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เช่ือบุญกรรม เช่ืออุดมก�รณ์ เช่ือตัวบุคคล เช่ือเร่ืองเหนือธรรมช�ติ
หล�กหล�ยคว�มเช่ือ แต่ละคนก็มีเหตุผลท่ีจะตัดสินใจเช่ือแตกต่�งกันไป

อ�จเพร�ะร่ำ�เรียนม� หรือประสบม�กับตัว
อ�จเพร�ะได้ยินเข�ว่�ม� หรืออ่�นม�ว่�อย่�งน้ัน

อ�จเพร�ะครอบครัว เพ่ือน คนรู้จักเช่ือเช่นน้ัน เอ้� ว่�ไงก็ว่�ต�มกัน
ย่ิงยุคเรืองรองของ Social Media เช่นน้ี เสียงข้�งไหนม�ม�ก 

ก็ต�มไปเช่ือข้�งน้ันกันได้ไม่ย�ก 
ถ้�ไม่ดีจริง ถูกจริง คนหมู่ม�กจะไปบ้�จ้ีเช่ือต�มได้ยังไง จริงไหม?

อย่�งไรก็ต�ม จะเช่ืออะไรสักอย่�ง แน่นอนว่�ไม่มีใครอย�กโดนหลอก
เร่ืองพลังง�นก็เช่นกัน ต�มหน้�ข่�วท้ังส่ือมวลชน และส่ือ Social Media 

ก็มีเร่ืองร�วชวนเช่ือกันอยู่เป็นระลอก บ้�งเป็นเร่ืองใหม่ 
แต่เกิน 90% เป็นเร่ืองท่ีสังคมเคยถกเถียงและช้ีแจงข้อเท็จจริงกันไปแล้ว

ถึงกระน้ัน มันก็ยังกลับม�!

“หลอก…หลอน :  10      คว�มเช่ืออมตะเรือ่งพลังง�นไทย” 
จัดทำ�ข้ึนม�เพื่อรวบรวมคว�มเชื่อที่มักถูกหยิบยกม� 
พูดถึงซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�เก่ียวกับพลังง�นไทย นำ�ม�เปรียบเทียบ 
กับคว�มเช่ือต่�งๆ ในสังคมไทยท่ีไม่มีว่ีแววจะห�ยไปเช่นกัน

ต่�งกันตรงท่ี เร่ืองพลังง�นน้ันเป็นคว�มเช่ียวช�ญของเร� 
และคร�วน้ีมันถูกอธิบ�ยด้วยข้อมูลท่ีกระชับ ส้ัน เข้�ใจง่�ย  
มีหลักฐ�นอ้�งอิงได้ ให้รู้กันชัดๆ ว่�ที่เชื่อกันนั้น 
มัน….ใช่หรือไม่!

คว�มเชื่อเหล่�นั้นมีอะไรบ้�ง และคว�มจริงที่อยู่เบื้องหลัง 
เป็นอย่�งไร พลิกไปดูกันได้ตั้งแต่หน้�ต่อไป
ส่วนคว�มเชื่ออื่นๆ นั้น ด้วยอยู่นอกเหนือคว�มส�ม�รถ
ของเร� อ�จต้องรบกวนให้ทุกท่�น เอ่อ…
ลองพิสูจน์กันเอ�เอง

บางสิ่ง…
ไม่เคยจากไป
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นั่นแน่ ลืมไฟฟ้าที่เราใช้ดูทีวี ชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือเปิดแอร์คลายร้อนไปได้ไงกัน
ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติ แต่ก็ยังมีพลังงานประเภทอื่น อาทิ ถ่านหิน และ
พลังงานหมุนเวียนถูกนำามาใช้เป็นวัตถุดิบอยู่บ้าง ก๊าซธรรมชาติจึงจัดเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาท 
อย่างมากในการใช้ชีวิตของเราทุกคนในปัจจุบัน

ไฟฟ้าเอ๋ย เจ้ามาจากไหนกัน

ไม่ใช่ทุกส่ิงเป็นอย่�งท่ีต�เห็นหรอกจ้� น้ำ�มันถือเป็นหน่ึงในพลังง�นหลักท่ีเร�เห็นกันอยู่ทุกว่ีทุกวันก็จริง  
แต่ช้�ก่อน ยังมีพลังง�นอีกหล�ยอย่�งท่ีรับรองว่�คุณต้องเคยคุ้นหู แต่อ�จไม่รู้ว่�มันช่วยหล่อเล้ียงประเทศไทย 
ให้เดินหน้�ไปได้อยู่ทุกวันด้วยเหมือนกัน

หลากหลายพลังงานรอบตัวเรา

ความจริง

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในปี 2558

น้ำามันสำาเร็จรูป
48.8 %

พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ
7.7 %

ถ่านหิน / ลิกไนต์
5.7 %

พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม

9.6 %

ไฟฟ้า
19.8 %

จริงอยู่ว่า จากสถิติการใช้พลังงานปีล่าสุดของประเทศ น้ำามันยังจะครองอัตราส่วนการใช้มากที่สุดถึง 49% 
แต่ก็ยังมีพลังงานอื่นๆ ที่เราใช้กันเป็นจำานวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และก๊าซธรรมชาติ

ไปไหนม�ไหนก็เห็นแต่รถ รถที่ติดกันอยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งด้วยน้ำ�มัน
พลังง�นที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยก็คงมีที่ม�จ�กน้ำ�มันทั้งหมดนั่นแหละ

น้ำ�มันสำ�เร็จรูป

พลังง�นหมุนเวียนและพลังง�นอื่นๆ

ก๊�ซธรรมช�ติ 67.6 %
19.8 %
12.1 %
0.5 %

ถ่�นหิน

ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน

ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน

(ฟืน, แกลบ และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร)

(แสงอาทิตย์, ลม, พลังน้ำา, ขยะ
และก๊าซชีวภาพ ฯลฯ)

8.4 %
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ปิโตรเลียมคือขุมพลังของประเทศ

ก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบ ยังสามารถผ่านกระบวนการเพ่ือกลาย 
เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ด้วย อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีผลิตอะไร? ก็ข้าวของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
วัสดุสังเคราะห์ทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำาวัน ไปจนถึง 
เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างเส้ือผ้า และอุปกรณ์เพ่ือรักษาชีวิต อย่างเคร่ืองมือ 
แพทย์เลยเชียวล่ะ

2. ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เพื่อให้ความร้อน หรือเพื่อขับเคลื่อน รวมไปถึงเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นเช้ือเพลิงในโรงงาน และเป็นเช้ือเพลิงให้ยานพาหนะ ไปจน 
ถึงเชื้อเพลิงสำาหรับหุงหาอาหารในครัวเรือน 

ใช้เป็นเชื้อเพลิง 1.

