
ข้อมูลก๊าซและน ้ามันดิบ 
ในประเทศไทย 

 
น้าเสนอโดย ม.ล.กรกสิวัฒน ์เกษมศรี  

 



 

ซาอุดิอาราเบีย 



อ่าวเปอร์เซยี 



 

http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Oil_and_Oil_Facilities_sm.jpg 
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การขุดน ้ามันในป่าอะเมซอน 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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การขุดน ้ามันในป่าอะเมซอน 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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กลุม่โอเปก เวเนซูเอลา่ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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กลุ่มโอเปก เอควาดอ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


ก๊าซและน ้ามันดิบ 
เกิดได้อย่างไร 

 



ซากพืชและสัตว์กลายเป็น 
ก๊าซธรรมชาติและน ้ามันดิบ 
เกิดจากขบวนการย่อยสลาย   

ไขมัน โปรตีน และ คาร์โบรไฮเดรด  
ด้วยจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีอากาศ 



 

http://www.chemistryland.com/ElementarySchool/BuildingBlocks/BuildingOrganic.htm 

องค์ประกอบของสารอินทรีย์ 
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องค์ประกอบทางเคมีของ ไฮโดรคาร์บอน 

CH4 มีเทน 

C2H6 อีเทน 

C3H8 โพรเพน 

C4H10 บิวเทน 

C5H12   เพนเทน 

C3H8 โพรเพน 

C4H10   บิวเทน 

C5H12   เพนเทน 

C6H14   เฮกเซน 

C7H16   เฮปเทน 

C3H8 โพรเพน 

C4H10   บิวเทน 

C5H12   เพนเทน 

C6H14   เฮกเซน 

C7H16   เฮปเทน 

C8H18   อ๊อกเทน 

C9H20   โนเนน 

C10H22  เดคเคน 

*** 

*** 

ก๊าซธรรมชาติ 

คอนเดนเสต น ้ามันดิบ 

หัวกะทิน ้ามันดิบ 
ที่คนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png




กลุ่มโอเปค (อังกฤษ: Organization of Petroleum Exporting Countries-OPEC) ได้ถือก ำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2503 มีสมำชิกก่อต้ัง 5 ประเทศอัน
ประกอบด้วย ประเทศซำอุดีอำระเบีย ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่ำน ประเทศคูเวต และ ประเทศเวเนซุเอลำ โดยมีส ำนักงำนใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปัจจุบัน 
กลุ่มโอเปคมีสมำชิกเพิ่มเติมอีก 7 ประเทศ คือ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ประเทศกำตำร์ ประเทศไนจีเรีย ประเทศแอลจีเรีย ประเทศลิเบีย ประเทศอินโดนีเซีย (ต่อมำถอน
ตัวในปี ค.ศ.1994) ประเทศกำบอง (ต่อมำถอนตัวในปี ค.ศ.2008) ประเทศเอกวำดอร์ (เคยเป็นสมำชิกในปี ค.ศ. 1973 แล้วถอนตัวไป ปัจจุบันกลับมำในปี 2007) และ
ล่ำสุดประเทศแองโกลำรวมเป็น 14 ประเทศและได้ย้ำยส ำนักงำนใหญ่ไปที่เวียนนำ ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2508 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2503
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2508




 

16 

แอ่งสะสมก๊าซ
และน ้ามันดิบ
จ้านวนมาก 
ในทุกภูมิภาค 

ข้อมูล กระทรวงพลังงานเผยแพร่ 
นักลงทุนต่างชาติในการให้สัมปทาน 
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แอ่งสะสมก๊าซ
และน ้ามันดิบ
จ้านวนมาก 
ในทุกภูมิภาค 

ข้อมูล กระทรวงพลังงานเผยแพร่ 
นักลงทุนต่างชาติในการให้สัมปทาน 



 

ประเทศไทยใครว่าไม่มีน ้ามันดิบ? 



ผลผลิตก๊าซและน ้ามันดบิ เทียบเท่าน ้ามันดบิ เทียบเท่าน ้ามันดบิ เทียบเท่าน ้ามันดบิ

4 อันดบัแรกของไทย (บาร์เรล/วัน) (ลิตร/วัน) (ลิตร/ปี)

บนบก สริกิิติ+์อื่นๆ(ก ำแพงเพชร) 33,887          5,421,920      1,979,000,800      

  นำสนุ่นตะวันออก+บอ่รงัเหนือ(เพชรบรูณ์) 1,617            258,720         94,432,800          

  แอล 53 เอ(สพุรรณบรุ)ี 1,554            248,640         90,753,600          

  ฝำง(เชยีงใหม่) 1,037            165,920         60,560,800          

ในทะเล บงกช 176,880         28,300,800     10,329,792,000    

  ปลำทอง 2 62,792          10,046,720     3,667,052,800      

เอรำวัณ 57,003          9,120,480      3,328,975,200      

  อำทิตย์ 55,315          8,850,400      3,230,396,000      

ไทยมีก๊าซและน ้ามันดิบทั งบนบกและในทะเล 

ข้อมูล กระทรวงพลังงาน 
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ลานกระบือ ก้าแพงเพชร 

 
2 พันล้านลิตรต่อปี 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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ภูห่อม อุดรธานี 

