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คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
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 สํานักกรรมาธิการ ๒ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  



(สําเนา) 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    คณะกรรมาธกิารศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๒-๓ 
ที ่ สว (กมธ๒) ๐๐๑๐/ (ร ๔ )                   วันที ่     ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔               
เรื่อง  รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
 

กราบเรียน  ประธานวุฒิสภา 
 

 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑             
ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ 
วรรคสอง (๒๐) กําหนดให้คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะหนึ่ง มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ      
กระทํากิจการ พิจารณาศึกษา และตรวจสอบเรื่องการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน และศึกษาเรื่องใดๆ 
เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่นๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมาธิการคณะนี้ ปัจจุบันประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวรสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการฯ 
 ๒. พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง 
 ๓. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สอง 
 ๔. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สาม 
 ๕. นายสาย กังกเวคิน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ 
 ๖. นายประสาร มฤคพิทักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ 
 ๗. นายสุรจิต ชิรเวทย์ กรรมาธิการฯ 
 ๘. นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการฯ 
 ๙. นายคํานูณ สิทธิสมาน เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ 
 

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของ
ประเทศ ภาคที่สอง” (พฤษภาคม ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๓) และได้จัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
  
 

จึงกราบเรียน... 
 
 





 (๑) 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ในการศึกษา “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” ภาคแรก ของคณะอนุ
กรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ – พฤษภาคม ๒๕๕๒ นั้น คณะอนุกรรมาธิการฯ        
ได้ศึกษาตรวจสอบธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ โดยเชื่อมโยงการศึกษา ๓ เรื่อง ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในฐานะเหตุปัจจัยของกันและกัน ประกอบด้วย 

๑) กรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้ าพนักงานรัฐกับบทบาทกรรมการ              
ในบริษัทเอกชนด้านพลังงาน 

๒) กรณีการปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ (ค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติ) ของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๓) กรณีธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการและกํากับดูแลพลังงานไทย 
รายงานการศึกษาภาคแรกได้จัดทําเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖     

(สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ 
 

การศึกษาในภาคที่ ๒ ของคณะอนุกรรมาธิการฯ เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒          
ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ โดยได้ดําเนินการศึกษาตรวจสอบธรรมาภิบาลในระบบพลังงาน อีก ๕ กรณี ได้แก่ 

๑) กรณีความโปร่งใสในการจัดการรายได้จากทรัพยากรปิโตรเลียม 
๒) กรณีการพิจารณาการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และผลประโยชน์ทับซ้อน     

ของหน่วยงานด้านพลังงาน 
๓) กรณีความทับซ้อนในผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
๔) กรณีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ

ของกรมธุรกิจพลังงาน 
๕) กรณีค่าเงินบาทแข็งกับราคาน้ํามันที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นธรรม 

 

จากการศึกษา คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่า ประเทศไทยเริ่มมีการสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
ต้ังแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ.๒๔๖๖ และได้พบแหล่งปิโตรเลียม   
เพิ่มมากขึ้น และพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งถือเป็นยุคทอง
ของการค้นพบแหล่งพลังงานปิโตรเลียมในประเทศไทย 

ในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในอันดับที่ ๒๓      
และเป็นผู้ผลิตน้ํามันในอันดับที่ ๓๕ จาก ๒๒๔ ประเทศ ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยมีการผลิตปิโตรเลียมมากกว่า
หลายประเทศในกลุ่มสมาชิกโอเปก ในอเมริกาใต้ และในภูมิภาคเอเชีย เช่น เวเนซูเอล่า โบลีเวียพม่า       
และแม้แต่ประเทศบรูไน ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเศรษฐีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ แต่เมื่อมาพิจารณาถึงรายได้จาก
ทรัพยากรปิโตรเลียมนับต้ังแต่ปี ๒๕๒๔-๒๕๕๒ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานระบุในรายงาน
ประจําปีเมื่อ ๒๕๕๒ ว่ามีการขุดปิโตรเลียมจากแผ่นดินไทยขึ้นมาขายเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๒,๖๒๘,๖๔๗.๕๐ 
ล้านบาท แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้รับรายได้จากค่าภาคหลวงเป็นจํานวนเงินเพียง ๓๒๙,๗๒๙.๒๖ ล้าน
บาท เท่ากับร้อยละ ๑๒ .๕๔ และตั้งแต่ปี ๒๕๒๘-๒๕๕๑ มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ เป็นจํานวนเงิน 
๔๒๙ ,๒๑๒ .๒๘ ล้านบาท หากรวมค่าภาคหลวง และภาษีเงินได้ที่จัดเก็บต้ังแต่ปี ๒๕๒๔-๒๕๕๒              
โดยเปรียบเทียบกับสัดส่วนปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากแผ่นดินไทย ส่วนแบ่งรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้เท่ากับร้อยละ 



 (๒) 

๒๘.๘๗ ของมูลค่าเท่านั้น ซึ่งเป็นมูลค่าที่ ตํ่ามาก เมื่อเทียบกับประเทศที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมอ่ืน ๆ          
ในภูมิภาคเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีสถิติในการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นทุกปีนับต้ังแต่ปี ๒๕๒๙-ปัจจุบัน 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ตรวจสอบจากข้อมูล “สรุปสาระสําคัญของระบบสัมปทาน       
ของแต่ละประเทศที่บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) เข้าไปลงทุน” พบว่าประเทศไทยได้รับส่วนแบ่ง       
จากการให้สัมปทานปิโตรเลียมในอัตราต่ําที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นประเทศเดียวที่ได้รายรับ
จากค่าภาคหลวงร้อยละ ๕-๑๕ โดยมิได้รับส่วนแบ่งกําไรจากสัมปทาน ซึ่งต่างจากประเทศอื่น ๆ ที่บริษัท 
ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) เข้าไปลงทุน เช่น ประเทศพม่า นอกจากค่าภาคหลวงร้อยละ ๑๐ แล้วยังได้ส่วน
แบ่งกําไรอีกร้อยละ ๕๐-๘๐ จากนํ้ามัน และได้ส่วนแบ่งอีกร้อยละ ๔๕-๖๐ จากการผลิตก๊าซธรรมชาติ      
และได้ภาษีเงินได้อีกร้อยละ ๓๐ ประเทศกัมพูชาได้ค่าภาคหลวงร้อยละ ๑๒.๕ และได้ส่วนแบ่งกําไรอีกร้อยละ 
๔๐-๖๐ จากน้ํามัน และส่วนแบ่งกําไรร้อยละ ๓๕ จากก๊าซธรรมชาติและได้ภาษีเงินได้อีกร้อยละ ๓๐ สําหรับ
ประเทศอินโดนีเซียจะได้ส่วนแบ่งกําไรจากน้ํามันร้อยละ ๖๕ และส่วนแบ่งกําไรจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๓๕ 
และได้ภาษีเงินได้อีกร้อยละ ๔๔ 

สถาบันการเฝ้าระวังรายได้แผ่นดิน (Revenue Watch Institute) มีผลการศึกษาที่ระบุว่า 
ประเทศที่มีระดับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้จากทรัพยากรในระดับตํ่ามีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสูญเสียรายได้ของแผ่นดิน ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมในการแบ่งปันรายได้เข้ารัฐ 
และดัชนีช้ีวัดของสถาบันในปี ๒๐๑๐ ช้ีว่าประเทศที่มีคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสูงส่วนใหญ่ รัฐจะมีอัตราการ
ได้รับส่วนแบ่งจากสัมปทานสูงไปด้วย เช่น รัสเซีย ได้รับส่วนแบ่งร้อยละ ๙๐ ของรายได้จากราคาน้ํามันที่มี
ราคาสูงกว่า ๒๖ เหรียญต่อบาร์เรล และคาซักสถานได้ส่วนแบ่งร้อยละ ๘๐ จากน้ํามัน เป็นต้น 

เมื่อนําดัชนีของสถาบันเฝ้าระวังรายได้แผ่นดินมาใช้ประเมินการบริหารจัดการปิโตรเลียม
ของกระทรวงพลังงาน คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่า การเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงพลังงานอยู่ในระดับตํ่า    
มีความล่าช้า และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อสาธารณะเลย และมีการปฏิบัติที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาล
สากลหลายประการ เช่น  