แค่ชื่อฟังดูก็รู้ว่าสำาคัญ แต่มารู้ให้เป๊ะกันไปเลยเถอะว่า “ปิโตรเลียม” จริงๆ 
แล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากจะเป็นแค่น้ำามันเบนซิน หรือน้ำามันดีเซล ให้
เราขับเคลื่อนรถยนต์กันได้ทุกวัน เราจะได้เข้าใจตรงกันนะ

ประเทศไทยก็ขน�ดไม่ใหญ่ม�ก พลังง�นที่ใช้ก็ไม่น่�จะม�กอะไร 
เพร�ะก็มีใช้อยู่ตลอด ไม่เคยข�ดเลยนะ
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ความจริง
พลังง�นอ�จดูเป็นเรื่องใกล้ตัว และไกลตัวได้ในเวล�เดียวกัน นั่นอ�จเป็นส�เหตุว่�ทำ�ไมหล�ยคนจึง
ไม่เคยรู้ว่�อัตร�ก�รใช้พลังง�นของเร�โดยรวมนั้น อยู่ในระดับชักหน้�ไม่ถึงหลังม�โดยตลอด อย�กรู้
ว่�ทำ�ไมนั้น ก็อ่�นต่อไปเลยจ้�

จะดูว่าใช้มากหรือใช้น้อย คงต้องดูเทียบกันว่าเรามีเท่าไหร่ และใช้มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ภาวะเกินตัว

ทุกนาทีคือพลังงาน

รถราท่ีว่ิงบนท้องถนน ตึกรามบ้านช่อง โรงงานผลิตของกินของใช้มากมาย ไปจนศูนย์การค้าท่ีให้เราเดินช็อปป้ิงตากแอร์
เย็นฉ่ำาเช้ายันค่ำา คุณคิดว่าทั้งหมดนี้ทำางานได้ด้วยอะไร…ถ้าไม่ใช่พลังงาน
พลังงานจึงเป็นปัจจัยท่ีอยู่เบ้ืองหลังทุกภาคส่วนในประเทศไทยของเรา อย่าแปลกใจไปเลยว่า สถิติการใช้พลังงานของเรา 
ก็ยังพุ่งสูงขึ้นทุกปี เพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนหมุนด้วยพลังงานตลอดเวลา

สัดส่วนการใช้พลังงานของแต่ละประเภท

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy Outlook 2015

ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2558 กระทรวงพลังงาน

นี่เป็นสาเหตุที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า เรากำาลังอยู่ในภาวะ
“มีน้อยใช้มาก” ต่างจากที่ใครหลายคนเข้าใจกัน

ก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน
แม้เราจะมีก๊าซธรรมชาติเป็น
อันดับที่ 40 ของโลก 
แต่เราก็ใช้เยอะเสียยิ่งกว่าจนขึ้น
มาอยู่ในอันดับท่ี 15 ของโลก

ปัจจุบันประเทศไทยมีทรัพยากร
น้ำามันเป็นอันดับท่ี 49 ของโลก แต่
ความต้องการใช้ของเราพุ่งสูงถึง
อันดับที่ 17 ของโลก

5.0 %

35.9 %

36.6 % 7.6 %

14.9 %
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ความจริง
มันไม่ง่�ยอย่�งท่ีคิดหรอก น่ีเร�กำ�ลังพูดถึงแหล่งพลังง�นของประเทศนะ กว่�จะม�เป็นพลังง�นที่เร�ใช้กัน 
ต้องใช้ระยะเวล�และก�รสำ�รวจและพัฒน�ไม่น้อยกว่� 10 ปี ย�กเย็น และยุ่งย�กขน�ดไหน ไปดูกัน

รู้หรือไม่ จะพลังงานอย่างน้ำามัน และก๊าซ
ธรรมชาติ ไปจนถึง LPG หรือ NGV ล้วน 
มีต้นกำาเนิดมาจาก “ปิโตรเลียม” ที่อยู่ใน 
ช้ันหินใต้พ้ืนผิวโลก กว่าจะเปล่ียนปิโตรเลียม 
เป็นน้ำามันท่ีพร้อมใช้สำาหรับรถรา หรือไฟฟ้า
สำาหรับบ้านเรือนของเราได้ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
10 ปี พร้อมเงินลงทุนมหาศาลทีเดียว มาดู
ขั้นตอนกันว่ามีอะไรบ้าง

กว่าจะมาเป็นพลังงาน

น้ำ�มันเป็นของม�จ�กธรรมช�ติที่อยู่ใต้ดิน ถ้�สำ�รวจว่�มี 
แค่ขุดก็น่�จะเจอ แล้วมันจะวุ่นว�ยตรงไหนกันล่ะ? 

ไฟฟ้�, NGV, LPG, เบนซิน, ดีเซล, 
น้ำ�มันเต�, น้ำ�มันก๊�ด, ย�งมะตอย, 
น้ำ�มันเคร่ืองบิน ฯลฯ

สร้�งแท่นผลิตและเจ�ะหลุมผลิต
(1,500 - 60,000 ล้�นบ�ท)

ศึกษ�ภูมิประเทศ
จ�กภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ

5 ปีเช็ก

คืนพื้นที่ถ้าไม่พบ 
หรือพบแต่ไม่คุ้มค่าการลงทุน

ศึกษ�โครงสร้�ง
ท�งธรณีวิทย�

สำ�รวจคลื่น
ไหวสะเทือน

วัดค่�คว�มเข้ม
ของสน�มแม่เหล็ก

ลงพื้นที่
เก็บตัวอย่�งหิน

คืนพื้นที่
ถ้าไม่พบ

เจ�ะหลุมสำ�รวจ
(300 - 3,000 ล้�นบ�ท) ต่อ 1 หลุม

5 ปีเจ�ะ

เจ�ะหลุมประเมิน

ช่วง
เก็บเกี่ยวระยะผลิต

เริ่มผลิตปิโตรเลียม 
(น้ำ�มันดิบและก๊�ซธรรมช�ติ)

ผ่�นกระบวนก�ร
กลั่นน้ำ�มันและแยกก๊�ซธรรมช�ติ

ถ้�พบปิโตรเลียม
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มาแยกก๊าซกัน

น้ำามันใช้กล่ัน ส่วนก๊าซธรรมชาติใช้กรรมวิธีการแยกในโรงแยกก๊าซ เพ่ือแยกสารประกอบท่ีมีประโยชน์ออกมาจากส่ิงเจือปนอ่ืนๆ 
ท่ีมักติดพันมาด้วย อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำา ท่ีอาจเป็นอุปสรรคและทำาให้ระบบท่อส่งก๊าซอุดตันได้ ผลผลิตต่างๆ  
ที่ได้จากก๊าซธรรมชาติมีดังต่อไปนี้

โดยรากศัพท์แล้ว “ปิโตรเลียม (petroleum) มาจากคำาว่า petra (หิน) + oleum (น้ำามัน) รวมหมายถึง “น้ำามันที่
ได้มาจากหิน“ นั่นเอง ในทางเคมี มันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันสลับซับซ้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ในชั้นหินใต้พื้นผิวโลก จากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นับหลายล้านปีก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีความร้อน 

พอได้น้ำามันดิบมาแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการกลั่น ขั้นตอนนี้แหละ ที่เราใช้แปรรูปน้ำามันดิบ เป็นน้ำามันต่างๆ นานาที่เราใช้
กันอยู่ในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำามันเบนซินสำาหรับรถคุณ น้ำามันดีเซลสำาหรับรถกระบะ ไปจนถึงก๊าซหุงต้มที่ใช้ 
ในครัวเรือน มาดูกันว่าน้ำามันดิบสามารถแปลงร่างออกมาเป็นอะไรได้บ้างกัน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
CO

