
ก๊าซไทยหายไปไหน 
อิฐบูรณ์   อ้นวงษา 

หัวหน้าศูนย์พทิักษ์สิทธิผู้บรโิภค 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 



การ์ตูนบอกว่าเราใช้เยอะ 

ต้องน าเข้า LNG/ด 



การจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทยผ่าน บมจ.ปตท. ปี 2554 

ผลิตในประเทศ 3,583 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน  
น าเข้าจากพม่า 830 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 
รวม 4,413 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
เกินความต้องการ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน (6%) 

LNG เป็นเงิน 16,000 ล้านบาท 
ก๊าซจากพม่า 94,000 ล้านบาท  

ที่มา ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

การใช้ก๊าซอยู่ที่ระดับ 4,143 
ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 

ใช้ผลิตไฟฟ้า 2,476 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต/วัน 



ปริมาณการจัดหาก๊าซของ ปตท. ในประเทศ 

 

ที่มา รายงานแบบ ๕๖-๑ บมจ.ปตท. ปี ๒๕๕๔ 

3,253 



ปริมาณการจัดหาก๊าซของ ปตท. ในประเทศ 

ที่มา รายงานแบบ ๕๖-๑ บมจ.ปตท. ปี ๒๕๕๔ 



รายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ก.พลังงาน ปี 54  

แจ้งไทยผลิตก๊าซได้ 3,577 ล้านลบ.ฟุต/วัน(เพ่ิมขึ้น) 



รายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ก.พลังงาน ปี 54 
แจ้งไทยผลิตก๊าซได้  2,729.8 ล้านลบ.ฟุต/วัน(ลดลง) 

นายทรงภพ พลจันทร์ ให้ข่าวสื่อ
ว่า ปี 54 ไทยผลิตก๊าซได้ 

2,528 ล้านลบ.ฟุต/วัน และปี 
55 ผลิตได้ 3,599 ล้านลบ.

ฟุต/วัน 



การ์ตูนมันบอกว่าเราใช้เยอะ 

ต้องน าเข้า LNG/ด 

ต้องเสยีเงนิน าเข้า  
LNG ปีละแสนล้าน 

แต่การ์ตูนมันไม่บอกเราเรื่องนี้ 

ที่มา: รายงานประจ าป ี2554 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  น.87 



นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บมจ.ปตท. 

 

• ขณะนี้ก าลังด าเนินการขออนุมัติจ่ายเงินประมาณ 
2,400 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้กับคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ จาก
กรณีที่เกิดอุบตัิเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติในแหล่ง
ปลาทองบริเวณอ่าวไทยรั่ว เมื่อวันที่ 25 
มิ.ย.2554 ที่ผ่านมา จนส่งผลให้ก๊าซฯ หายไป
จากระบบ 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งต้องน า
น้ ามนัเตา 30 ล้านลิตรมาป้อนให้กับโรงไฟฟ้า
แทน และเรกูเลเตอร์ระบุว่า ให้ ปตท.ชดใช้ราคา
ส่วนต่างที่ต้องน าน้ ามันเตามาใช้แทนก๊าซฯ ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555  

ปตท.เพิ่งคืนเงิน 2,400 ล้านค่าน  ามันเตาลดค่าเอฟที 



พื นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเชีย(JDA) 

IPT 

EPEC 
TECO 

สะเดา 

แหล่งสิริกิติ์ 
โรงไฟฟ้าลานกระบือ 

แหล่งยาดานา 

แหล่งเยตากุน 

โรงไฟฟ้าน  าพอง 

แหล่งน  าพอง 

ท่าหลวง 

แก่งคอย 

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าระยอง 

โรงแยกก๊าซฯระยอง 

โรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าวังน้อย 

พระนครเหนือ 

แหล่งปลาทอง 

แหล่งเอราวัณ 

แหล่งทานตะวัน 

แหล่งเบญจมาศ 

โรงแยกก๊าซฯขนอม 

โรงไฟฟ้าขนอม 
แหล่งไพลิน 

แหล่งบงกช 

แหล่งอาทิตย์ 

โรงแยกก๊าซฯ TTM 

ทับสะแก 

โรงไฟฟ้าจะนะ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง 

PRP 
ECP ERP 

  JDA- A18 (400) 
  JDA- B17 

GPG 

แหล่งภูฮ่อม 

RPCL GLW 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

โครงสร้างราคาก๊าซ 
ที่ไม่เป็นธรรม 

โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซฯในอนาคต 

แหล่งผลิตก๊าซฯ 

พื นที่การใช้ก๊าซฯ 

ท่อส่งก๊าซฯในอนาคต/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โรงแยกก๊าซฯ 

โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซฯในปัจจุบัน 

ท่อส่งก๊าซฯในอนาคตแต่ยังไม่ชัดเจน 

ท่อส่งก๊าซฯอุตสาหกรรม 

ท่อส่งก๊าซฯปัจจุบัน 

พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ก าหนดให้... 
คณะกรรมการปิโตรเลียม เป็นผู้ท าความตกลง
ราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรกับผู้รับ
สัมปทานปิโตรเลียม 
 
ปัจจุบัน 
ประธาน ก.ปิโตรเลียม คือ ปลัด ก.พลังงาน 
คือ ประธาน บมจ.ปตท 
คือ ประธาน  บมจ.ปตทสผ. ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียมโดยตรงและถือหุ้นอยู่กับผู้รับสัมปทานอ่ืนๆ 
โดยได้รับโบนัสเป็นผลตอบตอบแทน 



0 

 

ก๊าซ 

46% 



พื นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเชีย(JDA) 

IPT 

EPEC 
TECO 

สะเดา 

แหล่งสิริกิติ์ 
โรงไฟฟ้าลานกระบือ 

แหล่งยาดานา 

แหล่งเยตากุน 

โรงไฟฟ้าน  าพอง 

แหล่งน  าพอง 

ท่าหลวง 

แก่งคอย 

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

โรงไฟฟ้าระยอง 

โรงแยกก๊าซฯระยอง 

โรงไฟฟ้าราชบุรี 

โรงไฟฟ้าวังน้อย 

พระนครเหนือ 

แหล่งปลาทอง 

แหล่งเอราวัณ 

แหล่งทานตะวัน 

แหล่งเบญจมาศ 

โรงแยกก๊าซฯขนอม 

โรงไฟฟ้าขนอม 
แหล่งไพลิน 

แหล่งบงกช 

แหล่งอาทิตย์ 

โรงแยกก๊าซฯ TTM 

ทับสะแก 

โรงไฟฟ้าจะนะ 

นิคมอุตสาหกรรม 
แหลมฉบัง 

PRP 
ECP ERP 

  JDA- A18 (400) 
  JDA- B17 

GPG 

แหล่งภูฮ่อม 

RPCL GLW 

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

โครงสร้างราคาก๊าซ 
ที่ไม่เป็นธรรม 

โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซฯในอนาคต 

แหล่งผลิตก๊าซฯ 

พื้นที่การใช้ก๊าซฯ 

ท่อส่งก๊าซฯในอนาคต/อยู่ระหว่างด าเนินการ 

โรงแยกก๊าซฯ 

โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซฯในปัจจุบัน 

ท่อส่งก๊าซฯในอนาคตแต่ยังไม่ชัดเจน 

ท่อส่งก๊าซฯอุตสาหกรรม 

ท่อส่งก๊าซฯปัจจุบัน 

โรงแยกก๊าซของ ปตท. เท่านั น 
ที่ได้ใช้ราคาเฉลี่ยของเนื อก๊าซ

จากอ่าวไทย 

ก๊าซท่ีใช้ในโรงไฟฟ้า และก๊าซ 
NGV จะใช้ราคาเฉลี่ยของเนื อ
ก๊าซจากที่เหลือจากการจ่ายให้โรง
แยกก๊าซ(กากก๊าซ) ก๊าซน าเข้าจาก
สหภาพพม่า ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ 
ในอนาคต ซึ่งจะมีราคาแพงกว่า
ก๊าซจากอ่าวไทยประมาณร้อยละ 

30-40  

 ราคา Gulf Gas 

6-7 บ./กก. 
ราคา Pool Gas 
 10-11 บ./กก. 





ถัง 15 กก. ปตท. ขาย 290 บาท* 
ขึ้น 50 สต./กก./เดือน (0.50 x 15= 7.50) 
(290 + 7.50) = 297.50 บ./ถัง 
ถ้าขึ้นครบ 1 ปี (290+90) = 380 บ./ถัง 
ถ้าขึ้นครบ 2 ปี (290+180) = 470 บ./ถัง 
(*ราคายังไม่รวมค่าส่ง) 
 

ถ้าก๊าซหุงต้มปรับราคา  
ผลจะเป็นอยา่งไร 



ราคาแกส๊รถยนต์ปัจจุบัน  
21.38 บ./กก. (11.56 บ./ลิตร) 