๑. ขาดหลักการว่าด้วยการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ ข้าราชการมีบทบาททับซ้อนกันทั้งในการ
กําหนดนโยบาย กํากับดูแล และบทบาทในฐานะกรรมการในธุรกิจพลังงานที่ต้องถูกกํากับดูแล 

๒. ขาดระบบการกํากับดูแล เพื่อป้องกันการครอบงํานโยบายรัฐโดยกลุ่มทุนพลังงาน 
๓. ขาดกลไกการตรวจสอบและการเปิด เผยผลการตรวจสอบอย่ างสม่ํ า เสมอ                  

ต่อสาธารณชน เป็นต้น 
ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๑ ประเทศทั่วโลกต่ืนตัวต่อการปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้จาก

ปิโตรเลียมให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เนื่องจากเป็นช่วงที่ราคาปิโตรเลียมมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
มาก ตัวอย่างรัฐและประเทศที่มีการปรับส่วนแบ่งรายได้จากปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย คาซัคสถาน 
เวเนซูเอล่า โบลิเวีย อินเดีย รัฐเซีย อังกฤษ แองโกล่า อัลจีเรีย ลิเบีย ทรินิแดดแอนโทบาโค่ รัฐอลาสก้า     
ของสหรัฐอเมริกา และรัฐอัลเบอร์ท่าของแคนาดา 

ส่วนประเทศไทยนอกจากไม่ได้ปรับวิธีการให้สัมปทานที่มีส่วนแบ่งกําไร หรือปรับ         
ส่วนแบ่งรายได้อย่างประเทศอื่นแล้ว ในปี ๒๕๕๐ ยังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมหลายครั้ง         
ในการเพิ่มอํานาจให้กับรัฐมนตรีและอธิบดี ทั้งการให้สัมปทานและแก้ไขสัมปทานอย่างเบ็ดเสร็จ             
โดยยกเลิกข้อจํากัดทั้งจํานวนแปลงสัมปทานจาก ๔-๕ แปลง เป็นไม่จํากัดแปลงและไม่จํากัดพ้ืนที่ และยัง
แก้ไขให้รัฐมนตรีสามารถพิจารณาลดหย่อนค่าภาคหลวงจากเดิมไม่เกินร้อยละ ๓๐ เป็นไม่เกินร้อยละ ๙๐   
ทั้งที่ค่าภาคหลวงที่รัฐได้อยู่ในอัตราต่ําที่สุดอยู่แล้วคือร้อยละ ๕-๑๕ 



 (๓) 

หลังจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมปทานแล้ว   
นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้อนุมัติสัมปทานทั้งสิ้น ๒๒ สัมปทาน ๒๗ แปลง
สํารวจภายในเวลาเพียง ๖๒ วัน หลังจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับที่ ๖ มีผลบังคับใช้ และดําเนินการ
อนุมัติสัมปทานเสร็จสิ้น (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐) ก่อนที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จะหมดวาระ         
(๒๙ มกราคม ๒๕๕๑) เพียง ๔๒ วัน 

นอกจากการแก้ไขเงื่อนไขสัมปทานในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมในฉบับที่ ๖ แล้ว ยังมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ ๕ และ ๖ ในปี 
๒๕๕๐ โดยแก้ไขในฉบับที่ ๕ ให้ข้าราชการระดับสูง สามารถไปดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ     
เป็นผู้ถือหุ้น และแก้ไขในฉบับที่ ๖ ให้ข้าราชการที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าไปดํารงตําแหน่ง
เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่รับสัมปทาน ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสีย
เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เมื่อได้รับมอบหมายจากรัฐวิสาหกิจที่ตนเปน็กรรมการ 

การแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น
ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล เรื่องการแยกบทบาทหน้าที่ (Segregation of Duty) และการแยกบทบาทอํานาจ 
(Separation of Power) อย่างร้ายแรง เนื่องจากข้าราชการที่เข้าไปเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจจัดการ      
ในบริษัทผู้รับสัมปทานย่อมได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่มีมูลค่าสูงในรูปเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยประชุม          
และประโยชน์ที่มาจากผลกําไรทางธุรกิจ ซึ่งอาจนําไปสู่การครอบงํานโยบายของรัฐโดยธุรกิจเอกชนได้ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ กรณีความทับซ้อนในผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยที่ข้าราชการระดับสูงที่เป็นคณะกรรมการและ
อนุกรรมการในกบง. ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนน้ํามันหลายคนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือ
ประธานกรรมการในบริษัทด้านพลังงานในเครือของบมจ.ปตท. โดยได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม และโบนัส
ในอัตราที่สูง จึงทําให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นหลายประเด็น 

ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) นั้น 
กบง. ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วย ทําให้เกิด
ความทับซ้อนในอํานาจหน้าที่ของการบริหารกับการกํากับดูแลในกิจการพลังงานทุกประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ 
น้ํามัน และไฟฟ้า เพราะมีผู้บริหารกับผู้กํากับกิจการเป็นคนกลุ่มเดียวกัน 

แม้ปัจจุบันจะมีคณะกํากับกิจการพลังงานเกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่ก็มีขอบเขตอํานาจดูแล   
เพียงกิจการไฟฟ้าและกิจการท่อส่งก๊าซ ซึ่งถือเป็นกิจการพลังงานปลายน้ําเท่านั้น ในขณะที่ กบง. มีหน้าที่   
ทั้งการบริหารนโยบาย และกํากับดูแลกิจการพลังงานต้นน้ําทั้งหมด คือ บริหารกิจการปิโตรเลียมซึ่งรวมทั้ง      
ก๊าซธรรมชาติและน้ํามันทั้งระบบ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นได้ชัด คือ กบง. ยังคงนโยบายอุ้มชูให้บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) มีอํานาจเหนือคู่แข่งขันรายอื่นด้วยการถือหุ้นใหญ่ในโรงกลั่นน้ํามัน ๕ แห่ง จากทั้งหมด ๗ แห่ง      
ที่กลั่นน้ํามันได้ร้อยละ ๘๕ ของปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่กลั่นได้ทั้งหมดในประเทศ ทําให้ไม่เกิดกลไกตลาด    
ที่แข่งขันกันอย่างแท้จริง ปตท. จึงเป็นบริษัทที่ผูกขาดกิจการน้ํามันสําเร็จรูปและมีอํานาจเหนือตลาดแทบจะ
เบ็ดเสร็จ 

นอกจากนั้นกบง. ยังกําหนดโครงสร้างราคาขายน้ํามันสําเร็จรูปของโรงกลั่นเหมือนช่วงที่
ประเทศไทยยังต้องเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในกิจการโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ โดยมีแรงจูงใจให้โรงกลั่น
น้ํามันสามารถขายน้ํามันที่กลั่นในประเทศในราคานําเข้า โดยใช้ “ราคาเทียบเท่าการนําเข้าอิงตลาดสิงคโปร์” 
แต่เรียกว่า “ราคาอิงตลาดสิงคโปร์” กล่าวคือ ยอมให้ปตท. บวกค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง           
เช่น ค่าขนส่งน้ํามันสําเร็จรูปจากสิงคโปร์มาไทย ค่าสูญเสียระหว่างการขนส่ง ค่าปรับปรุงคุณภาพจาก



 (๔) 

มาตรฐานสิงคโปร์มาเป็นมาตรฐานไทย และค่าประกันภัยจากสิงคโปร์มาไทย รวมอยู่ในราคาน้ํามันอิงตลาด
สิงคโปร์ด้วย 

ในกรณีของกองทุนน้ํามันถูกจัดต้ังขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง คือ เบนซิน และดีเซลที่จําหน่ายในประเทศ โดยเมื่อราคาน้ํามันดิบตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น 
กองทุนฯ จะควบคุมราคาน้ํามันขายปลีกสําเร็จรูปไม่ให้สูงเกินไปด้วยการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน     
และเมื่อราคาน้ํามันดิบมีราคาถูกลงก็จะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามัน 

จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่าปัจจุบันกองทุนน้ํามันเก็บเงินจากผู้ใช้น้ํามัน
ในลักษณะเมื่อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันมากขึ้น เมื่อราคาน้ํามันตลาดโลก
เพิ่มสูงขึ้นก็จะเก็บเงินเข้ากองทุนน้อยลงจึงนับเป็นภาระต่อประชาชนอย่างยิ่ง ทําให้ประชาชนไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันในตลาดโลกแต่อย่างใด การที่กองทุนน้ํามันไม่ยอมจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อตรึงราคาน้ํามันขายปลีก ทําให้ประชาชนที่ใช้รถยนต์ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการหันมาใช้ก๊าซแอลพีจีที่มี
ราคาตํ่ากว่าแทน เนื่องจากรัฐบาลยังใช้นโยบายตรึงราคาอยู่ แต่พฤติกรรมของประชาชนนี้จะถูกนําไปอ้างว่า
เป็นสาเหตุทําให้ก๊าซแอลพีจีขาดแคลนจนต้องมีการนําเข้าก๊าซแอลพีจี และต้องนําเงินกองทุนน้ํามันไปชดเชย
ราคาส่วนต่างของการนําเข้า ทั้งที่ปริมาณก๊าซแอลพี่จีที่ผลิตได้ในประเทศปี ๒๕๕๒ มีจํานวน ๔.๔ ล้านตัน 
ในขณะที่การใช้ในภาคครัวเรือนและยานยนต์มีเพียง ๒.๘ ล้านตัน โดยมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นไม่มากนัก    
ภาคส่วนที่ต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คือ ปิโตรเคมีที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นกว่า ๔.๗ 
แสนตัน ภายในระยะเวลา ๑ ปี จากคําสัมภาษณ์ของนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ผู้ว่าการบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ระบุว่าในปี ๒๕๕๓ มีการนําเงินจากกองทุนน้ํามันไปชดเชยส่วนต่าง
จากการนําเข้าก๊าซแอลพีจีถึงกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท กองทุนน้ํามันจึงกลายเป็นกองทุนประกันรายได้     
และกําไรของบริษัทธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างปตท. ในช่วงที่รัฐบาลยังไม่อนุมัติให้มีการลอยตัวราคาแอลพีจี
ตามราคาตลาดโลกไปโดยปริยาย 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการกํากับดูแลกิจการพลังงานอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีการ
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีของบมจ.ปตท. ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน           
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ 

กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซเอ็นจีวี โดยกําหนดค่า
พลั งงานความร้อน  หรือ ดัชนี วอบ บ้ี  อยู่ ระหว่ าง  ๓๗ -๔๒  เมกกะจูน /ลูกบาศก์ เมตร  และให้มี
คาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๘ ของปริมาตร ด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้ก๊าซเอ็นจีวีจากแต่ละแหล่ง
มีมาตรฐานเดียวกัน 

ผลจากประกาศนี้ทําให้ บมจ.ปตท. ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติด้วยการปิด
สถานีบริการ ๖๗ แห่ง โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อติดต้ังเครื่องเติม Co2 ในก๊าซเอ็นจี
วี จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่า ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิต์ิ ที่จังหวัดกําแพงเพชร     
และแหล่งน้ําพอง ที่จังหวัดขอนแก่น มีความบริสุทธ์ิมากเพราะมี Co2 เพียงร้อยละ ๑-๒ ในขณะที่ก๊าซ
ธรรมชาติในแหล่งตะวันออก (อ่าวไทย) และแหล่งตะวันตก (อันดามัน) มี Co2 ต้ังแต่ร้อยละ ๖.๒-๑๔.๔ 

การปรับให้ค่าพลังงานความร้อนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน กรมธุรกิจพลังงานแทนที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้นกลับปรับมาตรฐานให้ตํ่าลง ด้วยการอนุญาตให้มี Co2 ซึ่งถือเป็นก๊าซขยะได้ถึงร้อย
ละ ๑๘ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากลที่อนุญาตให้มี Co2 ในก๊าซเอ็นจีวีไม่เกินร้อยละ ๓ ถึง ๖ เท่าตัว และลดดัชนี
วอบบ้ีของแหล่งก๊าซบนบกให้มีระดับตํ่าเท่ากับก๊าซดิบที่ยังไม่ผ่านการแยกจากอ่าวไทย มาตรการแก้ปัญหา
เพื่อบริษัทธุรกิจพลังงานระยะสั้นเช่นนี้ นอกจากจะก่อผลให้ถังก๊าซเอ็นจีวีเกิดการผุกร่อนก่อนกําหนด ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้ขับขี่แล้วการมีก๊าซขยะหรือ Co2 ถึงร้อยละ ๑๘ จะทําให้การปล่อย Co2 หรือก๊าซเรือนกระจก  



 (๕) 

เข้าสู่สิ่งแวดล้อมมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณรถที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันมีรถเอ็นจีวีกว่า     
๒ แสนคันที่ใช้ก๊าซเอ็นจีวีรวมกันกว่า ๒ ล้านตัน ปริมาณ Co2 ที่ปล่อยออกมามากถึง ๗๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี 
มากกว่าโครงการลด Co2 ของกระทรวงพลังงานที่ดําเนินการอยู่ที่สามารถลด Co2 ได้เพียง ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน 

การดําเนินมาตรการเช่นนี้ของกรมธุรกิจพลังงานทําให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบเพราะ Co2   
เป็นขยะที่เติมเข้ามาโดยไม่มีผลด้านพลังงาน ยกตัวอย่าง ผู้บริโภคจ่ายเงินซื้อก๊าซเอ็นจีวี ๑๐๐ บาท จะได้เนื้อ
ก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงเพียง ๘๒ บาท และได้ก๊าซขยะมูลค่า ๑๘ บาท ส่งผลให้ผู้บริโภคได้ก๊าซเอ็นจีวีที่ทําให้รถวิ่ง
ได้ในระยะทางน้อยลงกว่าเดิม 

จากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่า นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ซึ่งเป็นผู้ลงนามในประกาศฉบับนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เพิ่งพ้นจากการเป็นกรรมากรของ  
บริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ จึงอาจถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง          
ต่อผลประโยชน์ที่เกิดจากการออกประกาศฉบับนี้ กล่าวคือ 

๑. การท่ีนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไม่อนุมัติให้มีการลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีตามราคาตลาดโลก ทําให้มีการชะลอการ
สร้างโรงแยกก๊าซโรงที่ ๖ ในขณะที่ก๊าซดิบที่ได้จากอ่าวไทยมีปริมาณที่ขุดได้ต่อวันถึง ๓,๑๔๖ ล้านลูกบาศก์
ฟุต แต่โรงแยกก๊าซทั้ง ๕ โรง สามารถแยกได้เพียง ๑,๗๗๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงมีก๊าซดิบเหลืออยู่ถึง 
๑,๓๗๖ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งบมจ.ปตท. นํามาขายเป็นก๊าซเอ็นจีวีโดยไม่ผ่านกระบวนการแยกก๊าซ จึงทํา
ให้ก๊าซจากอ่าวไทยซึ่งมีปริมาณ Co2 สูงถึงร้อยละ ๑๔-๑๗ และมีดัชนีวอบบ้ีอยู่ระหว่าง ๔๑.๙-๔๔ เมกกะจูน/
ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่แหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกมี Co2 ตํ่าเพียงร้อยละ ๑-๒ และมีดัชนีวอบบี้สูงถึง ๕๒.๙-
๕๓.๑ เมกกะจูน/ลูกบาศก์เมตร กรมธุรกิจพลังงานกลับออกประกาศให้มีดัชนีวอบบ้ีอยู่ที่ ๓๗-๔๒ เมกกะจูน/
ลูกบาศก์เมตร และมี Co2 ไม่เกินร้อยละ ๑๘ จึงเป็นการออกประกาศที่เอื้อให้ปตท. สามารถนําก๊าซดิบที่ยังไม่
ผ่านโรงแยกก๊าซมาขาย เจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานได้ตอบข้อซักถามในงานสัมมนาที่จัดโดยคณะอนุ
กรรมาธิการว่าต้องดําเนินการเช่นนี้เพื่อให้ธุรกิจพอจะดําเนินการต่อไปได้ 

๒. การกําหนดมาตรฐานให้มี Co2 ร้อยละ ๑๘ ทําให้บมจ. ปตท. ได้กําไรมากขึ้นจากการ
ขายก๊าซราคาเดิม แต่มีปริมาณเนื้อก๊าซน้อยลง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเพราะรัฐบาลไม่อนุมัติให้ปรับราคาเอ็นจีวี
เพิ่มขึ้นอีก ๔ บาท ตามที่บมจ. ปตท. ร้องขอ และปตท. ไม่ถูกควบคุมกํากับให้ต้องดําเนินการสร้างโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อทําให้ได้ก๊าซที่มีความบริสุทธ์ิ มี Co2 ตามมาตรฐานสากล คือ ไม่เกินร้อยละ ๓ 

