดรับผลกระทบกระเทือนรายแรงจากการใชอาวุธทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกลุมอาหรับก็คือ ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใหการสนับสนุนแกประเทศ 
อิสราเอล อยางไรก็ตาม การลดปริมาณการผลิตน้ํามันของประเทศกลุมอาหรับยอมมีผลกระทบ
กระเทือนตอประเทศที่ตองพึ่งน้ํามันเปนพลังงานที่สําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะประเทศในตะวัน
ออกกลางไมแตจะเปนแหลงผลิตน้ํามันที่สําคัญแหลงหนึ่งเทานั้น หากทวายังเปนกลุมประเทศที่มี 
บทบาทสําคัญในการคาน้ํามันระหวางประเทศอีกดวย

น้ํามันกับการเมืองระหวางประเทศ
บทบาทของน้าํมันในฐานะสินคาการเมืองระหวางประเทศเริ่มปรากฏเดนชัดภายหลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่องนีเ้อง แมวาจะมกีารคนพบแหลงน้าํมนัในตะวนัออกกลางตัง้แตตนครสิตศตวรรษ
ที่ 20 แตปริมาณการผลิตน้ํามันของตะวันออกกลางกอนสงครามโลกครั้งที่สองยังมีนอยกวารอยละ 5 
ของปริมาณน้ํามันที่ผลิตไดทั้งหมดในมนุษยโลก อุตสาหกรรมน้ํามันในตะวันออกกลางเพิ่งจะรุงเรือง
อยางยิ่งในทศวรรษที่เริ่มตนดวยป 2493 นี้เอง บริษัทผูผลิตน้ํามันที่สําคัญในตะวันออกกลางมีอยู 7 
บริษัทดวยกัน ซ่ึงรวมเรียกกันวา กลุมสาวทั้งเจ็ด (The Seven Sisters)  อันประกอบดวย

1) Royal Dutch Shell
2) British Petroleum Company
3) Standard  Oil of New Jersey
4) Gulf Oil Corporation
5) Texaco
6) Standard Oil of California
7) Socony Mobil Oil
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แมการผลิตน้ํามันในตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดจะดําเนินการโดยบริษัทตะวันตก แตก็มักมีขอตกลง
ในการแบงสรรปนกําไรระหวางบริษัทผูผลิตกับรัฐบาลประเทศเจาของบอน้ํามัน อัตราสวนกําไรที่
แบงปนกันนั้นเดิมกําหนดไวในอัตราครึ่งตอคร่ึง แตมาระยะหลังนี้กลุมประเทศผูผลิตน้ํามันเรียกรอง
ขอแบงปนกําไรในอัตราสวนสูงขึ้น จนในปจจุบันประเทศผูผลิตน้ํามันไดรับแบงสวนกําไรในอัตรา
ประมาณรอยละ 55 ถึงรอยละ 60 อํานาจตอรองของประเทศในตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นนับตั้งแตมีการ
กอตั้ง องคการประเทศผูสงออกปโตรเลียม (OPEC = The Organization of Petroleum Exporting 
Countries)  ในเดือนสิงหาคม 2503 ซ่ึงในปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 11 ประเทศ คือ อาบูดาบี  
อัลยีเรีย อินโดนีเซีย อิหราน อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย คาตาร ซาอุดิอาระเบีย และเวเนซูเอลา  
จุดมุงหมายสําคัญของการสถาปนาองคการดังกลาวนี้ก็เพื่อการประสานงานและการปรึกษารวมกันใน
อันที่จะปองกันมิใหประเทศผูผลิตน้ํามันแขงขันกันลดราคาน้ํามัน เพราะปรากฏวา ในระหวางป 
2500-2504 มีการแขงขันกันลดราคาน้ํามันขนานใหญ เหตุสืบเนื่องมาจากการที่สหภาพโซเวียตทุมขาย
น้ํามันในราคาต่ํากวาตนทุน ในประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมน้ํามัน สหภาพโซเวียตเคยเปนประเทศ
ผูผลิตน้ํามันที่ใหญที่สุดในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 น้ํามันที่ใชกันในยุโรปสวนใหญซ้ือจาก
ประเทศนี้ ในป 2472 สหภาพโซเวียตเปนประเทศที่สงน้ํามันออกมากเปนที่สองรองจากเวเนซูเอลา 
และแมภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศยุโรปตะวันตกยังตองพึ่งพิงน้ํามันจากสหภาพโซเวียต
หานอยไม การทุมขายน้ํามันใหประเทศยุโรปตะวันตกในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดโลกเปนอันมาก 
แตขณะเดียวกันกลับขายใหประเทศยุโรปตะวันออกในราคาสูงกวามากมายนักเชนนี้ ทําใหเชื่อกันวา 
สหภาพโซเวียตกําลังใชน้ํามันเปนอาวุธทางการเมืองเพื่อครอบงํายุโรปตะวันตก และหลายคนพากัน
สรุปวา  การทุมขายน้ํามันของสหภาพโซเวียตจะเปนอันตรายตอความมั่นคงของยุโรปตะวันตก

ความสําคัญของน้ํามันในฐานะสินคาทางการเมืองระหวางประเทศปรากฏชัดขึ้นอีก
คร้ังหนึ่งเมื่อเกิดกรณีพิพาทคลองสุเอซในป 2499 การปดคลองสเุอซและการทาํลายทอสงน้าํมนัของ
บริษทัอรัิกปโตรเลยีม (IPC = Iraq Petroleum Company)  ยงัผลใหอุปทานน้าํมนัในยโุรปตองขาดแคลน
ไปถึงสองในสาม แตผลกระทบที่ไดรับนั้นมีไมสูมากนัก เพราะสามารถซื้อน้ํามันจากอเมริกาเหนือ
และเวเนซูเอลามาชดเชย ประกอบกับสามารถจัดเสนทางเดินเรือบรรทุกน้ํามันเสียใหมไดทันทวงที 
แตถึงกระนั้นก็ตาม ยุโรปตะวันตกเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่รายแรงของการขาดแคลนน้ํามัน จึงมี
การวางแผนเตรียมรับสถานการณในป 2510 เมื่อเกิดสงครามระหวางอาหรับกับอิสราเอล มีการปด
คลองสุเอซ คูเวต ซาอุดิอาระเบีย ลิเบีย และอิรักหยุดการผลิตน้ํามัน คูเวตและอิรักตัดสินใจไมยอมขาย
น้ํามันใหแกประเทศผูสนับสนุนอิสราเอล ซ่ึงรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ตอมา
ที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของประเทศกลุมอาหรับตกลงกันวา จะยังคงบอยคอตตประเทศเหลานี้
ตอไป แมวาจะมีการตกลงหยุดยิงกันแลวก็ตาม แตการบอยคอตตดังกลาวนี้ไรผล เพราะประเทศผูผลิต
น้ํามันนอกกลุมอาหรับโดยเฉพาะอยางยิ่งอิหรานพากันเพิ่มการผลิต และรัฐเล็กๆรอบอาวเปอรเซียก็ยัง
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คงขายน้ํามันตอไป ประเทศกลุมอาหรับจึงกลับเปนผูสูญเสียประโยชนอันเกิดจากการขาดรายไดจาก
การไมขายน้ํามันไป เหตุฉะนี้ ขอกลาวอางของผูนํากลุมอาหรับบางคนที่วา น้ํามันเปนอาวุธทางการ
เมืองที่มีประสิทธิผลที่สุด และที่วา การลดการผลิตน้ํามันจะยังผลใหอุตสาหกรรมในยุโรปประสบ
ภาวะอัมพาต และบีบบังคับใหยุโรปตะวันตกยินยอมตอขอเรียกรองของอาหรับนั้น จึงยังคงเปนขอ
กลาวอางที่ปราศจากประจักษพยานทางประวัติศาสตร แมวานับตั้งแตเกิดกรณีพิพาทคลองสุเอซในป 
2499 เปนตนมา ยุโรปตะวันตกจะพยายามลดการพึ่งพาน้ํามันจากตะวันออกกลาง และแมวาความ
พยายามดังกลาวจะไรผลก็ตาม แตโครงการประกันน้ํามันดวยการสะสมน้ํามันใหพอใชเปนเวลา 
60-65 วัน นับวาประสบผลสําเร็จในการลดผลกระทบของการลดการผลิตน้ํามันในตะวันออกกลาง แต
ปญหาที่ควรคํานึงก็คือ หากตะวันออกกลางลดอุปทานน้ํามันเปนระยะเวลายาวนานกวาที่เคยเปนมา 
เราจะเตรียมรับสถานการณเชนนี้ไดอยางไร

หากการขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนสาเหตุใหการใชน้ํามันเปนอาวุธทาง
การเมืองในป 2510 ไรผล การไมลงรองรอยเดียวกันในหมูประเทศอาหรับอาจยังผลใหมาตรการ 
เดียวกันนี้ซ่ึงประกาศใชในป 2516 ตองลมเหลวเชนกัน เพราะบัดนี้ปรากฏวา ประเทศกลุมอาหรับบาง
ประเทศ เชน อิรัก ไมปฏิบัติตามมติในการลดการผลิตน้ํามัน (Bangkok Post, November 21, 1973)  แม
แตประเทศที่ไดช่ือวาเปนหัวเรือใหญของกลุมอาหรับ เชน ลิเบีย ก็ยังมีการลักลอบแอบขายน้ํามันให
แกยุโรปตะวันตกอยูเนืองๆ ประสิทธิผลของการใชน้ํามันเปนอาวุธเพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายทางการ
เมืองในครั้งนั้น มิไดขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของบรรดาประเทศกลุมอาหรับดวยกันเองเทานั้น 
หากทวายังขึ้นอยูกับความสามารถที่จะอยูรอดได หากมีการลดการผลิตน้ํามันเรื่อยๆเชนนี้ ประเทศ
กลุมอาหรับจะสามารถลดการผลิตน้ํามันไดนานเทาใดนั้นยากที่จะคาดคะเน ความเห็นในเรื่องนี้แตก
แยกออกเปนสองฝาย  ฝายหนึ่ง เชื่อวา ประเทศกลุมอาหรับคงจะไมอาจใชมาตรการดังกลาวนี้ไดนาน 
ในเมื่อน้ํามันเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศและของรายไดประชาชาติที่สําคัญของประเทศ  
ในตะวันออกกลาง ฝายที่สอง เห็นวา แมน้ํามันจะมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศกลุมอาหรับ 
แตกลุมอาหรับก็มีเงินสํารองระหวางประเทศมากพอที่จะไมตองหาจากการคาน้ํามัน ขณะเดียวกัน 
น้ํามันในตัวของมันเองในขณะนี้ก็มีสภาพเปนเงินสํารองระหวางประเทศอยูแลว ประเทศกลุมอาหรับ
อาจนําน้ํามันไปแลกกับสินคาเขาที่จําเปนตางๆได ดังกรณีประเทศซาอุดิอาระเบียเจรจาขอซื้อขาวนึ่ง
จากไทยโดยขายน้ํามันใหเปนการแลกเปลี่ยน เปนตน อยางไรก็ตาม แมวาประเทศกลุมอาหรับจะมีเงิน
สํารองระหวางประเทศมากมายเพียงใด และแมวาน้ํามันจะใชเปนเงินสํารองระหวางประเทศไดก็ตาม 
แตประเทศเหลานี้จะกัดฟนลดการผลิตน้ํามันดิบไดนานก็ตอเมื่อปริมาณน้ํามันของประเทศที่มิไดรวม
ในการบอยคอตตคร้ังนี้มีไมมากพอแกการบริโภคในโลกนี้ หากยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศผูซ้ือน้ํามันสามารถซื้อน้ํามันจากแหลงผลิตแหลงอื่นไดมากพอ การบอยคอตตครั้งนี้ยอม 
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ไรผล ขณะเดียวกัน การขาดความรวมมือรวมใจในหมูประเทศอาหรับเองก็มีสวนในความลมเหลว
คร้ังนี้ดวย

ไมวาการบอยคอตตคร้ังนี้จะไดผลหรือไมก็ตาม แตบทเรียนสําหรับประเทศผูซ้ือ 
น้ํามัน ก็คือ ควรหามาตรการเพื่อเตรียมรับสถานการณการขาดแคลนน้ํามันนับตั้งแตบัดนี้ เพราะน้ํามัน
ดิบสํารองที่มีอยูในโลกนี้รอยละ 53 อยูในตะวันออกกลาง หากการใชน้ํามันยังคงเพิ่มขึ้นตามอัตรา 
ในปจจุบัน ขณะเดียวกัน หากยังไมสามารถหาแหลงน้ํามันแหลงใหม หรือยังไมสามารถหาแหลง 
พลังงานแหลงอื่นที่จะมาทดแทนน้ํามันได มนุษยโลกจะยังคงตองพึ่งน้ํามันตะวันออกกลางอีกตอไป 
เพราะตะวันออกกลางไมแตจะเปนแหลงน้ํามันที่ใหญที่สุดในโลกขณะนี้เทานั้น หากยังอยูในฐานะ 
ที่จะสงน้ํามันขายตางประเทศไดมาก เนื่องจากการบริโภคน้ํามันภายในประเทศมีนอยอีกดวย (ดูตาราง
ที่ 1)

การผลิตน้ํามันในเมืองไทย
ในปจจุบัน เรามีโรงงานกลั่นน้ํามันอยูรวมทั้งสิ้น 4 โรง คือ
1.  โรงกล่ันของบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด (TORC = Thai Oil Refinery Co. 

