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บทคัดย่อ 

น ้ามันเป็นพลังงานที่มีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลก รวมทั งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของ
ผู้คนทั งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก้าลังพัฒนาดังเช่นประเทศไทย สังคมไทยรู้จักการใช้น ้ามันมาตั งแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ซึ่งเป็นสมัยที่มี การปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบประเทศตะวันตก 
การใช้น ้ามันและการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศท้าให้เกิดการด้าเนินุุรกิจน ้ามัน ทั งการผลิตน ้ามัน การจ้าหน่ายน ้ามัน 
การส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน รวมทั งการจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศไทย ุุรกิจน ้ามันดังกล่าวมีทั ง
ด้าเนินกิจการโดยคนต่างชาติและรัฐบาลไทย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้น ้ามันท่ีสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศ
ไทยไม่มีแหล่งน ้ามันท่ีเพียงพอส้าหรบัใช้ภายในประเทศ ท้าให้ต้องน้าเข้าทั งน ้ามันดิบและน ้ามันส้าเร็จรูปจากตา่งประเทศ
มาโดยตลอด ดังนั นเมื่อเกิดวิกฤติการณ์น ้ามันขึ นใน พ.ศ. 2516 ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากราคาน ้ามันที่สูงขึ น
อย่างกว้างขวาง 
ค้ำส้ำคัญ : น ้ามัน, สังคมไทย, วิกฤติการณ์น ้ามัน 
 

Abstract 
 Oil is an important energy to the world's economic and social systems. It is a necessity for 

the living of people in both developed and developing countries such as Thailand. The consumption 
of oil in Thai society began since King Chulalongkorn's reign during the modernizing period. The use 
of oil and the importing of oil lead to Thai oil production and business. This includes the distribution, 
exploration and drilling. Oil refinery factories were established within the country. Oil business in 
Thailand was operated by both foreign companies and Thai government. However, the increasing 
demand of oil consumption while the domestic oil resource is insufficient had lead to oil crisis. 
Thailand has to import for both crude oil and refinery oil. The country therefor is desperate for 
higher oil prices in widespread. 
Keywords : Oil, Thai Society, The Oil Crisis 
 
1. บทน้ำ 
     น ้ามัน [1] เป็นทรัพยากรทางด้านพลังงานที่มี
ความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และ
จ้ า เป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั งภาคุุรกิ จและ
อุตสาหกรรมของทุกประเทศทั งในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และประเทศที่ก้าลังพัฒนา รัฐบาลแต่ละประเทศจึงมี
ความพยายามในการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่
เพียงพอ มีคุณภาพดี และที่ส้าคัญคือมีราคาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทั งนี เพื่อให้น ้ามัน
เป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการขั นพื นฐาน
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ของประชาชนในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน 
     ตั งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการน้าน ้ามันมาใช้
ในเชิงพาณิชย์เป็นครั งแรกในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 
อุตสาหกรรมน ้ ามั นก็ เติ บโตขึ นพร้ อมกับปริ มาณ         
ความต้องการใช้น ้ามันในภาคการผลิตของโลกที่เพิ่มขึ น  
โดยตลอด และมีความสัมพันุ์โดยตรงกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทุกประเทศ  
     ส้าหรับประเทศไทย น ้ามันถือเป็นพลังงานที่มีส่วน
ส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน 
เห็นได้จากประเทศไทยเริ่มมีการน้าเข้าน ้ามันมาตั งแต่  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
(พ.ศ. 2411-2453) นับแต่นั นมาการใช้น ้ามันก็แพร่หลาย
มากขึ น และกลายเป็นปัจจัยส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินชีวิตของคนไทยและจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
ผลิต ทั งใน    ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การบริการ และ การคมนาคมขนส่ง ที่ส้าคัญคือการใช้
น ้ามันเป็นพลังงานส้าหรับรถยนต์ ท้าให้ปริมาณการใช้
น ้ามันเพิ่มสูงขึ น    อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากประเทศ
ไทยต้องน้าเข้าน ้ามันเป็นหลัก ดังนั นเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านพลังงาน และเพื่อลดปัญหาการขาด
ดุลการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุน
ให้มีการส้ารวจแหล่งน ้ามันและด้าเนินการจัดตั งโรงกลั่น
น ้ามันภายในประเทศ เพื่อลดการน้าเข้าน ้ามันดิบและ
น ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ 
     ด้วยความส้าคัญของน ้ามันท่ีมีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ไทยดังกล่าว ในบทความชิ นนี ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์
ต้องการอุิบายถึงการใช้น ้ามัน การด้าเนินุุรกิจน ้ามัน 
รวมทั งความพยายามของรัฐบาลไทยในการเข้าไปควบคุม
กิจการน ้ามันของประเทศ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน และลดผลกระทบที่ เกิดจากราคาน ้ามันใน
ตลาดโลกที่สูงขึ นโดยตลอด ทั งนี เป็นการศึกษาก่อนเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามันใน พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์
ทางด้านพลังงานครั งแรกท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
 
2. พัฒนำกำรกำรใช้น ้ำมันของประเทศไทยก่อน 
เกิดวิกฤติกำรณ์น ้ำมัน 

คนไทยรู้จักน้าพลังงานมาใช้ส้าหรับด้าเนินกิจกรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และุุรกิจต่าง ๆ 

พลังงานท่ีน้ามาใช้ประโยชน์ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่
หลายประเภท เช่น ถ่านไม้ ฟืน น ้ามันจากพืช น ้ามันจาก
สัตว์ ถ่านหิน น ้ามัน ก๊าซุรรมชาติ และชีวมวล เป็นต้น 
ในบรรดาพลังงานเหล่านี  น ้ามันมีปริมาณการใช้มากกว่า
พลังงานชนิดอื่น ๆ อีกทั งยังมีความส้าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยมากท่ีสุด  
2.1 กำรใช้พลังงำนของประเทศไทยก่อนกำรน้ำเข้ำ
น ้ำมัน 

สังคมและเศรษฐกิจไทยก่อนท้าสนุิสัญญาเบาว์ริง
เป็นสังคมเกษตรกรรม  ลักษณะของเศรษฐกิจเป็นแบบ
พอยังชีพส้าหรับเลี ยงตนเอง ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็น
หลัก อีกทั งยังเก็บของป่า ปลูกผักผลไม้ เลี ยงสัตว์ วิุีการ
ผลิตเป็นแบบดั งเดิมที่พึ่งพาุรรมชาติ แรงงานคนหรือ
แรงงานสัตว์ [2] วัสดุเชื อเพลิงที่ใช้ในการด้ารงชีวิตของ
คนไทยในอดีตก่อนใช้น ้ามัน จึงเป็นวัสดุเชื อเพลิงที่หาได้
ง่ายในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่  ไม้ฟืน ถ่านไม้  แกลบ 
น ้ามันงา น ้ามันยาง น ้ามันมะพร้าว และเทียนขี ผึ ง โดย
น้ามาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มอาหาร  จุดตะเกียงเพื่อให้
แสงสว่างในยามค่้าคืน [3] ทั งนี เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชีพและใช้ในชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น 

