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4

เชือ่ บุญกรรม เชือ่ อุดมการณ์ เชือ่ ตัวบุคคล เชือ่ เรือ่ งเหนือธรรมชาติ
หลากหลายความเชือ่ แต่ละคนก็มเี หตุผลทีจ่ ะตัดสินใจเชือ่ แตกต่างกันไป
อาจเพราะร่�ำ เรียนมา หรือประสบมากับตัว
อาจเพราะได้ยนิ เขาว่ามา หรืออ่านมาว่าอย่างนัน้
อาจเพราะครอบครัว เพือ่ น คนรูจ้ กั เชือ่ เช่นนัน้ เอ้า ว่าไงก็วา่ ตามกัน
ยิง่ ยุคเรืองรองของ Social Media เช่นนี้ เสียงข้างไหนมามาก
ก็ตามไปเชือ่ ข้างนัน้ กันได้ไม่ยาก
ถ้าไม่ดจี ริง ถูกจริง คนหมูม่ ากจะไปบ้าจีเ้ ชือ่ ตามได้ยงั ไง จริงไหม?

“หลอก…หลอน:10 ความเชือ่ อมตะเรือ่ งพลังงานไทย”

อย่างไรก็ตาม จะเชือ่ อะไรสักอย่าง แน่นอนว่าไม่มใี ครอยากโดนหลอก
เรือ่ งพลังงานก็เช่นกัน ตามหน้าข่าวทัง้ สือ่ มวลชน และสือ่ Social Media
ก็มเี รือ่ งราวชวนเชือ่ กันอยูเ่ ป็นระลอก บ้างเป็นเรือ่ งใหม่
แต่เกิน 90% เป็นเรือ่ งทีส่ งั คมเคยถกเถียงและชีแ้ จงข้อเท็จจริงกันไปแล้ว
ถึงกระนัน้ มันก็ยงั กลับมา!

ความเชื่อเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และความจริงที่อยู่เบื้องหลัง
เป็นอย่างไร พลิกไปดูกันได้ตั้งแต่หน้าต่อไป
ส่วนความเชื่ออื่นๆ นั้น ด้วยอยู่นอกเหนือความสามารถ
ของเรา อาจต้องรบกวนให้ทุกท่าน เอ่อ…
ลองพิสูจน์กันเอาเอง

จั ด ทำ � ขึ้ น มาเพื่ อ รวบรวมความเชื่ อ ที่ มั ก ถู ก หยิ บ ยกมา
พูดถึงซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าเกีย่ วกับพลังงานไทย นำ�มาเปรียบเทียบ
กับความเชือ่ ต่างๆ ในสังคมไทยทีไ่ ม่มวี แ่ี ววจะหายไปเช่นกัน
ต่างกันตรงที่ เรือ่ งพลังงานนัน้ เป็นความเชีย่ วชาญของเรา
และคราวนีม้ นั ถูกอธิบายด้วยข้อมูลทีก่ ระชับ สัน้ เข้าใจง่าย
มีหลักฐานอ้างอิงได้ ให้รู้กันชัดๆ ว่าที่เชื่อกันนั้น
มัน....ใช่หรือไม่!

ความจริง

ไม่ใช่ทกุ สิง่ เป็นอย่างทีต่ าเห็นหรอกจ้า น้�ำ มันถือเป็นหนึง่ ในพลังงานหลักทีเ่ ราเห็นกันอยูท่ กุ วีท่ กุ วันก็จริง
แต่ชา้ ก่อน ยังมีพลังงานอีกหลายอย่างทีร่ บั รองว่าคุณต้องเคยคุน้ หู แต่อาจไม่รวู้ า่ มันช่วยหล่อเลีย้ งประเทศไทย
ให้เดินหน้าไปได้อยู่ทุกวันด้วยเหมือนกัน
หลากหลายพลังงานรอบตัวเรา
ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน

น้ำ�มันสำ�เร็จรูป

ไฟฟ้า

48.8 %

19.8 %

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม
(ฟืน, แกลบ และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร)

9.6 %

พลังงานหมุนเวียน

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน / ลิกไนต์

7.7 %

(แสงอาทิตย์, ลม, พลังน้ำ�, ขยะ
และก๊าซชีวภาพ ฯลฯ)

5.7 %

8.4 %

49%

จริงอยู่ว่า จากสถิติการใช้พลังงานปีล่าสุดของประเทศ น้ำ�มันยังจะครองอัตราส่วนการใช้มากที่สุดถึง
แต่ก็ยังมีพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้กันเป็นจำ�นวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และก๊าซธรรมชาติ

ไฟฟ้าเอ๋ย เจ้ามาจากไหนกัน
นั่นแน่ ลืมไฟฟ้าที่เราใช้ดูทีวี ชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดแอร์คลายร้อนไปได้ไงกัน
ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติ แต่ก็ยังมีพลังงานประเภทอื่น อาทิ ถ่านหิน และ
พลังงานหมุนเวียนถูกนำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบอยู่บ้าง ก๊าซธรรมชาติจึงจัดเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาท
อย่างมากในการใช้ชีวิตของเราทุกคนในปัจจุบัน

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปี

2558

ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ
น้ำ�มันสำ�เร็จรูป

ไปไหนมาไหนก็เห็นแต่รถ รถที่ติดกันอยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งด้วยน้ำ�มัน
พลังงานที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยก็คงมีที่มาจากน้ำ�มันทั้งหมดนั่นแหละ
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67.6 %
19.8 %
12.1 %
0.5 %

ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน
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ปิโตรเลียมคือขุมพลังของประเทศ
แค่ชื่อฟังดูก็รู้ว่าสำ�คัญ แต่มารู้ให้เป๊ะกันไปเลยเถอะว่า “ปิโตรเลียม” จริงๆ
แล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากจะเป็นแค่น้ำ�มันเบนซิน หรือน้ำ�มันดีเซล ให้
เราขับเคลื่อนรถยนต์กันได้ทุกวัน เราจะได้เข้าใจตรงกันนะ

1. ใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพื่อให้ความร้อน หรือเพื่อขับเคลื่อน รวมไปถึงเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นเชือ้ เพลิงในโรงงาน และเป็นเชือ้ เพลิงให้ยานพาหนะ ไปจน
ถึงเชื้อเพลิงสำ�หรับหุงหาอาหารในครัวเรือน

2. ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ก๊าซธรรมชาติและน้�ำ มันดิบ ยังสามารถผ่านกระบวนการเพือ่ กลาย
เป็นวัตถุดิบสำ�หรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ด้วย อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีผลิตอะไร? ก็ข้าวของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
วัสดุสังเคราะห์ทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำ�วัน ไปจนถึง
เครือ่ งนุง่ ห่ม อย่างเสือ้ ผ้า และอุปกรณ์เพือ่ รักษาชีวติ อย่างเครือ่ งมือ
แพทย์เลยเชียวล่ะ
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ประเทศไทยก็ขนาดไม่ใหญ่มาก พลังงานที่ใช้ก็ไม่น่าจะมากอะไร
เพราะก็มีใช้อยู่ตลอด ไม่เคยขาดเลยนะ
9

