
ปีที่: - ฉบับที่: 26715
วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565
Section: First Section/TEENZONE-เด็ก-บทความ

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: บ้านยุคเจน Z กับชีวิตวิถีใหม่

รหัสข่าว: C-221204004016(4 ธ.ค. 65/02:05) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 38.57 Ad Value: 69,426 PRValue : 208,278 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9517
วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Life and City

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: Life and City: 'งานในบ้าน'ทำฟรีหรือมีค่าตอบแทน??

รหัสข่าว: C-221204008051(4 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 1/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 178.35 Ad Value: 267,525 PRValue : 802,575 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9517
วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Life and City

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: Life and City: 'งานในบ้าน'ทำฟรีหรือมีค่าตอบแทน??

รหัสข่าว: C-221204008051(4 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 2/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 178.35 Ad Value: 267,525 PRValue : 802,575 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9517
วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Life and City

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: Life and City: 'งานในบ้าน'ทำฟรีหรือมีค่าตอบแทน??

รหัสข่าว: C-221204008051(4 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 3/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 178.35 Ad Value: 267,525 PRValue : 802,575 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9517
วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565
Section: First Section/Life and City

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: Life and City: 'งานในบ้าน'ทำฟรีหรือมีค่าตอบแทน??

รหัสข่าว: C-221204008051(4 ธ.ค. 65/04:37) หน้า: 4/4

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 178.35 Ad Value: 267,525 PRValue : 802,575 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26716
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: 'พยาบาล'หลักสูตรแห่งโอกาส รับเทรนด์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสข่าว: C-221205035068(4 ธ.ค. 65/06:17) หน้า: 1/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 222.50 Ad Value: 400,500 PRValue : 1,201,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26716
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: 'พยาบาล'หลักสูตรแห่งโอกาส รับเทรนด์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสข่าว: C-221205035068(4 ธ.ค. 65/06:17) หน้า: 2/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 222.50 Ad Value: 400,500 PRValue : 1,201,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26716
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: 'พยาบาล'หลักสูตรแห่งโอกาส รับเทรนด์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสข่าว: C-221205035068(4 ธ.ค. 65/06:17) หน้า: 3/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 222.50 Ad Value: 400,500 PRValue : 1,201,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26716
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: First Section/วาไรตี้

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: 'พยาบาล'หลักสูตรแห่งโอกาส รับเทรนด์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสข่าว: C-221205035068(4 ธ.ค. 65/06:17) หน้า: 4/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 222.50 Ad Value: 400,500 PRValue : 1,201,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16339
วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565
Section: ประชาชื่น/-

หน้า: 18(ล่างขวา)

คอลัมน์: ยกนิ้วให้: ไม่สอบเพิ่ม!

รหัสข่าว: C-221205038073(4 ธ.ค. 65/07:00) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 17.98 Ad Value: 29,667 PRValue : 89,001 คลิป: สี่สี(x3)



ก้าวใหม่ของ ปตท. กับภารกิจรถไฟฟ�า...คิดอกีครั�งดไีหม หน้าแรก ยานยนต์

04 ธ.ค. 2565 เวลา 13:40 น.  722

คอลัมน์เศรษฐกิจ...อีกนิดก็หลักสี� (.ศูนย์) โดย..ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ภาควิชาการบัญชี คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3840ธรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/thansettakij/
https://twitter.com/thansettakij/
https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ
https://page.line.me/thansettakij
https://www.thansettakij.com/
https://www.thansettakij.com/category/motor


การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ�าอย่างก้าวกระโดด ทั�งในเชิงเทคโนโลยี และเชิงความต้องการก็สร้างแรง

กระเพื�อมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป�นทางบวกและทางลบ ต่ออุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมหนึ�งที�น่าจะ

ได้รับผลกระทบเชิงลบที�มีนัยสาํคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ คือ อุตสาหกรรมน�ามัน แม้จะอยู่รอด แต่ก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนใน

อดีต 

เหลียวมามองที�บ้านเราหรือเมืองไทย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ผู้นําในอุตสาหกรรมน�ามันของประเทศไทย ก็ยากที�

จะหลบพ้นกระแสความแรงของรถไฟฟ�า แต่ก็ต้องยกย่องนับถือที� ปตท. สามารถปรับตัวและวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมในช่วง

สิบป�ที�ผ่านมา โดยเฉพาะการกระจายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง และประสบความสําเร็จในเกือบทุกวงการที�ตนย่างกรายเข้าไป 

ป�จจัยหนึ�ง ที�ต้องยอมรับคงหนีไม่พ้นความเป�นยักษ์ใหญ่ของ ปตท. ที�พรั�งพร้อมด้วยทุนทางการเงินและทุนมนุษย์ แต่ในรอบสองป�

ปตท. ก็ประกาศว่า ตนจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ�าชั�นแนวหน้า เพื�อเป�นเครื�องยนต์ขับเคลื�อนการเติบโตใหม่ของบริษัท

คําประกาศดังกล่าวถือเป�นการเปลี�ยนแปลงครั�งยิ�งใหญ่ขององค์กร ที�มาพร้อมกับความเสี�ยงขนาดมหึมาเช่นเดียวกัน 

ด้วยสถานะความเป�นรัฐวิสาหกิจของ ปตท. ที�รัฐบาลไทยถือหุ้นใหญ่ เรื�องดังกล่าวก็นําไปสู่ข้อกังขาว่า การลงทุนในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ�าของ ปตท. นั�น มีความเหมาะสมเพียงใด ซึ�งความเหมาะสมนั�น มิใช่เรื�องทางธุรกิจแต่เพียงด้านเดียว หากแต่ยังเป�น

เรื�องของบทบาทของ ปตท. ที�เป�นเครื�องมือของรัฐบาล ในการแทรกแซงตลาดและการรักษาความมั�นคงของชาติ 

ย้อนกลับไปในอดีตสมัยรัฐบาลของ พลเอกเกรยีงศักดิ� ชมะนันทน์ อินทรีบางเขน ผู้โปรดปรานแกงเขียวหวานใส่บรั�นดี รัฐบาลได้

เสนอรัฐสภาให้ตราพระราชบัญญัติการป�โตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 เพื�อจัดตั�งการป�โตรเลียมแห่งประเทศไทยขึ�นมา

 

โดยให้มีภารกิจหลัก คือ การประกอบและส่งเสริมธุรกิจป�โตรเลียม รวมถึงดําเนินการธุรกิจอื�นที�เกี�ยวกับ หรือ ต่อเนื�องกับการ

ประกอบธุรกิจป�โตรเลียม เพื�อให้เกิดประโยชน์มากที�สุดแก่เศรษฐกิจและความมั�นคงของประเทศ ซึ�งได้ควบรวมกิจการของกรม

การพลังงานทหาร และที�เกี�ยวกับโรงกลั�นน�ามัน กระทรวงกลาโหม องค์การเชื�อเพลิง และองค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย

เข้าด้วยกันเป�นหน่วยงานเดียว เพื�อความเป�นเอกภาพเชิงนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วยภารกิจอันสําคัญของการป�โตรเลียมแห่งประเทศไทยในขณะนั�น การป�โตรเลียมแห่งประเทศไทย จึงเป�นกลไกของรัฐที�ช่วย

บรรเทาป�ญหาการขาดแคลนน�ามัน ซึ�งเกิดจากวิกฤตการณ์น�ามันโลกได้อย่างมีประสิทธิผล 

จนกระทั�งรัฐบาลของ นายทักษิณ ชินวัตร นําการป�โตรเลียมแห่งประเทศไทยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกลายสภาพมาเป�น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังเช่นทุกวันนี� เมื�อแปลงร่างมาเป�นบริษัทจดทะเบียนแล้ว ปตท. ก็โลดแล่น

ในเส้นทางธุรกิจได้อย่างน่าประทับใจ

 