มากลั่นน้ำามันกัน

และความดันท่ีเหมาะสมจึงแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ดังน้ันเราจึงเรียกปิโตรเลียมได้อีกช่ือว่า “เชื้อเพลิงฟอสซิล” อย่างไร
ก็ตาม ปิโตรเลียมที่ค้นพบจะมีลักษณะต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่เกิด อาทิ เป็นของแข็งอย่างถ่านหิน หรือ เป็น
ของเหลวอย่างน้ำามันดิบ หรือเป็นก๊าซอย่างก๊าซธรรมชาติ ด้วยความกดดันและอุณหภูมิใต้พ้ืนโลกท่ีต่างกัน

รู้จักปิโตรเลียม

ใช้เป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้�
โรงง�นอุตส�หกรรม, ปุ๋ยเคมี และก๊�ซ
ธรรมช�ติอัด (CNG), ก๊�ซธรรมช�ติ
สำ�หรับย�นยนต์ (NGV)

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นส�รตั้งต้นสำ�หรับผลิต
เม็ดพล�สติกโพลิเอทิลีน (PE)
เพื่อใช้ผลิตถุงพล�สติก ขวดพล�สติก
และเส้นใยสังเคร�ะห์

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นส�รต้ังต้นสำ�หรับผลิต
เม็ดพล�สติกโพลิโพนพิลีน (PP)
เพ่ือใช้ผลิตย�งสังเคร�ะห์ หม้อแบตเตอร่ี 
ก�ว และส�รเพ่ิมคุณภ�พน้ำ�มันเคร่ือง

อยู่ในสถ�นะท่ีเป็นของเหลว 
ใช้เป็นส่วนผสมของ 
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันสำ�เร็จรูปใช้
เป็นวัตถุดิบผลิตตัว 
ทำ�ละล�ย และเป็นวัตถุดิบใน
อุตส�หกรรมปิโตรเคมี

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมปิโตรเคมี
โดยเป็นส�รต้ังต้นสำ�หรับผลิต
ส�รเติมแต่งเพ่ือเพ่ิมค่�ออกเทนในน้ำ�มัน
เบนซินแทนตะก่ัว (MTBE) ย�งสังเคร�ะห์
และเม็ดพล�สติก ABS

ใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือก๊�ซหุงต้มในครัวเรือน
เช้ือเพลิงในรถยนต์ เช้ือเพลิงให้คว�มร้อน
ในโรงง�นอุตส�หกรรม และใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุส�หกรรมปิโตรเคมี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจ�กกระบวนก�รแยกก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 
ออกจ�กก๊�ซธรรมช�ติ ใช้ในอุตส�หกรรมหล่อเหล็ก อุตส�หกรรม 
ถนอมอ�ห�ร อุตส�หกรรมเครื่องดื่ม (น้ำ�อัดลมและเบียร์) ใช้ทำ�น้ำ�ย� 
ดับเพลิง ฝนเทียม น้ำ�แข็งแห้ง หรือนำ�ไปใช้สร้�งควันในอุตส�หกรรมบันเทิง

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
NGL

CNG
ก๊าซมีเทน

ก๊าซอีเทน
PE

ก๊าซโพรเพน
PP

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
LPG

ก๊าซบิวเทน
ABS

ก๊�ซหุงต้ม

แนฟท�

ดีเซล

หม้อกล่ัน
สูญญ�ก�ศ

หม้อต้ม

เชื้อเพลิงในโรงง�น

น้ำ�มันเบนซิน

น้ำ�มันก๊�ด

น้ำ�มันเชื้อเพลิง
เครื่องบิน

ดีเซลหมุนเร็ว

ดีเซลหมุนช้�

วัตถุดิบใน
โรงง�นปิโตรเคมี

เชื้อเพลิงในย�นพ�หนะ

เชื้อเพลิงในครัวเรือน

ถังน้ำ�มันดิบ

น้ำ�มันหล่อล่ืน

น้ำ�มันเต�

ย�งมะตอย
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ผืนดินประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลก็จริง แต่บริเวณที่เกิดเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่พัฒนาได้จริงนั้นมีไม่มาก 
นอกจากนี้ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า การเจาะหลุมสำารวจน้ำามันและก๊าซ 10 หลุม จะมีโอกาสเจอแค่ 1 หลุมเท่านั้น 
จึงเป็นผลให้ปัจจุบันเรามีแหล่งพลังงานเข้ารอบสุดท้ายที่ใช้ได้จริงดังนี้

เจาะลึกแหล่งพลังงาน

น้ำามันดิบอีกร้อยละ 80 ประเทศไทย
ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ท้ังในแถบ
ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย 
โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และแถบตะวันออกไกล เช่น 
บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย

น้ำามัน

ประเทศไทยผลิตน้ำามันดิบได้เองภายใน
ประเทศ เพียงร้อยละ 20 ของความ
ต้องการจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
• บนบก ได้แก่ แหล่งอำาเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งสิริกิติ์ จ.กำาแพงเพชร 
แหล่งกำาแพงแสน จ.นครปฐม 
แหล่งอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
• ในทะเลอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งนางนวล  
แหล่งเบญจมาศ แหล่งจัสมิน

ไทยนำาเข้าก๊าซธรรมชาติร้อยละ 25 จากต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 

เราผลิตก๊าซธรรมชาติใช้ได้เองร้อยละ 75 ของความ
ต้องการ โดยมี 3 แหล่งผลิตสำาคัญ ได้แก่

ความจริง
รู้หรือไม่ว่า พลังงานในปัจจุบันท่ีเราใช้กันน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากการนำาเข้านานแล้ว โดยเฉพาะน้ำามัน เคราะห์ดีท่ีก๊าซธรรมชาติ 
ที่เราใช้ผลิตไฟฟ้า ยังสามารถผลิตในประเทศได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอการใช้งาน ส่วนหนึ่งยังต้องนำาเข้าอยู่ดี

จากทะเลอ่าวไทย อาทิ 
แหล่งเอร�วัณ แหล่งบงกช แหล่งอ�ทิตย์ เป็นต้น

จากต่างประเทศ
ในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อาทิ 
ตะวันออกกล�ง อเมริก�ใต้ 
และออสเตรเลีย เป็นต้น

 3% 
 7% 

จากพื้นที่บนบก ได้แก่ 
แหล่งน้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น 
และแหล่งภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธ�นี

ก๊าซธรรมชาติ

12%
18%

จากพื้นที่ทับซ้อน ได้แก่ 
แหล่งพัฒน�ร่วมไทย-ม�เลเซีย (JDA)

60%

จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
แหล่งย�ด�น� แหล่งเยต�กุน แหล่งซอติก้� 
จ�กสหภ�พเมียนม�

20%ผลิตเอง 80%นำาเข้า

75%ผลิตเอง 25%นำาเข้า

ประเทศไทยในน้ำ�มีปล� ในน�มีข้�ว ทะเลก็กว้�งใหญ่ ภูเข�ก็เขียวขจี 
มีหรือเร�จะข�ดพลังง�น น่�จะมีให้ใช้อีกแยะหรือเปล่�
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ประเทศพัฒนาไปเรื่อยๆ ความต้องการพลังงานก็มากขึ้นทุกวันเช่นกัน
ในเมื่อสิ่งที่หาได้ในประเทศไม่พอใช้ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำาเข้าน่ะสิ

นำาเข้าเพื่อ? 