ภายหลังที่ประเทศไทยท้าสนุิสัญญาเบาว์ริงกับ
ประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2398 และท้าสนุิสัญญาทาง
พระราชไมตรีและการค้ากับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ อีกใน
เวลาต่อมา ท้าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่ม
เปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้า การติดต่อค้าขายเป็นไป
อย่างเสรีมากขึ น ลักษณะดังกล่าวได้พัฒนาต่อเนื่องมา
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการปฏิรปูสูค่วามก้าวหน้า
ตามแบบตะวันตกในทุก ๆ ด้าน ทั งด้ านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนุรรม มีการเปิดรับเทคโนโลยี
และความเจริญทางวัตถุใหม่ ๆ จากต่างประเทศ น ้ามันจึง
เป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกน้าเข้ามาในสังคมไทยสมัยนี 
เช่นกัน 
2.2 กำรใช้น ้ำมันของประเทศไทยหลังกำรน้ำเข้ำน ้ำมัน 

 น ้ามันก๊าด คือ น ้ามันชนิดแรกที่ไทยน้าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยน้ามาใช้ส้าหรับจุดตะเกียงให้แสงสว่าง
ตามบ้านเรือนและถนนแทนเทียนไขและน ้ามันมะพร้าวที่
คนไทยใช้กันอยู่เดิม  น ้ามันก๊าดมีคุณสมบัติที่ไวกว่าน ้ามนั
มะพร้าว ท้าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย ดังนั นในช่วงแรกผู้คนจึง
ไม่กล้าใช้น ้ามันก๊าดภายในบ้านเรือน น ้ามันก๊าดจึงถูก
น้ามาใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่างตามถนนแทนน ้ามันพืช
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เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรไปมาใน   
ยามค่้าคืน แต่เนื่องจากตะเกียงที่ใช้น ้ามันก๊าดไม่ค่อยมี    
เขม่าควันเหมือนตะเกียงที่ใ ช้น ้ามันมะพร้าว อีกทั ง
น ้ามันก๊าดยังสามารถน้ามาใช้ประโยชน์กับเตาน ้ามันก๊าด
และตู้เย็นน ้ามันก๊าด [4] ซึ่งใช้กันในสมัยนั นได้อีกด้วย 
ดังนั น ความนิยมใช้น ้ามันก๊าดจึงมีมากขึ น ดังรายงานของ
กงสุลอังกฤษใน พ.ศ. 2435 ว่า  

 
...น ้ามันก๊าดได้กลายเป็นสินค้าที่ส้าคัญอย่างมาก

อย่างหนึ่ง และถึงแม้การขนส่งจะท้ากันได้ล้าบากใน
ชนบทก็ปรากฏว่ายังมีผู้นิยมใช้กันมากขึ น...ขณะนี พ่อค้า
ที่รับซื อข้าวจากชนบทในท้องถิ่นโดยขนส่งทางเรือมาขาย
ยังโรงสีในกรุงเทพฯ ตามุรรมดาก็มักจะซื อน ้ามันก๊าด
กลับไปขายในท้องถิ่น...[5]    

 
นอกจากน ้ามันก๊าดแล้ว น ้ามันหล่อลื่นก็เป็นน ้ามัน

ชนิดต่อมาที่น้าเข้าจากต่างประเทศ โดยน้าเข้ามาใช้
ส้าหรับเครื่องจักรไอน ้าในโรงสีข้าวและโรงเลื่อยไม้ 

ความ เจริ ญทางด้ านการคมนาคม ในรั ชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ท้าให้มีการน้า
น ้ามันเข้ามาใช้เป็นพลังงานส้าหรับรถยนต์ กล่าวคือ จาก
เดิมที่สร้างถนนด้วยการใช้ดินถมแล้วใช้ทรายเกลี่ยทับ 
เปลี่ยนมาเป็นถนนที่ปูด้วยอิฐ และถนนที่โรยด้วยกรวด
เพื่อให้รถม้าและรถลากวิ่ง เกิดการสร้างถนนหลายสาย
ทั งในและนอกก้าแพงเมืองพระนคร เช่น ถนนเจริญกรุง 
ถนนบ้ารุงเมืองและถนนเฟื่องนคร [6] ซึ่งกลายเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้มีการน้ารถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศเป็น 
ครั งแรกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 
เสนาบดีกระทรวงเกษตราุิการ  

ต่อมาภายหลัง พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) 
ได้สั่ งรถยนต์ เข้ามาและดัดแปลงเป็นรถเมล์รับส่ง
ผู้โดยสารเรียกกันว่า “รถเมล์ขาว”[7] ใช้น ้ามันเบนซิน
เป็นพลังงาน โดยด้าเนินกิจการมาตั งแต่ พ.ศ. 2451 
ดังนั นจึงมีการน้าน ้ามันเบนซินเข้ามาใช้กับรถยนต์ และเพิ่ม
ปริมาณการน้าเข้ามากขึ นตามความนิยมการใช้รถยนต์ใน
ประเทศ นอกจากนี  ตั งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468) ยังได้มีการน้าเข้า
ผลิตภัณฑ์น ้ามันอื่น ๆ เพิ่มขึ นตามล้าดับ คือ น ้ามันดีเซล
ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล และน ้ามันเตาใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า 

การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมทั ง
การเพิ่มขึ นของจ้านวนรถยนต์ในประเทศ จากปลาย    
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        
ซึ่งมีรถยนต์ประมาณ 400 คัน เพิ่มเป็นหลายพันคันใน  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล      
(พ.ศ. 2477-2489) [8] ท้าให้ปริมาณการใช้น ้ามันของ
ประเทศสูงขึ นเรื่อย ๆ ทั งนี การใช้ประโยชน์จากน ้ามันแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกัน คือ น ้ามันก๊าดใช้ส้าหรับจุดตะเกียง
ให้แสงสว่าง  น ้ามันเตาใช้ส้าหรับผลิตไฟฟ้า น ้ามันหล่อลื่น
ใช้เพื่อลดการเสียดสีกันของชิ นส่วนเครื่องจักรกล น ้ามัน
เบนซินใช้กับรถยนต์  และน ้ามันดีเซลใช้กับรถยนต์ เรือรบ 
เรือสินค้า และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนสงครามโลกครั งที่  2 
ประเทศไทยยังไม่พบแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่มี
ปริมาณมากพอและน้าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จึงต้องพึ่ง
แหล่งน ้ามันจากต่างประเทศ ท้าให้ไม่มีความมั่นคงใน 
การจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะในระหว่างสงครามโลก   
ครั งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) ประเทศไทยต้องประสบกับ
ภาวะการขาดแคลนน ้ามัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าร่วม
เป็นพันุมิตรกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ท้าให้
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรงดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประเทศ
ไทย อีกทั งประเทศไทยยังต้องแบ่งน ้ามันเพื่อจ้าหน่าย
ให้กับเจ้าหน้าที่และพ่อค้าชาวญี่ปุ่นท่ีอยู่ในประเทศหลาย
ครั ง ดังนั นปริมาณน ้ามันของประเทศไทยในช่วงสงคราม
จึงมีจ้านวนจ้ากัด และเกิดการขาดแคลนจนรัฐบาลต้อง
งดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนเพื่อส้ารองไว้ใช้ใน
กองทัพและหน่วยราชการอื่น ๆ ที่จ้าเป็นต่อความมั่นคง
ของประเทศ นอกจากนี  รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาน ้ามันด้วย  
การกลั่นน ้ามันจากยางพาราเพื่อใช้แทนน ้ามัน และออก
กฎหมายปันส่วนน ้ามัน พ.ศ. 2483 เพื่อก้าหนดการซื อ
ขายน ้ามันในประเทศ สภาพการขาดแคลนน ้ามันด้าเนิน
ไปจนกระทั่งสงครามโลกครั งท่ี 2 สิ นสุดลง 
     หลังสงครามโลกครั งที่ 2 สถานการณ์น ้ามันเข้าสู่
ภาวะปกติ แนวโน้มการใช้น ้ามันภายในประเทศก็เพิ่ม
สูงขึ น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ุนะรัชต์  
ที่มีการประกาศใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
อุตสาหกรรมจากภาคเอกชน และเริ่มมีแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ท้าให้
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ปริมาณการใช้น ้ามันจึงเพิ่มขึ นตามไปด้วย 
แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแหล่งน ้ามันที่มีปริมาณ
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มากพอส้าหรับใช้ภายในประเทศ อีกทั งโรงกลั่นน ้ามัน
ภายในประเทศก็ไม่สามารถผลิตน ้ามันให้เพียงพอกับ
ความต้องการได้ ท้าให้ต้องเพิ่มการน้าเข้าทั งน ้ามันดิบ
และน ้ า มั นส้ า เ ร็ จ รู ปจากต่ า งประ เทศ  เ มื่ อ เ กิ ด
วิกฤติการณ์น ้ามัน ประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจาก
ราคาน ้ามันที่สูงขึ นตามไปด้วย 
 