จนวันนี� ปตท. ขนานนามตนเองว่าเป�น “บริษัทพลังงานข้ามชาติ” ไปเสียแล้ว แต่เรื�องหนึ�งที�น่ายกขึ�นมาเป�นข้อตระหนัก คือ การ

เติบโตของ ปตท. ส่วนหนึ�งเกิดจากอํานาจมหาชนที�รัฐตรากฎหมายให้อํานาจไว้ จน ปตท. มีสิทธิ�เหนือเอกชนรายอื�น และยากที�

เอกชนจะแข่งขันได้ 



“เอกสิทธิ�” ที� ปตท. ครอบครองเพื�อดําเนินกิจการ ก็เป�นไปเพื�อมุ่งผลสัมฤทธิ�ตามภารกิจที�รัฐกําหนดไว้ กล่าวคือ ปตท. มีหน้าที�

รักษาเสถียรภาพเกี�ยวกับพลังงาน เพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั�นคงของประเทศ แต่วันนี�ขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ของ ปตท. ดูเหมือนว่าจะไปไกลว่าขอบเขตของภารกิจหลักที�เคยกําหนดไว้ไปเสียแล้ว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 75 วรรคสอง บัญญัติเกี�ยวกับบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจเอาไว้ว่า “รัฐต้องไม่

ประกอบกิจการที�มีลักษณะเป�นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีที�มีความจําเป�นเพื�อประโยชน์ในการรักษาความมั�นคงของรัฐ

การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทําบริการสาธารณะ”

 

การกําหนดบทบาทของรัฐดังกล่าวมิใช่เป�นทางเลือก หากแต่เป�นบทบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม เพื�อให้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที� โดยไม่กีดขวางความเจริญของภาคเอกชน 

แท้จริงแล้ว ปตท. ควรจะต้องกําหนดบทบาทของตนเองไว้ในภารกิจที�ตนได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ในฐานะรัฐวิสาหกิจเท่านั�น

และจะต้องหลีกเลี�ยงการแข่งขันกับเอกชนอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั�งสิ�น

 

ดังนั�น การหันกลับมาทบทวนบทบาทของ ปตท. ว่าสอดคล้องกับภารกิจที�กําหนดไว้หรือไม่ จึงเป�นเรื�องสําคัญ และจําเป�นอย่างเร่ง

ด่วน เนื�องจากการขับเคลื�อนนโยบายต่างๆ ของ ปตท. ย่อมมีผลต่อระบบเศรษฐกิจไม่มากก็น้อย

มิเพียงเท่านั�น การนําทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศที�อยู่ใน ปตท. ไปลงทุนในธุรกิจที�ตนไม่เชี�ยวชาญ และไม่ใช่หน้าที� อย่าง

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ�า และต้องแข่งขันกับบรรษัทยานยนต์ระหว่างประเทศอย่างเทสล่าหรือโตโยต้า ซึ�งใหญ่กว่า ปตท. หลาย

เท่าก็เป�นความเสี�ยงทางการคลังที�จะกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศในอนาคตได้ 

แล้ว ปตท. ควรทําเช่นไร? จริงๆ คําถามนี�ก็ถูกตอบไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว หาก ปตท. ต้องการสร้างการเติบโตให้ประทับใจผู้ถือหุ้น

ปตท. ก็ควรปลดสถานะความเป�นรัฐวิสาหกิจ และเข้าดําเนินการทางธุรกิจในฐานะบริษัทเอกชนอย่างแท้จริง

 

นอกจากนี� รัฐ (มิใช่รัฐบาล) ก็จะสามารถสร้างหน่วยงานของรัฐในฐานะรัฐวิสาหกิจขึ�นมาทดแทน เพื�อปฏิบัติภารกิจรักษา

เสถียรภาพเกี�ยวกับพลังงาน เพื�อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั�นคงของประเทศแทน ปตท. แต่ทางเลือกนี� ปตท. หรือผู้ถือหุ้น

ของ ปตท. ก็คงไม่เลือก เพราะผลตอบแทนทางการเงินจากภารกิจนี�มันได้เป�นกอบเป�นกํา แล้วทางเลือกอื�นของ ปตท. มีหรือไม่? 