ประเทศไทยผลิตน้ำามันดิบให้เพียง 5 แสน 
บาร์เรลต่อวันเท่านั้น นับว่าน้อยมาก เมื่อ 
เทียบกับความต้องการใช้น้ำามันกว่า 1.3 ล้าน 
บาร์เรลต่อวัน จึงต้องนำาเข้าน้ำามันดิบเพ่ิมเติม 
เพ่ือนำามากล่ันให้กลายเป็นน้ำามันสำาเร็จรูป 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ คิดเป็นมูลค่า 
กว่าแสนล้านบาท/ปี นอกจากน้ี เรายังสามารถ 
กล่ันน้ำามันสำาเร็จรูปแต่ละชนิดได้ในปริมาณ 
ที่ต่างกัน เช่น เบนซิน อาจได้เกินความ
ต้องการ ขณะท่ีดีเซล น้อยกว่าความต้องการ 
เป็นเหตุให้ต้องมีการนำาเข้า หรือส่งออกน้ำามัน 
บางประเภท ตามความต้องการใช้จริงด้วย

หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่า เรามีการส่งออกพลังงานไปยังต่างประเทศด้วย ท่ีผ่านมาประเทศของเรามีการส่งออก 
น้ำามันดิบบ้าง เนื่องจาก 

เดี๋ยวนะ แล้วส่งออกเพื่อ?

ก๊าซธรรมชาติน้ำามัน

แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณส่งออกน้ำามันดิบก็ลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะโรงกลั่นพยายามหาทางนำาน้ำามันดิบ
ในประเทศมาใช้ให้ได้มากที่สุด
ในอีกมุมหนึ่ง บางครั้งก็ต้องมีการส่งออกน้ำามันสำาเร็จรูปบ้าง เพราะในน้ำามันดิบ 1 บาร์เรล สามารถกลั่นได้น้ำามัน
สำาเร็จรูปหลายประเภทในปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์น้ำามันชนิดที่เกินความต้องการ จึงขายส่งออก 
ต่างประเทศนั่นเอง

(3) ต้องส่งออก เน่ืองด้วยสัญญ�ซ้ือ
ข�ยท่ีทำ�กันม�น�นแล้ว แต่ยังไม่หมด
อ�ยุสัญญ�

ปี 2558 ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติ 
ได้เองในประเทศ 3,852 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน ฟังดูเหมือนมาก แต่ ก็ยังไม่พอ
อยู่ดี เพราะปริมาณการใช้ อยู่ที่ 4,957 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น เราจึง
อยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงการนำาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติ 

(1) คุณภ�พน้ำ�มันดิบไม่เหม�ะสมกับ
เทคโนโลยีของโรงกล่ันในประเทศ

(2) คุณภ�พน้ำ�มันดิบไม่เหม�ะสมท่ีจะ
ผลิตเป็นน้ำ�มันสำ�เร็จรูปต�มม�ตรฐ�น 
ท่ีรัฐกำ�หนด

ใครๆ ก็พูดกันว่�พลังง�นไทย โดยเฉพ�ะน้ำ�มันนี่แพงกว่�ประเทศเพื่อนบ้�นจมเลย
ก็ไม่เข้�ใจเหมือนกันว่�ทำ�ไมมันต้องแพงขน�ดนี้ 

ใช้ 

ผลิตได้ 

4.96

3.85

ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน

ล้านลูกบาศก์เมตร / วัน

ใช้ 

ผลิตได้ 

บาร์เรล / วัน 

บาร์เรล / วัน

1.3 ล้าน

5 แสน
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เราจ่ายอะไร
1 ลิตรในราคาน้ำามัน

ความจริง
ก่อนท่ีจะปักใจเช่ืออย่�งน้ี มีหล�ยอย่�งท่ีคุณต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนเก่ียวกับเร่ืองร�ค�พลังง�นไทย ไม่ว่�จะเป็น
น้ำ�มัน ก๊�ซธรรมช�ติ หรือก๊�ซหุงต้ม ต้ังแต่โครงสร้�งร�ค� ไปจนถึงก�รเปรียบเทียบร�ค�กับเพ่ือนบ้�น  
หรือตล�ดโลก จะได้รู้ว่�ไอ้ท่ี “ใครๆ ก็พูดกัน” น้ัน มันจริงหรือไม่

ราคาพลังงาน…ต่างกันตามนโยบายรัฐ

แต่ละครอบครัว ย่อมมีกฎต่างกัน ประเทศก็เช่นกัน เราล้วนมีรูปแบบในการบริหารที่แตกต่างกันไป ขนาดภาษีเงินได้ที่รัฐ 
เรียกเก็บยังไม่เท่ากันเลย ปัจจัยท่ีทำาให้ราคาน้ำามันของแต่ละประเทศมีราคาไม่เท่ากัน ก็เพราะแต่ละประเทศมีนโยบายกำาหนด
โครงสร้างราคาน้ำามันที่แตกต่างกัน เช่น การอุดหนุนราคาน้ำามันจากรัฐ การเก็บภาษีเข้ารัฐ เป็นต้น

ดังน้ันสำาหรับประเทศไทยแล้ว ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาน้ำามันขายปลีกหน้าป๊ัม ได้แก่ 
อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปตลาดโลก ค่าพรีเมียมและปรับคุณภาพน้ำามัน ราคาไบโอดีเซล ราคาเอทานอล 
ภาษีและกองทุนต่างๆ และค่าการตลาดนั่นเอง 

พลังงานแต่ละอย่างมีโครงสร้างราคาที่แตกต่างกัน และยงัมีหน่วยงานรัฐอย่างสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
คอยกำากับดูแลราคาให้เหมาะสม ลองมาดูกันว่าทุกบาทที่เราจ่ายให้พลังงานไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง

รู้จักโครงสร้างราคาพลังงาน

ราคาขายปลีกน้ำามันแต่ละประเทศ ข้ึนอยู่กับโครงสร้างตามนโยบายของรัฐ
ซึง่ของไทยกำาหนดโดย   คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ  (กพช.) 
โครงสร้างราคาน้ำามันปลีกไทย แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักดังต่อไปน้ี

ราคาน้ำามัน

60%

5%

ขึ้นลงตามราคาตลาดโลก
และอัตราแลกเปลี่ยน

รายได้ของเจ้าของปั๊มที่ยัง
ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เช่น ค่าจ้างเด็กปั๊ม ค่าดูแล
สถานี ค่าน้ำา ค่าไฟ เป็นต้น

ภาครัฐเป็นผู้เรียกเก็บ ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 
และกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

35%
ภาษี

สรรพสามิต
ภาษี

เทศบาล
ภาษีกองทุน * ราคาเฉลี่ยปี 2559

ต้นทุนน้ำามันสำาเร็จรูป

ค่าภาษีและกองทุน

ค่าการตลาด
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เติมใช้กันอยู่ทุกวันขนาดนี้ ไม่แปลกที่จะมีหลายคนจะมีคำาถามในใจเกี่ยวกับราคาน้ำามัน 
และนี่แหละคือคำาตอบของปัญหาที่คุณคาใจ 

ไขข้อข้องใจราคาน้ำามัน

ม�เลเซียเป็นประเทศท่ีผลิตน้ำ�มันได้ม�ก 
มีร�ยได้มห�ศ�ลจ�กก�รค้�น้ำ�มัน รัฐจึง 
ส�ม�รถอุดหนุนร�ค�น้ำ�มันได้ง่�ย ในท�ง 
ตรงกันข้�ม สิงคโปร์มีร�ค�น้ำ�มันที่แพง
กว่�ไทย เพร�ะต้องนำ�เข้�น้ำ�มันดิบม�กล่ัน
เป็นหลัก รัฐบ�ลจีงเรียบเก็บภ�ษีใน
ร�ค�น้ำ�มันสูง เพื่อจูงใจให้คนประหยัด
เรียกว่�ต่�งบ้�นก็ต่�งมีโจทย์ไม่เหมือน
กันนั่นเอง 

ทำาไมมาเลเซียน้ำามันถูก?