3. กำรด้ำเนินธุรกิจน ้ำมันในประเทศไทยก่อน 
เกิดวิกฤติกำรณ์น ้ำมัน พ.ศ. 2516 
     การใช้น ้ามันและการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ 
ท้าให้เกิดการด้าเนินุุรกิจน ้ามันหลากหลายรูปแบบขึ นใน
ประเทศ ทั งการผลิตน ้ามัน การค้าหรือการจ้าหน่าย
น ้ามัน การส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน รวมทั ง     
การจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
การด้าเนินุุรกิจที่ต้องมีทั งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกประเทศในช่วงเวลานั น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง  
3.1 การด้าเนินการค้าน ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติ 
     ประเทศไทยไม่มีแหล่งน ้ามันที่ เพียงพอส้าหรับ   
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ท้าให้ต้องน้าเข้าน ้ามัน
จากต่างประเทศผ่านบริษัทน ้ามันต่างชาติที่เข้ามาขอเปิด
กิจการจ้าหน่ายน ้ามันอยู่ในประเทศ บริษัทน ้ามันต่างชาติ
เหล่านี มีเพียงไม่กี่บริษัท จึงสามารถผูกขาดกิจการการค้า
น ้ามันและท้าให้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาน ้ามัน
อยู่บ่อยครั ง ซึ่งแสดงถึงอิทุิพลของบริษัทน ้ามันต่างชาติ
ในประเทศไทย 
     บริษัทน ้ามันต่างชาติที่เริ่มเข้ามาด้าเนินกิจการค้า
น ้ามันตั งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นบริษัทแรก คือ “บริษัทรอยัลดัทช์” (Royal 
Dutch Company) ของประเทศเนเุอร์แลนด์ โดยเข้า
มาใน พ.ศ. 2435 ด้าเนินกิจการจ้าหน่ายน ้ามันก๊าดที่ใช้
สัญลักษณ์ “ตรามงกุฎ”[9] เป็นเครื่องหมายการค้า 
ต่อมาได้ร่วมทุนกับ “บริษัทเชลล์” (Shell Transport 
and Trading Company) ของชาวอังกฤษ ขยายกิจการ
น ้ามันในประเทศไทยด้วยการก่อตั งบริษัทสาขาขึ น มีช่ือ
ว่า “บริษัทเอเชียติกปิโตรเลียม (สยาม) จ้ากัด” บริษัทนี 
ได้หยุดกิจการไปช่ัวคราวในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั งที่ 
2 แต่ภายหลังเมื่อสงครามยุติลง ได้กลับเข้ามาท้าการค้า
ใหม่ในช่ือ “บริษัทเชลล์ ประเทศไทย จ้ากัด” (Shell 
Thailand Co., Ltd.) [10]   