ความจริง

ทุกนาทีคือพลังงาน

พลังงานอาจดูเป็นเรื่องใกล้ตัว และไกลตัวได้ ในเวลาเดียวกัน นั่นอาจเป็นสาเหตุว่าทำ�ไมหลายคนจึง
ไม่เคยรู้ว่าอัตราการใช้พลังงานของเราโดยรวมนั้น อยู่ในระดับชักหน้าไม่ถึงหลังมาโดยตลอด อยากรู้
ว่าทำ�ไมนั้น ก็อ่านต่อไปเลยจ้า
ภาวะเกินตัว

รถราทีว่ ง่ิ บนท้องถนน ตึกรามบ้านช่อง โรงงานผลิตของกินของใช้มากมาย ไปจนศูนย์การค้าทีใ่ ห้เราเดินช็อปปิง้ ตากแอร์
เย็นฉ่ำ�เช้ายันค่ำ� คุณคิดว่าทั้งหมดนี้ทำ�งานได้ด้วยอะไร…ถ้าไม่ใช่พลังงาน
พลังงานจึงเป็นปัจจัยทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเรา อย่าแปลกใจไปเลยว่า สถิตกิ ารใช้พลังงานของเรา
ก็ยังพุ่งสูงขึ้นทุกปี เพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนหมุนด้วยพลังงานตลอดเวลา

สัดส่วนการใช้พลังงานของแต่ละประเภท

จะดูว่าใช้มากหรือใช้น้อย คงต้องดูเทียบกันว่าเรามีเท่าไหร่ และใช้มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

5.0 %

35.9 %

ก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน
แม้เราจะมีกา๊ ซธรรมชาติเป็น
อันดับที่ 40 ของโลก
แต่เราก็ใช้เยอะเสียยิ่งกว่าจนขึ้น
มาอยูใ่ นอันดับที่ 15 ของโลก
ปัจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากร
น้�ำ มันเป็นอันดับที่ 49 ของโลก แต่
ความต้องการใช้ของเราพุ่งสูงถึง
อันดับที่ 17 ของโลก

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy Outlook 2015

นี่เป็นสาเหตุที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า เรากำ�ลังอยู่ในภาวะ
“มีน้อยใช้มาก” ต่างจากที่ใครหลายคนเข้าใจกั น

36.6 %

14.9 %

7.6 %

ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน
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ความจริง

มันไม่งา่ ยอย่างทีค่ ดิ หรอก นีเ่ รากำ�ลังพูดถึงแหล่งพลังงานของประเทศนะ กว่าจะมาเป็นพลังงานที่เราใช้กนั
ต้องใช้ระยะเวลาและการสำ�รวจและพัฒนาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ยากเย็น และยุง่ ยากขนาดไหน ไปดูกนั
กว่าจะมาเป็นพลังงาน
รู้หรือไม่ จะพลังงานอย่างน้ำ�มัน และก๊าซ
ธรรมชาติ ไปจนถึง LPG หรือ NGV ล้วน
มีต้นกำ�เนิดมาจาก “ปิโตรเลียม” ที่อยู่ใน
ชัน้ หินใต้พน้ื ผิวโลก กว่าจะเปลีย่ นปิโตรเลียม
เป็นน้�ำ มันทีพ
่ ร้อมใช้ส�ำ หรับรถรา หรือไฟฟ้า
สำ�หรับบ้านเรือนของเราได้ ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี พร้อมเงินลงทุนมหาศาลทีเดียว มาดู
ขั้นตอนกันว่ามีอะไรบ้าง

5 ปีเช็ก

ศึกษาภูมิประเทศ
จากภาพถ่ายทางอากาศ

คืนพื้นที่
ถ้าไม่พบ

ลงพื้นที่
เก็บตัวอย่างหิน
เจาะหลุมสำ�รวจ

(300 - 3,000 ล้านบาท) ต่อ 1 หลุม

ถ้าพบปิ โตรเลียม

ศึกษาโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยา

สำ�รวจคลื่น
ไหวสะเทือน

วัดค่าความเข้ม
ของสนามแม่เหล็ก

เจาะหลุมประเมิน
คืนพื้นที่ถ้าไม่พบ
หรือพบแต่ไม่คุ้มค่าการลงทุน

5 ปีเจาะ
ระยะผลิต

ช่วง
เก็บเกี่ยว

สร้างแท่นผลิตและเจาะหลุมผลิต
(1,500 - 60,000 ล้านบาท)

ผ่านกระบวนการ
กลั่นน้ำ�มันและแยกก๊าซธรรมชาติ

เริ่มผลิตปิ โตรเลียม

(น้ำ�มันดิบและก๊าซธรรมชาติ)

ไฟฟ้า, NGV, LPG, เบนซิน, ดีเซล,
น้�ำ มันเตา, น้�ำ มันก๊าด, ยางมะตอย,
น้�ำ มันเครือ่ งบิน ฯลฯ

น้ำ�มันเป็นของมาจากธรรมชาติที่อยู่ใต้ดิน ถ้าสำ�รวจว่ามี
แค่ขุดก็น่าจะเจอ แล้วมันจะวุ่นวายตรงไหนกันล่ะ?
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มาแยกก๊าซกัน

มากลั่นน้ำ�มันกัน
พอได้น้ำ�มันดิบมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการกลั่น ขั้นตอนนี้แหละ ที่เราใช้แปรรูปน้ำ�มันดิบ เป็นน้ำ�มันต่างๆ นานาที่เราใช้
กันอยู่ในชีวิตประจำ�วัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำ�มันเบนซินสำ�หรับรถคุณ น้ำ�มันดีเซลสำ�หรับรถกระบะ ไปจนถึงก๊าซหุงต้มที่ใช้
ในครัวเรือน มาดูกันว่าน้ำ�มันดิบสามารถแปลงร่างออกมาเป็นอะไรได้บ้างกัน
เชื้อเพลิงในโรงงาน

ก๊าซหุงต้ม

เชื้อเพลิงในยานพาหนะ
เชื้อเพลิงในครัวเรือน

น้ำ�มันเบนซิน

แนฟทา
วัตถุดิบใน
โรงงานปิโตรเคมี

น้ำ�มันก๊าด
น้ำ�มันเชื้อเพลิง
เครื่องบิน

น้�ำ มันใช้กลัน่ ส่วนก๊าซธรรมชาติใช้กรรมวิธกี ารแยกในโรงแยกก๊าซ เพือ่ แยกสารประกอบทีม่ ปี ระโยชน์ออกมาจากสิง่ เจือปนอืน่ ๆ
ทีม่ กั ติดพันมาด้วย อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้�ำ ทีอ่ าจเป็นอุปสรรคและทำ�ให้ระบบท่อส่งก๊าซอุดตันได้ ผลผลิตต่างๆ
ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติมีดังต่อไปนี้

CNG

PE
ก๊าซอีเทน

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นสารตั้งต้นสำ�หรับผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE)
เพื่อใช้ผลิตถุงพลาสติก ขวดพลาสติก
และเส้นใยสังเคราะห์

ก๊าซมีเทน

PP

ใช้เป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม, ปุย๋ เคมี และก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG), ก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานยนต์ (NGV)