ลือกันให้แซ่ดว่าราคาน้ำามันเราแพงกว่าเพ่ือนบ้าน มาดูข้อมูล 
จริงกันเลยดีกว่าว่าชัวร์หรือมั่วนิ่ม 
เปรียบเทียบราคาน้ำามันไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ได้แก่  
ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย พบว่า 
ประเทศของเรามีราคาน้ำามันดีเซล และน้ำามันเบนซินในระดับ
ปานกลาง ไม่ถูกและไม่แพงจนเกินไป กล่าวคือ ราคาน้ำามัน
เบนซินสูงเป็นอันดับที่ 6 ในขณะที่ราคาน้ำามันดีเซลสูงเป็น
อันดับที่ 5 จากทั้งหมด 7 ประเทศ

หลายคนอาจสงสัยว่า ส่วนหน่ึงก็ผลิตในไทย แล้วทำาไมจะ 
ต้องไปอิงราคาตลาดโลก
น่ันเป็นเพราะน้ำามันดิบท้ังหมดท่ีเราซ้ือและนำาเข้ามา 
กล่ันน้ัน ถูกซ้ือมาในราคาตลาดโลกน่ันเอง ในกรณีของ 
ประเทศไทย เราอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาด 
ใหญ่ที่ สุดในเอเชียและอยู่ใกล้ประเทศเรามากท่ีสุด 
ในทางกลับกันการต้ังราคาโดยไม่อิงราคาตลาด แม้จะเป็น 
ราคาน้ำามันท่ีผลิตได้เองในประเทศก็ตาม จะทำาให้เกิดการ 
ลักลอบนำาเข้าหรือส่งออกเพ่ือหากำาไรจากส่วนต่างได้

มาถึงตาก๊าซหุงต้มท่ีใช้ตามบ้านเราบ้างล่ะ โครงสร้างราคา LPG ของประเทศไทย กำาหนดโดยคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
พลังงาน (กบง.) ประกอบด้วย ราคา LPG ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยจาก 3 แห่ง ได้แก่ ราคานำาเข้า, ราคาหน้าโรงแยกก๊าซฯ และ
ราคาหน้าโรงกลั่น รวมกับค่าบริหารจัดการ และการเก็บภาษีและเงินเข้ากองทุน

การเก็บภาษีก็ข้ึนอยู่กับรูปแบบการใช้ประโยชน์ กรณีใช้เป็นเช้ือเพลิง 
สำาหรับกลุ่มครัวเรือน ขนส่ง และอุตสาหกรรมนอกจากภาษี
มูลค่าเพ่ิมแล้ว รัฐจะมีการเก็บภาษีเทศบาล และภาษีสรรพสามิต 
เช่นเดียวกับเหล้าและบุหร่ี เพราะถือเป็นสินค้าใช้แล้วหมดไป
กรณีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก และวัสดุสังเคราะห์ 
ในโรงงานปิโตรเคมี รัฐจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะถือเป็นการ
ซื้อขายสินค้าและบริการทั่วไป

ราคาก๊าซ LPG (ก๊าซหุงต้ม)

ใช้เป็นเชื้อเพลิง
กลุ่มครัวเรือนร�ยได้น้อย

18.13 บ�ท / กิโลกรัม 20.29 บ�ท / กิโลกรัม

กลุ่มครัวเรือนทั่วไป, กลุ่มขนส่ง
กลุ่มอุตส�หกรรม

แพงกว่าเพื่อนบ้านจริงหรือ? ทำาไมต้องราคาตลาดโลก?

LPG

LPG
จ�กโรงแยก

ก๊�ซธรรมช�ติ

LPG
จ�กโรงกล่ัน

น้ำ�มัน

ราคา
หน้าโรงแยกก๊าซฯ

ราคานำาเข้า

ราคา
หน้าโรงกลั่น

ใครว่าน้ำามันไทยแพงสุดในอาเซี่ยน

ไทย 23.29 24.85

หน่วย : บาท / ลิตร
ข้อมูล ณ วันที่ 12 - 16 กันยายน 2559

เบนซินดีเซล

กัมพูช�

34.30

กัมพูช�

30.45

ไทย

23.29
ม�เลเซีย

14.53

ม�เลเซีย

14.53
ฟิลิปปินส์

23.75

ฟิลิปปินส์

37.35ล�ว

27.39

24.85

ไทย

พม่�

18.30

พม่�

22.88

สิงคโปร์

50.4229.73

สิงคโปร์

ล�ว

31.61

ข้อมูลเดือนกันยายน 2559
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แล้วก๊าซ NGV ที่พี่แท็กซี่นิยมใช้กันล่ะ ราคาของ NGV ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 
นอกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ต้นทุนราคาก๊าซ และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ

ราคา NGV 

ต้นทุนราคาก๊าซ ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในสถานีหลัก รถขนส่งก๊าซ และสถานีบริการ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
ผู้กำาหนดโครงสร้างราคา NGV กำาหนดให้เป็นราคาลอยตัว โดยปรับทุกวันที่ 16 ของเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ประกอบด้วย

1. อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อ2. 3.ราคาก๊าซท่ีจำาหน่ายให้แก่ 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
และผู้ใช้ก๊าซอ่ืนๆ 

อัตราค่าบริการสำาหรับการจัดหา 
และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

 พลังง�นก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ นั่นแหละ บริษัทใหญ่ก็ไม่อย�กให้ใครม�เป็นคู่แข่ง 
อย่�งในธุรกิจพลังง�นก็เห็นกันชัดๆ อยู่ว่� ปตท. น่ะ ผูกข�ดแถมยังตั้งร�ค�เอง 

ปตท. เป็นข�ใหญ่ ว่�ไงก็ต้องว่�ต�มกัน



 27 26

ความจริง
ธุรกิจพลังง�นนะคุณ ไม่ใช่ร้�นข้�วแกง ไม่ต้องเด�ก็รู้ว่�เป็นธุรกิจท่ีต้องลงทุนสูง แถมใช้ระยะเวล�น�นกว่�จะ 
คืนทุน คู่แข่งในตล�ดส่วนม�กเลยมีแต่บริษัทพลังง�นข้�มช�ติ จึงทำ�ให้มีผู้ประกอบก�รในธุรกิจพลังง�น
น้อยร�ยเท่�น้ันแหละ   

จริงอยู่ ปตท. เป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ท่ีทำาธุรกิจครอบคลุมธุรกิจ 
พลังงาน แต่รู้ไว้เลยว่า ทุกภาคส่วนในธุรกิจนั้น มีการแข่งขันอย่าง
เสรี โดยมีรัฐเป็นผู้ตั้งกฏกติกา และคอยกำากับดูแล ปตท. เองก็แค่
บริษัทหนึ่งท่ีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเช่นบริษัทอื่นๆ 

รัฐเป็นเจ้าของสัมปทาน มีเอกชนดำาเนินการหลายราย  
ปตท.สผ.เป็นหน่ึงในบริษัทที่มีส่วนแบ่งการผลิต 
คิดเป็นประมาณ 27% ของปริมาณผลิตทั้งหมดใน
ประเทศ