     ใน พ.ศ. 2437 “บริษัทแสตนดาร์ดออยล์แห่ง
นิวยอร์ค” เข้ามาเปิดสาขาจ้าหน่ายน ้ามันเช่นกัน น ้ามันท่ี
จ้าหน่าย คือ น ้ามันก๊าด น ้ามันหล่อลื่น น ้ามันเบนซิน 
และน ้ามันดีเซล  โดยใช้สัญลักษณ์ “ตราไก่” และ “ตรา
นกอินทรี เป็นเครื่องหมายการค้า ต่อมาบริษัทนี ได้ร่วม
กิจการกับ “บริษัทแวคคั่มออยล์คอมพานี” (Vacuum 
Oil Company) จัดตั งบริษัทช่ือ “บริษัทแสตนดาร์ด
แว็คคั่มออยล์ คอมพานี” (Standard Vacuum Oil 
Company) จ้าหน่ายน ้ามันหล่อลื่น “ตราการ์กอยล์” 
(Gargoyle)  หรือ “ตรานกแดง” [11]  แต่ในช่วงก่อน
เกิดสงครามโลกครั งที่ 2 ได้หยุดกิจการช่ัวคราวและกลับ
เข้ามาด้าเนินกิจการใหม่  อีกครั งภายหลังสงครามสิ นสุดลง  
     ต่อมาเมื่อมีการเลิกรวมทุนของบริษัทร่วม บริษัท   
แสตนดาร์ดออยล์แห่งนิวยอร์คจึงได้ก่อตั งบริษัทสาขา 
ของตนเองขึ นใหม่ใน พ.ศ. 2505 โดยใช้ช่ือว่า “บริษัท
เพนนิซูล่าเอนเตอร์ไพรซ์ จ้ากัด”(Peninsula Enterprises 
Limited) และในปีเดียวกันนี  ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น 
“บริษัทโมบิลออยล์ ประเทศไทย จ้ากัด” (Mobile Oil 
Thailand Co., Ltd.) นอกจากนี  “บริษัทคาลเท็กซ์ 
ประเทศไทย จ้ากัด” (Caltex Thailand Co., Ltd.) ก็
เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เข้ามาค้าน ้ามันในประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ. 2474 โดยเป็นบริษัทร่วมของ “บริษัทแสตนดาร์
ดออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย” และ “บริษัทเท็กซาโก” [12] 
3.2 กำรด้ำเนินกำรค้ำน ้ำมันของรัฐบำลไทย 
     เมื่อประเทศไทยต้องซื อน ้ามันจากบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติเพียงไม่กี่บริษัทมาตลอดนับตั งแต่เริ่มมีุุรกิจค้า
น ้ามันในประเทศ และยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถบังคับ
หรือควบคุมการด้าเนินงานของบริษัทน ้ามันต่างชาติ
เหล่านี   ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติเข้ามามีอิทุิพลและ
ผูกขาดในกิจการน ้ามันของประเทศไทย เช่น สามารถ
ก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้ามันได้เอง เป็นเหตุให้ประชาชน
และหน่วยงานราชการของไทยต้องซื อน ้ามันในราคาที่สูง
กว่าราคาในตลาดโลก รัฐบาลไทยสมัยหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองจึงพยายามเข้าไปควบคุมกิจการน ้ามันของ
บริษัทน ้ามันต่างชาติเพื่อลดบทบาทของบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติลง และเพื่อให้ประเทศไทยมีอิสระ ในการจัดหา
น ้ามันได้เองด้วยการจัดตั ง “แผนกเชื อเพลิง” ใน พ.ศ. 
2476 ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงกลาโหม  
     แผนกเชื อเพลิงควบคุมดูแลกิจการน ้ามันของประเทศ 
จัดหาน ้ามันก๊าด น ้ามันหล่อลื่น และน ้ามันเบนซิน      
ด้วยการสั่งซื อจากต่างประเทศเข้ามาจ้าหน่ายเองโดยตรง
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ไม่ผ่านบริษัทน ้ามันต่างชาติ ท้าให้หน่วยงานราชการและ
ประชาชนสามารถซื อน ้ามันในราคาที่ถูกลง เห็นได้จาก
น ้ามันก๊าด 1 ปีบ (ภาชนะส้าหรับบรรจุน ้ามันมีปริมาณไม่
เกิน 20 ลิตร) เดิมมีราคา 3.20 บาท ลดลงเหลือปีบละ  
2 บาท ส่วนน ้ามันเบนซินจากเดิมแกลลอนละ 1.50 บาท 
ลดลงเหลือแกลลอนละ 0.95 บาท ส่งผลให้มูลค่า     
การน้าเข้าน ้ามันลดลง 3-4 ล้านบาท [13] ต่อมาใน พ.ศ. 
2480 แผนกเชื อเพลิงได้เปลี่ยนเป็น “กรมเชื อเพลิง” 
และเปิดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนในราคาที่ถูกกว่า
บริษัทน ้ามันต่างชาติ นับเป็นครั งแรกที่คนไทยสามารถ
ด้าเนินกิจการน ้ามันได้เช่นเดียวกับต่างชาติ [14]  
     นอกจากนี  รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 
2481-2487)  ยังเห็นความส้าคัญที่ต้องมีน ้ามันส้ารองให้
เพียงพอส้าหรับใช้ภายในประเทศหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ทั งในยามสงครามหรือเมื่ อต่างชาติงดค้าน ้ามันกับ
ประเทศไทยไม่ว่าด้วยสาเหตุใด รวมทั งยังต้องการลด
บทบาทของบริษัทน ้ามันต่างชาติด้วยการควบคุมกิจการ
น ้ามันของบริษัทเหล่านี  แล้วเปิดโอกาสให้กรมเชื อเพลิง
เข้ามาจ้าหน่ายน ้ามันแทน ดังนั นรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงคราม จึงตรา “พระราชบัญญัติน ้ามันเชื อเพลิง พ.ศ. 
2481” บังคับให้ผู้ขายน ้ามันต้องส้ารองน ้ามันไว้ครึ่งหนึ่ง
ของจ้านวนน ้ามันที่จะขายใน 1 ปี และรัฐบาลไทยเป็นผู้
ก้าหนดราคาจ้าหน่ายน ้ามันเอง [15]  
     ทั งนี  ก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติฉบับนี จะมีผลบังคับ
ใช้ บริษัทน ้ามันต่างชาติพยายามเรียกร้องมายังรัฐบาล
ไทยหลายครั ง เพ่ือให้ผ่อนปรนท่าทีในการควบคุมกิจการ
ของบริษัทน ้ามันลง เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวท้าให้
บริษัทน ้ามันต่างชาติต้องเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจาก
การค้าน ้ามันในประเทศไทย โดยเฉพาะการก้าหนดราคา
น ้ามันของรัฐบาลไทยที่บริษัทน ้ามันต่างชาติไม่มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นด้วย แต่การเรียกร้องไม่เป็นผลส้าเร็จ 
ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติทั งหมดไม่พอใจและขอเลิก
กิจการการค้าน ้ามันในประเทศไทยใน พ.ศ. 2482 โดยให้
เหตุผลว่ารัฐบาลไทยมีความตั งใจอย่างแน่ ชัดที่จะ       
ลดการจ้าหน่ายน ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติลงเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการขายน ้ามันให้แก่รัฐบาลไทย ท้าให้บริษัท
น ้ามันต่างชาติมีรายได้น้อยลง และไม่ เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย [16]  
     ในระหว่างสงครามโลกครั งที่ 2 ประเทศไทยประสบ
กับภาวะการขาดแคลนน ้ามันอย่างหนัก เนื่องจาก
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรงดจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประเทศ

ไทย ดังนั นภายหลังสงครามยุตลิง การขาดแคลนน ้ามันจงึ
เป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยให้ความสนใจแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
     รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศเชิญชวนให้บริษัทน ้ามัน
ต่างชาติที่เลิกกิจการไปกลับเข้ามาด้าเนินกิจการน ้ามัน 
อีกครั ง แต่หลังสงครามโลกครั งท่ี 2 เป็นช่วงที่รัฐบาลไทย
ถูกจ้ากัดสิทุ์ิจากข้อก้าหนดของประเทศมหาอ้านาจ หรือ
ประเทศฝ่ายสัมพันุมิตรที่ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่แพ้สงคราม ดังนั นบริษัทน ้ามันต่างชาติจึงยื่นข้อเสนอ
มายังรัฐบาลไทยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติน ้ามันเชื อเพลิง 
พ.ศ. 2481 เพื่อให้ความมั่นใจแก่บริษัทน ้ามันต่างชาติว่า  
รัฐบาลไทยจะใช้นโยบายการค้าน ้ามันอย่างเสรี และไม่ค้า
น ้ามันแข่งกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ การเรียกร้องของ
บริษัทน ้ามันต่างชาติดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลของแต่ละบริษัท ในที่สุดรัฐบาลไทยจ้าต้องยกเลิก
พระราชบัญญัติดังกล่าว และให้การรับรองว่าจะไม่เข้า
ร่วมเป็นหุ้นส่วนค้าน ้ามันกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ และ
หากรัฐบาลไทยต้องการซื อน ้ามันจากต่างประเทศ บริษัท
น ้ามันเหล่านี มีสิทุ์ิเสนอขายด้วย [17]   
     นอกจากนี  รัฐบาลไทยยังต้องยุบกรมเชื อเพลิงเป็น
แผนกเชื อเพลิง ให้มีหน้าที่เพียงแค่จัดหาน ้ามันและ
ส้ารองน ้ามันไว้ใช้ส้าหรับกิจการทางทหารเท่านั น อีกทั ง
ยังห้ามจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชน หลังจากที่รัฐบาล
ไทยตกลงท้าตามข้อเสนอของบริษัทน ้ามันต่างชาติแล้ว 
บริษัทน ้ามันต่างชาติจึงยินยอมกลับเข้ามาด้าเนินกิจการ
ค้าน ้ามันในประเทศไทยใหม่ใน พ.ศ. 2489 
     เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาเป็นผู้น้ารัฐบาล
อีกครั ง (พ.ศ. 2491-2500) ได้มีความพยายามลดบทบาท
การผูกขาดเศรษฐกิจของชาติตะวันตก ด้วยการสนับสนุน
ให้เกิดการจัดตั งรัฐวิสาหกิจให้มากขึ น ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น ้ามันในุุรกิจที่ เป็นภาคการผลิตต่ าง ๆ 
เพิ่มขึ นตามไปด้วย รัฐบาลไทยจึงมีแนวคิดที่จะให้กิจการ
น ้ามันในประเทศด้าเนินการโดยคนไทย เพื่อป้องกัน
ปัญหาราคาน ้ามันที่สูงขึ นและการขาดแคลนน ้ามันที่อาจ
เกิดขึ นหากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
หรือการเมืองของโลก 
     ทั งนี  รั ฐบาลไทยได้ด้ า เนินการโดยพยายามใช้
นโยบายไม่ผูกมัดกับบริษัทน ้ามันต่างชาติ ด้วยการจัดตั ง
แผนกเชื อเพลิงขึ นใหม่ใน พ.ศ. 2492 และสั่งซื อน ้ามัน
โดยตรงจากบริษัทน ้ามันในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
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ไม่ใช่บริษัทในเครือเดียวกับบริษัทน ้ามันที่ด้าเนินกิจการ
อยู่ในประเทศไทย ทั งนี เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดหา
น ้ามันท่ีไม่สะดวกและไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้ การ
ด้าเนินนโยบายดังกล่าว ท้าให้บริษัทน ้ามันต่างชาติยื่น
หนังสือประท้วงมายังรัฐบาลไทย กล่าวว่ารัฐบาลไทย
พยายามด้าเนินกิจการค้าน ้ามันแข่งกับบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติ เป็นการกระท้าท่ีผิดสัญญาที่รัฐบาลไทยเคยให้ไว้
กับบริษัทน ้ามันต่างชาติ [18] ซึ่งรัฐบาลไทยได้ชี แจงว่า
การด้าเนินกิจการน ้ามันของไทย ไม่กระทบต่อการค้า
น ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติในประเทศไทย 
     ทั งนี  รัฐบาลไทยได้ยกฐานะแผนกเชื อเพลิงขึ นเป็น 
“กรมการพลังงานทหาร” สังกัดกระทรวงกลาโหม ใน 
พ.ศ. 2496 ส่วนแผนกเชื อเพลิงเดิมเป็น “องค์การ
เชื อเพลิง” สังกัดกรมการพลังงานทหาร [19] นอกจากนี  
ใน พ.ศ. 2499 รัฐบาลไทยยังประกาศยกเลิกสัญญาที่ไม่
เป็นุรรมซึ่งเคยท้าไว้กับบริษัทน ้ามันต่างชาติ โดยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม มีหนังสือถึงรัฐบาลของบริษัทน ้ามัน
ต่างชาติที่มีกิจการค้าน ้ามันอยู่ในประเทศไทยว่า การ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่กระทบต่อการด้าเนินกิจการค้า
น ้ามันของบริษัทน ้ามันต่างชาติ ทั งสองฝ่ายจึงสามารถตก
ลงกันได้ โดยบริษัทน ้ามันต่างชาติยินยอมให้องค์การ
เชื อเพลิงจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนได้อย่างเสรี [20] 
หลังจากนั นจึงมีการท้าสัญญาร่วมกันใหม่ มีผลท้าให้การ
ด้าเนินกิจการน ้ามันของประเทศไทยเป็นอิสระจาก
อิทุิพลของบริษัทน ้ามันต่างชาติ 
3.3 กำรส้ำรวจและขุดเจำะแหล่งน ้ำมันภำยในประเทศ 
     ตั งแต่มีการใช้น ้ามันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ -     
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ปริมาณการใช้
น ้ามันของประเทศก็เพิ่มขึ นเรื่อย ๆ รัฐบาลไทยจึงเห็น
ความจ้าเป็นที่ต้องส้ารวจและขุดเจาะแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพิงน ้ามันจากต่างประเทศ  
รัฐบาลไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการส้ารวจขุดเจาะแหล่ง
น ้ามันภายในประเทศมาตั งแต่รชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากในเวลานั นเริ่มมีบริษัท
น ้ามันต่างชาติขอเข้ามาส้ารวจและ ขุดเจาะแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศแล้ว แต่รัฐบาลไทยไม่อนุญาตให้บริษัท
น ้ามันต่างชาติหรือแม้กระทั่ งคนไทยมีสิทุิ์ ในการ
ด้าเนินการดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลหลายประการ 
กล่าวคือ ในช่วงนั นประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้วัสดุ
เชื อเพลิงแบบดั งเดิมในการด้ารงชีวิต อีกทั งรัฐบาลไทย
เกรงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาส้ารวจ