ก๊าซโพรเพน

ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นสารตัง้ ต้นสำ�หรับผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิโพนพิลนี (PP)
เพือ่ ใช้ผลิตยางสังเคราะห์ หม้อแบตเตอรี่
กาว และสารเพิม่ คุณภาพน้�ำ มันเครือ่ ง

ABS
ก๊าซบิวเทน

ดีเซลหมุนเร็ว

NGL

ดีเซล
ดีเซลหมุนช้า
น้ำ�มันหล่อลื่น
น้ำ�มันเตา

หม้อต้ม

ยางมะตอย

หม้อกลั่น
สูญญากาศ

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ

ใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นสารตัง้ ต้นสำ�หรับผลิต
สารเติมแต่งเพือ่ เพิม่ ค่าออกเทนในน้�ำ มัน
เบนซินแทนตะกัว่ (MTBE) ยางสังเคราะห์
และเม็ดพลาสติก ABS

LPG

ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว

CO

อยูใ่ นสถานะทีเ่ ป็นของเหลว
ใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์น�ำ้ มันสำ�เร็จรูปใช้
เป็นวัตถุดบิ ผลิตตัว
ทำ�ละลาย และเป็นวัตถุดบิ ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ถังน้ำ�มันดิบ

ใช้เป็นเชือ้ เพลิงหรือก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
เชือ้ เพลิงในรถยนต์ เชือ้ เพลิงให้ความร้อน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และใช้เป็นวัตถุดบิ
ในอุสาหกรรมปิโตรเคมี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากกระบวนการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากก๊าซธรรมชาติ ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อเหล็ก อุตสาหกรรม
ถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (น้ำ�อัดลมและเบียร์) ใช้ทำ�น้ำ�ยา
ดับเพลิง ฝนเทียม น้�ำ แข็งแห้ง หรือนำ�ไปใช้สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง

รู้จักปิโตรเลียม
โดยรากศัพท์แล้ว “ปิโตรเลียม (petroleum) มาจากคำ�ว่า petra (หิน) + oleum (น้ำ�มัน) รวมหมายถึง “น้ำ�มันที่
ได้มาจากหิน“ นั่นเอง ในทางเคมี มันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันสลับซับซ้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก จากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นับหลายล้านปีก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีความร้อน
14

และความดันทีเ่ หมาะสมจึงแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ดังนัน้ เราจึงเรียกปิโตรเลียมได้อกี ชือ่ ว่า “เชื้อเพลิงฟอสซิล” อย่างไร
ก็ตาม ปิโตรเลียมที่ค้นพบจะมีลักษณะต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิด อาทิ เป็นของแข็งอย่างถ่านหิน หรือ เป็น
ของเหลวอย่างน้�ำ มันดิบ หรือเป็นก๊าซอย่างก๊าซธรรมชาติ ด้วยความกดดันและอุณหภูมใิ ต้พน้ื โลกทีต่ า่ งกัน
15

ความจริง

รูห้ รือไม่วา่ พลังงานในปัจจุบนั ทีเ่ ราใช้กนั นัน้ ส่วนหนึง่ มาจากการนำ�เข้านานแล้ว โดยเฉพาะน้�ำ มัน เคราะห์ดที ก่ี า๊ ซธรรมชาติ
ที่เราใช้ผลิตไฟฟ้า ยังสามารถผลิตในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอการใช้งาน ส่วนหนึ่งยังต้องนำ�เข้าอยู่ดี

เจาะลึกแหล่งพลังงาน
ผืนดินประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลก็จริง แต่บริเวณที่เกิดเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่พัฒนาได้จริงนั้นมีไม่มาก
นอกจากนี้ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า การเจาะหลุมสำ�รวจน้ำ�มันและก๊าซ 10 หลุม จะมีโอกาสเจอแค่ 1 หลุมเท่านั้น
จึงเป็นผลให้ปัจจุบันเรามีแหล่งพลังงานเข้ารอบสุดท้ายที่ใช้ได้จริงดังนี้
น้ำ�มัน

20%

80%

ผลิตเอง
ประเทศไทยผลิตน้ำ�มันดิบได้เองภายใน
ประเทศ เพียงร้อยละ 20 ของความ
ต้องการจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
• บนบก ได้แก่ แหล่งอำ�เภอฝาง จ.เชียงใหม่
แหล่งสิริกิติ์ จ.กำ�แพงเพชร
แหล่งกำ�แพงแสน จ.นครปฐม
แหล่งอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
• ในทะเลอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งนางนวล
แหล่งเบญจมาศ แหล่งจัสมิน

นำ�เข้า
น้�ำ มันดิบอีกร้อยละ 80 ประเทศไทย
ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ ทัง้ ในแถบ
ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดอิ าระเบีย
โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และแถบตะวันออกไกล เช่น
บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย

ก๊าซธรรมชาติ

75%

ผลิตเอง
เราผลิตก๊าซธรรมชาติใช้ได้เองร้อยละ 75 ของความ
ต้องการ โดยมี 3 แหล่งผลิตสำ�คัญ ได้แก่

ประเทศไทยในน้ำ�มีปลา ในนามีข้าว ทะเลก็กว้างใหญ่ ภูเขาก็เขียวขจี
มีหรือเราจะขาดพลังงาน น่าจะมีให้ ใช้อีกแยะหรือเปล่า
16

3%
12%
60%

จากพื้นที่บนบก ได้แก่

แหล่งน้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น
และแหล่งภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

จากพื้นที่ทับซ้อน ได้แก่

แหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA)

จากทะเลอ่าวไทย อาทิ

แหล่งเอราวัณ แหล่งบงกช แหล่งอาทิตย์ เป็นต้น

25%

นำ�เข้า
ไทยนำ�เข้าก๊าซธรรมชาติร้อยละ 25 จากต่างประเทศ
ประกอบด้วย

18%
7%

จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่

แหล่งยาดานา แหล่งเยตากุน แหล่งซอติก้า
จากสหภาพเมียนมา

จากต่างประเทศ
ในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อาทิ
ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้
และออสเตรเลีย เป็นต้น
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นำ�เข้าเพื่อ?
ประเทศพัฒนาไปเรื่อยๆ ความต้องการพลังงานก็มากขึ้นทุกวันเช่นกัน
ในเมื่อสิ่งที่หาได้ในประเทศไม่พอใช้ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำ�เข้าน่ะสิ
น้ำ�มัน

ก๊าซธรรมชาติ

ประเทศไทยผลิตน้ำ�มันดิบให้เพียง 5 แสน
บาร์เรลต่อวันเท่านั้น นับว่าน้อยมาก เมื่อ
เทียบกับความต้องการใช้น�ำ้ มันกว่า1.3ล้าน
บาร์เรลต่อวัน จึงต้องนำ�เข้าน้�ำ มันดิบเพิม่ เติม
เพือ่ นำ�มากลัน่ ให้กลายเป็นน้�ำ มันสำ�เร็จรูป
ให้เพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นมูลค่า
กว่าแสนล้านบาท/ปี นอกจากนี้เรายังสามารถ
กลัน่ น้�ำ มันสำ�เร็จรูปแต่ละชนิดได้ในปริมาณ
ที่ต่างกัน เช่น เบนซิน อาจได้เกินความ
ต้องการขณะทีด่ เี ซลน้อยกว่าความต้องการ
เป็นเหตุให้ตอ้ งมีการนำ�เข้า หรือส่งออกน้�ำ มัน
บางประเภท ตามความต้องการใช้จริงด้วย