ลองพิจารณาด้วยใจเป�นธรรมสักนิดว่า แท้จริงแล้ว ปตท. ควรทําหน้าที�อะไร ก็จะทราบคําตอบในทันที สมมุติว่า ยานยนต์พลังงาน

ไฟฟ�าจะเข้ามาแทนที�ยานยนต์เชื�อเพลิงน�ามัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ ความสําคัญของการจัดหาน�ามันของปตท. ก็จะลดน้อยลงไป แต่

ปริมาณความต้องการไฟฟ�าก็จะมากขึ�น ซึ�งการดูแลเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ�า กลับเป�นหน้าที�ของการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยไปเสียแล้ว 

แต่อย่าลืมว่า มิใช่เพียงไฟฟ�าอย่างเดียวเท่านั�น ที�ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ�าประสบความสําเร็จ แต่สภาพแวดล้อม หรือ

ระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ�าก็เป�นป�จจัยสําคัญเช่นเดียวกัน อาทิ สถานีเติมพลังงานไฟฟ�า การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี�บรรจุ

ไฟฟ�า หรือ แม้แต่การบํารุงรักษา ตลอดจนการจัดหาเชื�อเพลิงเพื�อผลิตกระแสไฟฟ�า เป�นต้น

หาก ปตท. ประสงค์จะลงทุนเพื�อการเติบโตขององค์กรแล้ว ปตท. ควรกลับมาคิดเรื�องของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ�าเสียดีกว่า และหาญกล้าที�จะลงทุนเพื�อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ที�ไม่ใช่ระบบราง เช่น



รถบรรทุกพลังงานไฟฟ�า หรือ รถขนส่งมวลชนพลังงานไฟฟ�า เป�นต้น ซึ�งเป�นภารกิจหลักของรัฐที�ชัดเจนกว่าการนําทรัพยากรของ

ชาติไปเสี�ยงกับอุตสาหกรรมที�ตนไม่เชี�ยวชาญแม้แต่น้อย

 

Tags รถไฟฟ�า ปตท. ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ คอลัมน์เศรษฐกิจ...อีกนิดก็หลักสี� (.ศูนย์)

Share:

20 ป�แล้ว ยังไม่ไปไหนกันอีกหรือ?
15 พ.ย. 2563 เวลา 11:35 น.

เราเตรียมคนไว้พร้อมสําหรับเศรษฐกิจแบบใหม่ แล้วหรือยัง (1)
18 เม.ย. 2564 เวลา 5:10 น. 1.8k

เราเตรียมคนไว้พร้อม สําหรับศก.แบบใหม่แล้วหรือยัง (2)
06 พ.ค. 2564 เวลา 20:15 น. 1.2k

โออาร์ ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ�า EV Station PluZ

ข่าวที�น่าสนใจ

ปตท. ลุยศึกษาพลังงานสะอาด ต่อยอดธุรกิจพลังงานไทย
ให้ยั�งยืนมากขึ�น
02 ธ.ค. 2565 เวลา 0:31 น.

ขึ�น "ทางด่วนฟรี" วันพ่อแห่งชาติ 2565 จํานวน 60 ด่าน
เส้นทางไหนบ้าง เช็คที�นี�
03 ธ.ค. 2565 เวลา 23:25 น.

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 1854 ชั�น 8 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-338-3750-1

หมวดหมู่ข่าว

การเงิน-การลงทุน อสังหาริมทรัพย์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ Sustainable

การเมือง ยานยนต์

ต่างประเทศ เทคโนโลยี

สุขภาพ ไลฟ�สไตล์

กีฬา CEO

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการเป�นส่วนตัว

ติดต่อโฆษณาฐานเศรษฐกิจ 
คุณธชาภรณ์ ไทรทอง (โย) โทร. 092-536-9532 
อีเมล์ : tachapron@gmail.com
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