ข้อมูลทางด้านยุทุศาสตร์  ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ และยังเป็นการเข้ามากอบโกยผลประโยชน์
จากทรัพยากรของประเทศไทย ด้วยเหตุนี  รัฐบาลไทยจึง
ได้ประกาศนโยบายว่า หากมีการส้ารวจแหล่งน ้ามัน
ภายในประเทศ รัฐบาลไทยจะเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจเอง 
     อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีข้อจ้ากัดในการส้ารวจ
แหล่ งน ้ ามันอยู่หลายประการ คือ  คนไทยยังขาด      
ความช้านาญในการส้ารวจแหล่งน ้ามัน และรัฐบาลไทยก็
ขาดงบประมาณในการจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างชาติเข้ามา
ท้าการส้ารวจแหล่งน ้ามันในประเทศ ดังนั นรัฐบาลไทยจึง
ยังไม่ได้ด้าเนินการตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ท้าให้
บริษัทน ้ามันต่างชาติของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เร่งรัด
ให้รัฐบาลไทยยินยอมให้ชาวต่างชาติเข้าไปส้ารวจแหล่ง
น ้ามันแทน โดยยกเอาหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีที่
ประเทศไทยเคยท้าไว้กับต่างชาติ มาบีบบังคับให้ประเทศ
ไทยยินยอมตามข้อเสนอ  
     ดั งนั นตั งแต่  พ .ศ .  2461 เป็นต้นมา จึ ง เ ริ่ มมี        
การส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศ โดยรัฐบาลไทย
เป็นผู้ผูกขาดการส้ารวจเองด้วยการมอบหมายให้      
กรมรถไฟเป็นผู้ด้าเนินการจ้างชาวต่างชาติมาส้ารวจ
แหล่งน ้ามันร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของไทยในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ซึ่งพบแหล่งน ้ามันที่
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว และมีปริมาณ
น ้ามันน้อยซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน รัฐบาลไทยจึงยุติการ
ส้ารวจ 
     หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
รั ฐ บ า ล ไ ท ย มี น โ ย บ า ย ใ ห้ ส้ า ร ว จ แ ห ล่ ง น ้ า มั น
ภายในประเทศอีกครั ง เนื่องจากเห็นว่าน ้ามันเป็นปัจจัยที่
มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมทั งเป็น
ปัจจัยหลักทางยุทุศาสตร์และการสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ โดยรัฐบาลไทยยังคงเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจเอง 
ซึ่งก็ยังไม่พบแหล่งน ้ามันท่ีมีปริมาณมากพอ 
     ในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 รัฐบาลไทยโอนงาน    
การส้ารวจแหล่งน ้ามันที่แอ่งฝางให้กรมโลหกิจ สังกัด
กระทรวงพัฒนาการ ไปด้าเนินงานตั งแต่ พ.ศ. 2492 
ต่อมาใน พ.ศ. 2496 มีการส้ารวจพบหลุมน ้ามันบริเวณ
ใกล้เคียงกับแหล่งฝาง (มี ช่ือภายหลังว่าแหล่งน ้ามัน        
ไชยปราการ) และสามารถสูบขึ นมาผลิตได้วันละ     
1,500 บาร์เรล [21] นอกจากนี  กรมโลหกิจยังได้ขยาย
การส้ารวจไปยังบริเวณอื่น ๆ ของประเทศ คือ ภาคกลาง 
บริเวณ ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ตั งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลง
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มาจรดอ่าวไทย [22] ที่ราบสูงโคราช เชียงใหม่ ล้าปาง 
แพร่ สุราษฎร์ุานี และกระบี่ เป็นต้น [23] แต่การส้ารวจ
ในบริเวณดังกล่าวยังไม่พบแหล่งน ้ามันเช่นกัน 
     รัฐบาลไทยต้องใช้งบประมาณในการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันเป็นจ้านวนมาก อีกทั งยังขาดผู้ เ ช่ียวชาญใน      
การส้ ารวจ  ท้ า ให้ ใน พ.ศ .  2497 รั ฐบาลไทยจึ ง
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการให้บริษัทเอกชนที่มีสัญชาติ
ไทยสามารถขออนุญาตลงทุนส้ ารวจแหล่ งน ้ ามัน
ภายในประเทศได้ เป็นครั งแรก แต่การส้ารวจของ
บริษัทเอกชนก็ไม่ประสบความส้าเร็จ เนื่องจากไม่พบ
แหล่งน ้ามันท่ีมีปริมาณมากพอที่จะน้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ 
รวมทั งขาดงบประมาณในการส้ารวจ จนต้องเลิกกิจการ
ไปในท่ีสุด  
     จากการส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่ผ่านมา 
ทั งที่ รั ฐบาลไทยเป็นผู้ ด้ า เนินการส้ ารวจเอง หรือ
แม้กระทั่งอนุญาตให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถลงทุน
ส้ารวจและขุดเจาะน ้ามันในประเทศนั น ก็ยังไม่สามารถ
สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานน ้ามันให้แก่ประเทศ
ไทยได้ เนื่องจากน ้ามันท่ีส้ารวจพบมีปริมาณน้อย และไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ นอกจากนี  
รัฐบาลไทยและบริษัทเอกชนไทยยังขาดงบประมาณใน        
การส้ารวจ รวมทั งขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ปิโตรเลียมอีกด้วย 
     ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ุนะรัชต์ (พ.ศ. 2502-
2506) ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศ ทั งในด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคมขนส่ง
เพิ่มขึ น โดยมีสัดส่วนของการใช้น ้ามันตั งแต่ พ.ศ. 2500 
สูงถึงร้อยละ 80 ในขณะที่อีกร้อยละ 20 เป็นการใช้ฟืน 
ถ่าน แกลบ กากอ้อย และถ่านหิน [24] นอกจากนี  
รัฐบาลไทยยังส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
ของภาคเอกชน โดยรัฐบาลไทยไม่ประกอบกิจการขึ น
แข่งขันกับบริษัทเอกชน รวมทั งไม่โอนกิจการของเอกชน
มาเป็นของรัฐ [25] นโยบายเกี่ยวกับการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันภายในประเทศของรัฐบาลนี จึงเปลี่ยนแปลงไปจาก
รัฐบาลชุดก่อน คือ มีการประกาศเชิญชวนให้ภาคเอกชน
ทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนส้ารวจและผลิต
น ้ามันในประเทศได้ใน พ.ศ. 2503 นับเป็นครั งแรกของ
ประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาด้าเนิน  
การส้ารวจแหล่งน ้ามันภายในประเทศ 
หลังจากท่ีรัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้า
มาลงทุนส้ารวจและขุดเจาะน ้ามันในประเทศแล้ว ใน 