ปี 2558 ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติ
ได้เองในประเทศ 3,852 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ฟังดูเหมือนมาก แต่ ก็ยังไม่พอ
อยู่ดี เพราะปริมาณการใช้ อยู่ที่ 4,957
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น เราจึง
อยู่ ใ นภาวะที่ ต้อ งพึ่ ง พิ ง การนำ � เข้ า ก๊ า ซ
ธรรมชาติ

ใช้

ใช้

1.3

4.96

ล้าน
บาร์เรล / วัน

ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน

ผลิตได้

ผลิตได้

5

3.85

แสน
บาร์เรล / วัน

ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน

เดี๋ยวนะ แล้วส่งออกเพื่อ?
หลายคนคงเคยได้ยนิ มาบ้างว่า เรามีการส่งออกพลังงานไปยังต่างประเทศด้วย ทีผ่ า่ นมาประเทศของเรามีการส่งออก
น้ำ�มันดิบบ้าง เนื่องจาก
(1) คุณภาพน้�ำ มันดิบไม่เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีของโรงกลัน่ ในประเทศ

(2) คุณภาพน้�ำ มันดิบไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
ผลิตเป็นน้�ำ มันสำ�เร็จรูปตามมาตรฐาน
ทีร่ ฐั กำ�หนด

(3) ต้องส่งออก เนือ่ งด้วยสัญญาซือ้
ขายทีท่ �ำ กันมานานแล้ว แต่ยงั ไม่หมด
อายุสญ
ั ญา

แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณส่งออกน้ำ�มันดิบก็ลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะโรงกลั่นพยายามหาทางนำ�น้ำ�มันดิบ
ในประเทศมาใช้ให้ได้มากที่สุด
ในอีกมุมหนึ่ง บางครั้งก็ต้องมีการส่งออกน้ำ�มันสำ�เร็จรูปบ้าง เพราะในน้ำ�มันดิบ 1 บาร์เรล สามารถกลั่นได้น้ำ�มัน
สำ�เร็จรูปหลายประเภทในปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์น้ำ�มันชนิดที่เกินความต้องการ จึงขายส่งออก
ต่างประเทศนั่นเอง
18

ใครๆ ก็พูดกันว่าพลังงานไทย โดยเฉพาะน้ำ�มันนี่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านจมเลย
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำ�ไมมันต้องแพงขนาดนี้
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รู้จักโครงสร้างราคาพลังงาน

ก่อนทีจ่ ะปักใจเชือ่ อย่างนี้ มีหลายอย่างทีค่ ณ
ุ ต้องรู้ให้แน่ชดั ก่อนเกีย่ วกับเรือ่ งราคาพลังงานไทย ไม่วา่ จะเป็น
น้�ำ มัน ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซหุงต้ม ตัง้ แต่โครงสร้างราคา ไปจนถึงการเปรียบเทียบราคากับเพือ่ นบ้าน
หรือตลาดโลก จะได้รวู้ า่ ไอ้ท่ี “ใครๆ ก็พดู กัน” นัน้ มันจริงหรือไม่
ราคาพลังงาน…ต่างกันตามนโยบายรัฐ
แต่ละครอบครัว ย่อมมีกฎต่างกัน ประเทศก็เช่นกัน เราล้วนมีรูปแบบในการบริหารที่แตกต่างกันไป ขนาดภาษีเงินได้ที่รัฐ
เรียกเก็บยังไม่เท่ากันเลย ปัจจัยทีท่ �ำ ให้ราคาน้�ำ มันของแต่ละประเทศมีราคาไม่เท่ากัน ก็เพราะแต่ละประเทศมีนโยบายกำ�หนด
โครงสร้างราคาน้ำ�มันที่แตกต่างกัน เช่น การอุดหนุนราคาน้ำ�มันจากรัฐ การเก็บภาษีเข้ารัฐ เป็นต้น

เราจ่ายอะไร
ในราคาน้ำ�มัน

พลังงานแต่ละอย่างมีโครงสร้างราคาที่แตกต่างกัน และยังมีหน่วยงานรัฐอย่างสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
คอยกำ�กับดูแลราคาให้เหมาะสม ลองมาดูกันว่าทุกบาทที่เราจ่ายให้พลังงานไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง
ราคาน้ำ�มัน
ราคาขายปลีกน้�ำ มันแต่ละประเทศขึน้ อยู่กับโครงสร้างตามนโยบายของรัฐ
ซึง่ ของไทยกำ�หนดโดย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
โครงสร้ างราคาน้ำ � มันปลีกไทย แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปนี้

1 ลิตร

ต้นทุนน้ำ�มันสำ�เร็จรูป

60%
ขึ้นลงตามราคาตลาดโลก
และอัตราแลกเปลี่ยน

35%

ค่าภาษีและกองทุน

ภาครัฐเป็นผู้เรียกเก็บ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต
ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ภาษี
สรรพสามิต

ภาษี
เทศบาล

ภา
กองทษุนี

ค่าการตลาด
* ราคาเฉลี่ยปี 2559

5%

รายได้ของเจ้าของปั๊มที่ยัง
ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าจ้างเด็กปั๊ม ค่าดูแล
สถานี ค่าน้ำ� ค่าไฟ เป็นต้น

ดังนั้นสำ�หรับประเทศไทยแล้ว ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาน้�ำ มันขายปลีกหน้าปัม๊ ได้แก่
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำ�มันสำ�เร็จรูปตลาดโลก ค่าพรีเมียมและปรับคุณภาพน้ำ�มัน ราคาไบโอดีเซล ราคาเอทานอล
ภาษีและกองทุนต่างๆ และค่าการตลาดนั่นเอง
20
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ไขข้อข้องใจราคาน้ำ�มัน

ราคาก๊าซ LPG (ก๊าซหุงต้ม)

เติมใช้กันอยู่ทุกวันขนาดนี้ ไม่แปลกที่จะมีหลายคนจะมีคำ�ถามในใจเกี่ยวกับราคาน้ำ�มัน
และนี่แหละคือคำ�ตอบของปัญหาที่คุณคาใจ

มาถึงตาก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ตามบ้านเราบ้างล่ะ โครงสร้างราคา LPG ของประเทศไทย กำ�หนดโดยคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ประกอบด้วย ราคา LPG ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยจาก 3 แห่ง ได้แก่ ราคานำ�เข้า, ราคาหน้าโรงแยกก๊าซฯ และ
ราคาหน้าโรงกลั่น รวมกับค่าบริหารจัดการ และการเก็บภาษีและเงินเข้ากองทุน

ใครว่าน้ำ�มันไทยแพงสุดในอาเซี่ยน

ราคานำ�เข้า
ดีเซล

เบนซิน

สิงคโปร์

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

ลาว

29.73

กัมพูชา

50.42
30.45

27.39

พม่า

พม่า
กัมพูชา

37.35
มาเลเซีย

22.88
ฟิลิปปินส์

23.75

ไทย

18.30
มาเลเซีย

23.29

34.30
ไทย

14.53

ราคา
หน้าโรงกลั่น

LPG

31.61

14.53 ทำ�ไมมาเลเซียน้ำ�มันถูก?