ภูห่อม + น ้าพอง 1 พนัล้านลิตรต่อปี 
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แท่นขุดเจาะก๊าวและน ้ามันในอ่าวไทย 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=438054&page=9 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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แหล่งบงกช 1 หมื่นล้านลิตรต่อปี 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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แหล่งปลาทอง2 
3.7 พันล้านลิตรต่อปี 

http://mpckr.blogspot.com/2011/01/chevro
n-working-to-speed-completion-of.html 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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แหล่งเอราวัณ 3.3 พันล้านลิตรต่อปี 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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แหล่งอาทิตย์ 3.2 พันล้านลิตรต่อปี 

http://www.offshore-
technology.com/projects/arth
it-field/arthit-field1.html 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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เอกสารกระทรวงพลังงาน
แสดงแปลงสัมปทาน 

ส้ารวจกา๊ซและน ้ามันดบิโดย
ภาคอีสานเป็นพื นทีห่ลัก 



 



ตัวเลขโดยประมาณ 

นายทรงภพ พลจันทร ์รักษาการอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

โดย ASTVผู้จัดกำรออนไลน์ 10 มกรำคม 2554 07:51 น. 
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ผังประเทศไทย 
พ.ศ. 2600 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


35 

http://www.gregcroft.com/thailand.ivnu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


การส้ารวจก๊าซและน ้ามันดิบ 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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การสา้รวจแหลง่น ้ามัน 
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การสา้รวจแหลง่น ้ามัน 



พบบ่อน ้ามัน กลางทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 ส ำรวจพบบ่อน  ำมัน กลำงทุ่งกลุำร้องไห้ ชำวบ้ำนแบ่ง2 
ฝ่ำยหนุน -ค้ำน ขุดเจำะน  ำมัน หวั่นกระทบพื นที่ปลูกข้ำวหอม
มะลิคุณภำพดีที่สุดของโลก  

 สัมปทำนเจำะส ำรวจปิโตรเลียมบนบก หมำยเลข L 31/50 

ซึ่งครอบคลุมพื นที่ จงัหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บรุีรัมย์ 
และ สุรินทร ์พื นที่รวม 3,960 ตำรำงกิโลเมตร  
 
มกรำคม 11, 2012 :: 19:01:54  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


ปริมำณปิโตรเลียมและรำยได้ของรัฐ 



Table: Production of Marketed Natural Gas (Billion Cubic Feet) 
 -  400.00  800.00  1,200.00

Thailand 24

Nigeria 25

Venezuela 26

Oman 27

Libya 28

Bangladesh 29

Ukraine 30

Azerbaijan 31

Brazil 32

Bolivia 33

Germany 34

 -  400.00  800.00  1,200.00

Colombia 35

Burma (Myanmar) 36

Bahrain 37

Brunei 38

Kuwait 39

Romania 40

Syria 41

Kazakhstan 42

Vietnam 43

Iraq 44

ไทยผลิตก๊าซธรรมชาติไดม้ากกวา่  
ไนจีเรีย เวเนซูเอล่า โอมาน ลิเบีย 
ยูเคลนโบลิเวีย บาห์เรน บรูไน คูเวต 
ซีเรีย คาซักสถาน และ อิรัค  
ซึ่งเป็นประเทศที่ข้ึนชื่อด้านพลังงาน 

ข้อมูล หน่วยงานพลังงานรัฐบาลสหรัฐฯ 





ปี

บารเ์รลตอ่วัน ลิตรตอ่วัน ลิตรตอ่ปี

2550 652,024 103,671,837 37,840,220,469

2551 713311 113,416,504 41,397,023,919

2552 759,397 120,744,148 44,071,613,965

2553 854,120 135,805,014 49,568,830,030

2554 848,654 134,935,920 49,251,610,932

ม.ค.-55 895,820 142,435,380

ข้อมูลจำกกระทรวงพลังงำน 

หมำยเหตุ ข้อมูลปี 2555 จำกกรมเชื อเพลิงธรรมชำติจะต่ำงจำกส ำนักนักนโยบำยและแผนประมำณ  1 แสนบำร์เรล 

ปิโตรเลียมทุกชนิดจากแผ่นดนิไทย

ประเทศไทยไม่มีปิโตรเลยีมจริงหรือ? 

แหล่ง JDA ไทย-มาเลเซีย 
อีก 140,000 บาร์เรลต่อวัน 22 ล้านลิตร 



 



มูลค่ำ 

เข้ำรัฐ 

http://www.dmf.go.th/index.php?act=service ค่าภาคหลวง ก๊าซธรรมชาติ รายงาน หน้า 80 



ผลประโยชน์ที่รัฐได้ พม่า กัมพูชา ไทย

ค่ำภำคหลวง ž 10% ž 12.5% ž  5-15% 

ส่วนแบง่ก ำไร ž Oil 50-80% ž Oil 40-60% ž ไม่เก็บ

ž Gas 45-60% ž Gas 35% ž ไม่เก็บ

ภำษีจำกก ำไร ž 30% ž 30% ž 50%

ไทยได้สว่นแบ่งผลประโยชน์ปิโตรเลียม 
ต่้ากว่าพม่าและเขมร 

ข้อมูล กระทรวงพลังงาน 



 