Ltd.) ซ่ึงเริ่มดําเนินการทดลองกลั่นตั้งแตป 2506 โดยมีกําลังการผลิตวันละ 36,000 บารเรล  ทั้งนี้โดยมี
ขอตกลงการแบงปนกําไรแกรัฐบาล การกําหนดราคาน้ํามันประเภทตางๆ และการสงมอบโรงงาน 
ใหแกรัฐบาลในป 2517 ในเดือนมิถุนายน 2512 คณะรัฐมนตรีลงมติใหบริษัทไทยออยล จํากัด  
เพิ่มกําลังการผลิตเปนวันละ 65,000 บารเรล และขยายกําหนดเวลาการสงมอบโรงงานแกรัฐบาลจาก 
ป 2517 เปนป 2529  โดยบริษัทตองแบงปนกําไรแกรัฐบาลรอยละ 30 ในป 2515 โรงกล่ันน้ํามันไทย
ผลิตน้ํามันได 3,279.9 ลานลิตร ในจํานวนนี้ ประมาณรอยละ 60 ขายใหแกบริษัทเชลลแหง
ประเทศไทย

2.   โรงกล่ันของบริษัท ซัมมิต แหงปานามา (Summit Industrial Corporation) ซ่ึงเริ่ม
ดําเนินการทดลองกลั่นตั้งแตป 2507 โดยไดรับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหมใหเขาประกอบการ
โรงกล่ันน้ํามันบางจาก ซ่ึงในเวลานั้นมีกําลังการผลิตวันละ 5,000 บารเรล ในป 2511 บริษัท ซัมมิต 
ขยายกําลังการผลิตเปนวันละ 20,000 บารเรล ในปจจุบัน ผลผลิตของบริษัท ซัมมิต ประมาณรอยละ 
75 ขายใหแกองคการเชื้อเพลิงแหงประเทศไทย นอกนั้นขายใหแกสาธารณชน

3.  โรงกล่ันของบริษัท เอสโซ สแตนดารด แหงประเทศไทย จํากัด ซ่ึงเริ่มประกอบ
การตั้งแตป 2507 มีกําลังการผลิตวันละ 35,000 บารเรล ในป 2515  โรงกล่ันของเอสโซผลิตน้ํามันได 
1,160 ลานลิตร

4.  โรงกล่ันน้ํามันที่ฝาง ของกรมพลังงานทหาร ซ่ึงเริ่มประกอบการตั้งแตป 2502  
มีกําลังการผลิตวันละ 1,000 บารเรล
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นอกจากโรงกลั่นน้ํามันทั้งสี่นี้แลว ยังมีโรงกลั่นน้ํามันอีกโรงหนึ่งซึ่งอยูในระยะ 
กอสราง คือ โรงกล่ันน้ํามันของบริษัท TIPCO  (Thai International Petroleum Company) ซ่ึงจะมีกําลัง
การผลิตวันละ 100,000 บารเรล

ในบรรดาโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 4 โรงนี้ เฉพาะโรงกลั่นน้ํามันที่ฝางเทานั้นที่กล่ันน้ํามัน
จากน้ํามันดิบภายในประเทศ ซ่ึงมีปริมาณนอยมาก นอกนั้นตองกล่ันจากน้ํามันดิบที่ส่ังเขาจากตาง
ประเทศ การขยายกิจกรรมการกลั่นน้ํามันภายในประเทศยังผลใหการซื้อน้ํามันดิบจากตางประเทศ 
มีมูลคาเพิ่มขึ้นกวาสามเทาตัวนับตั้งแตป 2510 เปนตนมา ดังตารางที่ 3 ในป 2515 น้ํามันดิบที่นําเขามา
มีมูลคา 2,432 ลานบาท คิดเทียบเปนรอยละ 8 ของมูลคาสินคาเขาทั้งหมด

การขยายกิจกรรมการกลั่นน้ํามันภายในประเทศ นอกจากจะมีผลทําใหการนําน้ํามัน
ดิบเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนอันมากแลว ยังมีผลทําใหมูลคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (ประกอบ
ดวยน้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเครื่องบิน น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตา) ที่นําเขาจากตางประเทศ  
มีแนวโนมลดลงนับตั้งแตป 2512 เปนตนมา (ดูตารางที่ 3) ดังจะเห็นไดวา ในป 2512 ผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูปที่นําเขามีมูลคา 739 ลานบาท ลดลงเหลือ 373 ลานบาทในป 2515

จากตารางที ่4 จะเหน็ไดวา นบัตัง้แตป 2511 เปนตนมา อัตราสวนของน้าํมนัสาํเรจ็รปู
ที่นําเขาจากตางประเทศเมื่อเทียบกับปริมาณความตองการน้ํามันภายในประเทศมีแนวโนมลดลงตลอด
มา ในป 2511 อัตราสวนดังกลาวเทากับรอยละ 36.2 ลดลงเหลือรอยละ 9.0 ในป 2515 แมวาน้ํามัน 
ที่กล่ันภายในประเทศจะตองอาศัยน้ํามันดิบจากตางประเทศถึงรอยละ 99.8-99.9 ก็ตาม แตการขยาย 
กิจกรรมการกลั่นน้ํามันภายในประเทศก็มีสวนชวยประหยัดเงินตราตางประเทศไดไมนอย เพราะ
การกลั่นน้ํามันเองชวยประหยัดไดมากกวาการสั่งน้ํามันสําเร็จรูปเขามาโดยตรง น้าํมนัดบิทีส่ั่งซือ้จาก
ตางประเทศนั้นกวาครึ่งหนึ่งเปนน้าํมันดิบจากตะวันออกกลาง (ดูตารางที ่ 5) ในปจจบุนั ประมาณ 
รอยละ 80-85 ของน้ํามันดิบที่ส่ังซื้อจากตางประเทศ มาจากกลุมประเทศอาหรับ 6 ประเทศในตะวัน
ออกกลาง คือ กลุมประเทศรอบอาวเปอรเซีย  อิหราน  ซาอุดิอาระเบีย  อิรัค  อียิปต และคูเวต ดวยเหตุ
ฉะนี้ การประกาศลดการผลิตน้ํามันของประเทศกลุมอาหรับจึงมีผลกระทบตอการกลั่นน้ํามันภายใน
ประเทศไทยอยางสําคัญ เพราะน้ํามันดิบของเราสั่งซื้อจากประเทศเหลานี้เปนสวนใหญ การที่ประเทศ
เหลานี้ลดการผลิตน้ํามัน ยอมยังผลใหไทยไมอาจซื้อน้ํามันดิบไดมากเทาที่ควร ตามขาวที่ปรากฏ 
บริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด ซ้ือน้ํามันดิบไดนอยกวาปกติ รอยละ 12 โรงกล่ันน้ํามันของบริษัท 
เอสโซ จํากัด ไดนอยลงรอยละ 15 และโรงกลั่นน้ํามันบางจากไดนอยลงรอยละ 30 (Far Eastern 
Economic Review,  November 19, 1973)
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ความตองการน้ํามันในเมืองไทย
จากรายงานเรื่อง เชื้อเพลิงและพลังงานของประเทศไทย พ.ศ.2512  ของการพลังงาน

แหงชาติ (หนา 55)  ไดแจกแจงลักษณะโครงสรางการใชผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมในประเทศโดย 
ถัวเฉลี่ยระหวางป 2497 – 2512  ไวดังนี้

น้ํามันดีเซล 43.6  %
น้ํามันเตา 22.1  %
น้ํามันเบนซิน 21.5  %
น้ํามันกาด   6.3  %
น้ํามันเครื่องบินไอพน   6.2  %
แกส   0.3  %
   รวม                        100.0  %

ลักษณะโครงสรางการใชผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมในประเทศในปจจุบันโดยขอใหญใจความมิได
แปรเปลี่ยนไป ดังปรากฏตามรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย (ตุลาคม 2516) 
ดังนี้

ชนิดของน้ํามัน % ของการใชทั้งสิ้น ผูใช
น้ํามันเบนซิน
น้ํามันกาด
น้ํามันโซลา
น้ํามันเตา
อ่ืนๆ

22
9

43
20
9

รถยนต
ตะเกียงน้ํามัน
รถบรรทุก รถโดยสาร เรือเครื่องยนต
การผลิตพลังงานไฟฟา และการอุตสาหกรรม
เครื่องบิน ฯลฯ

จากรายงานดังกลาวขางตนปรากฏวา ในวันหนึ่งๆมีการใชน้ํามันประเภทตางๆ รวม
กันแลวเฉลี่ยได 26 ลานลิตรตอวัน ซ่ึงคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนวันละ 46 ลานลิตรในป 2520

มาตรการในการแกไขของรัฐบาล
เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2516 

ใหขึ้นราคาน้ํามัน ดังตอไปนี้
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ประกาศแกไขปรับปรุงราคาสูงสุดของน้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิดตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ

ราคาเดิม (ลิตรละ) ราคาใหม (ลิตรละ)
น้ํามันเบนซินชนิดพิเศษ
น้ํามันเบนซินชนิดธรรมดา
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา

2.69
2.50
1.41
1.34

3.01
2.82
1.60
1.53

ท่ีมา :   คณะกรรมการกลางปองกันการคากําไรเกินควร

นอกจากการขึ้นราคาน้ํามันแลว รัฐบาลยังไดเรียกรองใหประชาชนและหนวย 
ราชการตางๆประหยัดการใชน้ํามันและการใชไฟฟา ซ่ึงจากการสังเกตการณนับไดวาไดผลพอสมควร
ในระยะแรกๆ และโดยเหตุที่การขึ้นราคาน้ํามันมีผลทําใหตนทุนการขนสงพลอยสูงขึ้นตามดวย ซ่ึงจะ
มีผลชักนําใหราคาสินคาประเภทตางๆ และคาครองชีพสูงขึ้นอีกทอดหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติลด
หรือยกเวนภาษีแกสินคาและบริการที่จําเปนแกการยังชีพ เชน เนื้อ  นม  ขาว  สบู  ผงซักฟอก  ยา และ
การขนสง ขณะเดียวกัน ก็เก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอยเพิ่มขึ้น เชน เหลา เบียร บุหร่ี รถยนต  สินคา 
ไฟฟาและเครื่องอิเลคโทรนิค  (ไทยรัฐ 21 พฤศจิกายน 2516)  นอกจากนั้น ยังยินยอมใหผูประกอบ
การขนสงขึ้นคาโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครนับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2516 เปนตนมา ในดาน 
การแกไขการขาดแคลนอุปทานน้ํามันดิบ รัฐบาลไดอาศัยวิธีทางการทูตเจรจาติดตอขอซื้อน้ํามันจาก
ประเทศผูสงน้ํามันออกโดยขายขาวใหเปนการแลกเปลี่ยน ประเทศที่เราเริ่มมีการติดตอเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ตามขาวที่ปรากฏ ก็คือ ซาอุดิอาระเบีย  (Bangkok Post, November 14, 1973)  และคูเวต (เดลินิวส 20 
พฤศจิกายน 2516)

การขึ้นราคาน้ํามันดูเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได เพราะตลอดระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา 
ราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตนดวยการที่ประเทศกลุม OPEC  ขอแบงปนกําไรในอัตรา
รอยละ 55 จากบริษัทผูผลิตน้ํามัน และตอมาเรียกรองใหบริษัทน้ํามันตะวันตกที่ขุดน้ํามันในประเทศ
กลุมอาหรับโอนหุนใหแกรัฐบาลประเทศเหลานี้ในอัตรารอยละ 25 โดยการโอนหุนจะตองเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งครบรอยละ 51 บริษัทน้ํามันเหลานี้จึงจําตองหารายไดชดเชยรายไดที่สูญไปดวยการ
ขึ้นราคาน้ํามันดิบ ขณะเดียวกัน การเพิ่มภาษีการสงน้ํามันออกของประเทศกลุมอาหรับและการลดคา
เงินดอลลารในเดือนกุมภาพันธ 2516 ยังผลใหราคาน้ํามันยิ่งสูงขึ้นไปอีก ทามกลางภาวการณน้ํามันใน
ตลาดโลกเหลานี้ รัฐบาลไทยพยายามตรึงระดับราคาน้ํามันภายในประเทศ (ประกาศเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2516) จนบริษัทผูผลิตน้ํามันภายในประเทศพากันรองเรียนวา ตนทุนการกลั่นน้ํามันภายใน
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ประเทศสูงกวาราคาน้ํามันที่รัฐบาลกําหนดใหขายเสียอีก ในป 2515 บริษัท เอสโซ จํากัด ตองขาดทุน
ถึง 42 ลานบาท และเปนบริษัทที่ไดผลกระทบกระเทือนมากที่สุด (Financial Post,  June 21, 1973)  
สวนบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากัด ก็โอดครวญวา ตองขาดทุน 55 ลานบาทตอเดือน (Far Eastern 
Economic Review,  November 19, 1973)