24.85

ไทย
23.29 24.85
หน่วย : บาท / ลิตร

ลาว

ราคา
หน้าโรงแยกก๊าซฯ

มาเลเซียเป็นประเทศทีผ่ ลิตน้�ำ มันได้มาก
มีรายได้มหาศาลจากการค้าน้ำ�มัน รัฐจึง
สามารถอุดหนุนราคาน้�ำ มันได้งา่ ย ในทาง
ตรงกันข้าม สิงคโปร์มีราคาน้ำ�มันที่แพง
กว่าไทย เพราะต้องนำ�เข้าน้�ำ มันดิบมากลัน่
เป็ น หลั ก รั ฐ บาลจี งเรี ย บเก็ บภาษี ใ น
ราคาน้ำ�มันสูง เพื่อจูงใจให้คนประหยัด
เรียกว่าต่างบ้านก็ต่างมีโจทย์ไม่เหมือน
กันนั่นเอง

LPG

จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

LPG
จากโรงกลั่น
น้ำ�มัน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559

แพงกว่าเพื่อนบ้านจริงหรือ?
ลือกันให้แซ่ดว่าราคาน้�ำ มันเราแพงกว่าเพือ่ นบ้าน มาดูขอ้ มูล
จริงกันเลยดีกว่าว่าชัวร์หรือมั่วนิ่ม
เปรียบเทียบราคาน้�ำ มันไทยกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค ได้แก่
ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย พบว่า
ประเทศของเรามีราคาน้�ำ มันดีเซล และน้�ำ มันเบนซินในระดับ
ปานกลาง ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไป กล่าวคือ ราคาน้ำ�มัน
เบนซินสูงเป็นอันดับที่ 6 ในขณะที่ราคาน้ำ�มันดีเซลสูงเป็น
อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 7 ประเทศ
22

ทำ�ไมต้องราคาตลาดโลก?
หลายคนอาจสงสัยว่า ส่วนหนึง่ ก็ผลิตในไทย แล้วทำ�ไมจะ
ต้องไปอิงราคาตลาดโลก
นั่น เป็ น เพราะน้ำ� มั น ดิ บ ทั้ง หมดที่เ ราซื้อ และนำ � เข้ า มา
กลัน่ นัน้ ถูกซือ้ มาในราคาตลาดโลกนัน่ เอง ในกรณีของ
ประเทศไทย เราอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาด
ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย และอยู่ ใ กล้ ป ระเทศเรามากที่ สุ ด
ในทางกลับกันการตัง้ ราคาโดยไม่องิ ราคาตลาด แม้จะเป็น
ราคาน้�ำ มันทีผ
่ ลิตได้เองในประเทศก็ตาม จะทำ�ให้เกิดการ
ลักลอบนำ�เข้าหรือส่งออกเพือ่ หากำ�ไรจากส่วนต่างได้

ใช้เป็นเชื้อเพลิง
กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย

กลุ่มครัวเรือนทั่วไป, กลุ่มขนส่ง
กลุ่มอุตสาหกรรม

18.13 บาท / กิโลกรัม

20.29 บาท / กิโลกรัม

การเก็บภาษีกข็ น้ ึ อยูก่ บั รูปแบบการใช้ประโยชน์ กรณีใช้เป็นเชือ้ เพลิง
สำ�หรับกลุ่มครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรมนอกจากภาษี
มูลค่าเพิม่ แล้ว รัฐจะมีการเก็บภาษีเทศบาล และภาษีสรรพสามิต
เช่นเดียวกับเหล้าและบุหรี่ เพราะถือเป็นสินค้าใช้แล้วหมดไป
กรณีใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเม็ดพลาสติก และวัสดุสงั เคราะห์
ในโรงงานปิโตรเคมี รัฐจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะถือเป็นการ
ซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

ข้อมูลเดือนกันยายน 2559
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ราคา NGV
แล้วก๊าซ NGV ที่พี่แท็กซี่นิยมใช้กันล่ะ ราคาของ NGV ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ต้นทุนราคาก๊าซ และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ

ต้นทุนราคาก๊าซ ประกอบด้วย

2. อัตราค่าบริการสำ�หรับการจัดหา
1. ราคาก๊าซทีจ่ �ำ หน่ายให้แก่
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้า
และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
อิสระ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก
และผูใ้ ช้กา๊ ซอืน่ ๆ

3. อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อ

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในสถานีหลัก รถขนส่งก๊าซ และสถานีบริการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
ผู้กำ�หนดโครงสร้างราคา NGV กำ�หนดให้เป็นราคาลอยตัว โดยปรับทุกวันที่ 16 ของเดือน

พลังงานก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ นั่นแหละ บริษัทใหญ่ก็ไม่อยากให้ ใครมาเป็นคู่แข่ง
อย่างในธุรกิจพลังงานก็เห็นกันชัดๆ อยู่ว่า ปตท. น่ะ ผูกขาดแถมยังตั้งราคาเอง
ปตท. เป็นขาใหญ่ ว่าไงก็ต้องว่าตามกัน
24
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ความจริง

ธุรกิจพลังงานนะคุณ ไม่ใช่รา้ นข้าวแกง ไม่ตอ้ งเดาก็รวู้ า่ เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งลงทุนสูง แถมใช้ระยะเวลานานกว่าจะ
คืนทุน คูแ่ ข่งในตลาดส่วนมากเลยมีแต่บริษทั พลังงานข้ามชาติ จึงทำ�ให้มผี ปู้ ระกอบการในธุรกิจพลังงาน
น้อยรายเท่านัน้ แหละ
แข่งขันหรือผูกขาด?
จริงอยู่ ปตท. เป็นบริษทั พลังงานขนาดใหญ่ทท่ี �ำ ธุรกิจครอบคลุมธุรกิจ
พลังงาน แต่รู้ไว้เลยว่า ทุกภาคส่วนในธุรกิจนั้น มีการแข่งขันอย่าง
เสรี โดยมีรัฐเป็นผู้ตั้งกฏกติกา และคอยกำ�กับดูแล ปตท. เองก็แค่
บริษัทหนึ่งท่ีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเช่นบริษัทอื่นๆ

27%
ส่วนแบ่งการผลิต

ธุรกิจสำ�รวจและผลิต
รัฐเป็นเจ้าของสัมปทาน มีเอกชนดำ�เนินการหลายราย
ปตท.สผ.เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง การผลิ ต
คิดเป็นประมาณ 27% ของปริมาณผลิตทั้งหมดใน
ประเทศ