๓. จากการตรวจสอบข้อมูลของคณะอนุกรรมาธิการพบว่าราคาก๊าซดิบที่บริษัทพลังงานซื้อ
ได้จากอ่าวไทยมีราคาตํ่ากว่าที่ซื้อจากพม่าถึงร้อยละ ๔๐ และเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกก็มีราคา
ตํ่ากว่าถึงร้อยละ ๔๕-๕๕ (ดูภาคผนวกที่ ๑ และ ๒) การเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลอนุมัติให้มีการลอยตัวราคา
แอลพีจีตามราคาตลาดโลกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม 

๔. การมีกองทุนน้ํามันชดเชยส่วนต่างการนําเข้าก๊าซแอลพีจีปีละหลายหมื่นล้านบาท      
ทําให้กองทุนน้ํามันกลายเป็นกองทุนประกันรายได้และผลกําไรแทนการลอยตัวราคาแอลพีจีที่รัฐบาล         
ไม่อนุมัติ การกํากับดูแลกองทุนโดยขาดการตรวจสอบจากประชาชนที่เป็นเจ้าของเงิน ย่อมเป็นกระบวนการ  
ที่ขาดธรรมาภิบาล เพราะการอนุมัติจ่ายเงินในจํานวนเท่าไหร่ล้วนอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นทั้งคนกํากับดูแล      
และเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ในฐานะกรรมการของบริษัทธุรกิจพลังงาน 
 

 

 



 (๖) 

ประการสุดท้ายที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ตรวจสอบ คือ กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งกับราคาน้ํามัน
ที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นธรรม คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เก็บข้อมูลค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น รวมกับราคา
น้ํามันดิบในรูปเงินดอลล่าร์ ต้ังแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยเทียบกับฐานราคาในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๒ พบว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ ๔.๘๔ ส่วนน้ํามันในรูปดอลล่าร์แพงขึ้นโดยเฉลี่ยในปี 
๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗๓ ผลคือการคํานวณร่วมกับค่าเงินบาททําให้น้ํามันดิบจากแหล่งดูไบมีราคาลดลง
ร้อยละ ๐.๔๙ แต่ราคาขายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปเบนซิน ๙๑ เบนซิน ๙๕ และน้ํามันดิเซลมีราคาสูงกว่าที่ควรจะ
เป็น หากนํามาคํานวณเป็นเม็ดเงิน ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อน้ํามัน ๓ ชนิดนี้ ในช่วง ๑๑ เดือน (มกราคม-
พฤศจิกายน) สูงกว่าที่ควรจะเป็นดังนี้  น้ํามันเบนซิน ๙๑ สูงเกินไป ๔,๐๑๔.๕๗ ล้านบาท น้ํามันเบนซิน ๙๕ 
สูงเกินไป ๑๐๒.๑๐ ล้านบาท และน้ํามันดีเซลสูงเกินไปถึง ๒๘,๒๐๗.๗๔ ล้านบาท   ทั้งนี้หากนับรวมการนํา
เงินมาชดเชยน้ํามันดีเซลด้วย จะทําให้น้ํามันดีเซลถูกลงไปอีก ๑.๒๐ บาทต่อลิตร 

 

การที่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจมิได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นที่ทําให้ต้นทุน
น้ํามันดิบลดลง แต่กลับต้องซื้อน้ํามันสําเร็จรูปในราคาสูงเกินจริงถึงประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ย่อมส่งผล
กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และส่งผลลบต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมในเรื่องความสามารถ        
ที่ลดลงของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับประเทศอื่น 

 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พบว่าปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการไทยเป็นสาเหตุ
หลักประการหนึ่งที่ทําให้เกิดปรากฎการณ์มากมายที่ขาดธรรมาภิบาลในระบบกํากับดูแลกิจการพลังงานของ
ประเทศ ทําให้รัฐและประชาชนสูญเสียประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมที่พึงได้ และยังทําให้ภาคการผลิต
ซึ่งเป็นฐานการพัฒนาของประเทศมีศักยภาพที่ตํ่า เพราะมีต้นทุนการผลิตที่เป็นส่วนของพลังงานสูงถึงร้อยละ 
๑๙ ต่อจีดีพี ซึ่งสูงเกินจริงเพราะเกิดจากการแสวงประโยชน์ในธุรกิจพลังงานมากเกินสมควร 

 

หากมีการปรับปรุงให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง รัฐบาล จะมี
แหล่งรายได้ที่เพียงพอในการจัดสวัสดิการอันจําเป็นต่อประชาชนทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข และจะ
เป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมอย่างแท้จริง 

 



สารบัญเรื่อง 
 

หน้า 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร           (๑)-(๗) 
ส่วนที่ ๑   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล    ๑ 
 ๑.๑    ความเป็นมาของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ    ๑ 
 ๑.๒  โครงสร้างของคณะอนุกรรมาธิการฯ        ๑ 
 ๑.๓   บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมาธิการฯ    ๒ 

 
ส่วนที่ ๒  การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   ๓ 
 ๒.๑   ความเป็นมาของการศึกษาและการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง   ๓ 
 ๒.๒  ประเด็นการศึกษาและการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง    ๔ 
 ๒.๓   วิธีการศึกษาและการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง     ๕ 

 
ส่วนที่ ๓  ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล   ๘ 

๓.๑    กรณีความโปร่งใสในการจัดการรายได้จากทรัพยากรปิโตรเลียม   ๘ 
๓.๒   กรณีการพิจารณาการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและ 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานด้านพลังงาน    ๑๙ 
๓.๓    กรณีความทับซ้อนในผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริหาร 

 นโยบายพลังงาน (กบง.) กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง    ๓๓ 
๓.๔    กรณีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด  

 (มหาชน) ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน     ๓๘ 
๓.๕    กรณคี่าเงินบาทแข็งกับราคานํ้ามันท่ีไม่เป็นไปตามกลไก 

 ตลาดท่ีเป็นธรรม       ๔๕ 
 

ส่วนที่ ๔  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการฯ   ๕๒ 
๔.๑   การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ 

ทับซ้อนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล  ๕๒ 
๔.๒   กรณีกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง     ๕๒ 
๔.๓   กรณีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี    ๕๓ 
๔.๔   กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม   ๕๓ 
๔.๕   การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส    ๕๓ 
๔.๖   สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างธรรมาภิบาล 

ด้านพลังงานของประเทศ      ๕๓ 
 

ภาคผนวก 
 



สารบัญตารางและแผนภูมิ 
หน้า 

๑.    แผนภูมิแสดงปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว    ๙ 
๒.   แผนภูมิแสดงให้เห็นประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลและรายได้จากปิโตรเลียม    ๑๔ 
๓.   ตารางแสดงการเปรียบเทียบถึงผลประโยชน์ที่รัฐได้รับแตกต่างกัน 
       จากสัมปทานปิโตรเลียม        ๑๕ 
๔.   แผนภูมิแสดงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากค่าภาคหลวง 
       เมื่อเทียบกับมูลค่าของก๊าซธรรมชาติ      ๑๖ 
๕.   แผนภูมิแสดงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากค่าภาคหลวง 
       เมื่อเทียบกับมูลค่าของคอนเดนเซท       ๑๗ 
๖.   แผนภูมิแสดงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากค่าภาคหลวง 
       เมื่อเทียบมูลค่าของน้ํามันดิบ       ๑๗ 
๗.   ตารางแสดงงบการเงินของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน)    ๒๗ 
๘.   ตารางแสดงการเปรียบเทียบปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีตามประเภทผู้ใช้  
      (หน่วย ๑,๐๐๐ ตัน)        ๓๘ 
๙.   ตารางแสดงคุณสมบัติและองค์ประกอบที่แตกต่างกันของก๊าซธรรมชาติ 
       จากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศ       ๔๐ 
๑๐. ตารางแสดงรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะ 
       และคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์  พ.ศ. ๒๕๕๒   ๔๑ 
๑๑. ตารางแสดงมาตรฐานสากลของก๊าซธรรมชาติที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน   ๔๒ 
๑๒. แผนภูมิแสดงกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติที่ได้จากอ่าวไทย     
        และการใช้ก๊าซธรรมชาติที่นําเข้าจากประเทศพม่าโดยไม่ผ่านกระบวนการแยก ๔๕ 
๑๓. แผนภูมิแสดงให้เห็นค่าเงินบาทเทียบดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
        ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๒ จนปลายปี ๒๕๕๓      ๔๖ 
๑๔. แผนภูมิแสดงราคาน้ํามันดิบแหล่งดูไบตะวันออกกลางปี ๒๕๕๓ 
        เทียบราคาเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๒       ๔๖ 
๑๕. แผนภูมิแสดงราคาน้ํามันเบนซิน ๙๕ ปี ๒๕๕๓     ๔๗ 
๑๖. แผนภูมิแสดงราคาน้ํามันดีเซลที่ ปี ๒๕๕๓       ๔๗ 
๑๗. แผนภูมิแสดงให้เห็นผลประกอบการ ๙ เดือน ของบมจ. ปตท.  
       โดยเฉพาะผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมาก       ๔๙ 
๑๘. ตารางแสดงรายชื่อบริษัท ๒๐ อันดับแรกที่ใช้งบค่าโฆษณาสูงสุด   ๕๐ 
๑๙. ตารางแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการในธุรกิจพลังงาน ๕๑ 