ไมวาขออางและตัวเลขเหลานี้จะจริงเท็จประการใด การขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้ยอม
ชอบดวยเหตุผล แมวาจะเพิ่งมีการขึ้นราคาน้ํามันเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2516 ก็ตาม แตการขึ้นราคา 
น้ํามันครั้งนั้นเพิ่มขึ้นไมมากนัก น้ํามันประเภทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในครั้งนั้น คือ น้ํามันเบนซิน
พิเศษ ราคาสูงขึ้นรอยละ 9.5 (จากลิตรละ 2.10 บาท เปนลิตรละ 2.30 บาท) สวนประเภทที่ราคาเพิ่ม
นอยที่สุด คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ราคาสูงขึ้นเพียงรอยละ 7.1 (จากลิตรละ 0.98 บาท เปนลิตรละ 1.05 
บาท)  ราคาน้ํามันประเภทตางๆที่กําหนดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2516 ยังคงต่ํากวาราคาในประเทศ
เพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปรและมาเลเซียเปนอันมาก การขึ้นราคาน้ํามันครั้งใหมนี้เขาใจกัน
วา นอกจากเปนการจัดสรรสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจแกอุตสาหกรรมน้ํามันภายในประเทศแลว ยังอาจมี
ผลในการลดการใชน้ํามันอีกดวย แตความมุงหมายสองประการนี้จะสัมฤทธิผลเพียงใด นาสงสัยอยู 
ไมนอย ในประการแรก ตามปกติมักจะกลาวอางกันวา การที่อุตสาหกรรมภายในประเทศไมสามารถ
ขยายตัวมากเทาที่ควรนั้น เปนผลจากนโยบายการกําหนดราคาขายปลีกผลิตภัณฑน้ํามันของรัฐบาล 
เพราะราคาที่รัฐบาลกําหนดนั้นทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมน้ํามันไมสามารถไดกําไรในอัตราอันนา
พึงพอใจ และในบางกรณีตองประสบการขาดทุน เพราะฉะนั้นการขึ้นราคาน้ํามันจะเปนสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกิจในการขยายการผลิตน้ํามันภายในประเทศ แตภายใตสถานการณปจจุบัน การขึ้นราคาน้ํามัน
ยอมไมอาจชวยใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได เพราะน้ํามันดิบที่ใชกล่ันภายในประเทศประมาณรอยละ 
99.8-99.9  ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ และในบรรดาน้ํามันดิบที่ส่ังซื้อจากตางประเทศประมาณรอยละ 
80-85 ซ้ือจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง การลดการผลิตน้ํามันของประเทศกลุมอาหรับยอม
ทําใหเราซื้อน้ํามันดิบไดนอยกวาที่ควร เพราะฉะนั้น ถึงเราจะขึ้นราคาน้ํามันอยางไร มาตรการเหลานี้
ยอมไมอาจชวยใหมีการเพิ่มพูนการผลิตน้ํามันภายในประเทศได ประการที่สอง มีเหตุผลชวนเชื่อวา 
การขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้คงไมสามารถชวยใหมีการใชน้ํามันนอยลง ทั้งนี้ก็เพราะจากลักษณะ 
โครงสรางการใชพลังงานจากแหลงตางๆ ตามที่ปรากฏในตารางที่ 7 เราตองพึ่งพลังงานจากผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมถึงรอยละ 83 เศษ แหลงพลังงานที่จะใชทดแทนน้ํามันไดอยางใกลเคียงยังไมมี พลังงาน 
ไฟฟาก็มิใชขอยกเวน เพราะการผลิตไฟฟาในปจจุบันประมาณรอยละ 60 ยังคงตองอาศัยน้ํามันเปน
วัตถุดิบสําคัญ การประกอบการขนสงสาธารณะและการประกอบอุตสาหกรรมตางๆลวนแลวแตใช
พลังงานจากน้ํามันเกือบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถึงการขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้จะชวยใหการใชน้ํามันลดลง  
ก็คงลดลงไมมากนัก
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อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา การขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้นาจะมีผลกระทบตอคนจนมากกวา
คนรวย เพราะราคาน้ํามันดีเซลทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวาน้ํามันประเภทอื่น ซ่ึงยอมเปน 
ที่คาดไดวา อุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพิงน้ํามันในการผลิตจะตองไดรับผลกระทบกระเทือนตนทุน 
การขนสง และตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเหลานี้คงสูงขึ้นอยางหลีกเลี่ยงมิได ยิ่งรัฐบาลยินยอม
ใหขึ้นคาโดยสารรถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครดวยแลว ถึงจะมีเหตุผล แตยอมชักนําให 
คาครองชีพสูงขึ้นโดยมิพักตองสงสัย แมรัฐบาลจะแกปญหานี้ดวยการลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีจาก
สินคาและบริการที่จําเปนแกการยังชีพบางชนิด แตการใชมาตรการดังกลาวนี้ในสถานการณปจจุบัน
คงไมทําใหราคาสินคาและบริการเหลานี้ถูกลง อยางดีที่สุดก็เพียงแตรักษาระดับราคาเดิมหรือชวยให
ราคาไมสูงขึ้นมากเทาที่ควรเทานั้น ขอที่นาวิตกก็คือ หากการขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้ยังผลใหระดับราคา
ทั่วไปสูงขึ้น ประกอบกับการใชงบประมาณขาดดุลในปงบประมาณ 2517 แรงกดดันใหเกิดภาวะเงิน
เฟอจะมีมากขึ้น ในเวลานี้ยังไมปรากฏวามีหนวยงานใดที่ทําหนาที่รักษาเสถียรภาพราคาโดยตรง 
สํานักงบประมาณใชงบงบประมาณแผนดินเพื่อเปาหมายการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งกวา เพื่อ
เปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สวนธนาคารแหงประเทศไทยก็ใชเครื่องมือตางๆที่มีอยู
เพื่อการจัดการหนี้สาธารณะ (Debt Management Policy) ยิ่งกวา เพื่อเปาหมายการรักษาเสถียรภาพ
ราคา เพราะฉะนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่พอเกิดปญหาเงินเฟอขึ้นคราใด มักจะมีการสาดโคลนกัน
ระหวางนักวิชาการของหนวยงานทั้งสองนี้เสมอ

จากตารางที่ 6 เราจะเห็นไดวา น้ํามันเบนซินชนิดพิเศษราคาสูงขึ้นเพียงรอยละ 17.0 
สวนน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ราคาสูงขึ้นถึงรอยละ 34.3 การกําหนดราคาน้ํามันใหมในลักษณะเชนนี้  
ผลกระทบของการขึ้นราคาน้ํามันครั้งนี้จึงตกหนักแกคนจน แตเมื่อพิจารณาในแงของการแกปญหา
การขาดแคลนน้ํามันดีเซล การกําหนดราคาน้ํามันใหมในลักษณะเชนนี้ตองนับวาถูกตอง เพราะเทาที่
ผานมาในอดีต รัฐบาลพยายามตรึงราคาน้ํามันภายในประเทศ โดยพยายามใหมีการขายน้ํามันดีเซล 
ในราคาต่ําที่สุดเทาที่จะต่ําได เพราะความสําคัญของน้ํามันดีเซลที่มีตอการขนสงสาธารณะและการ 
อุตสาหกรรมนั้นมีอยูเปนอันมาก แมการใชมาตรการเชนนี้จะเอื้ออํานวยตอการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตกลับกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ํามันไดโดยงาย เพราะการตรึงราคาน้ํามันทําใหการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ํามันชากวาที่ควรจะเปน เนื่องจากขาดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน 
การที่กิจกรรมการกลั่นน้ํามันภายในประเทศไมขยายตัวเทาที่ควร ยังผลใหน้ํามันดีเซลที่ผลิตไดเพิ่มขึ้น
นอยกวาที่ควรจะเปนดวย เพราะตามกระบวนการผลิตการกลั่นน้ํามันดิบหนึ่งลิตรจะไดน้ํามันดีเซล
เพียงรอยละ 20 เทานั้น ยิ่งกวานี้ การกําหนดราคาน้ํามันดีเซลภายในประเทศใหต่ํายังทําใหการซื้อ 
น้ํามันดีเซลสําเร็จรูปจากตางประเทศเปนไปไดยากอีกดวย เนื่องจากราคาในตลาดตางประเทศมักจะ
สูงกวาราคาควบคุมภายในประเทศ อยางไรก็ตาม การกําหนดราคาน้ํามันใหมในลักษณะเชนนี้ซ่ึง 
ยึดถือราคาเอฟ.โอ.บี. ของน้ํามันดิบที่สิงคโปรเปนเกณฑคงไมชวยใหการผลิตน้ํามันดีเซลภายใน
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ประเทศเพิ่มขึ้นในขณะนี้ เพราะปญหาที่เผชิญอยูในขณะนี้เปนปญหาการขาดแคลนน้ํามันดิบที่จะ
ปอนโรงกลั่นน้ํามัน ขณะเดียวกัน การขาดแคลนน้ํามันดีเซลสําเร็จรูปก็เกิดขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมาจาก
นโยบายการชะลอการผลิตน้ํามันดิบของประเทศกลุม OPEC กอนหนานี้ แตมาตรการดังกลาวนี้ 
อาจจะเปนมาตรการที่เปนประโยชนเมื่อประเทศกลุมอาหรับเลิกการบอยคอตตแลว สวนขออางที่วา 
การขึน้ราคาน้าํมนัดเีซลในอตัราสงูกวาน้าํมนัประเภทอืน่ เพราะน้าํมนัดเีซลกอใหเกดิปญหาสิง่แวดลอม
เปนพิษมากกวาน้ํามันประเภทอื่นดังที่คณะอนุกรรมการน้ํามันอางนั้น เปนขออางที่มีเหตุผลก็ตอเมื่อมี
งานวิจัยที่จะสนับสนุนความขอนี้โดยกระจางชัดเทานั้น ซ่ึงในขณะนี้เทาที่ทราบ ยังไมปรากฏวามีงาน
วิจัยเชนวานี้