ธุรกิจค้าปลีกน้ำ�มัน
ปตท. เป็นเพียงหนึง่ ในผูค้ า้ น้�ำ มันเชือ้ เพลิง จากจำ�นวนผูค้ า้ เกือบ 40 ราย โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 40 % เท่านัน้ และการกำ�หนดราคาน้�ำ มันจะมีหน่วยงานรัฐ
เป็นผูด้ แู ลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การเป็นผูค้ า้ น้�ำ มันรายใหญ่ท�ำ ให้ ปตท. สามารถผลักดันให้มกี ารลดราคา
น้�ำ มันขายปลีกเร็วขึน้ ในภาวะทีร่ าคาน้�ำ มันตลาดโลกลดลง และชะลอการปรับขึน้ ราคา
ให้ชา้ ลงได้ระยะหนึง่ เมือ่ ราคาน้�ำ มันโลกปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี้ ในปี 2558 ปตท.ปรับขึน้
ราคาขายปลีกภายหลังผูค้ า้ รายอืน่ 15 ครัง้ โดยปรับขึน้ ทีหลังอยูร่ ะหว่าง 1-10 วัน
รวมจำ�นวนวันทีร่ าคา ปตท. ต่�ำ กว่าทัง้ สิน้ 23 วัน คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ 162.8 ล้านบาท
ผูค้ า้ เกือบ 40 ราย

40%

ปตท. ปรับขึน้ ราคาขายปลีกภายหลังผูค้ า้ อืน่

2558

ส่วนแบ่งการตลาด

1-10 วัน

ธุรกิจการกลั่น

ปตท.เป็นผูถ้ อื หุน้ ในโรงกลัน่ รวม 4 แห่ง
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การเข้าถือหุ้นในโรงกลั่น ของ ปตท. เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้าง
เสถียรภาพด้านพลังงาน ที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤตต้มยำ�กุ้ง ปี 2540 ปตท.
ได้รับมอบหมายจากรัฐให้เข้าถือหุ้นและช่วยปรับโครงสร้างหนี้ในโรงกลั่น
น้ำ�มันระยอง (หรือ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในปัจจุบัน) และโรงกลั่นของ
บมจ.ไออาร์พีซี เพื่อไม่ให้โรงกลั่นทั้งสองแห่งต้องล้มละลายจากการขาดทุน
หรือตกเป็นของต่างชาติ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงกลัน่ ทัง้ หมด 6 แห่ง โดย ปตท. เป็นผูถ้ อื หุน้ ในโรงกลัน่
รวม 4 แห่ง ล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งประชาชนและนักลงทุนเป็นผู้ถือหุ้น การดำ�เนินนโยบายใดๆ ล้วนต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
โรงกลั่นน้ำ�มันเหล่านั้นเอง
นอกจากนี้ ธุรกิจโรงกลัน่ เป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันแบบเสรีตามกลไกตลาด ผูค้ า้
น้ำ�มันนำ�เข้าหรือเลือกซื้อน้ำ�มันจากโรงกลั่นใดๆ ได้โดยเสรี ส่วนการกำ�หนด
ค่าการกลั่น มีหน่วยงานรัฐ คือ สนพ. คอยกำ�กับดูแล
27
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ไม่ใช่แค่กลุม่ เดียว ปตท. เอือ้ ประโยชน์ให้คนหลายกลุม่ อย่างทัว่ ถึงเลยล่ะ ทัง้ ในด้านการดำ�เนินธุรกิจพลังงาน
และการดูแลสังคม เรียกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ ก็คอื คนไทยทุกคนนัน่ เอง
กำ�เนิด ปตท.

บริษัทใหญ่กำ�ไรเยอะขนาดนี้ รับรองว่ามีนอกมีใน
เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่ๆ
28

• ย้อนไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ก่อตัง้ ขึน้ ในระยะทีท่ ว่ั โลกกำ�ลังเกิด
ภาวะน้ำ�มันขาดแคลน (วิกฤตการณ์น้ำ�มันโลกครั้งที่ 2)

• ปตท. จึงเริม่ ต้นการดำ�เนินงานด้วยการจัดหาน้�ำ มันสนอง
ความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน

• ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท.
มุ่งจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม เป็น
ผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน
ได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็น
จำ�นวนมาก

• จนถึงปี 2544 ปตท. ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และแปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จนถึง
ปัจจุบัน
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ปตท. ให้อะไร?
ไม่ใช่แค่หาเงินหรือเอือ้ ประโยชน์ให้เฉพาะบริษทั ตัวเองหรอก ด้วยตระหนักในพลังงานซึง่ เป็นสมบัตสิ ว่ นร่วมของประเทศชาติ
ปตท. มีภาระรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และนีค่ อื หน้าทีข่ อง ปตท. ทีม่ ตี อ่ ประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้
างความมั่นคงให้กับพลังงานของ
1. สร้
ประเทศ ดูแลให้คนไทยมีพลังงานใช้
อย่างเพียงพอ และไม่ขาดแคลน

2. ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจร

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรของชาติและสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศให้แข็งแกร่ง

นกลไกของรัฐช่วยบรรเทาภาระประชาชนจากวิกฤต
3. เป็
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก อาทิ
ตรึงราคาน้ำ�มัน และราคาก๊าซฯ เป็นต้น

างรายได้ส่วนหนึ่งนำ�กลับคืนสู่รัฐและ
4. สร้
ประชาชนในรูปภาษีและเงินปันผลเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

“ปากบอกทำ�เพื่อสังคม แล้วเงินล่ะหายไปไหน”

ผลประกอบการของปตท. มาจากการดำ�เนินธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งที่ ปตท. ดำ�เนินการเอง
และส่วนแบ่งจากบริษัทที่ ปตท. ร่วมลงทุน ปัจจุบันถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ 4 ด้าน
นำ�ไปลงทุนสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานให้ประเทศ และนำ�ไปชำ�ระหนี้
ระยะยาว
นำ�ส่งรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษี เป็นต้น
กลับคืนไปสู่รัฐในรูปแบบเงินปันผลของ
กระทรวงการคลังและกองทุนวายุภักดิ์
จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายได้ที่ ปตท. นำ�ส่งให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีและปันผล ตั้งแต่ ปตท. แปรรูปในปี 2544 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินประมาณ
7 แสนล้านบาท ปตท. นับเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำ�ส่งรายได้ให้กับรัฐมากที่สุด
เป็นที่มาของความจริงใจที่เรากล้าบอกได้เต็มปากว่า ทุกคนในสังคมได้ประโยชน์จากกิจการของ ปตท.