การเข้าถือหุ้นในโรงกลั่น ของ ปตท. เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้าง 
เสถียรภาพด้านพลังงาน ที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤตต้มยำากุ้ง ปี 2540 ปตท.  
ได้รับมอบหมายจากรัฐให้เข้าถือหุ้นและช่วยปรับโครงสร้างหน้ีในโรงกล่ัน
น้ำามันระยอง (หรือ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในปัจจุบัน)  และโรงกลั่นของ 
บมจ.ไออาร์พีซี เพื่อไม่ให้โรงกลั่นทั้งสองแห่งต้องล้มละลายจากการขาดทุน 
หรือตกเป็นของต่างชาติ 
ปจัจุบนั ประเทศไทยมีโรงกล่ันทัง้หมด 6 แห่ง โดย ปตท. เปน็ผู้ถือหุ้นในโรงกล่ัน 
รวม 4 แห่ง ล้วนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งประชาชนและนักลงทุนเป็นผู้ถือหุ้น การดำาเนินนโยบายใดๆ ล้วนต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โรงกลั่นน้ำามันเหล่านั้นเอง 
นอกจากน้ี ธุรกิจโรงกล่ันเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันแบบเสรีตามกลไกตลาด  ผู้ค้า 
น้ำามันนำาเข้าหรือเลือกซื้อน้ำามันจากโรงกลั่นใดๆ ได้โดยเสรี ส่วนการกำาหนด
ค่าการกลั่น มีหน่วยงานรัฐ คือ สนพ. คอยกำากับดูแล 

แข่งขันหรือผูกขาด?

ธุรกิจการกลั่น

ธุรกิจสำารวจและผลิต 

27%
ส่วนแบ่งการผลิต

ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นในโรงกล่ันรวม 4 แห่ง

ปตท. เป็นเพียงหน่ึงในผู้ค้าน้ำามันเช้ือเพลิง จากจำานวนผู้ค้าเกือบ 40 ราย โดยมี 
ส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 40 % เท่าน้ัน และการกำาหนดราคาน้ำามันจะมีหน่วยงานรัฐ
เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ค้าน้ำามันรายใหญ่ทำาให้ ปตท. สามารถผลักดันให้มีการลดราคา 
น้ำามันขายปลีกเร็วข้ึน ในภาวะท่ีราคาน้ำามันตลาดโลกลดลง และชะลอการปรับข้ึนราคา
ให้ช้าลงได้ระยะหน่ึง เม่ือราคาน้ำามันโลกปรับตัวสูงข้ึน ท้ังน้ี ในปี 2558 ปตท.ปรับข้ึน
ราคาขายปลีกภายหลังผู้ค้ารายอ่ืน 15 คร้ัง โดยปรับข้ึนทีหลังอยู่ระหว่าง 1-10 วัน  
รวมจำานวนวันท่ีราคา ปตท. ต่ำากว่าท้ังส้ิน 23 วัน คิดเป็นเงินท้ังส้ิน 162.8 ล้านบาท

ธุรกิจค้าปลีกน้ำามัน

40%
ผู้ค้าเกือบ 40  ราย

ส่วนแบ่งการตลาด

2558

ปตท. ปรับข้ึนราคาขายปลีกภายหลังผู้ค้าอ่ืน

1-10 วัน 
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ความจริง
ไม่ใช่แค่กลุ่มเดียว ปตท. เอ้ือประโยชน์ให้คนหล�ยกลุ่มอย่�งท่ัวถึงเลยล่ะ ท้ังในด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจพลังง�น
และก�รดูแลสังคม  เรียกว่�ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ม�กท่ีสุดก็คือคนไทยทุกคนน่ันเอง

กำาเนิด ปตท.

• ย้อนไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 การปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย (ปตท.) ก่อต้ังข้ึนในระยะท่ีท่ัวโลกกำาลังเกิด 
ภาวะน้ำามันขาดแคลน (วิกฤตการณ์น้ำามันโลกครั้งที่ 2)

• ปตท. จึงเร่ิมต้นการดำาเนินงานด้วยการจัดหาน้ำามันสนอง 
ความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน 

• ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. 
มุ่งจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม เป็น
ผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน
ได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็น
จำานวนมาก 

• จนถึงปี 2544 ปตท. ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
และแปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จนถึง
ปัจจุบัน

บริษัทใหญ่กำ�ไรเยอะขน�ดนี้ รับรองว่�มีนอกมีใน 
เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่ๆ 
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สร้�งร�ยได้ส่วนหนึ่งนำ�กลับคืนสู่รัฐและ
ประช�ชนในรูปภ�ษีและเงินปันผลเพื่อ
ประโยชน์ส�ธ�รณะ

รายได้ที่ ปตท. นำาส่งให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีและปันผล ตั้งแต่ ปตท. แปรรูปในปี 2544 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินประมาณ 
7 แสนล้านบาท ปตท. นับเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำาส่งรายได้ให้กับรัฐมากที่สุด
เป็นที่มาของความจริงใจที่เรากล้าบอกได้เต็มปากว่า ทุกคนในสังคมได้ประโยชน์จากกิจการของ ปตท. 

ปตท. ให้อะไร?

ไม่ใช่แค่หาเงินหรือเอ้ือประโยชน์ให้เฉพาะบริษัทตัวเองหรอก ด้วยตระหนักในพลังงานซ่ึงเป็นสมบัติส่วนร่วมของประเทศชาติ 
ปตท. มีภาระรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และน่ีคือหน้าท่ีของ ปตท. ท่ีมีต่อประเทศชาติมาจนถึงทุกวันน้ี

“ปากบอกทำาเพื่อสังคม แล้วเงินล่ะหายไปไหน”
ผลประกอบการของปตท. มาจากการดำาเนินธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งที่ ปตท. ดำาเนินการเอง
และส่วนแบ่งจากบริษัทที่ ปตท. ร่วมลงทุน ปัจจุบันถูกนำาไปใช้ประโยชน์ 4 ด้าน

กำาไรอื้อซ่า…จริงหรือ?

เห็นตัวเลขกำาไรจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. เยอะ แต่ ปตท. ก็ต้องลงทุนไปเยอะเหมือนกัน
และเมื่อเปรียบเทียบกำาไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิของ 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 ได้กำาไรไม่ถึง 4 บาท ยังถือว่าได้กำาไรอื้อซ่าอยู่หรือไม่หนอ

ดำ�เนินธุรกิจด้�นพลังง�นและปิโตรเคมีอย่�งครบวงจร
สร้�งมูลค่�เพิ่มให้ทรัพย�กรของช�ติและสร้�งเศรษฐกิจ
ของประเทศให้แข็งแกร่ง 

2.

4.

จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นำาไปลงทุนสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานให้ประเทศ และนำาไปชำาระหนี้
ระยะยาว

นำาส่งรัฐในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษี เป็นต้น

กลับคืนไปสู่รัฐในรูปแบบเงินปันผลของ
กระทรวงการคลังและกองทุนวายุภักด์ิ

เป็นกลไกของรัฐช่วยบรรเท�ภ�ระประช�ชนจ�กวิกฤต
ร�ค�พลังง�นที่สูงขึ้นต�มร�ค�ตล�ดโลก อ�ทิ 
ตรึงร�ค�น้ำ�มัน และร�ค�ก๊�ซฯ เป็นต้น

3.