ความจริงท่ีตองเผชิญ
แมวาน้ํามันประเภทที่กําลังขาดแคลนขณะนี้จะมีปญหาแตเฉพาะน้ํามันดีเซล แตขอที่

นากังวลก็คือ หากน้ํามันประเภทอื่นที่มีสํารองอยูในขณะนี้ใชหมดไป และหากน้ํามันดิบที่นําเขามี 
ไมมากพอ การขาดแคลนน้ํามันประเภทตางๆยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ความจริงที่ตองเผชิญ 
ก็คือ สังคมไทยยังคงตองพึ่งพิงน้ํามันเปนแหลงพลังงานที่สําคัญ โดยที่ไมอาจหลีกเลี่ยงเปนอยางอื่น
ได ดังจะเห็นไดวา พลังงานที่ใชอยูในเมืองไทยนั้น รอยละ 83 ไดจากน้ํามัน (ดูตารางที่ 7)  แมจะ
พยายามหันมาพึ่งพิงพลังน้ําดวยการสรางเขื่อนเพิ่มขึ้น แตก็ไมสูมีผลมากนัก ความหวังดูจะอยูที่ 
โครงการลุมน้ําโขง ซ่ึงคอนขางเลือนลางเต็มทน

จากตัวเลขระหวางป 2508-2512 ปรากฏวา พลังงานจากน้ํามันที่ใชภายในประเทศ
ประมาณรอยละ 99.9 ไดจากน้ํามันที่นําเขาจากตางประเทศ (ดูตารางที่ 8) แมวาจะไดมีการกอตั้ง 
โรงกล่ันน้ํามันนับตั้งแตป 2506 เปนตนมา แตโดยเหตุที่แหลงน้ํามันดิบภายในประเทศที่มีการขุดมีอยู
เพียงแหงเดียวที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลิตน้ํามันดิบไดเพียงรอยละ 0.1 ถึง 0.2 ของพลังงานที่
ไดจากน้ํามันที่ใชภายในประเทศ เพราะฉะนั้นน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูปสวนใหญ 
จึงไดจากตางประเทศ

แมปญหาการขาดแคลนน้ํามันที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้น 
แตในอนาคตหากขอพิพาทระหวางประเทศกลุมอาหรับกับอิสราเอลยังหาขอยุติอันเปนที่พึงพอใจของ
ทั้งสองฝายมิได ปญหาทํานองเดียวกันนี้ยอมเกิดขึ้นไดอีก เพราะน้ํามันเปนอาวุธทางการเมืองประเภท
เดียวที่ประเทศกลุมอาหรับมีเหลืออยูในขณะนี้ ยิ่งคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
ไมแตจะมนี้าํมนัสาํรองเหลอือยูถึงประมาณรอยละ 53 ของปรมิาณน้าํมนัสาํรองทัง้หมดของโลกเทานัน้
(ดูตารางที่ 1)  หากทวาตนทุนการผลิตน้ํามันดิบและตนทุนการขนสงจากภูมิภาคนี้มายังประเทศไทย
ยังถูกกวาแหลงน้ํามันที่สําคัญอื่นๆอีกดวยแลว การหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงน้ํามันจากตะวันออกกลางจึง
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เปนไปไดยากยิ่ง เวนแตวาจะมีการคนพบแหลงน้ํามันแหลงใหม หรือเวนแตวา การใชพลังงานจาก
แหลงอื่น เฉกเชนพลังงานนิวเคลียรและพลังงานจากแสงอาทิตยจะเปนไปไดโดยเสียตนทุนไมสูงนัก

หายนภัยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการลดการผลิตน้ํามันดิบของประเทศกลุมอาหรับ
ครั้งนี้ สวนหนึ่งนาจะเปนผลจากความนิ่งนอนใจของยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาตลอดสอง 
ทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ที่ไมพยายามแสวงหาแหลงน้ํามันแหลงใหมเทาที่ควรจะเปน การทั้งนี้อาจ 
เปนเพราะการคนพบแหลงน้ํามันใหญในตะวันออกกลาง ซ่ึงสามารถผลิตดวยตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด 
ประกอบกับตลาดน้ํามันเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงใหมๆมีลักษณะเปนตลาดของผูซ้ือ บริษัทน้ํามัน
ของยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาที่เขาไปผลิตน้ํามันในภูมิภาคนั้นยังมีอํานาจตอรองสูง ประกอบ
กับการทุมขายน้ํามันของสหภาพโซเวียตในระยะนั้นยังผลใหราคาน้ํามันในตลาดโลกคอนขางต่ํา แต
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วของประเทศตางๆ ในระยะตอมา ประกอบกับเทคโนโลยี 
ที่ใชมีลักษณะตองพึ่งพิงน้ํามันเปนพลังงานสําคัญเปนอันมาก ยังผลใหราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้น
เรื่อยๆ ประเทศดอยพัฒนาเฉกเชนประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเปน ‘ผูมาทีหลัง’ (The Late Comer) ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจึงตองอาศัยเทคโนโลยีที่คิดคนโดยประเทศที่พัฒนาแลว และพลอยตองพึ่งพิง 
น้ํามันเปนแหลงพลังงานที่สําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะฉะนั้นจึงคาดไดวา หากการขาดแคลน 
น้ํามันถึงขั้นรายแรง วิกฤติการณทางเศรษฐกิจยอมเกิดขึ้นเปนแนนอนในระยะยาว การขาดแคลน 
น้ํามันมิไดเกิดขึ้นจากการลดการผลิตในตะวันออกกลางเชนครั้งนี้ แตเกิดจากน้ํามันหมดโลก ปญหานี้
เริ่มเปนที่กลาวขวัญกันบางแลว บางคนถึงกับวาดภาพไวอยางนากลัว ดังเชนหนังสือช่ือ The Energy 
Crisis  ของนายลอรเรนช รอกส (Laurence Rocks)  และนายริชารด รันยอน (Richard Runyon) ใน
ปจจุบัน มนุษยพยายามเสาะแสวงหาแหลงน้ํามันใหม นักวิทยาศาสตรเองพยายามหาทางใชพลังงาน
จากแสงอาทิตยใหเปนประโยชนมากขึ้น วาจําเพาะกรณีของประเทศไทย การสํารวจหาแหลงน้ํามัน 
ในอาวไทย ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทตางประเทศรวม 10 บริษัทในขณะนี้ เปนความพยายามทีจ่ะหา
แหลงน้าํมนัดบิของเราเอง เพือ่จะไดลดการพึง่พงิแหลงน้าํมนัดบิจากตางประเทศ ซ่ึงคงจะไมสัมฤทธผิล
ในชวงระยะเวลา 10 ปขางหนานี้