รัฐได ้ เอกชนได้ 



รัฐได ้ เอกชนได ้



โบลิเวีย 
 
คาซัคสถาน 
 
อาบูดาบ ี
 
 
รัสเซยี 

ส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในต่างประเทศ 

82% ของรำยไดจ้ำกก๊ำซธรรมชำติ 
 
80% ของปริมำณน  ำมันที่ขดุเจำะได ้
 
แบ่งก ำไรให้บริษัทขดุเจำะไม่เกิน 
$1 ต่อบารเ์รล 
 
90% ของรำยไดใ้นสว่นที่รำคำน  ำมัน 
สงูกว่ำ $25 ต่อบำรเ์รล 

อัตรำกำรจดัเก็บ 

ที่มำ : http://www.ualberta.ca/PARKLAND/research/perspectives/EgySuperPower07OpEd.htm 

ผลติก๊ำซและน  ำมันอันดับ 33 และ 61 ของโลก 



 
• มูลค่าการขายปิโตรเลียม (2524-2552)   2,628,647.50  ล้านบาท 
   - ก๊าซธรรมชาต ิ    1,326,767.03  ล้านบาท 
  - ปิโตรเลียมเหลว     489,220.74  ล้านบาท 
  - น ้ามันดิบ      812,659.73  ล้านบาท 
• ค่าภาคหลวง (2524-2552)     329,729.26  ล้านบาท 

           (12.54%) 
• ภาษีเงินได้ (2528-2551)     429,212.28  ล้านบาท 

           (16.32%) 
• ค่าภาคหลวง + ภาษีเงินได ้     758,941.57  ล้านบาท 
  

ส่วนแบ่งที่รัฐได้จากทรัพยากรปิโตรเลียม   28.87% 
ที่มา กระทรวงพลังงาน 



 



 

ค่ำใช้จ่ำยกำรเจำะน  ำมัน 8 เหรียญต่อบำร์เรล หรือ 1.60 บำทต่อลิตร 



http://phx.corporate-
ir.net/phoenix.zhtml?c=101801&p=irol-

presentations 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=101801&p=irol-newsArticle&ID=1647549&highlight= 



สัดส่วน

หน่อยธรุกิจก๊ำซธรรมชำติ 46,992 ลำ้นบำท 30%

ธรุกิจส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม 84,480 ลำ้นบำท 54%

หน่อยธรุกิจน  ำมัน 10,781 ลำ้นบำท 7%

กำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 3,290   ลำ้นบำท 2%

ธรุกิจปิโตรเคมี 2,894   ลำ้นบำท 2%

ธรุกิจถ่ำนหนิ 7,204   ลำ้นบำท 5%

จากแบบฟอร์ม 56-1 ของ ปตท.ปี 2554 หนา้ 302-303

ก ำไรกอ่นดอกเบี ยและภำษี(EBIT)

เป็นปีที่ ปตท.แจ้งว่ำยอดขำยลดลงเพรำะน  ำท่วมใหญ่ 
และขำดทุนจำก NGV 4 หมื่นล้ำน 



การให้สัมปทานไปถูกๆ 
ผลประโยชน์จงึตกแก่บริษัท

พลังงานย่างมหาศาล 
แต่คนไทยตอ้งใชน้ ้ามันและกา๊ซ
แพงกว่าประเทศสหรัฐฯและ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

น ้ามันแพง สาเหตุที่ 1 



น ้ามันดิบไทย 
 

หายไปไหน? 
 



 

http://www.skyscrapercity.co
m/showthread.php?t=438054
&page=9 

ภาพจากอ่าวไทย 



มูลค่ำส่งออกพลังงำนของไทย 2550-2551  

ที่มา: ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย, กระทรวงพาณิชย ์

ล้านดอลลาร ์สหรัฐฯ 2550 2551 

น ้ามันส้าเร็จรปู 4,097 7,913 

น ้ามันดิบ 1,188 1,742 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 149 18 

รวมส่งออกพลังงาน  5,434 9,673 

ยางพารา 5,640 6,792 

ข้าว 3,467 6,204 

ไทยส่งออกน ้ามันดิบตั งแต่ปี 2543 



http://www.census.gov/foreign-trade/ 
statistics/product/enduse/imports/c5490.html 

ข้อมูล หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ 

ข้อมูลจากกระทรวงพาณชิย์ สหรฐัฯ 



http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/ 
current_press_release/exh3s.txt 



ไทยส่งออกน ้ามันดิบ 300 ล้านลิตร 
ในเดือน ก.พ.55 

ปริมาณ
ราคา

(ดอลลาร์)

-1) เบญจมาศ ส่งออกน ้ามันดบิ 677,528 122

-2) เบญจมาศเหนือ ส่งออกน ้ามันดบิ 16,178 122

-3) จามจุรีเหนือ ส่งออกน ้ามันดบิ 17,778 123

-4) มะลิวัลย์ ส่งออกน ้ามันดบิ 114,710 122

-5) ลันตา ส่งออกน ้ามันดบิ 140,800 122

-6) บัวหลวง ส่งออกน ้ามันดบิ 308,145 117

-7) สงขลา ส่งออกน ้ามันดบิ 240,292 116

-8) SongKhla D ส่งออกน ้ามันดบิ 348,288 116

รวมส่งออกน า้มันดบิ 1,863,719 บาร์เรล

http://www.dmf.go.th/service/saleValueReport.php?m=2&y=2012&ln=th 

ที่มำ กระทรวงพลังงำน 
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น ้ามันจากอ่าวไทย 
คุณภาพดีที่สุดในโลก 

 ทาปีส คอื แหล่งน ้ามันในอ่าวไทย 
 Malaysia's Tapis, the most expensive oil 

benchmark in the world, may appreciate 
further relative to Brent and West Texas 
Intermediate crudes because of demand 
for low-sulfur grades to produce diesel 
and gasoline in Asia. 