สร้�งคว�มมั่นคงให้กับพลังง�นของ
ประเทศ ดูแลให้คนไทยมีพลังง�นใช้
อย่�งเพียงพอ และไม่ข�ดแคลน 

1.

ถ้� ปตท. ยังเป็นของรัฐอยู่ เร�น่�จะได้ใช้พลังง�นกันถูกกว่�นี้ นี่เป็นของรัฐอยู่ดีๆ 
แล้วแปรรูปออกม�เป็นเอกชนแบบนี้ ไม่มีใครทำ� รับรองว่�มีเงื่อนงำ�แน่นอน
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ก�รแปรรูป ปตท. เกิดข้ึนเพร�ะมีภ�วะจำ�เป็นในขณะน้ัน ม�ลองมองย้อนกลับไปในอดีตด้วยกันถึงส�เหตุ
ของก�รแปรรูป ไปจนถึงประโยชน์ และถ้� ปตท. ไม่ได้แปรรูปในวันน้ัน จะเกิดอะไรข้ึนบ้�งในวันน้ี

ไม่มีเหตุก็ไม่มีผล การเกิดขึ้นและดำาเนินกิจการของ ปตท. 
เช่น ปัจจุบันในฐานะบริษัทเอกชนนั้น มีที่มาจากเหตุการณ์กาลครั้งหนึ่งเมื่อปี 2540…

ทำาไมต้องแปรรูป? 

นับเป็นก้�วสำ�คัญที่ทำ�ให้ ปตท. มีคว�มคล่องตัว มี 
เงินทุนไปขย�ยง�น สร้�งคว�มมั่นคงท�งพลังง�นให้
กับประเทศ 

ย้อนกลับไปในช่วงก่อนเกิดวิกฤตก�รณ์เศรษฐกิจ
ต้มยำ�กุ้ง ปี 2540 ประเทศไทยเคยมีหนี้ 15% ของ GDP 

แต่พอเกิดวิกฤตดังกล่�ว ส่งผลให้ประเทศมีหน้ีเพ่ิมข้ึน 
เป็น 62% ของ GDP จนประเทศเร�ต้องกู้เงินจ�ก IMF 
ประกอบกับภ�วะค่�เงินบ�ทที่อ่อนตัว ส่งผลให้ ปตท. 
มีภ�ระหน้ีเพ่ิมข้ึน เทียบอัตร�ส่วนหน้ีต่อทุนอยู่ที ่5 ต่อ 1

ก�รแปรรูป ปตท. จึงเกิดข้ึนเพ่ือระดมเงินจ�กตล�ดหุ้น ช่วย 
ให้ส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองโดยไม่เป็นภ�ระของรัฐ มีเงินทุน 
ในก�รปรับโครงสร้�งหน้ีในบริษัทท่ีลงทุน ทำ�ให้ไม่ถูกยึด
จ�กต่�งช�ติ ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งเป็นบริษัท ปตท. 

จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2544 
โดยก�รแปลงสภ�พจ�กก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
รับโอนกิจก�รสิทธิ ์ หนี ้ คว�มรับผิด สินทรัพย์ 
และพนักง�นทั้งหมดภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติทุน
รัฐวิส�หกิจ พ.ศ.2542

ปตท.ได้ทำ�ก�รซ้ือข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันแรก ในวันท่ี 6 ธันว�คม 2544 โดยมีกระทรวงก�รคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

วิกฤต40
IMF

2540

2541

2542

25442544

2559

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

แปรรูป Before & After

Before After

2. ตลาดหุ้นไทยไม่คึกคัก
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผล
ให้ตลาดหุ้นไทยซบเซาอย่างหนัก  
นักลงทุนต่างขาดทุน โดยในปี 2544  
ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET Index) อยู่ที่ 280 
จุด มูลค่าตามราคาตลาด (Market  
Cap) คิดเป็น 1.5 ล้านล้านบาท 
โดยมีปริมาณซ้ือขายเฉล่ียเพียง
วันละ 6,300 ล้านบาท

ตลาดทุนไทยในตอนน้ันมีขนาดเล็ก 
ไม่ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศ เมื่อ 
ปตท. ขาดเงินลงทุนจึงแข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติรายอื่นไม่ได้ 

3.ไม่สามารถชำาระเงินกู้จาก 
IMF ได้ตามกำาหนด 

1.รัฐอ่วมกับปัญหาพลังงาน
รัฐยังต้องรับผิดชอบในการดูแล  
จัดสรร พลังงานให้กับประเทศ ส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดหางบประมาณ 
สำาหรับการดำาเนินงานการพัฒนา
ในด้านอื่นๆ ของประเทศ เช่น ด้าน 
สังคม ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
และการพัฒนาสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน เป็นต้น

1. พลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาติ 
เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ  
ดึงดูดเงินลงทุน ลดภาระหน้ีสินของ 
รัฐและสร้างความม่ันใจในฐานะ
การเงินของประเทศ ทำาให้ประเทศ
สามารถชำาระเงินกู้ IMF ได้ก่อน
กำาหนด 2 ปี 

2. ตลาดหุ้นไทยเฟื่องฟู 
ปตท. เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีส่วน 
ปลุกตลาดหุ้นข้ึนมาใหม่ จนปจัจุบนั 
SET Index อยู่ที่ 1,450 จุด Market 
Cap มีมูลค่ากว่า 13 ล้านล้านบาท 
และปริมาณซ้ือขายกันวันละ 30,000  
ล้านบาท ทำาให้มูลค่าหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึน 
107,488 ล้านบาท ช่วยให้บริษัท
เอกชนไทยกลับคืนมา 

ช่วยเพ่ิมฐานะทางการเงินของรัฐจาก 
ภาษีเงินได้และเงินปันผลท่ี ปตท. นำา 
ส่งรัฐมากท่ีสุดในบรรดรัฐวิสาหกิจไทย

3. พลิกพลังงานเป็นรายได้รัฐ

สามารถช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐ 
และบรรเทาภาระประชาชนจากวิกฤต 
ราคาพลังงานท่ีสูงข้ึนตามราคาตลาด 
โลก อาทิ ตรึงราคาน้ำามัน ตรึงราคา
ก๊าซฯ เป็นต้น

4. ปตท. ช่วยได้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการ
พลังงานในฐานะผู้ถือหุ้น 

5. ประชาชนมีส่วนร่วม

แปรรูป
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ก็เพร�ะใหญ่ขน�ดนี้นี่ไง ปตท. ถึงถูกจับต�มองและควบคุมอย่�งเข้มข้นอยู่ทุกฝีก้�ว โดยองค์กรภ�ค
รัฐและก�รกำ�กับดูแลของตล�ดหลักทรัพย์อยู่ในทุกระดับ 
อ่�นขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วคุณจะรู้ว่�พลังง�นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนั้น มีผู้คุมกฎคอยจับต�อยู่ซะละเอียดยิบ 
ยิ่งกว่�คุณครูคุมสอบเสียอีก!