หนทางมืดมน
ถาหากการลดอัตราสวนการใชพลังงานจากน้ํามันไมอาจสัมฤทธิผลไดในอนาคต 

อันใกลนี้ มาตรการที่ควรใชสําหรับเตรียมเผชิญปญหาการขาดแคลนน้ํามันทํานองเดียวกับที่เกิดขึ้น
คร้ังนี้ก็คือ

ประการแรก  ควรจะลดการพึ่งพิงน้ํามันจากตะวันออกกลาง และหันไปซื้อน้ํามันจาก
แหลงอื่นเพิ่มขึ้นเทาที่จะทําได การแกปญหาดวยวิธีนี้ยอมทําใหเราตองซื้อน้ํามันดิบในราคาที่แพงขึ้น 
เพราะแหลงน้ํามันที่สําคัญแหลงอื่น ไมแตจะมีตนทุนการผลิตสูงกวาตะวันออกกลางเทานั้น หากทวา
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ยังตองเสียตนทุนการขนสงสูงกวาอีกดวย แหลงน้ํามันที่ใกลกับประเทศไทยเฉกเชนอินโดนีเซีย  
มาเลเซีย และฟลิปปนสนั้นเลา ปริมาณการผลิตก็มีไมมากพอ ไมแตเทานั้น ลักษณะเครื่องจักรของ 
โรงกล่ันน้ํามันในเมืองไทยก็ไมเอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนมาใชน้ํามันดิบจากประเทศอื่นดังเชนจาก
ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากน้ํามันดิบมีกํามะถันผสมต่ํา (รายงานเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตุลาคม 2516)

ประการที่สอง  ถาหากมาตรการในประการแรกไมอาจใชได ก็ควรจะกระจายการซื้อ
น้ํามันจากประเทศตางๆในตะวันออกกลาง โดยซ้ือจากประเทศที่เปนปฏิปกษตออิสราเอลอยางรุนแรง
ในอัตราสวนที่ลดลง และซื้อจากประเทศที่ไมสูเปนปฏิปกษตออิสราเอลมากนักในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น 
แตขอบเขตที่จะใชนโยบายเชนนี้ไดคอนขางแคบและไมสูมีประสิทธิผลมากนัก

ประการที่สาม  รัฐบาลควรจะกําหนดนโยบายในการเก็บน้ํามันสํารองใหเพียงพอแก
การใชเปนเวลา 60-90 วัน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํามันในระยะสั้นเฉกเชนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ขณะ
เดียวกันควรหาทางเจรจากับประเทศในภูมิภาคอาเซียอาคเนย เพื่อรวมมือกันกําหนดนโยบายเชนวานี้ 
และกําหนดมาตรการในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในยามฉุกเฉิน

ประการที่ส่ี  รัฐบาลนาจะใชนโยบายการตางประเทศเพื่อการนี้ โดยการวางตัวเปน
กลางในกรณีพิพาทระหวางประเทศกลุมอาหรับกับอิสราเอล เพราะการเขาขางอาหรับโดยหวังวา
อาหรับจะขายน้ํามันใหนั้น มิไดมีหลักประกันแนนอน หากอาหรับประกาศลดการผลิตน้ํามันดิบ  
เราก็คงไดรับความกระทบกระเทือนอยูดี และแมนการประกาศเขาขางกลุมประเทศอาหรับจะมีหลัก
ประกันวาประเทศเหลานี้จะขายน้ํามันดิบใหแกเราโดยสม่ําเสมอก็เทากับทําใหเราตองผูกพัน และ 
พึ่งพิงกลุมประเทศอาหรับมากขึ้น จนอาจถอนตัวไมขึ้น และอาจทําใหอํานาจตอรองทางการเมือง
ระหวางประเทศของเราในอนาคตลดลง เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลทางดานการเมืองระหวาง
ประเทศ นโยบายเปนกลางกรณีนี้นาจะเปนนโยบายที่เหมาะสม ในเวลานี้เรายังพอมีอํานาจตอรอง 
อยูบาง เนื่องจากการที่กลุมประเทศอาหรับประกาศไมขายน้ํามันแกสหรัฐอเมริกา ยังผลใหประเทศ
เหลานี้ตองหันมาพึ่งสินคาบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งขาวนึ่งจากไทย เพราะฉะนั้น เราจึงอาจอาศัย
ขาวนึ่งเปนเครื่องมือในการตอรองซื้อน้ํามันจากกลุมประเทศอาหรับได ดังที่กําลังทําอยูในเวลานี้

ประการที่หา  ควรที่รัฐบาลจะวางมาตรการควบคุมการสงน้ํามันออกนอกประเทศ 
ตามสถิติป 2515  ไทยสงน้ํามันออกคิดเปนมูลคา 248 ลานบาทเศษ ขณะเดียวกัน ควรหามขายน้ํามัน
ใหแกฐานทัพอเมริกันในเมืองไทย หรือมิฉะนั้นก็ควรทําขอตกลงใหรัฐบาลอเมริกันจัดซื้อน้ํามันจาก
แหลงนอกประเทศ เพราะน้ํามันที่เรากลั่นไดสวนหนึ่งขายใหแกฐานทัพอเมริกัน เพื่อใชทําสงครามใน
เวียดนาม ลาวและเขมร โดยท่ีมิไดเปนประโยชนตอประเทศไทย ในป 2515 ผลิตภัณฑน้ํามัน
ปโตรเลียมของ บริษัทเชลลแหงประเทศไทย จํากัด ประมาณรอยละ 20  ขายใหแกฐานทัพอเมริกัน
(Financial Post, June 21, 1973)  ซ่ึงทําใหการใชน้ํามันในประเทศไทยมีมากกวาที่ควร



13

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการในการจํากัดการใชน้ํามันภายในประเทศ ส่ิงที่เราทั้งหลาย
ควรจะตระหนัก ก็คือ การขาดแคลนน้ํามันมิใชปญหาระยะสั้นอยางที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เทานั้น หากทวา
ยงัเปนปญหาระยะยาว อันเกิดจากความเปนไปไดที่น้ํามันจะหมดโลกอีกดวย เพราะฉะนั้นจึงนาที่จะ
เร่ิมรณรงคใหประชาชนใชน้ํามันอยางประหยัด และโดยเหตุที่การผลิตไฟฟาตองอาศัยน้ํามันเปน
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ก็ควรจะประหยัดการใชไฟฟาดวย ในระยะยาว การผลิตไฟฟาควรคอยๆหันไป
อาศัยพลังน้ําและพลังนิวเคลียรมากขึ้น ทั้งควรเรงรัดใหมีการปรับปรุงบริการการขนสงสาธารณะ เพื่อ
ใหประชาชนหันมาใชประโยชนมากขึ้น จะไดลดการใชรถยนตสวนตัว ในการนี้รัฐบาลอาจ 
เรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีรถยนตและอะไหลรถยนตเพิ่มขึ้น และนํารายไดมาจายเปนเงินอุดหนุนแก
ผูประกอบการขนสงสาธารณะ