   

 Tapis has averaged $5.76 a barrel more 
than Brent this year, compared with $3.54 
in all of 2006 

 Commonwealth Bank of Australia analysts                                        

Tobin Gorey and David Moore said in a June 14, 2007 report  

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=aQ6JH.w5UlNY&refer=energy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
http://search.bloomberg.com/search?q=Tobin+Gorey&site=wnews&client=wnews&proxystylesheet=wnews&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&filter=p&getfields=wnnis&sort=date:D:S:d1
http://search.bloomberg.com/search?q=David+Moore&site=wnews&client=wnews&proxystylesheet=wnews&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&oe=UTF-8&filter=p&getfields=wnnis&sort=date:D:S:d1


 

http://www.aip.com.au/pricing/marketwatch.htm 

น  ำมันดิบอ่ำวไทยดีที่สุดในโลก 

น  ำมันดิบทะเลเหนือ อังกฤษ 



การส่งออกน ้ามันดิบ 
ทั งที่ขาดแคลนท้าให้ต้องน้าเข้า 
ทั งน ้ามันดิบ และ ก๊าซหุงต้ม 

มากกว่าที่ควรเป็น 

น ้ามันแพง สาเหตุที่ 2 



นโยบำยก ำหนดรำคำน  ำมัน 



สหรัฐอเมริกา 
วอชิงตัน ดีซี 33.60 
นิวยอร์ค 33.53 
อริโซนา 31.48 
เท็กซัส 30.92 
โอคลาโฮมา 29.36 

ราคาน ้ามันเบนซิน ไทย – สหรัฐฯ 
หน่วย : บาท / ลิตร 

43.85 
ราคาเบนซิน 91  ณ วันที่  19 /04/55    



 



 

ราคาน้้ามันดิบตลาดโลกไม่แพงอย่างที่คิด 

19.87 บาทต่อลิตร 

ที่มา Apex  10 เมย 2555 

ปี 2551 

ปี 2555 



 

ส่วนต่างราคา น้้ามันดิบกับราคาน้า้มันส้าเร็จรูป กว้างขึ้นจากการผูกขาดโรงกลั่น 

ที่มา Apex  10 เมย 2555 

น ้ามันดิบ 

น ้ามันเบซิน 



 

ที่มา Apex  10 เมย 2555 

ส่วนต่างราคาน ้ามันดิบกับราคาน ้ามันส้าเร็จรูปกวา้งขึ น 

จาก 5 บาทในปี 2540 กลายเป็น 23 บาทต่อลติร ในปี 2555 



ความผิดปกติของราคาน ้ามันไทย 

2551

เวสตเ์ท็กซัส เวสตเ์ท็กซัส เบรนท์ 

ราคาน ้ามันดบิ(เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล) 145 105 120

อัตราแลกเปล่ียน 33 30.5 30.5

ตน้ทุนน ้ามันดบิ(บาท/ลิตร) 30.09 20.14 23.02

ราคาเบนซิน 91 42.5 42.58 42.58

2555

มีนาคม 2555 
ข้อมูล 1) Oil-Price.net  
         2) tradingeconomics.com  
         3) กระทรวงพลังงำน  



พ.ศ. 2554 บริษัทพลังงานก้าไรเพิ่มขึ นอย่างมาก 
ขณะที่ยอดขายลดลงเนื่องจากน ้าท่วมใหญ่ 



การใช้เบนซินและดีเซล (ล้านลิตร/วัน) 
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1 2 3 4 5 6 7 82554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 

ที่มา กระทรวงพลังงาน 



การครอบงา้ธุรกจิการกลั่น 
ท้าใหบ้ริษัทพลงังานขนาดใหญ่มี

อ้านาจเหนอืตลาด 
สามารถก้าหนดค่าการตลาดได้สงู
กว่าทีค่วรจาก 1-1.50 บาทต่อลิตร 

เป็น 2-12 บาทต่อลิตร 

น ้ามันแพง สาเหตุที่ 3 
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ปตทโกลบอลฯ        280,000 48.91 %

ไทยออยล์        275,000 49.10 %

ไออาร์พีซี        215,000 38.51 %

เอสพีอาร์ซี        150,000 36.00 %

บางจาก        120,000 27.22 %

รวม 1,040,000  

เอสโซ่        177,000

โรงกล่ันเคลือ ปตท

โรงกล่ันคู่แข่ง

ปตทถือหุ้น

ปตท ควบคุมตลาดการกลั่นน ้ามันได้อย่างเบ็ดเสรจ็ 

บาร์เรลต่อวัน 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png
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ปริมาณการบรโิภคน า้มันเบนซิน 95  
(ล้านลิตร) 

ค่าการตลาดของน า้มันเบนซนิ 95 
บาท/ลิตร 

0

50

100

150

200

250

ม.ค.-48 ก.ค.-48 ม.ค.-49 ก.ค.-49 ม.ค.-50 ก.ค.-50 ม.ค.-51 ก.ค.-51 ม.ค.-52 ก.ค.-52

-2

0

2

4

6

8

ปริมาณการบริโภคน ้ามันเบนซิน 95 (ล้านลิตร) ค่าการตลาดของน ้ามันเบนซิน 95 (บาท/ลิตร)