หลังปรับราคาครบ 1 ปี 

ราคาจะ= 35.78 บ./กก. (19.34 บาท/ลิตร) 
+67.35% 

โดยปั้ม LPG จะบวกค่าการตลาดเพิ่ม 

ประมาณ 1.6 บาท/ลิตร  
ราคาขายหน้าปั้มจะประมาณ 21-22 บาทต่อลิตร  
 

ถ้าแก๊ส LPG รถยนต์ปรับราคา  
1.20 บ./กก.ขึ นทุกเดือนผลจะเป็นอย่างไร 

(LPG 1 กก. = 1.85 ลิตร) 



 

รวม 

6.4 
ล้านตัน 

ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



คุณเคยสงสัยไม๊ว่า ต้นทุนก๊าซ LPG ที่มาจาก ก.พลังงาน 
เป็นตัวเลขที่ถกูต้องทั งหมด 

โรงแยกก๊าซ โรงกลั่น น าเข้า 

550 $/ตัน 721 $/ตัน 900 $/ตัน 

17 บาท/กก.  31 บาท/กก.  36 บาท/กก.  

ราคา LPG ปัจจุบันที่ขายให้กับครัวเรือน 
รัฐก าหนดราคาหน้าโรงกลั่นไว้ท่ี 333 $/ตัน.  

ราคาขายปลีก 18.13 บ./กก.= ราคาขายส่ง 14.64 + ค่าการตลาด 3.26 + ภาษีมลูค่าเพิ่ม 0.23 

ที่มาข้อมูลจาก  
กรมธุรกจิพลังงาน  

ก.พลังงาน จ้า 
ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



22% 

55% 

23% 

100% 

เปิดไฟเขียว ให้ประเทศไทยเดินหน้า 
ระวังหน้าผาด้วยนะขอรับ 
เด๋ียวได้ตายกันทั้งประเทศ 

น าเข้า LPG แค่ 22% 
แต่จะขายราคานอก 100% 

เป็นธรรมหรอืเปล่า 



 

การ
ปกปิด 
บิดเบือน
ข้อมูล 

ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



ดูกันชัดๆ แม้แต่การ์ตูนยังหลอก 

การ์ตูนรู้ทันเรื่องพลังงาน 
ท าสัดส่วนของปิโตรเคมี 
น้อยกว่าความเป็นจริง 

ภาพนี้แสดงสัดส่วนของแผนภูมิที่แท้จริง 
จากตัวเลขปริมาณการใช้ LPG  

ในแต่ละกลุ่ม 

ท าไมไม่เท่ากัน ภาพจาก http://www.youtube.com/rootungas 



 



ปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เข้ามาใช้ก๊าซ LPG ที่ตรงไหน ? 

  ปิโตรเคมี 
หลบอยู่ตรงนี้ 

ภาพเดิม 
ของ ก.พลังงาน 

ไม่มีปิโตรเคมอียู่นะ 

ใช้ 2.1 ล้านตัน/ปี 

ครัวเรือนใช ้
2.7  

ล้านตัน/ปี 

รถยนต์ใช้ 
9 แสนตัน/ปี 

โรงงานอ่ืนใช้  
7 แสนตัน/ปี 



 



 



 

ปิโตรเคมี
ใช้ถูก
ที่สุด 

18.13 บ./กก. 

16.20 บ./กก.* 

21.13บ./กก. 

24.86 บ./กก. 

*รมต.พลังงาน กล่าวในที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555 



 



 

กองทุนน  ามัน = เงินอุดหนุนปิโตรเคมี 





 



ผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจพลังงาน 
ถูกกฎหมาย แต่ขาดคุณธรรม? 

ประธานกรรมการ บริษทั ปตท จ ากัด(มหาชน)  
รับเบี ยประชุม+เงินเดือน 529,000 บาท 
โบนัส 2,223,287 บาท  
รวมรับทั งปี 2,753,207 บาท 

ประธานกรรมการบริษัท ปตท. ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) ป ี2554  
รับเบี ยประชุม + เงินเดือน 850,000 บาท 
โบนัส 2,432,517 บาท  
รวมรับทั งปี 3,282,517 บาท 

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั(มหาชน)  
(เพิ่งรับต าแหน่งเมื่อ พ.ย.2554) 
รับเบี ยประชุม + เงินเดือน 80,000 บาท 

กรรมการบริษัท ไออารพ์ีซี จ ากัด (มหาชน)  
(ลาออกเมื่อ 29 มี.ค. 2554) 
รับเบี ยประชุม + เงินเดือน 540,000 บาท 
โบนัส 1,937,888 บาท  
รวมรับทั งปี 2,477,888 บาท 