กำ�ไรอื้อซ่า…จริงหรือ?
เห็นตัวเลขกำ�ไรจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. เยอะ แต่ ปตท. ก็ต้องลงทุนไปเยอะเหมือนกัน
และเมื่อเปรียบเทียบกำ�ไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิของ ปตท. 4 ปีให้หลังดังนี้
(ปี 55 : 3.69%, ปี 56 : 3.33%, ปี 57 : 1.97%, ปี 58 : 1.52%)
หมายความว่า แต่ละปี ปตท. ลงทุน 100 บาท ได้กำ�ไรไม่ถึง 4 บาท ยังถือว่าได้กำ�ไรอื้อซ่าอยู่หรือไม่หนอ
30

ถ้า ปตท. ยังเป็นของรัฐอยู่ เราน่าจะได้ ใช้พลังงานกันถูกกว่านี้ นี่เป็นของรัฐอยู่ดีๆ
แล้วแปรรูปออกมาเป็นเอกชนแบบนี้ ไม่มีใครทำ� รับรองว่ามีเงื่อนงำ�แน่นอน
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แปรรูป Before & After

การแปรรูป ปตท. เกิดขึน้ เพราะมีภาวะจำ�เป็นในขณะนัน้ มาลองมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยกันถึงสาเหตุ
ของการแปรรูป ไปจนถึงประโยชน์ และถ้า ปตท. ไม่ได้แปรรูปในวันนัน้ จะเกิดอะไรขึน้ บ้างในวันนี้
ทำ�ไมต้องแปรรูป?
ไม่มีเหตุก็ไม่มีผล การเกิดขึ้นและดำ�เนินกิจการของ ปตท.
เช่น ปัจจุบันในฐานะบริษัทเอกชนนั้น มีที่มาจากเหตุการณ์กาลครั้งหนึ่งเมื่อปี 2540…

วิกฤต40

IMF
2540

ย้อนกลับไปในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ
ต้มยำ�กุ้ง ปี 2540 ประเทศไทยเคยมีหนี้ 15% ของ GDP

2541

แปรรูป

แต่พอเกิดวิกฤตดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศมีหนีเ้ พิม่ ขึน้
เป็น 62% ของ GDP จนประเทศเราต้องกู้เงินจาก IMF
ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ส่งผลให้ ปตท.
มีภาระหนีเ้ พิม่ ขึน้ เทียบอัตราส่วนหนีต้ อ่ ทุนอยูท่ ่ี 5 ต่อ 1

2542
การแปรรูป ปตท. จึงเกิดขึน้ เพือ่ ระดมเงินจากตลาดหุน้ ช่วย
ให้สามารถพึง่ พาตนเองโดยไม่เป็นภาระของรัฐ มีเงินทุน
ในการปรับโครงสร้างหนีใ้ นบริษทั ทีล่ งทุน ทำ�ให้ ไม่ถกู ยึด
จากต่างชาติ

2544 2544

การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544
โดยการแปลงสภาพจากการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
รั บ โอนกิ จ การสิ ท ธิ ์ หนี ้ ความรั บ ผิ ด สิ น ทรั พ ย์
และพนั ก งานทั้ ง หมดภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติทุ น
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542

Before

After

1.รัฐอ่วมกับปัญหาพลังงาน

1. พลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาติ

รั ฐ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
จัดสรร พลังงานให้กับประเทศ ส่ง
ผลกระทบต่อการจัดหางบประมาณ
สำ�หรับการดำ�เนินงานการพัฒนา
ในด้านอื่นๆ ของประเทศ เช่น ด้าน
สังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
และการพั ฒ นาสาธารณู ป โภค
พื้นฐาน เป็นต้น

เพิ่ ม มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของประเทศ
ดึงดูดเงินลงทุน ลดภาระหนีส้ นิ ของ
รั ฐ และสร้ า งความมั่ น ใจในฐานะ
การเงินของประเทศ ทำ�ให้ประเทศ
สามารถชำ�ระเงินกู้ IMF ได้ก่อน
กำ�หนด 2 ปี

2. ตลาดหุ้นไทยไม่คึกคัก

2. ตลาดหุ้นไทยเฟื่องฟู

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผล
ให้ตลาดหุ้นไทยซบเซาอย่างหนัก
นักลงทุนต่างขาดทุน โดยในปี 2544
ดั ช นี หุ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET Index) อยู่ที่ 280
จุด มูลค่าตามราคาตลาด (Market
Cap) คิดเป็น 1.5 ล้านล้านบาท
โดยมี ป ริ ม าณซื้ อ ขายเฉลี่ ย เพี ย ง
วันละ 6,300 ล้านบาท

ปตท. เข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ได้มสี ว่ น
ปลุกตลาดหุน้ ขึน้ มาใหม่ จนปัจจุบนั
SET Index อยู่ที่ 1,450 จุด Market
Cap มีมูลค่ากว่า 13 ล้านล้านบาท
และปริมาณซือ้ ขายกันวันละ 30,000
ล้านบาท ทำ�ให้มลู ค่าหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้
107,488 ล้านบาท ช่วยให้บริษัท
เอกชนไทยกลับคืนมา

3.ไม่สามารถชำ�ระเงินกู้จาก
IMF ได้ตามกำ�หนด

3. พลิกพลังงานเป็นรายได้รัฐ

ตลาดทุนไทยในตอนนัน้ มีขนาดเล็ก
ไม่ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ เมื่อ
ปตท. ขาดเงินลงทุนจึงแข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติรายอื่นไม่ได้

ช่วยเพิม่ ฐานะทางการเงินของรัฐจาก
ภาษีเงินได้และเงินปันผลที่ ปตท. นำ�
ส่งรัฐมากทีส่ ดุ ในบรรดรัฐวิสาหกิจไทย

4. ปตท. ช่วยได้

สามารถช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐ
และบรรเทาภาระประชาชนจากวิกฤต
ราคาพลังงานทีส่ งู ขึน้ ตามราคาตลาด
โลก อาทิ ตรึงราคาน้ำ�มัน ตรึงราคา
ก๊าซฯ เป็นต้น

ปตท.ได้ท�ำ การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2544 โดยมีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2559
นับเป็นก้าวสำ�คัญที่ทำ�ให้ ปตท. มีความคล่องตัว มี
เงินทุนไปขยายงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้
กับประเทศ

32

ถ้าคุณยังสงสัยว่าประเทศเราอาจจะดีกว่า หาก ปตท. ยังเป็นของรัฐ ลองมาดูกันให้เห็นชัดๆ ไปเลยว่า ก่อนและหลัง
การเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง แล้วลองถามตัวเองอีกทีว่า ตอนนี้มันดีแล้วหรือไม่...

5. ประชาชนมีส่วนร่วม

ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ การ
พลังงานในฐานะผู้ถือหุ้น
33
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ก็เพราะใหญ่ขนาดนี้นี่ไง ปตท. ถึงถูกจับตามองและควบคุมอย่างเข้มข้นอยู่ทุกฝีก้าว โดยองค์กรภาค
รัฐและการกำ�กับดูแลของตลาดหลักทรัพย์อยู่ในทุกระดับ
อ่านขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าพลังงานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนั้น มีผู้คุมกฎคอยจับตาอยู่ซะละเอียดยิบ
ยิ่งกว่าคุณครูคุมสอบเสียอีก!
พร้อมให้ตรวจสอบ
ขึน้ ชือ่ ว่าองค์กรในระบบการค้าเสรี มีหรือเราจะไม่พร้อมให้ตรวจสอบ ยิง่ เป็น
องค์กรใหญ่ในระดับประเทศ ปตท. ยิ่งต้องมีองค์กรรัฐมากมายที่คอยดูแล
ให้อยู่ในลู่ในทางมาโดยตลอด ถ้าไม่เชื่อเครื่องมือตรวจสอบเหล่านี้ แล้วจะ
ไปเชื่อใครได้อีกล่ะ

ในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงาน มีองค์กร
ที่เข้ามาตรวจสอบการดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่
• กระทรวงพาณิชย์
• กรมการค้าภายใน
• คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (กกพ.)
• กระทรวงพลังงาน
• สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
• กรมธุรกิจพลังงาน
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ในฐานะรัฐวิสาหกิจ มีองค์กรที่เข้ามา
ตรวจสอบการบริหารจัดการ ได้แก่
• กระทรวงการคลัง
• กระทรวงพลังงาน
• สตง.
• ป.ป.ช.