พ.ศ. 2505 บริษัทยู เนียนออยล์ออฟ -แคลิฟอร์เนีย 
(Union Oil of California) เป็นบริษัทน ้ามันต่างชาติ
บริษัทแรกที่ได้รับสิทุิ์ผูกขาดการส้ารวจบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และต่อมาใน พ.ศ. 
2509 บริษัทกัลฟ์ออยล์แห่งประเทศไทย (Thailand 
Gulf Oil)ได้รับอนุญาตให้ส้ารวจบริเวณกรุงเทพมหานคร 
และที่ ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ เกือบทั งหมด [26]  
นอกจากนี  รัฐบาลไทยก็ยังคงด้าเนินการส้ารวจแหล่ง
น ้ามันเช่นกัน โดยมอบหมายให้กรมการพลังงานทหาร
และกรมทรัพยากรุรณีด้า เนินการส้ารวจบริ เวณ
ภาคเหนือ 
     การส้ารวจแหล่งน ้ามันที่ผ่านมาเป็นเพียงการส้ารวจ
น ้ามันบนบกเท่านั น และยังไม่สามารถพบแหล่งน ้ามันที่มี
ปริมาณมากพอส้าหรับผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ รัฐบาลไทย
จึงมีนโยบายขยายพื นท่ีการส้ารวจแหล่งน ้ามันไปในทะเล 
โดยใน พ.ศ. 2510 รัฐบาลไทยประกาศเชิญชวนให้บริษัท
น ้ามันเอกชนทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุน
ส้ารวจน ้ามันในบริเวณอ่าวไทยเป็นครั งแรก [27] และ
ยังให้ความมั่นใจแก่บริษัทน ้ามันต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ขึ น เพื่อใช้ส้าหรับควบคุม 
ส่งเสริม และอ้านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
แก่ผู้ที่ด้า เนินการส้ารวจและพัฒนาแหล่งน ้ามันใน
ประเทศ ซึ่งถือเป็นกฎหมายปิโตรเลียมฉบับแรกของ
ประเทศไทย 
     หลังจากนี  รัฐบาลไทยยังคงให้สัมปทานแก่บริษัท
น ้ามันเอกชนอีกหลายราย  โดยเฉพาะหลังจากเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามัน ซึ่งรัฐบาลไทยเร่งให้มีการส้ารวจและ
ผลิตน ้ามันในประเทศอย่างกว้างขวางทั งบนบกและใน
ทะเลอ่าวไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้านพลังงานน ้ามันได้ 
3.4 กำรจัดตั งโรงกลั่นน ้ำมันในประเทศไทย 
     การจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ส้าคัญ
ของรัฐบาลไทย และสอดคล้องกับนโยบายในการส้ารวจ
และขุดเจาะแหล่งน ้ามันในประเทศ รัฐบาลไทยได้ส่งเสริม   
ให้มีการจัดตั งโรงกลั่นน ้ามันขึ นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซื อน ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ เห็นได้จากมี   
การสร้างโรงกลั่นน ้ ามันขนาดก้าลังการผลิตวันละ        
1,000 บาร์เรล ขึ นภายในประเทศที่ช่องนนทรีมาตั งแต่   
พ.ศ. 2483 [28] น ้ามันดิบที่น้ามาผลิตที่โรงกลั่นน ้ามัน 
แห่งนี  น้าเข้ามาจากต่างประเทศ และน ้ามันส้าเร็จรูปที่
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ผลิตได้ถูกน้าไปใช้ในหน่วยงานราชการและจ้าหน่ายให้แก่
ประชาชน  
     ในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 โรงกลั่นน ้ามันที่ช่อง
นนทรีถูกระเบิดได้รับความเสียหาย อีกทั งภายหลัง
สงครามโลกครั งที่ 2 เมื่อกรมเชื อเพลิงถูกยุบเป็นแผนก
เชื อเพลิง และห้ามจ้าหน่ายน ้ามันให้แก่ประชาชนตาม
ข้อเสนอของบริษัทน ้ามันต่างชาติแล้ว รัฐบาลไทยยังต้อง
ยอมขายทรัพย์สินของกรมเชื อเพลิงที่ช่องนนทรี ซึ่ง
รวมถึงโรงกลั่นน ้ามันให้แก่บริษัทน ้ามันต่างชาติ [29] 
ดังนั นการด้าเนินกิจการของโรงกลั่นน ้ามันในประเทศไทย
จึงต้องยุติลง 
     อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณความต้องการใช้น ้ามันใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เพิ่มขึ นตามล้าดับ มูลค่าการน้าเข้าน ้ามันจากต่างประเทศ
จึงสูงขึ นตามไปด้วย ดังนั นนอกจากการส้ารวจและ      
ขุดเจาะแหล่งน ้ามันในประเทศแล้ว รัฐบาลไทยยังมี
นโยบายจัดสร้างโรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่ขึ นเช่นกัน โดย
เริ่มก่อสร้างที่อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก
ตั งแต่ พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา ทั งนี เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถลดการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ  
ลงได้ 
3.4.1 โรงกลั่นน ้ำมันฝำง 
     หลังจากที่รัฐบาลไทยด้าเนินการส้ารวจขุดเจาะ   
แหล่งน ้ามันภายในประเทศ และพบแหล่งน ้ามันที่   
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่แล้วนั น รัฐบาลไทยได้อนุมัติ
ให้ก่อสร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นที่อ้าเภอฝางใน พ.ศ. 2499 
โดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั งหมด ด้าเนินกิจการโดย
กรมการพลังงานทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหมมาตั งแต่        
พ.ศ. 2503 น ้ามันดิบที่น้ามาผลิตเป็นน ้ามันส้าเร็จรูปมา
จากแหล่งฝาง ดังนั นโรงกลั่นน ้ามันฝางจึงเป็นโรงกลั่น
น ้ามันแห่งแรกของประเทศไทยท่ีผลิตน ้ามันส้าเร็จรูปจาก
น ้ามันดิบที่น้ามาจากแหล่งภายในประเทศ และเป็น    
โรงกลั่นน ้ามันที่เกิดขึ นเพื่อความมั่นคงของประเทศใน  
การจ้าหน่ายน ้ามันให้กับหน่วยงานราชการ 
     แต่โรงกลั่นน ้ามันแห่งนี มีก้าลังการผลิตเพียงวันละ 
1,000 บาร์เรลเท่านั น ซึ่งเป็นก้าลังการผลิตที่น้อยและ
ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์มากนัก อีกทั งน ้ามัน
จากแหล่ งฝ า งก็มี ป ริ ม าณน้ อยและมีคุณภาพต่้ า            
น ้ามันส้าเร็จรูปที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นน ้ามันเตา ที่เหลือ
เป็นน ้ามันหล่อลื่นและน ้ามันดีเซลเพียงเล็กน้อย ไม่มี
น ้ามันก๊าดและน ้ามันเบนซิน [30]  น ้ามันเหล่านี น้าไปใช้