รายงานผลการพิจารณาศึกษา 
ของ 

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทูจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
เรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ภาคที่สอง 

---------------------------- 

 

 ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑        
ได้ลงมติตั้ งคณะกรรมาธิการศึกษา  ตรวจสอบเรื่องการทุจริต  และเสริมสร้างธรรมาภิบาล                
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๗ วรรคสอง 
(๒๐) ให้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาศึกษา และตรวจสอบเรื่อง
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และศึกษาเรื่องใดๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกัน   
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ ภาคที่สอง” 
(พฤษภาคม ๒๕๕๒ – ธันวาคม ๒๕๕๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษา       
ต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๕ ดังนี้ 
 
 ๑. การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ 
 ๑ .๑  คณะกรรมาธิ การฯ  ได้ ตั้ งคณะอนุกรรมาธิ การ เสริมสร้ า งธรรมาภิบาล               
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗  ซึ่งอนุกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย 
  

  ๑.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล  เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
  ๓. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่สอง 
  ๔. นางมาลีรัตน์  แก้วก่า   เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕. นางกิมอัง  พงษ์นารายณ์  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๖. นางสาวเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๗. นายวิฑูรย์  เลี่ยนจํารูญ  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๘. นางสาวสายรุ้ง  ทองปลอน  เป็นอนุกรรมาธิการ 
  ๙. หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์  เกษมศรี เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๑๐. นางสาวกนกกาญจน์  อนุแก่นทราย เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

 

  ต่อมามีอนุกรรมาธิการขอลาออกจํานวน ๔ คน คือ (๑) นายวิฑูรย์  เลี่ยนจํารูญ                
(๒) นางสาวสายรุ้ง  ทองปลอน  (๓) นางมาลีรัตน์  แก้วก่า  (๔) นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ทําให้ตําแหน่ง
อนุกรรมาธิการว่างลง  ดังนั้น  ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล              
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงได้มีมติตั้งอนุกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
จํานวน  ๒ คน คือ นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  เป็นอนุกรรมาธิการ และนางสาวสารี อ๋องสมหวัง          



 ๒ 

เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ  (แทนตํ าแหน่ งที่ ว่ า ง )  พร้อมกับ มีการปรับ เปลี่ ยน               
นางสาวกนกกาญจน์  อนุแก่นทราย เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ  
และในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒     
ได้ มีมติตั้ ง นางสุวรรณา   จิตประภัสสร์ และนายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ เป็นอนุกรรมาธิการฯ             
แทนตําแหน่งที่วา่ง 

   

 ต่อมา นายพิเชต  สุนทรพิพิธ รองประธานอนุกรรมาธิการคนที่สองได้ลาออก         
คณะอนุกรรมาธิการ ฯ จึงมีมติแต่งตั้ง พลตํารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร แทนตําแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๓ 

  

 ต่อมา นางพรพันธุ์  บุญยรัตพันธุ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้ลาออก 
คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนิตา  ทิพย์บํารุง เป็นอนุกรรมาธิการฯ แทนตําแหน่ง    
ที่ว่าง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 

 รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล       เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. พลตํารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
 ๓. นางสาวกนกกาญจน์  อนุแก่นทราย เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๔. นางสาวเพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง       เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางสุวรรณา  จิตประภัสสร์       เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายแบ๊งค์  งามอรุณโชติ   เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา       เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาวชนิตา  ทิพย์บํารุง   เป็นอนุกรรมาธิการ 
 ๙. นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง       เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์  เกษมศรี  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 ๑.๒ ในการดําเนินการพิจารณาศึกษาได้มีการประชุมโดยเชิญผู้ชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ 
มาชี้แจงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น การเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ เข้าร่วม
การสัมมนา และการพิจารณาศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 การเชิญผู้ชี้แจง 
  คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่างๆ 
จากหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ภาคเอกชนและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่การศึกษา มาชี้แจง ให้ข้อมูลและให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ 
(Expertise interviewing) การจัดการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วไป (Public reveal preference) รวมถึงการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์
ของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง (Documentary review and descriptive analysis) 



 ๓ 

รายนามของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเอกสารสําคัญที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญมาร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ขอเชิญมาร่วมการประชุม
และเสวนา และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ประกอบด้วย 

  

๑. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
 ดร.ศิวะนนัท์  ณ นคร  ผู้อํานวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

๒. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
นายปราโมทย์  ญาณทักษะ ผู้อํานวยการสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 
นายวรากร  พรห์โมบล  วิศวกรปิโตรเลียมชํานาญการพิเศษ 

๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
นางสุพัฒชลี  โสภณธรรมพัฒน์ นักวชิาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

๕. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นายปัญญา  วรเพชรายุทธ ผู้อํานวยการสว่นมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  

     สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
นางสาวกาญจนา  สวยสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวสันทนา  ปิยะนิกุล เจ้าพนักงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

๗. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
นายปุณณชัย  ฟูตระกลู     ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 
นายสมพล  ไวยรัชพานิช ผู้จัดการส่วนตลาดเอ็นจีวี 
นายประเดิม  สุดสงวน  วิศวกร 
นางสาววิลาสินี  แก้ววิเชียร   
นายพงศธร  ไชยพัฒน ์  

๘. ผู้แทนจากมูลนิธิสันติภาพสีเขียว  
นายธารา  บัวคําศรี 

๙. ผู้แทนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศ                                                                    
นางสาววนัน  เพิ่มพิบูลย์ 

๑๐. ผู้แทนจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  
นายชุมพล  สายเชื้อ 
 

 

 



 ๔ 

๑๑. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    ร.ศ.ดร.ไพโรจน์  วงศ์วิภานนท์ นักวิชาการ 

 ดร.ยศพงษ์  ลออนวล  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์     
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

    นายเลิศชัย  องค์วิเศษไพบูลย์  หัวหน้านักวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
        ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
        กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

 

  นอกจากนี้ ยังได้รับข้อมูลจากการร่วมงานศึกษาและตรวจสอบของประธานคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ชุดนี้ที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ในพิจารณาศึกษาปัญหา   
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชน์ตอบแทนที่รัฐจะพึงได้รับในกรณีการต่ออายุ
สัมปทานการผลิตปิโตรเลียมตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๑/๒๕๑๕/๕ และ ๒/๒๕๑๕/๖      
แปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย หลายเลข ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของกลุ่มบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย
สํารวจและผลิต จํากัด และตามสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ และ ๕/๒๕๑๕/๙       
แปลงสํารวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ของกลุ่มบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
จํากัด (มหาชน )  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงพลังงาน                
ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ การพิจารณาดังกล่าวมีผู้ชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบการชี้แจง
จํานวนหนึ่งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รายชื่อผู้ชี้แจง ประกอบด้วย 

 

     ๑. นางบุญบันดาล  ยุวนะศิริ  ผู้อํานวยการสํานักบริหาร 
       การปิโตรเลียมระหว่างประเทศ 