ปญหาการขาดแคลนน้ํามันในระยะยาว มิใชปญหาที่เราจะนิ่งนอนใจได ขอที่เราควร
จะถามตัวเอง ก็คือ หากสยามขาดไรน้ํามัน ไทยอยูไดฤๅ

หมายเหตุ ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2517) หนา 34-51
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ตารางที่ 1
ปริมาณน้ํามันสํารอง การผลิต และการบริโภค

ปริมาณน้ํามันสํารอง
(ลานลานบารเรล)

ปริมาณการผลิตน้ํามัน
(ลานบารเรลตอวัน)

ปริมาณการบริโภคน้ํามัน
(ลานบารเรลตอวัน)

อเมริกาเหนือ
ละตินอเมริกา
ยุโรปตะวันตก
อัฟริกา
ตะวันออกกลาง
ประเทศคอมมิวนิสต
ตะวันออกไกล
(รวมออสเตรเลีย)

52.8
32.7
12.6

106.4
355.3
98.0
14.9

13.0
4.9
0.4
5.8

17.9
8.9
1.8

17.6
3.3

14.2
0.9
1.1
7.9
7.4

โลก 672.7 52.7 52.4

ท่ีมา :  The Economist  (November 10, 1973), p. 46.

ตารางที่ 2
กําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันตางๆ

(บารเรลตอวัน)

2512 2513 2515
โรงกล่ันน้ํามันไทยออยล
โรงกล่ันน้ํามันบางจาก
โรงกล่ันน้ํามันเอสโซ
โรงกล่ันน้ํามันที่ฝาง

36,000
25,000
   7,000
   1,000

65,000
30,000
35,000
  1,000

65,000
65,000
35,000
   1,000

กําลังการผลิตภายในประเทศ 69,000        131,000      166,000

ท่ีมา   :   การพลังงานแหงชาติ กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เช้ือเพลิงและพลังงานของประเทศไทย  2512   หนา 18
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ตารางที่ 3
มูลคาน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่นําเขา 2510-2515

ราคา c.i.f. (ลานบาท)

น้ํามันดิบนําเขา ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปนําเขา
ป มูลคา อัตราการเพิ่ม (%) มูลคา อัตราการเพิ่ม (%)

2510
2511
2512
2513
2514
2515

   721
   995
1,055
1,199
1,941
2,432

38
  6
14
70
26

554
650
739
716
510
373

-
  17
  14
  -3
-29
-26

ท่ีมา  :  กรมศุลกากร

ตารางที่ 4
ปริมาณความตองการน้ํามันภายในประเทศ

(ลานลิตร)

น้ํามันสําเร็จรูปนําเขา ปริมาณการผลิตภายในประเทศ
ป

ปริมาณความตองการ
น้ํามันภายในประเทศ ปริมาณ %  ของความตองการ ปริมาณ % ของความตองการ

2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515

3,021
4,468
3,471
4,518
5,159
5,357
6,310
7,291

1,219
2,358
1,038
1,634
1,552
1,477
   929
   688

40.4
52.8
29.9
36.2
30.1
27.6
14.7
  9.0

1,802
2,110
2,433
2,884
3,607
3,880
5,381
6,603

59.6
47.2
70.1
63.8
69.9
72.4
85.3
91.0

ท่ีมา  :      1.  ปริมาณการผลิตน้ํามันภายในประเทศไดจากธนาคารแหงประเทศไทย
 2.  ปริมาณน้ํามันเขาไดจากกรมศุลกากร
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ตารางที่ 5
ปริมาณและมูลคาน้ํามันดิบที่นําเขาระหวางป 2515 – 2516

2514 2515 2516 (ม.ค.-เม.ย.)
ประเทศ ลานลิตร ลานบาท ลานลิตร ลานบาท ลานลิตร ลานบาท

บริติชนอรธบอรเนียว
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อิหราน
อิรัก
คูเวต
ฟลิปปนส
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
ประเทศอื่นๆในอัฟริกา

    788
    160
    164
    195
    117
    450
     64
2,620
     62

-
1,673

    273
     52
     45
     51
    36
   134
    18
  751
   21

-
 560

    910
-
-

      76
     74
1,592

-
3.037
     39
     60
1,836

      320
-
-

      20
      24
     483

-
    938
     16
     18
    613

   286
-
-

    43
-

  570
-

  814
-
-

1,026

118
-
-

12
-

183
-

269
-
-

364
รวม 6,294 1,941 7,624 2,432 2,839 946

ท่ีมา   :   กรมศุลกากร

ตารางที่ 6
ราคาน้ํามันตอลิตร (บาท)

ราคาใหม (14  พ.ย. 16)ราคา
เมื่อ 1 เม.ย.14

ราคา
เมื่อ 4 ก.ค. 16 ราคา อัตราใหเพ่ิม (%)

น้ํามันเบนซินชนิดพิเศษ
น้ํามันเบนซินชนิดธรรมดา
น้ํามันกาด
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว
น้ํามันดีเซลหมุนชา

2.10
1.91
1.34
0.98
0.96

2.30
2.09
1.45
1.05
1.03

2.69
2.50
1.78
1.41
1.34

17.0
19.6
22.8
34.3
30.1



17

ตารางที่ 7
โครงสรางของการใชพลังงานจากแหลงตางๆ

แหลงพลังงาน 2508 2512 2515
ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยม
พลังน้ําและนิวเคลียร
ถานหิน
ถานไม
แกลบและกากออย

  77.46
    9.71
   1.54
   4.63
    6.66

   84.23
    6.08
    2.73
    1.88
    5.08

       82.8
        8.9
       2.4
       0.9
       4.1

รวม  (%) 100.00 100.00 100.00

ท่ีมา  :   การพลังงานแหงชาติ

ตารางที่ 8
ปริมาณการบริโภคน้ํามันภายในประเทศ

(พันลานกิโลคาลอรี่)*

ป
ปริมาณการบริโภคน้ํามัน

ภายในประเทศ การนําเขาสุทธิ
ปริมาณน้ํามันที่นําเขา

เกี่ยวกับการบริโภคภารใน (%)
2508
2509
2510
2511
2512

22,756.4
26,825.3
29,779.4
39,312.8
42,589.8

22,737.4
26,799.5
29,727.7
39,252.6
42,544.3

99.9
99.9
99.8
99.8
99.9

ท่ีมา   :    การพลังงานแหงชาติ  กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ  เช้ือเพลิงและพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2512   
    ตารางที่ 12

* พลังงานหนึ่งกิโลกรัมคาลอรี่  หมายถึง ปริมาณพลังงานที่ทําใหน้ําหนึ่งกิโลกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่ง
องศาเซนติเกรด