พร้อมให้ตรวจสอบ

ข้ึนช่ือว่าองค์กรในระบบการค้าเสรี มีหรือเราจะไม่พร้อมให้ตรวจสอบ ย่ิงเป็น 
องค์กรใหญ่ในระดับประเทศ ปตท. ยิ่งต้องมีองค์กรรัฐมากมายที่คอยดูแล 
ให้อยู่ในลู่ในทางมาโดยตลอด ถ้าไม่เชื่อเครื่องมือตรวจสอบเหล่านี้ แล้วจะ
ไปเชื่อใครได้อีกล่ะ

• กระทรวงการคลัง 
• ก.ล.ต.
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในฐานะบริษัทมหาชนจำากัด
มีองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบ ได้แก่ 

ในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงาน มีองค์กร
ที่เข้ามาตรวจสอบการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ 
• กระทรวงพาณิชย์
• กรมการค้าภายใน 
• คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
• กระทรวงพลังงาน
• สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
• กรมธุรกิจพลังงาน
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

บริษัทใหญ่ขน�ดนี้ ต้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
คว�มโปร่งใสไม่ต้องพูดถึง ห�ไม่เจอหรอก!

• กระทรวงการคลัง 
• กระทรวงพลังงาน
• สตง.
• ป.ป.ช. 

ในฐานะรัฐวิสาหกิจ มีองค์กรที่เข้ามา
ตรวจสอบการบริหารจัดการ ได้แก่

• บรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผู้ถือหุ้น
• นักวิเคราะห์ 

• Fitch Ratings
• Standard & Poor’s 
• Moody’s
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พลังง�นจ�กปิโตรเลียม เป็นพลังง�นที่สิ้นเปลืองมีแต่ใช้แล้วหมดไป ทั่วโลกจึงมีคว�มพย�ย�มในก�ร 
สนับสนุนก�รใช้พลังง�นท�งเลือกม�ทดแทนพลังง�นหลักที่ใช้ในปัจจุบัน แน่นอนว่� กลุ่ม ปตท. ใน
ฐ�นะองค์กรขน�ดใหญ่ด้�นธุรกิจพลังง�นก็มุ่งม่ันที่จะค้นห�พลังง�นท�งเลือกที่จะเป็นอน�คตให้
กับประเทศม�โดยตลอด และนี่คือตัวอย่�งของพลังง�นหล�กหล�ยประเภทที่ กลุ่ม ปตท. ได้นำ�ร่อง
ทดลองเพื่อเป็นท�งเลือกให้กับอน�คตแล้ว

เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ากำาลังเป็นท่ีจับตามองของท่ัวโลก ไม่ใช่แค่เพราะมันใหม่ หรือเท่ แต่ในฐานะรถยนต์ยุคใหม่ ซ่ึงหันมา
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน พลังไฟฟ้าถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม และไม่เหมือนน้ำามัน
ที่นับวันจะร่อยหรอลงเรื่อยๆ ปตท. เองก็เตรียมพร้อมรับการมาถึงรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยแล้ว ด้วยแผนที่จะเปิด
สถานีชาร์จให้ครบ 20 แห่งตามจุดสำาคัญต่างๆ ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2560 นี้    

หญ้าและฟางข้าว เคยเป็นวัชพืชและของเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีมากไป ก็ไม่ได้ก่อเกิด 
ประโยชน์อะไรข้ึนมา แต่หลังจากน้ีทุกอย่างจะเปล่ียนไป เม่ือเทคโนโลยีปัจจุบัน พบว่าเรา 
สามารถนำามันมาเป็นสารต้ังต้นในการผลิตเอทานอล ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสำาคัญในการ 
ผลิตก๊าซโซฮอล์อีกที ข้อดีท่ีชัดเจนสำาหรับการใช้วัตถุดิบกลุ่มน้ีคือ มันไม่กระทบกับ 
อาหารการกินของเราเช่นเดียวกับ มันสำาปะหลัง ปาล์มน้ำามัน และอ้อยท่ีใช้ผลิตไบโอดีเซล
ซ่ึงอาจมีราคาสูงข้ึนได้ในอนาคตน่ันเอง
กระบวนการยังอยู่ในช่วงทดลองก่อนนำามาใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป นับถอยหลังรอไว้ 
อีกไม่นาน เราอาจได้ขับรถพลังหญ้า และฟางข้าวกันแล้วก็ได้

สถานีชาร์จไฟฟ้า ก้าวต่อไปของยานยนต์

จากวัชพืชสู่น้ำามัน

ปิโตรเลียมนับวันมีแต่จะหมดลง 
แล้วลูกหล�นเร�จะเอ�พลังง�นอะไรไว้ใช้ในวันหน้�
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ไม่หยุดแค่น้ำามันเท่านั้น เพราะอย่าลืมว่าพลาสติกเองก็เป็น
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สำาคัญที่ได้จากปิโตรเลียมเหมือนกัน ถ้า
ปิโตรเลียมหาย พลาสติกตายไปจากโลก ก็คงจะโศกไม่แพ้
การไม่มีรถขับไปไหนกันล่ะทีนี้

ไบโอพลาสติก วัสดุแห่งอนาคต 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากธรรมชาติ เช่น อ้อย มัน- 
สำาปะหลัง และข้าวโพด BioPBS™ จึงสามารถย่อยสลาย 
กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยใช้องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง  
ได้แก่ ความร้อน ความชื้นและแบคทีเรียในดิน หลังการ
ฝังกลบลงดิน โดยไม่ท้ิงสารตกค้างใดๆ ที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของน้ำา  
กาแฟ และอาหาร ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกของโลกอย่าง
ลดพลาสติกคงค้างและก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุน้ี กลุ่ม ปตท. จึงใส่ใจในการค้นคว้าหา “ไบโอพลาสติก”  
หรือท่ีรู้จักกันอีกช่ือว่า “พลาสติกชีวภาพ” เพ่ือมาทดแทน 
พลาสติกท่ีมาจากปิโตรเลียมด้วยเช่นกันและเราก้าวหน้าไป 
ถึงข้ันท่ีสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพ BioPBS™ ท่ีสามารถ 
ย่อยสลายได้ 100% ในธรรมชาติเป็นแห่งแรกของโลก 
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# ชัวร์แล้วค่อยเชื่อ

อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงได้รู้แล้วว่า ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับพลังงานไทยที่เล่าขานกันมานั้น ยังมีข้อมูลอีกด้านที่คุณ
อาจไม่เคยรู้ ได้ยินผ่านๆ หรือรู้แล้ว ลืมแล้วเสร็จสรรพก็เป็นได้
คำาถามคือ แล้ว “ความจริง” ที่เราว่ามานั้น เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

ต้องขอยืมหลักกาลามสูตรของพุทธศาสนามาอธิบายอีกทีว่า “จงอย่าเช่ือส่ิงใดๆ จนกว่าจะได้ตรวจสอบแล้วด้วยตนเอง”
เราทำาหน้าที่เพียงนำาเสนอข้อมูล “ความจริง” ในแบบของเรา ที่มีแหล่งอ้างอิงจับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เพียงคาดหวังให้คุณเกิดความสงสัย ใคร่รู้ ไปจนถึงลองค้นคว้าด้วยหลากหลายส่ือความรู้ต่างๆ นานาท่ีหาได้รอบตัวในปัจจุบัน
เมื่อนั้นเอง จึงควรตัดสินใจ “เชื่อ” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่จำากัดเฉพาะเรื่องพลังงานไทย

ไม่ต้องรีบ คุณมีเวลา #ชัวร์แล้วค่อยเชื่อ ก็ได้
เพราะเราเองก็ไม่อยากเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คอยหลอก…หลอนคุณเช่นกัน
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