    ๒. นางสาวสิรี  นาสกุล   กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
   ๓. นายชยุตพงศ์ นันท์ธนะวานิช  สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
    ๔. ดร.วิศรุต  ตั้งสุนทรขัณฑ์  สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
    ๕. นางสาวณัฏฐินี  มัณฑะจิตร  สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 

 ในส่วนของการจัดการเสวนา คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ก๊าซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ?           
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้  ในแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม และเพื่อรวบรวมจัดทําเป็นข้อเสนอถึงรัฐบาลและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  

 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา    
ยังได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โดยคณะอนุ
กรรมาธิการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ เรื่องราวร้องทุกข์ และติดตามประเมินผลการดําเนินการ
คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดเสวนาทางวิชาการ 





 ๑ 

สวนที่ ๑  การแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๑.๑   ความเปนมาของการแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ  

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา คร้ังที่ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไดมีมติตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๘๗ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องตาง ๆ 
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 
วุฒิสภา  หรือตามที่คณะกรรมาธิการฯ มอบหมาย   

๑.๒   โครงสรางของคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ คณะนี้ประกอบดวย 
๑.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นางพรพันธุ  บุณยรัตพันธุ เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
๓. นายพิเชต  สุนทรพิพิธ เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่สอง 
๔. นางมาลีรัตน  แกวกา เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นางกิมอัง  พงษนารายณ เปนอนุกรรมาธิการ 
๖. นางสาวเพ็ญโฉม  แซตั้ง เปนอนุกรรมาธิการ 
๗. นายวฑิูรย  เล่ียนจํารูญ เปนอนุกรรมาธิการ 
๘. นางสาวสายรุง  ทองปลอน เปนอนุกรรมาธิการ 
๙. หมอมหลวงกรกสิวัฒน  เกษมศรี เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นางสาวกนกกาญจน  อนุแกนทราย เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

  ตอมามีอนุกรรมาธิการขอลาออกจํานวน ๔ คน คือ (๑) นายวิฑูรย  เล่ียนจํารูญ                           
(๒) นางสาวสายรุง  ทองปลอน  (๓) นางมาลีรัตน  แกวกา  (๔) นางกิมอัง พงษนารายณ ทําใหตําแหนง
อนุกรรมาธิการวางลง  ดังนั้น ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล คร้ังที่ ๔/
๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จึงไดมีมติตั้งอนุกรรมาธิการแทนตําแหนงที่วาง จํานวน  
๒ คน คือ นายอิฐบูรณ  อนวงษา  เปนอนุกรรมาธิการ และนางสาวสารี อองสมหวัง  เปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมาธิการฯ (แทนตําแหนงที่วาง) พรอมกับมีการปรับเปลี่ยนนางสาวกนกกาญจน  อนุแกน
ทราย เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ  และในคราวประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการฯ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติตั้ง นางสุวรรณา        
จิตประภัสสร และนายแบงค งามอรุณโชติ เปนอนุกรรมาธิการฯ แทนตําแหนงที่วาง   



 ๒ 

ตอมา นายพิเชต สุนทรพิพิธ รองประธานอนุกรรมาธิการคนที่สองไดลาออก คณะอนุ
กรรมาธิการ ฯ จึงมีมติแตงตั้ง พล ต.ต. เกริก กัลยาณมิตร แทนตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๓  

ตอมา นางพรพันธุ บุญยรัตพันธุ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได
ลาออก คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีมติแตงตั้ง นางสาวชนิตา ทิพยบํารุง เปนอนุกรรมาธิการฯ แทน
ตําแหนงที่วาง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 รายช่ือคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดปจจุบันประกอบดวย 
 ๑.  นางสาวรสนา  โตสิตระกูล       เปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒. พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร       เปนรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง 
 ๓. นางสาวกนกกาญจน อนุแกนทราย เปนโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๔. นางสาวเพ็ญโฉม  แซตั้ง       เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๕. นางสุวรรณา จิตประภัสสร       เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๖. นายแบงค งามอรุณโชติ  เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๗. นายอิฐบูรณ อนวงษา       เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๘. นางสาวชนิตา ทิพยบํารุง  เปนอนุกรรมาธิการ 
 ๙. นางสาวสารี อองสมหวัง       เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. หมอมหลวงกรกสิวัฒน  เกษมศรี เปนเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

๑.๓  บทบาทและอํานาจหนาทีข่องคณะอนุกรรมาธิการฯ 

คณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลมีบทบาทและอํานาจหนาที่สําคัญคือ การ
พิจารณาศึกษา รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตามประเด็นที่ไดรับมอบหมาย  และมีอํานาจในการเรียก
เอกสารหรือขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและการศึกษาจากหนวยงานราชการ หรือบุคคล 
หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหขอมูลขอเท็จจริงในเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการฯ กําลังศึกษาอยู และให
คณะอนุกรรมาธิการฯ นําผลที่ไดจากการศึกษามารายงานตอคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ
ทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป                 



 ๓ 

สวนที่ ๒     การดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

๒.๑   ความเปนมาของการศึกษา และการตรวจสอบหาขอเท็จจริง 

คณะอนุกรรมาธิการฯ  มีการประชุมหารือกันในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๑           
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ วา คณะอนุกรรมาธิการฯ ควรทําการศึกษาและตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงอยางละเอียดกรณีใดบาง เนื่องจากมีเร่ืองรองเรียนและปญหาสําคัญ ๆ ที่ตองการใหมี
ตรวจสอบหลายเรื่องดวยกัน และคณะอนุกรรมาธิการฯ ไมสามารถที่จะศึกษาและตรวจสอบ
รายละเอียดไดทุกเรื่อง ที่ประชุมจึงไดหารือกันอยางกวางขวางและมีขอคิดเห็นรวมกันวา เร่ืองที่คณะ
อนุกรรมาธิการฯ จะทําการศึกษาและตรวจสอบควรเปนเรื่องตองมีความจําเปนเรงดวน มีความ
สอดคลองกับสถานการณปญหาของบานเมืองที่กําลังสรางความเดือดรอนอยางกวางขวางแกประชาชน
ทั่วไป และปญหาที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของโดยตรงกับธรรมาภิบาลและความโปรงใสของรัฐบาล  

คณะอนุกรรมาธิการฯ ทุกทานมีความเห็นสอดคลองกันวา ปญหาที่กําลังสรางความ
เดือดรอนแกประชาชนอยางมากคือ เร่ืองพลังงาน โดยเฉพาะกรณีปญหาที่กระทรวงพลังงานกําลังจะมี
การปรับขึ้นราคาขายน้ํามันสําเร็จรูปในชวงเวลานั้น และชวงเวลาตอมาไมนานก็เกิดปญหาเรื่องการขาด
แคลนกาซแอลพีจี (LPG) สําหรับรถยนตทั่วไป ซ่ึงสรางความเดือดรอนอยางยิ่งแกผูใชรถยนตที่เปลี่ยน
มาติดตั้งถังกาซแอลพีจี โดยเฉพาะรถแท็กซี่  

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบขอมูลและสถานการณเบื้องตนพบวา การกําหนด
ราคาซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูปและกาซตาง ๆ มีความไมโปรงใส มีลักษณะการผูกขาดโดยไมใหมีการ
เคลื่อนไหวของราคาและการแขงขันตามกลไกตลาดเสรี  ปญหาที่เกิดขึ้นมีหลายประเด็นที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงกันจึงควรที่จะมีการตรวจสอบอยางครอบคลุมเพื่อใหเกิดความกระจางแกสาธารณะ อาทิเชน 
กลไกการกําหนดราคาน้ํามันในปจจุบันเปนอยางไร ใครเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนี้  ทําไมการ
กําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยจึงตองอางอิงราคาของตลาดสิงคโปร ทําใหคนไทยทุกวันนี้
ตองจายคาน้ํามันสําเร็จรูปหนาโรงกล่ันที่ตั้งอยูในประเทศไทยแพงกวาประชาชนในสิงคโปร  เหตุใด
สินคาพลังงาน เชน น้ํามันที่มีการกลั่นหรือผลิตในประเทศไดแลวกลับไมมีราคาถูกลงเชนสินคาชนิดอื่น
ที่ผลิตไดในประเทศ  

นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมาธิการฯ ยังไดรับการ
รองเรียนจากเครือขายผูใชกาซแอลพีจีในรถยนตแหงประเทศไทย ชมรมผูประกอบการสถานีบริการ
กาซแอลพีจีและสมาคมธุรกิจอุปกรณใชกาซสําหรับยานยนตขอใหทําการตรวจสอบกรณีปญหาการ
ปรับขึ้นราคากาซแอลพีจีของกระทรวงพลังงาน และการสงเสริมนโยบายการใชกาซเอ็นจีวี (NGV)     
ในรถยนตทั่วไปของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นสรางความสับสนและ
เดือดรอนอยางมากแกผูใชกาซแอลพีจี  กระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เองไมมี



 ๔ 

การชี้แจงหรือใหขอมูลที่เพียงพอวา เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนมาสงเสริมนโยบายการใชกาซเอ็นจีวี          
ในรถยนตทั่วไป  

คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาเรื่องน้ํามันและกาซเปนเรื่องพื้นฐาน
ที่สําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูทางเศรษฐกิจของคนในสังคมทุกคน และตลอดเวลา
ที่ผานมาการกําหนดนโยบายเกี่ยวของกับพลังงานของประเทศมีลักษณะรวมศูนยการตัดสินใจอยูที่
รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานและการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ซ่ึงปจจุบันไดแปรรูปเปน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีรัฐเปนผูถือหุนใหญ จึงยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจตามกฏหมาย   
คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงเห็นควรวาตองมีการศึกษาและตรวจสอบกรณีปญหาเรื่องน้ํามันและกาซอยาง
เรงดวน เพื่อชวยแกปญหาความเดือดรอนแกประชาชนและเพื่อสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นแกนโยบาย
ดานพลังงานของไทยในระยะยาว 

การศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในระหวางป ๒๕๕๑ – พฤษภาคม ๒๕๕๒      
ไดรวบรวมเปนรายงานในชื่อ “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” การศึกษาในภาคแรก      
ไดเชื่อมโยง ๓ ประเด็น ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันในฐานะเหตุและปจจัยของกันและกัน ไดแก 

๑. กรณีความขัดแยงทางผลประโยชนของเจาพนักงานรัฐกับบทบาทกรรมการ
บริษัทเอกชนดานพลังงาน 

๒. กรณีการปรับจากคาบริการสงกาซธรรมชาติ (คาผานทอกาซธรรมชาติ) ของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ 

๓. กรณีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับนโยบายการบริหารจัดการ และกํากับดูแลพลังงาน
ไทย 

รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ”            
ไดนําเสนอในที่ประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓         
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบ แลวจากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี 
เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

๒.๒   ประเด็นการศกึษาและการตรวจสอบหาขอเทจ็จริง (ภาคสอง) 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดดําเนินการศึกษาและตรวจสอบเรื่องรองเรียนและกรณีตอเนื่อง 
ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถตรวจสอบและสรุปการศึกษาใหลุลวงไดกอนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒   รวมถึง
เรื่องรองเรียนจากสหพันธการขนสงแหงประเทศตอกรณีความวิตกกังวลและความไมเห็นดวยตอการ
ดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามประกาศกรมธุรกิจ
พลังงาน เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๒  
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ดังนั้นรายงานเลมนี้จึงเปนการรวมรายงานและผลการศึกษาในภาคที่ ๒ วาดวยเร่ือง   
“ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของประเทศ” ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่มีการดําเนินงานตั้งแตเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนถึง ธันวาคม ๒๕๕๓  อันประกอบไปดวย ๕ กรณี ไดแก  

๑. กรณีความโปรงใสในการจัดการรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียม 
๒. กรณีการพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียมและผลประโยชนทับซอนของ

หนวยงานดานพลังงาน 
๓. กรณีความทับซอนในผลประโยชนของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
๔. กรณีการปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตาม

ประกาศกรมธุรํากิจพลังงาน 
๕. กรณีคาเงินบาทแข็งกับราคาน้ํามันที่ไมเปนไปตามกลไกตลาดที่เปนธรรม 
 

๒.๓    วิธีการศึกษาและการตรวจสอบหาขอเทจ็จรงิ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลในแงมุมตางๆ จากหลายสวนที่
เกี่ยวของ ดวยการเชิญผูแทนจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ภาคเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวของ การ
เชิญผูทรงคุณวุฒิในเรื่องที่การศึกษา มาชี้แจง ใหขอมูลและใหความเห็นในประเด็นตางๆ (Expertise 
interviewing) การจัดการเสวนาในหัวขอที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นจากประชาชน
ทั่วไป (Public reveal preference) รวมถึงการศึกษาจากแหลงขอมูลที่ปรากฏอยูในเว็ปไซตของ
หนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ (Documentary review and descriptive analysis) 

รายนามของหนวยงานราชการที่ รับผิดชอบ  ภาคเอกชนและบุคคลที่ เกี่ยวของ 
ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ และเอกสารสําคัญที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดเชิญมารวมใหขอมูล ขอคิดเห็น    
ขอเชิญมารวมการประชุมและเสวนา และใชเปนแหลงอางอิง ประกอบดวย  

๑. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
ดร.ศวิะนนัท ณ นคร                ผูอํานวยการสถาบนับริหารกองทุนพลังงาน 

๒. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นายปราโมทย ญาณทักษะ               ผูอํานวยการสํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

นายวรากร พรหโมบล               วิศวกรปโตรเลียมชํานาญการพิเศษ 

๔. กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

นางสุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน            นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 
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๕. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑. นายปญญา วรเพชรายุทธ ผูอํานวยการสวนมลพษิทางอากาศจากยานพาหนะ  
  สํานักจดัการคณุภาพอากาศและเสยีง 

๒. นางสาวกาญจนา สวยสม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

๖. กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวสันทนา ปยะนิกุล เจาพนกังาน สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข 

๗. บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
๑. นายปณุณชยั ฟูตระกูล     ผูจัดการฝายตลาดกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
๒. นายสมพล ไวยรัชพานิช ผูจัดการสวนตลาดเอ็นจีว ี
๓. นายประเดมิ สุดสงวน วิศวกร 
๔. นางสาววิลาสินี แกววิเชยีร   
๕. นายพงศธร ไชยพัฒน  

๘. ผูแทนจากมูลนิธิสันติภาพสเีขียว  
นายธารา บัวคาํศรี 

๙. ผูแทนจากมูลนิธิบูรณะนเิวศ  
นางสาววนัน เพิ่มพิบูลย 

๑๐. ผูแทนจากสหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย  
นายชุมพล สายเชื้อ 

๑๒. ผูทรงคุณวุฒ ิ
๑.  ร.ศ.ดร.ไพโรจน วงศวภิานนท  นักวิชาการ 
๒.  ดร.ยศพงษ ลออนวล    ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร     

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

๓.  นายเลิศชัย องควิเศษไพบูลย หัวหนานกัวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
                                          ส่ิงแวดลอม กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

นอกจากนี้ ยังไดรับขอมูลจากการรวมงานศึกษาและตรวจสอบของประธานคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ชุดนี้ที่รวมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา ในพิจารณาศึกษาปญหา   
ขอกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน รวมทั้งประโยชนตอบแทนที่รัฐจะพึงไดรับในกรณีการตอ
อายุสัมปทานการผลิตปโตรเลียมตามสัญญาสัมปทานปโตรเลียม เลขที่ ๑/๒๕๑๕/๕ และ ๒/๒๕๑๕/๖ 
แปลงสํารวจในทะเลอาวไทย หลายเลข ๑๐, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของกลุมบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสํารวจ
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และผลิต จํากัด และตามสัญญาสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๑๕/๗ และ ๕/๒๕๑๕/๙ แปลงสํารวจใน
ทะเลอาวไทย หมายเลข ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ของกลุมบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงพลังงาน ตามพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ การพิจารณาดังกลาวมีผูช้ีแจงพรอมเอกสารประกอบการชี้แจงจํานวนหนึ่งจาก
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รายช่ือผูช้ีแจง ประกอบดวย 

๑. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ ผูอํานวยการสํานักบริหาร 
   การปโตรเลียมระหวางประเทศ 
๒. นางสาวสิรี นาสกุล กองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๓. นายชยุตพงศ นันทธนะวานิช สํานักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๔. ดร.วิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม 
๕. นางสาวณัฏฐินี มัณฑะจิตร สํานักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปโตรเลียม 