ในฐานะบริษัทมหาชนจำ�กัด
มีองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบ ได้แก่
บริษัทใหญ่ขนาดนี้ ต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ความโปร่งใสไม่ต้องพูดถึง หาไม่เจอหรอก!
34

• กระทรวงการคลัง
• ก.ล.ต.
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

• บรรษัทภิบาลแห่งชาติ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ผูถ้ อื หุน้
• นักวิเคราะห์

• Fitch Ratings
• Standard & Poor’s
• Moody’s
35
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พลังงานจากปิ โตรเลียม เป็นพลังงานที่สิ้นเปลืองมีแต่ใช้แล้วหมดไป ทั่วโลกจึงมีความพยายามในการ
สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกมาทดแทนพลังงานหลักที่ใช้ ในปัจจุบัน แน่นอนว่า กลุ่ม ปตท. ใน
ฐานะองค์กรขนาดใหญ่ด้านธุรกิจพลังงานก็มุ่งมั่นที่จะค้นหาพลังงานทางเลือกที่จะเป็นอนาคตให้
กับประเทศมาโดยตลอด และนี่คือตัวอย่างของพลังงานหลากหลายประเภทที่ กลุ่ม ปตท. ได้นำ�ร่อง
ทดลองเพื่อเป็นทางเลือกให้กับอนาคตแล้ว
สถานีชาร์จไฟฟ้า ก้าวต่อไปของยานยนต์
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากำ�ลังเป็นทีจ่ บั ตามองของทัว่ โลก ไม่ใช่แค่เพราะมันใหม่ หรือเท่ แต่ในฐานะรถยนต์ยคุ ใหม่ ซึง่ หันมา
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน พลังไฟฟ้าถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม และไม่เหมือนน้ำ�มัน
ที่นับวันจะร่อยหรอลงเรื่อยๆ ปตท. เองก็เตรียมพร้อมรับการมาถึงรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยแล้ว ด้วยแผนที่จะเปิด
สถานีชาร์จให้ครบ 20 แห่งตามจุดสำ�คัญต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 นี้

จากวัชพืชสู่น้ำ�มัน

ปิ โตรเลียมนับวันมีแต่จะหมดลง
แล้วลูกหลานเราจะเอาพลังงานอะไรไว้ ใช้ ในวันหน้า
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หญ้าและฟางข้าว เคยเป็นวัชพืชและของเหลือใช้ทางการเกษตรทีม่ มี ากไป ก็ไม่ได้กอ่ เกิด
ประโยชน์อะไรขึน้ มา แต่หลังจากนีท้ กุ อย่างจะเปลีย่ นไป เมือ่ เทคโนโลยีปจั จุบนั พบว่าเรา
สามารถนำ�มันมาเป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตเอทานอล ซึง่ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญในการ
ผลิตก๊าซโซฮอล์อกี ที ข้อดีทช่ี ด
ั เจนสำ�หรับการใช้วต
ั ถุดบิ กลุม่ นีค้ อื มันไม่กระทบกับ
อาหารการกินของเราเช่นเดียวกับ มันสำ�ปะหลัง ปาล์มน้�ำ มัน และอ้อยทีใ่ ช้ผลิตไบโอดีเซล
ซึง่ อาจมีราคาสูงขึน้ ได้ในอนาคตนัน่ เอง
กระบวนการยังอยูใ่ นช่วงทดลองก่อนนำ�มาใช้ในเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป นับถอยหลังรอไว้
อีกไม่นาน เราอาจได้ขบั รถพลังหญ้า และฟางข้าวกันแล้วก็ได้
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# ชัวร์แล้วค่อยเชื่อ

ไบโอพลาสติก วัสดุแห่งอนาคต
ไม่หยุดแค่น้ำ�มันเท่านั้น เพราะอย่าลืมว่าพลาสติกเองก็เป็น
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำ�คัญที่ได้จากปิโตรเลียมเหมือนกัน ถ้า
ปิโตรเลียมหาย พลาสติกตายไปจากโลก ก็คงจะโศกไม่แพ้
การไม่มีรถขับไปไหนกันล่ะทีนี้

INSIDE BACK

ด้วยเหตุน้ี กลุม่ ปตท. จึงใส่ใจในการค้นคว้าหา “ไบโอพลาสติก”
หรือทีร่ จู้ กั กันอีกชือ่ ว่า “พลาสติกชีวภาพ” เพือ่ มาทดแทน
พลาสติกทีม่ าจากปิโตรเลียมด้วยเช่นกันและเราก้าวหน้าไป
ถึงขัน้ ทีส่ ามารถผลิตพลาสติกชีวภาพ BioPBS™ ทีส่ ามารถ
ย่อยสลายได้ 100% ในธรรมชาติเป็นแห่งแรกของโลก
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วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำ�ปะหลัง และข้าวโพด BioPBS™ จึงสามารถย่อยสลาย
กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยใช้องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง
ได้แก่ ความร้อน ความชื้นและแบคทีเรียในดิน หลังการ
ฝังกลบลงดิน โดยไม่ทง้ิ สารตกค้างใดๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของน้ำ�
กาแฟ และอาหาร ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกของโลกอย่าง
ลดพลาสติ ก คงค้ า งและก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้รู้แล้วว่า ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานไทยที่เล่าขานกันมานั้น ยังมีข้อมูลอีกด้านที่คุณ
อาจไม่เคยรู้ ได้ยินผ่านๆ หรือรู้แล้ว ลืมแล้วเสร็จสรรพก็เป็นได้
คำ�ถามคือ แล้ว “ความจริง” ที่เราว่ามานั้น เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
ต้องขอยืมหลักกาลามสูตรของพุทธศาสนามาอธิบายอีกทีวา่ “จงอย่าเชือ่ สิง่ ใดๆ จนกว่าจะได้ตรวจสอบแล้วด้วยตนเอง”
เราทำ�หน้าที่เพียงนำ�เสนอข้อมูล “ความจริง” ในแบบของเรา ที่มีแหล่งอ้างอิงจับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เพียงคาดหวังให้คณ
ุ เกิดความสงสัย ใคร่รู้ ไปจนถึงลองค้นคว้าด้วยหลากหลายสือ่ ความรูต้ า่ งๆ นานาทีห่ าได้รอบตัวในปัจจุบนั
เมื่อนั้นเอง จึงควรตัดสินใจ “เชื่อ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่จำ�กัดเฉพาะเรื่องพลังงานไทย
ไม่ต้องรีบ คุณมีเวลา #ชัวร์แล้วค่อยเชื่อ ก็ได้
เพราะเราเองก็ไม่อยากเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คอยหลอก…หลอนคุณเช่นกัน
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