ในกิจการทหาร ส่วนที่จ้าหน่ายให้แก่ประชาชนมีปริมาณ
น้อยมาก ดั งนั น โรงกลั่นน ้ ามันฝางจึ ง ไม่ สามารถ
ด้าเนินการผลิตน ้ามันได้อย่างมีประสิทุิภาพ และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้น ้ามันของประเทศ
ไทยท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ นได้อย่างเพียงพอ 
     อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงต้องการให้มีการผลิต
น ้ามันส้าเร็จรูปภายในประเทศ เพื่อน้ามาจ้าหน่ายให้แก่
หน่วยงานราชการและประชาชนในราคาถูก รวมทั ง     
ยังต้องการฝึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีประสบการณ์ใน     
การด้าเนินกิจการน ้ามัน ดังนั นรัฐบาลไทยจึงอนุมัติให้
สร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นอีกแห่งหนึ่ง คือ โรงกลั่นน ้ามัน 
บางจาก 
3.4.2 โรงกลั่นน ้ำมันบำงจำก 
     โร งกลั่นน ้ ามันบางจากตั งอยู่ ที่ แขวงบางจาก        
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลไทยประกาศ   
เชิญชวนให้บริษัทเอกชนร่วมเสนอราคาในการจัดสร้าง
โรงกลั่นน ้ามัน บริษัทเอกชนที่ได้รับเลือกให้สร้างโรงกลั่น 
คือ บริษัทนิอิกาตา จ้ากัด ของประเทศญี่ปุ่น (Niigata 
Engineering Co., Ltd.) เริ่มด้าเนินการก่อสร้างใน พ.ศ. 
2501 และด้าเนินการผลิตน ้ามันใน พ.ศ. 2507 มีก้าลัง
การผลิตขนาดวันละ 5,000 บาร์เรล [31]  ถือเป็นโรง
กลั่นน ้ามันแห่งแรกของประเทศไทยในขณะนั นที่มีก้าลัง
การผลิตขนาดใหญ่ และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้น ้ามันของประเทศได้ ท้าให้
ประเทศไทยสามารถลดการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปและ
เพิ่มการน้าเข้าน ้ามันดิบแทนเพื่อน้ามากลั่นเองในประเทศ  
ต่อมาใน พ.ศ. 2508 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมได้
โอนกิจการโรงกลั่นน ้ามันบางจากให้แก่บริษัทซัมมิท    
อินดัสเตรียล คอร์ปอเรช่ัน ซึ่งชนะการประมูลเช่าไป
ด้าเนินกิจการต่อ [32]  โดยมีข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาล
ไทยที่ส้าคัญ คือ ผู้เช่าต้องจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันที่มี
ราคาถูกให้แก่องค์การเชื อเพลิง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
ส้าหรับจ้าหน่ายปลีกน ้ามัน [33] 
     อย่างไรก็ตาม การด้าเนินกิจการโรงกลั่นน ้ามัน    
บางจากของบริษัทซัมมิท อินดัสเตรียล คอร์ปอเรช่ัน มี
ปัญหาเกิดขึ นบ่อยครั ง เนื่องจากประสบกับความผันผวน
ของราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ น และ
รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถปล่อยให้ราคาจ้าหน่ายปลีกน ้ามัน
ในประเทศสูงขึ นตามกลไกของตลาดโลกได้ เนื่องจากถูก
สหภาพแรงงานและองค์กรนิสิตนักศึกษาต่าง ๆ คัดค้าน 
และเรี ยกร้ องให้ รั ฐบาลไทยยึด โรงกลั่นน ้ ามันมา
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ด้าเนินการเอง ท้าให้รัฐบาลไทยต้องบอกเลิกสัญญาและ
โอนกิจการ  โรงกลั่นน ้ามันเพื่อมาด้าเนินการเองในที่สุด  
     นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมแก่
ภาคเอกชนทั งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อทดแทน    
การน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปที่อนุญาตให้ภาคเอกชนเข้ามา
ลงทุนจัดสร้างโรงกลั่นน ้ามันขึ นภายในประเทศตั งแต่ 
พ.ศ. 2503 นั น มีบริษัทเอกชนเสนอขอเข้ามาจัดสร้าง  
โรงกลั่นน ้ามันตามนโยบายดังกล่าวหลายราย โดยมี
เงื่อนไขในการก่อสร้างซึ่งมีสาระส้าคัญ คือ [34]   
     1 )  โ ร งกลั่ นน ้ ามั นต้ องผลิ ตน ้ ามั น เ ชื อ เพลิ งที่
จ้าเป็นต้องใช้ส้าหรับหน่วยงานราชการและประชาชน
ทั่วไป เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม น ้ามัน
เบนซิน น ้ามันเชื อเพลิงอากาศยานหรือน ้ามันเครื่องบิน 
น ้ามันดีเซล และน ้ามันเตา 
     2) เมื่อโรงกลั่นน ้ามันด้าเนินกิจการไปได้ระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ทางบริษัทต้องมอบโรงกลั่นคืนให้รัฐบาลไทย 
และ 
     3) บริษัทต้องจ่ายส่วนแบ่งก้าไรให้แก่รัฐบาลไทยใน
อัตราร้อยละ 25 ของก้าไรสุทุิ 
     หลังจากที่รัฐบาลไทยได้พิจารณาคัดเลือกจากบริษัท
ที่เสนอขอเข้ามาด้าเนินงานแล้ว รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้
บริษัทโรงกลั่นน ้ามันไทย จ้ากัด เป็นผู้จัดสร้างและด้าเนิน
กิจการโรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่ 
3.4.3 โรงกลั่นน ้ำมันไทย  
     โรงกลั่นน ้ามันไทยตั งอยู่ที่อ้าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เป็นโรงกลั่นน ้ามันของบริษัทโรงกลั่นน ้ามันไทย 
จ้ากัด ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ เริ่มด้าเนิน          
การก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 และเปิดด้าเนินการผลิตใน 
พ.ศ. 2507 มีก้าลังการผลิตขนาดวันละ 36,000 บาร์เรล 
และเพิ่มขึ นเป็น 65,000 บาร์เรลต่อวัน น ้ามันที่ได้จาก
โรงกลั่นน ้ามันแห่งนี  คือ น ้ามันก๊าด น ้ามันเบนซิน น ้ามัน
ดีเซล น ้ามันเครื่องบิน น ้ามันเตา และยางมะตอย  
     อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ประเทศไทยประสบกับ
วิกฤติการณ์น ้ามันซึ่งเกิดขึ นเป็นครั งแรกตั งแต่ พ.ศ. 
2516 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้โรงกลั่นน ้ามัน
ไทยขยายก้าลังการผลิตเพิ่มมากขึ นเพื่อลดการน้าเข้า
น ้ามันส้าเร็จรูปจากต่างประเทศ และเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศไทยที่สูงขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.4.4 โรงกลั่นน ้ำมันเอสโซ่ 

     โรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่ เดิมเป็นโรงงานผลิตยางมะตอย
ของบริษัทยางมะตอยไทย จ้ากัด (Thai Asphalt 
Manufacturing Co., Ltd. : TAMCO) ตั งอยู่ที่ต้าบลทุ่ง
สุขลา อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มแรกโรงงานแห่งนี 
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลไทยให้ใช้น ้ามันดิบวันละไม่เกิน 
3,000 บาร์เรล เพื่อผลิตเป็นยางมะตอย ต่อมาได้รับการ
อนุมัติจากรัฐบาลไทยให้ขยายก้าลังการผลิตโดยใช้
น ้ามันดิบเพิ่มขึ นเป็น 7,000 บาร์เรลต่อวัน 15,000 
บาร์ เ รลต่อวัน และ 30,000 บาร์ เรลต่อวัน [35]  
ตามล้าดับ  
      จนกระทั่งใน พ.ศ. 2510 บริษัทยางมะตอยไทย 
จ้ากัด ได้โอนกิจการของบริษัททั งหมดให้กับบริษัทเอสโซ่
แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ้ากัด ด้าเนินกิจการต่อ โดย
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยให้แปรสภาพจาก
โรงงานผลิตยางมะตอยเป็นโรงกลั่นน ้ามัน โดยมีเง่ือนไข 
คือ โรงกลั่นน ้ามันต้องไม่ผลิตน ้ามันเบนซินโดยเด็ดขาด 
และต้องแบ่งก้าไรร้อยละ 25 ของก้าไรสุทุิให้แก่รัฐบาล
ไทยส้าหรับน ้ามันชนิดอื่น ๆ นอกจากยางมะตอย [36]   
นอกจากเง่ือนไขในการด้าเนินกิจการโรงกลั่นน ้ามันทั ง 2 
ข้อแล้ว โรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่ก็ไม่มีข้อผูกพันอื่นกับรัฐบาล
ไทยเหมือนกับโรงกลั่นน ้ามันบางจากและโรงกลั่นน ้ามัน
ไทย ดังนั นโรงกลั่นน ้ามันเอสโซ่จึงไม่ต้องโอนกิจการคืน
ให้แก่รัฐบาลไทย 
     โรงกลั่นน ้ามันทั ง 4 แห่งดังกล่าว เป็นโรงกลั่นน ้ามัน
ที่ รั ฐบาลไทยอนุมัติ ให้จัดสร้างขึ นในช่วงก่อนเกิด
วิกฤติการณ์น ้ามันครั งแรกใน พ.ศ. 2516 ถึงแม้ว่ารัฐบาล
ไทยพิจารณาให้โรงกลั่นน ้ามันแต่ละแห่งขยายก้าลัง   
การผลิตเพิ่มขึ น เพื่อลดปริมาณการน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูป
จากต่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้น ้ามันของประเทศที่เพิ่มขึ นตามล้าดับได้
อย่างเพียงพอ รัฐบาลไทยจึงต้องน้าเข้าน ้ามันส้าเร็จรูปใน
ปริมาณที่สูง เป็นผลให้ประเทศไทยต้องเสียดุลการค้า
ระหว่างประเทศอยู่เช่นเดิม ดังนั นตั งแต่ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์น ้ามันครั งที่ 1 ตั งแต่ 
พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาน ้ามันระยะยาวด้วยการอนุมัติให้โรงกลั่นน ้ามันที่มี
อยู่เดิมขยายก้าลังการผลิตเพิ่มขึ น และอนุมัติให้จัดสร้าง
โรงกลั่นน ้ามันแห่งใหม่เพิม่เติมอีกด้วย 
 
4.  บทสรุป  
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คนไทยรู้จักการใช้น ้ามันและน้าเข้าน ้ามันมาตั งแต่  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     
ด้วยคุณสมบัติของน ้ามันท่ีมีข้อเด่นกว่าพลงังานชนิดอื่น ๆ 
ที่คนไทยเคยใช้อยู่ก่อน ท้าให้น ้ามันกลายเป็นพลังงานที่มี
ความส้าคัญมากขึ นโดยล้าดับ ปริมาณการใช้น ้ามันที่
เพิ่มขึ นสัมพันุ์ โดยตรงกับอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ทั งนี นับตั งแต่
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504-2509) เป็นต้นมา การลงทุนในด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศก็ เพิ่มขึ น
ตามล้าดับ ส่งผลให้ความต้องการใช้น ้ามันเป็นปัจจัยหลัก
ในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม น ้ามันที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อด้าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ อีกทั งน ้ามันถือเป็นพลังงานสิ นเปลืองที่ใช้แล้วหมด
ไป ท้าให้แต่ละประเทศที่มีแหล่งน ้ามันภายในประเทศที่
จ้ากัดดังเช่นประเทศไทย จึงมีปัญหาในการน้าเข้าน ้ามันที่
มีราคาสูงจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบที่ท้าให้เกิด    
การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ท้าให้รัฐบาลไทย
จ้าเป็นต้องเข้ามาควบคุมและดูแลในเรื่องของราคาและ
ปริมาณการใช้น ้ามันของประเทศเรื่อยมา โดยเฉพาะ
นับตั งแต่ที่ ประ เทศไทยประสบปัญหาและได้ รั บ
ผลกระทบด้านพลังงาน จากวิกฤติการณ์น ้ามันที่เกิดขึ น
ใน พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา 

วิกฤติการณ์น ้ามันส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ การเพิ่มขึ นของราคาสินค้าและ  
บริการ อันเนื่องมาจากต้นทุนทางด้านน ้ามันที่สูงขึ น รวมทั ง
การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบจากราคา
น ้ามันดังกล่าว ท้าให้รัฐบาลด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้ามันใน
ระยะยาว ด้วยการพัฒนาแหล่งน ้ามันภายในประเทศ       
การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก รวมทั งมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดการน้าเข้าน ้ามันจาก
ต่างประเทศ  ทั งนี เพื่อป้องกันปัญหาน ้ามันมีราคาแพง และ
การขาดแคลนน ้ามัน  
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