ปตท เข้าซื อหุ้นของ TPI

13 ธ.ค. 2548
ปตท เข้าซื อกิจการของ JET

28 มิ.ย. 2550

Petronas เข้าซื อ

กิจการของ Q8

25 ธ.ค. 2547

ที่มำ : ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

ปัจจุบัน 
6-8 

บาท/ลิตร 

ควำมต้องกำรใชล้ดลง แต่ค่ำกำรตลำดกลับเพิม่ขึ น 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


ก้าหนดราคาขายคนไทย 
แพงกว่าส่งออก 

น ้ามันแพง สาเหตุที่ 4 



http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-bin/result69c.php?comp_id=0973 



ราคาหน้า 
โรงกลัน่ไทย 

ราคาFOBสงิคโปร ์

ค่ำปรับปรุงคุณภำพ ค่ำขนส่ง ค่ำประกันภยั 

โครงสร้างราคาน ้ามันของไทย  
ขายคนไทยแพงกว่าขายต่างชาติ 

ราคาหน้า 
โรงกลัน่ไทย 

ราคาFOBสงิคโปร ์

ค่ำปรับปรุงคุณภำพ ค่ำขนส่ง ค่ำประกันภยั 

Import Parity Price ขายคนไทย 

Export Parity Price ขายตา่งชาต ิ

ถ้าชาวนาไทยขายขา้วได้ด้วยสูตรราคาน้าเข้าจากสิงคโปร์ 
เช่นนี  อะไรจะเกิดขึ น!!! 



เก็บเงินเข้ากองทนุน ้ามันเพื่อ 
อุ้มราคาก๊าซหงุตม้ให้ธรุกิจ 

    ปิโตรเคม ี

น ้ามันแพง สาเหตุที่ 5 



นโยบำยก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG 





Thursday, May 7, 1998 Published at 18:25 GMT 19:25 UK 
The Queen: going green 
   
 
                  
 
 
 
 
 

The Queen Elizabeth II's Rolls-Royce Phantom VI has 
now been converted to gas.   
“The Queen took her first ride in a black cab as she supported the 
campaign for a cleaner environment. The four cars in the royal fleet to 
be converted are the newest of the Rolls-Royces, the two Daimlers, 
a Rover 400. LPG is cheaper and cleaner fuel than petrol.” 

อังกฤษส่งเสริม LPG ในยานยนต์ 

http://www.bbc.co.uk/


Tuesday, 15 August 2006  

• Howard announced a cash grant of  

• 1,000 dollars toward the purchase of new, 
factory fitted LPG vehicles.  

• The government would also contribute  

• 2,000 dollars toward the cost of converting 
vehicles to use LPG.  
 

• "This is a difficult time for Australians faced with high petrol prices and it 

is only appropriate that the benefits which accrue to Australia from our 
substantial resource base flow through beyond a narrow part of our 

society,"  

ออสเตรเลียส่งเสริม LPG ในยานยนต ์

http://enviro.org.au/index.asp
http://images3.wikia.nocookie.net/zelda/images/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/800px-Flag_of_Australia.svg.png


 – ส่งเสริมกำรใช้ LPG ในรถแท็กซี่ และรถประจ ำ
ทำงขนำดเล็กตั งแต่ปี 1999 และโครงกำรได้แล้วเสร็จใน
ปี 2003  

 – รถแท็กซี่ทั งหมด ได้เปลี่ยนมำใช้ LPG แทน

น  ำมันดีเซล และมีรถประจ ำทำงขนำดเล็ก 2,500 คันที่ใช ้
LPG 

ฮ่องกง ส่งเสริม 
LPG ใน TAXI 



http://wiztem.en.made-in-china.com/product-group/MbemyUJlsGcn/LPG-Motor-Scooter-catalog-1.html 



http://www1.eere.energy.gov/cleancities/pdfs/propanepaper09_final.pdf 





http://www.afdc.energy.gov/afdc/pdfs/46996.pdf 



3 Countries 
3.1 Algeria 
3.2 Australia 
3.3 Belgium 
3.4 Bulgaria 
3.5 Canada 
3.6 China 
3.7 Croatia 
3.8 Czech Republic 
3.9 Denmark 
3.10 France 
3.11 Hong Kong 
3.12 Italy 
3.13 Malta 
3.14 Japan 
3.15 Netherlands 
3.16 Poland 
3.17 Russia 
3.18 Turkey 
3.19 United Kingdom 
3.20 United States http://en.wikipedia.org/wiki/Autogas 

“Autogas is the common name for LPG” 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Autogas_station.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Autogas 

4.379 5.687 

2.112 

1.770 
1.491 

1.235 

0.776 

เกาหลีใต้ 

ตุรกี 

โปแลนด ์

ญี่ปุ่น ออส 
เตรเลีย 

ไทย 

อื่นๆ 

ล้านตันต่อปี 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/2008_autogas_consumption.jpg


ท้าไมกระทรวงพลังงาน 
อยากให้คนไทย 

ใช้ก๊าซ NGV แทน LPG ? 



ผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม 4 ประเภท 

ที่มา กระทรวงพลังงาน 

ตัน 

ผูใ้ช้ 4 ประเภท 2549 2554 การใช้เพ่ิมขึ น

ครัวเรือน 1,721,176 2,656,215 935,039

ยานยนต์  458,724 919,872 461,148

อุตสาหกรรมทัว่ไป       520,714 717,660 196,946

ธุรกิจปิโตรเคมี       817,023 2,413,433 1,596,410

ตลอด 6 ปี ธุรกิจปิโตรเคมีใช้ก๊ำซหุงต้ม(LPG)เพิ่มขึ นสูงที่สุด 



 

ที่มา  ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 



 

ธุรกิจปิโตรเคมีซื อก๊ำซหงุต้มถูกกว่ำประชำชนเสมอ 



ปัญหาการบริหาร หรือ ตั งใจ??? 

3,800 ล้าน ลบ.ฟุต 

2,500 ล.ลบ.ฟุต 

1,300 ล.ลบ.ฟตุ 

แยกเป็น 

LPGและ

อื่นๆ 

NGVและ 

ผลิตไฟฟ้า 

มีเทน 



การใช้และการจดัหา LPG ปี 2554 

2,656,215 

919,872 

2,413,433 

717,660 

16,149 

3,507,561 

1,991,770 

1,437,024 

การใช้ การจดัหา
ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม 

และสง่ออก 

ก๊าซจากโรงแยกก๊าซเพียงพอต่อภาคประชาชนโดยไม่ต้องน้าเข้า 



 

ธุรกิจปิโตรเคมีซื อก๊ำซหงุต้มถูกกว่ำประชำชนเสมอ 

ส่วนต่างระหว่าง
ราคาน้าเข้ากับ
ราคาวัตถุดิบปิ
โตรเคมี รัฐใช้
เงินกองทุน
น้้ามันซึ่งเป็น
ของประชาชน
ไปจ่าย 



นี่คือสาเหตุหลัก 
ที่ต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน ้ามัน 
ในการน้าเข้า LPG เพื่อรองรับ

การขยายตวัของ 

ธุรกิจปิโตรเคมี 



  
 
 1. การก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ นอย่างมากของ  
  ธุรกิจปโิตรเคมี ซึ่งเป็นลกูของบรษิัทพลงังาน 
 2. ธุรกิจปิโตรเคมี ซื อก๊าซหุงต้มถูกกว่า 
  ประชาชน 
 3.ไทยมกี๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อการผลิต 
  ก๊าซหุงต้ม แต่การผกูขาดท่อก๊าซ ซึง่คอืเส้น  
  เลือดใหญ่ด้านพลังงาน ท้าให้โรงแยกก๊าซถูก 
  ผูกขาดไปด้วย 

 4. กระทรวงพลังงานน้าเงินกองทุนน ้ามนั  
  ของประชาชนไปอุดหนุน LPG ให้ภาคปิโตรเคมี  
  ส่งผลให้น ้ามันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 

   

สรุปปัญหา ก๊าซหุงต้ม 



ปัญหาก๊าซ NGV 
ในประเทศไทย 

 
น ้ามันใช้ราคาอิงสิงคโปร์  

บวกต้นทุนเทียมเหมือนน ้าเข้าจากสิงคโปร์ 
 

แต่ NGV ให้ใช้ราคา 
ต้นทุน(เทียม)ทีแ่ท้จริง ??? 



  

ต้นทนุที่แทจ้ริง อาจมีการทุจริต? 
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ราคาก๊าซธรรมชาติ NGV 

ไทย สหรัฐฯ 

15.50 2.61 

บาท/กก. 

ที่มา NYMEX NATURAL GAS PRICE 

เป็นราคาที่กระทรวงพลังงาน
ประกาศใช้ ก้าลังทยอยขึ้นไปสู่จุดนี ้

เป็นราคาขายสง่ 

มีนาคม 2555 

ราคาเฉพาะเนื อก๊าซ 
สูงกว่าสหรัฐฯมาก 

8.39 



 ราคาต่อ 1 ล้านบีทียู หรือ 27.8 กิโลกรัม 



ต้นทุนสถานีบริการ NGV  
ปตท. เทียบเอกชนรายอื่น 

(บาทตอ่กิโลกรัม)

ปตท เอกชน ปตท.แพงกว่า

สถำนีแม่ 1.6557 0.9927 67%

สถำนีลกู 3.1048 1.7581 77%

สถำนีบนแนวทอ่ 2.4716 1.8381 34%

ที่มา: สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



ก้าหนดมาตรฐาน NGV ต่างจากสากล 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือ เพื่อเพิ่มก้าไร? 