ณอคุณ  สิทธิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ประธานกรรมการปิโตรเลียม 
•ให้ความเห็นชอบในการให้สัมปทาน ต่อระยะเวลาส ารวจ ต่อระยะเวลา 
 ผลติปิโตรเลียม 
•ท าความตกลงราคาขายก๊าซธรรมชาติในราชอาณาจักรกับผู้รับสัมปทาน 
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
•เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อ
 ครม. 
•ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงาน 
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
•ก าหนดราคาเชื้อเพลิงและอัตราเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
•เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และก ากับการ
 เปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้า Ft 

หน้าที่ราชการ 

ต าแหน่งใน ปตท.และบริษัทลูก 

ปี 
2

 5
 5

 4
 

ที่มา แบบ 56-1 ของแต่ละบริษัท 



เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพลังงาน ต าแหน่งในบริษัทเอกชน (พ.ศ.2555) 

นายคุรุจิต  นาครทรรพ 

รองปลัดก.พลังงาน 

กรรมการบริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจน้ ามนั มีโรงกลั่นน้ ามัน ก าลังการกลั่น 

๑๗๐,๐๐๐ บารเ์รล/วัน ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ
ไทย  ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 
๑๓๓,๓๓๔ บาท  
รวมตลอดปี ๒๕๕๔ ได้รับทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๘ บาท 
 

ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จ ากัด(มหาชน) (RATCH) รับซื้อเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เพื่อผลิตไฟฟ้า 
ได้รับโบนัสของปี ๒๕๕๓ รวม ๒๖๕,๒๐๕ บาท 

รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/


เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพลังงาน ต าแหน่งในบริษัทเอกชน (พ.ศ.2555) 

นายศิริศักดิ ์ วิทยอุดม 

รองปลัดกระทรวง
พลังงาน(อดีต) 

 
 

กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริษัท
ในเครือ ปตท. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีครบวงจร มีโรงกลั่นน้ ามัน ก าลังการกลั่น 
๒๑๕,๐๐๐ บาร์เรล/วัน ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของ
ประเทศไทย เข้าเป็นกรรมการเมื่อ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนถึงสิ้นปี 
๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๔,๖๗๗ บาท 
 

นายทรงภพ  พลจันทร์ 
อธิบดีกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 
 
 

กรรมการบริษัท ปตท เคมิคอล จ ากัด(มหาชน)  บริษัท
ในเครือ ปตท. ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบ
วงจร 
 อธบิดีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ



เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพลังงาน ต าแหน่งในบริษัทเอกชน (พ.ศ.2555) 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

กรรมการบริษัทพทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด
(มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. ด าเนินธุรกิจปิโตร
เคมีและโรงกลั่นน้ ามัน มีก าลังการกลั่นมากที่สุดใน
ประเทศไทย ๒๘๐,๐๐๐ บารเ์รล/วัน  

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุมและเงินเดือน
รวมท้ังสิ้น ๑๖๐,๙๖๘ บาท 
 

นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

กรรมการบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. เป็นผู้รับ
สัมปทานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามันดิบ คอนเดนเสทให้แก่ ปตท. 

ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงินเดือน 
๑,๑๔๓๗๕๐ บาท โบนัส ๒,๖๒๒,๙๕๑ บาท 
รวมรับทั้งสิ้น ๓,๗๖๖,๗๐๑ บาท 
 

ผอ.สนง.นโยบาย 
และแผนพลงังาน 

อธบิดีกรมธุรกิจพลงังาน 



เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงพลังงาน ต าแหน่งในบริษัทเอกชน (พ.ศ.2555) 

นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

(อดีต) 

กรรมการบริษัท ปตท จ ากัด(มหาชน)  
ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงินเดือน 
๗๗๗,๕๐๐ บาท โบนัส ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมรับทั้งสิ้น ๒,๗๗๗,๕๐๐ บาท 

  
ประธานกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด(มหาชน) บริษัทในเครือ ปตท. ที่มีโรง
กลั่นน้ ามันใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของประเทศ
ไทย มีก าลังการกลั่น ๑๒๐,๐๐๐ บาร์เรล/วัน  
ปี ๒๕๕๔ ได้รับเบี้ยประชุม + เงินเดือน 
๖๗๕,๐๐๐ บาท โบนัส ๑,๔๔๗,๕๗๔ บาท 
รวมรับทั้งสิ้น ๒,๑๒๒,๕๗๔ บาท 
 