ก.พลงังำนออกประกำศให้ผู้ค้ำพลังงำนเติมคำร์บอนไดอ๊อกไซเพิ่มในกำ๊ซเอน็จีวีซึ่งขัดกบัหลักสำกล 

โดยแจ้งประชำชนว่ำเพื่อปรับปรุงคุณภำพไม่ต่ำงจำกกำรเอำกรวดปนไปกับข้ำวสำรแล้วขำยประชำชน 

กระทรวง ตำ่งจำก

พลังาน สำกล

18% คำรบ์อนได 

อ๊อกไซ

(ไมเ่กนิ) สงูกว่ำสำกล

18%+1% สิง่ที่ไม่ใหพ้ลงั 

(ไมเ่กนิ) งำนสงูกว่ำสำกล

37-42 คำ่ควำมรอ้น

ต่ ำกว่ำสำกล

ที่มา การวิเคราะห์ส่วนประกอบทีแ่ปรผันของก๊าซธรรมชาติส้าหรับรถยนต์ในประเทศไทย โดย ม.พระจอมเกล้าธนบุรี  



   ปัญหา NGV  

 1.ราคาเนื อก๊าซแพงกว่าตลาดโลก 

 2. ราคาสร้างสถานีของ ปตท. สูงกวา่เอกชนราย 

  ย่อยอยา่งมาก 

 3. การเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สงูกว่า 

  มาตราฐานสากล โดยเอา CO2 จากขบวนการแยกก๊าซ 

  ที่ต้องกา้จัดมาอัดใส่ถัง NGV เป็นการหาก้าไรที่ขาด 

  จริยธรรมเอาเปรียบผู้บริโภค ท้าลายสิ่งแวดล้อม และ  

  รถต้องเติมก๊าซบ่อยขึ น เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 



ทุนครอบง ำสื่อหรือไม่? 



ทุนครอบง ำสื่อหรือไม่? 



ทุนครอบง ำสื่อหรือไม่? 



 “เรำเป็นประเทศเดียวในละตินอเมริกำ หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำเป็น
ประเทศเดียวในโลกที่ไม่ได้บริหำรจัดกำรแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติของเรำเอง” 
ประธำนำธิบดี เฟอร์นำนเดซ กล่ำว 

 ผู้น ำอำร์เจนตินำย้ ำด้วยว่ำขอ้เสนอที่ให้ภำครัฐเข้ำไปถือหุ้นใหญ่ใน
วำยพีเอฟนัน้ ไม่ใช่เป็นกำรสร้ำงลัทธิทีท่ ำให้รัฐครอบครองประเทศ แต่เป็นกำร
กู้คืนอธิปไตยของประเทศต่ำงหำก 
 

18 เมษำยน 2555 เวลำ 10:37 น. |โพสทูเดย์ออนไลน์ 

อาร์เจนฯลุยยึดคืนบริษัทน ้ามันแห่งชาติ 

http://m.posttoday.com/article.php?id=149013&channel_id=11000 



 ประธำนำธิบดีเคิร์ชเนอร์ อ้ำงว่ำ กำรด ำเนินกำรของรัฐบำลอำร์เจนติ
น่ำครั้งมีควำมชอบธรรมเนื่องจำกอำร์เจนติน่ำก ำลงัเผชิญปัญหำค่ำใช้จ่ำย
มหำศำลจำกกำรน ำเข้ำน้ ำมัน 

 กำรบงัคับซื้อคืนบริษัทน้ ำมนั วำยพีเอฟ อำจเป็นตัวอย่ำงให้เกิดกำรยดึ
ครองธุรกิจกลับไปเป็นสมบตัิของชำติในภูมิภำค หลังจำกโบลิเวยีได้ประกำศ
เมื่อไม่นำนมำนี้ว่ำ ก ำลังจะเอำบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ำที่สเปนถือหุ้นใหญ่ 
กลับมำด ำเนนิกำรเองเช่นกนั 
 
  

วันอังคำรที่ 8 พฤษภำคม 2555  

อาร์เจนติน่ายึดบริษัทน ้ามัน 
ที่สเปนถือหุ้นใหญ่แล้ว 

http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=631096 



ชมคลิป  
Youtube  

Bolivia Model  
ที่กระทรวงพลังงานไมอ่ยากดู 



END 



นโยบำย Flex Feul Car  
และ เอทำนอล 



Brazil has ethanol 
fuel available 
throughout the 
country. Shown here 
a typical Petrobras 
gas station at São 
Paulo with dual fuel 
service, marked A for 
alcohol (ethanol) and 
G for gasoline http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil 

Ethanol fuel in Brazil 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Sao_Paulo_ethanol_pump_04_2008_74_zoom.jpg


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Six_full_flex-fuel_Brazilian_automobiles_09_2008.jpg


This Ethanol E100-ready Audi 2010 A5  
was prepared for the Challenge Bibendum 

• Engine 2.0 TFSI  177 Hp 
• Manual 6-gear quattro transmission 
• 0-100 kilometers per hour in 6.9 seconds 
• Top speed: 236 km/h 

http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A5 



ปัญหำรำคำน  ำมัน 



UNIT : BATH/LITRE EX-REFIN. TAX M. TAX OIL CONSV. WHOLESALE VAT WS&VAT MARKETING VAT RETAIL

(AVG) B./LITRE B./LITRE FUND FUND PRICE(WS) MARGIN

ULG 95R ; UNL 25.2273 7.0000 0.7000 4.0000 0.25 37.1773 2.6024 39.7797 6.1872 0.4331 46.40

ULG 91R ; UNL 24.7341 7.0000 0.7000 4.0000 0.25 36.6841 2.5679 39.2520 2.9888 0.2092 42.45

GASOHOL95 E10 24.9251 6.3000 0.6300 2.2000 0.25 34.3051 2.4014 36.7064 2.1716 0.1520 39.03

GASOHOL91 24.6577 6.3000 0.6300 0.6000 0.25 32.4377 2.2706 34.7083 2.4035 0.1682 37.28

GASOHOL95 E20 24.5365 5.6000 0.5600 -0.8000 0.25 30.1465 2.1103 32.2568 3.7600 0.2632 36.28

GASOHOL95 E85 21.1581 1.0500 0.1050 -12.6000 0.25 9.9631 0.6974 10.6605 11.7005 0.8190 23.18

H-DIESEL(0.035%S) 25.9713 0.0050 0.0005 0.6000 0.25 26.8268 1.8779 28.7046 1.9863 0.1390 30.83

FO 600 (1) 2%S 21.3947 1.2662 0.1266 0.0600 0.07 22.9175 1.6042 24.5218

FO 1500 (2) 2%S 22.7193 1.1850 0.1185 0.0600 0.07 24.1528 1.6907 25.8435  

USD/Barrel บาทต่อลิตร ต้นทุน Brent ต้นทุน WTI

ค่าการกล่ันเบนซนิ 95 3.2879 ถงี 6.2468

Brent 111.89 21.939 ค่าการกล่ันเบนซนิ 91 2.7947 ถงี 5.7536

WTI 96.8 18.981 ค่าการกล่ันดีเซล 4.0319 ถงี 6.9907

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK 

ต้นทุนน ้ามันดิบ

10-พ.ค.-12



 
น ้ามันดิบไทย บาร์เรล ล้านลิตร

น ้ามันดิบ 164,258     26.12

คอนเดนเสต 84,983       13.51

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 17,747       2.82

คอนเดนเสต แหล่งJDA 7,972         1.27

รวมผลผลิต 274,960     43.72

ประชาชนใช้ ล้านลิตร

เบนซิน 126,352      20.09

ดเีซล 330,692      52.58

รวมประชาชนใช้ 457,044      72.67

ผลผลิตน ้ามันดิบไทยต่อการใช้ของประชาชน 60.16%

ความเพียงพอของน ้ามันดิบไทย 



 
แปลง G1/48 
เพิร์ลออย (อมตะ) 

แปลง G3/48 
เพิร์ลออย ออฟชอร ์

แปลง G3/48 
เพิร์ลออย อ่ำวไทย 

ปี 2548 ให้สมัปทาน 
ขุดน ้ามันชายฝั่ง 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


การใช้ LPG เพิ่มขึ น ปี 2551-2554 
1,188,919 

532,643 

144,288 

52,956 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

ปิโตรเคม ี      ครวัเรอืน ยานยนต ์ อตุสาหกรรม       

(ตัน) 

62% 

28% 
7% 

ที่มา กระทรวงพลังงาน 



 

วารสารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฉบับที่ 94 



ปัญหา ก๊าซหุงต้ม 1 
สาเหตุกระทรวงพลังงานอยากให้ 
ยานยนต์ใช้ก๊าซ NGV แทน LPG 

คือ 
เพื่อกันก๊าซไว้ให้ธุรกิจปิโตรเคมี 
โดยขายให้ในราคาต่้ากว่า LPG 

ตลาดโลกมาก 



       ปัญหา ก๊าซหุงต้ม 2 
 
 การสร้างโรงแยกก๊าซล่าช้าเพ่ือให้ก๊าซ 
LPG ขาดแคลน เพื่อขอขึ นราคา 
 ทั งที่ก๊าซธรรมชาติมีพอเพียงต่อการ
ผลิต LPG  
 โดยอ้างว่าไม่สามารถคาดการ Demand 
ได้ ทั งที่ผู้ใช้ก๊าซเพิ่มหลัก คอื ธุรกิจปิโตร
เคมีซึ่งเป็นลูกของ ปตท. 



       ปัญหา ก๊าซหุงต้ม 3 
 
 จากการสร้างโรงแยกก๊าซล่าช้า และ 
การใช้ก๊าซ LPG มากถึง 2.4 ล้านตัน ใน  
ธุรกิจปิโตรเคมี ท้าให้ต้องน้าเข้า LPG 1.4 
ล้านตัน โดยน้าเงินจากกองทุนน ้ามันมา
อุดหนุน ท้าให้ราคาน ้ามันแพง 
 โดยธุรกิจปิโตรเคมีได้ประโยชน์  
 1.ไม่ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนน ้ามัน 
 2.ซื อ LPG ราคาถูกที่สุดในประเทศ 
หมายเหตุ คนไทยก้าลังอุ้มธุรกิจปิโตรเคมี 



        
   สรุปปัญหา กา๊ซหงุต้ม 
 1.ไทยมีก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อการผลิต 
    ก๊าซหงุต้ม 
 2. การผูกขาดท่อก๊าซ ซึง่คือเส้นเลือดใหญ ่
    ด้านพลังงาน ทา้ให้โรงแยกก๊าซถูกผูกขาดไปด้วย 
 3. การก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ นอย่างมากของธุรกิจ 
    ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นลูกของบริษัทพลังงาน 
 4. รัฐอนุญาติธุรกิจปิโตรเคมี ซื อก๊าซหุงต้มถูกกว่า 
    ประชาชน 
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ราคาน ้ามันเบนซิน 

ไทย สหรัฐฯ 

42.58 28 ถึง 33 

บาท/ลิตร 

ที่มา www.gasbuddy.com 

เราส่งออกน ้ามัน แต่...... 
ท้าไมคนไทยต้องใช้น ้ามันแพง 

มีนาคม 2555 



ชมคลิป  
Youtube  
อองซาน ซู จี  

World Economics 
Forum 