ในสวนของการจัดการเสวนา คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง กาซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ?  
เมื่อวันศุกรที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ หองรับรอง ๑-๒ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลความรูในแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติที่เหมาะสม และเพื่อรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอถึงรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตอไป  

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
ยังไดรวมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา โดยคณะ
อนุกรรมาธิการพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ เร่ืองราวรองทุกข และติดตามประเมินผลการดําเนินการ
คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา จัดเสวนาทาง
วิชาการ เร่ือง “มลพิษจากการใชกาซเอ็นจีวี” เมื่อศุกรที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐-๑๔.๓๐ น.  
ณ หองรับรอง ๑-๒ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
เวทีแลกเปลี่ยนขอมูลความรูในแนวทางการปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติที่เหมาะสม และเพื่อ
รวบรวมจัดทําเปนขอเสนอถึงรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปอีกดวย  

คณะอนุกรรมาธิการฯ จํานวนหนึ่งไดเขารวมการสัมมนาระหวางประเทศวาดวยเรื่อง 
“๑๔th International Anti-Corruption Conference ๒๐๑๐” ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ. ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และรวมแลกเปลี่ยนกับผูเชี่ยวชาญเรื่องธรรมา 
ภิบาลและความโปรงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในหัวขอวาดวย “Fuelling 
Transparency & Accountability in the Natural Resources & Energy Markets” โดย Karin Lissakers,  
Director General, Revenue Watch Institute เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อศึกษาและ



 ๘ 

เปรียบเทียบธรรมาภิบาลในการจัดการเรื่องพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับพลังงานของ
ประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมอีกดวย 

 

สวนที่ ๓  ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ผลการศึกษาและการตรวจสอบขอเท็จจริงภาคที่ ๒ ของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๕  
กรณี มีขอคนพบและขอสรุปดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

๓.๑   กรณีความโปรงใสในการจัดการรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียม 

คณะอนุธรรมาภิบาลฯ ไดศึกษาถึงศักยภาพและสถานภาพในการผลิตปโตรเลียมของ
ประเทศไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน การศึกษาถึงแนวทางในการแกปญหาและปองกันการทุจริต
คอรรัปชั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม ระบบสัมปทาน รวมถึงผลประโยชนที่รัฐไดรับใน
ปจจุบันและสิ่งที่เห็นวารัฐบาลควรจะตองมีการแกไขตอไปเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลและความโปรงใส
ในการจัดการรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียมของประเทศไทย 

ทั้งนี้คณะอนุธรรมาภิบาลฯ ขอสรุปผลการศึกษาในเรื่องนี้ดังนี้ 

๓.๑.๑  การผลิตปโตรเลียมของประเทศไทย 

ประเทศไทยเริ่มสํารวจหาแหลงปโตรเลียมครั้งแรกในป ๒๔๖๖ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินทรงจางนักธรณีวิทยาชาว
อเมริกันเขามาสํารวจเฉพาะสวนบนบก  ทําใหคนพบพื้นที่ที่มีน้ํ ามันหลายแหลงทั้ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในภาคเหนือที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  การผลิตปโตรเลียมจากแหลง
เหลานี้ยังคงตอเนื่องมาถึงปจจุบัน การคนพบและการผลิตดังกลาวเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงวา
ประเทศไทยมีสภาพทางธรณีวิทยาที่เปนแหลงปโตรเลียมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

ตอมาสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ตินสูลานนท เทคโนโลยีการสํารวจแหลงปโตรเลียม
กาวหนาไปกวาสมัยแรกมาก ทําใหสามารถขยายการสํารวจจากแหลงบนบกไปสูแหลงในทะเลได และ
ทําใหคนพบแหลงกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบในอาวไทยที่มีศักยภาพสูงและมีขนาดใหญที่สุดเทาที่เคย
คนพบมา  การคนพบในยุคนี้กลายเปนจุดกําเนิดยุคทองของแหลงพลังงานปโตรเลียมในประเทศไทย  
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจํานวนมากโดยมอบหมายใหการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)     
ซ่ึงขณะนั้นเปนรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน ใหทําหนาที่การวางทอสงกาซธรรมชาติในอาวไทย โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการนํากาซธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรของประชาชนมาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศ
เปนครั้งแรกในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔  



 ๙ 

ปจจุบันประเทศไทยมีการขุดเจาะกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบทั่วประเทศแลวกวา 
๕,๐๐๐ หลุม๑ โดยมีแปลงสัมปทานทั้งสิ้น ๘๑ แปลง แทนผลิต ๒๒๕ แทน๒    เดือนมิถุนายนป 
๒๕๕๓ ไทยสามารถขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวได ๔๐ ลานลิตรตอวัน และกาซ
ธรรมชาติ (เทียบเทาน้ํามันดิบ) ปริมาณ ๑๐๕ ลานลิตรตอวัน๓   

จากเอกสารรายงานประจําป ๒๕๕๒ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมาชาติ กระทรวงพลังงาน 
ระบุวาปริมาณการขายปโตรเลียมของประเทศไทยตั้งแตป ๒๕๒๔ ถึงสิ้นป ๒๕๕๒ รวมเปนมูลคา
ทั้งสิ้น ๒,๖๒๘,๖๔๗.๕๐ ลานบาท๔ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดเก็บคาภาคหลวงไดเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น ๓๒๙,๗๒๙.๒๖ ลานบาท เทากับรอยละ ๑๒.๕๔ และตั้งแตป ๒๕๒๘ ถึงป ๒๕๕๑ มีการ
จัดเก็บภาษีเงินไดเปนจํานวนเงิน ๔๒๙,๒๑๒.๒๘ ลานบาท๕ หากรวมคาภาคหลวงและภาษีเงินไดที่
จัดเก็บตั้งแตป ๒๕๒๔-๒๕๕๒ โดยเทียบกับมูลคาปโตรเลียมที่ผลิตไดจากพื้นแผนดินไทย รายไดที่รัฐ
จัดเก็บไดจากทรัพยากรปโตรเลียมในประเทศเทากับรอยละ ๒๘.๘๗ ของมูลคาเทานั้น ซ่ึงจัดวาต่ํามาก
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีทรัพยากรปโตรเลียมอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยมี
สถิติในการผลิตปโตรเลียมเพิ่มขึ้นทุกป นับตั้งแตป ๒๕๒๙ จนถึงปจจุบัน 
 

แผนภูมิปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ  กาซธรรมชาติ  และกาซธรรมชาติเหลว (เทียบเทาน้ํามันดิบ)  
จํานวนลานลติรตอป (พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๕๓) 

ปริมาณการขุดเจาะปโตรเลียมในประเทศ ป
 ๒๕๒๙ - ๒๕๕๓
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ที่มา : กระทรวงพลังงาน 

                                                                            
๑ ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒ กระทรวงพลังงาน http://www2.dmf.go.th/executive/index.html 
๓ กระทรวงพลังงาน http://www2.dmf.go.th/download/production_month_thai.asp?m=3&y=2010 
๔ เอกสารรายงานประจําป ๒๕๕๒ ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หนา ๗๐ 
๕ กอนปพ.ศ.๒๕๒๘ ยังไมมีการเสียภาษีเงินไดจากการขุดเจาะปโตรเลียม และตัวเลขชุดนีย้ังไมรวมการจัดเก็บภาษีในปพ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๑๐ 

จากฐานขอมูลของสถาบัน Energy Information Administration (EIA) ของรัฐบาล
สหรัฐฯ ในป ๒๕๕๒ ประเทศไทยเปนผูผลิตกาซธรรมชาติอันดับ ๒๓ และเปนประเทศผูผลิต
น้ํามันดิบ๑อันดับ ๓๕ จากจํานวน ๒๑๗ ประเทศของโลก๒๑    ขณะที่กลุมโอเปค หรือ Organization of 
the Petroleum Exporting Countries (OPEC) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของกลุมผูผลิตพลังงานปโตรเลียม
ขนาดใหญของโลกจํานวน ๑๒ ประเทศ จัดอยูในผูผลิตน้ํามันดิบอันดับที่ ๓๑ แรกของโลก  ขอมูล
ดังกลาวของสถาบัน EIA จึงเปนหลักฐานสําคัญที่ยืนยันวา ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศผูผลิต
พลังงานไดปริมาณมาก แมวาไทยจะไมมีศักยภาพมากเทาประเทศซาอุดิอาระเบียก็ตาม  

การผลิตปโตรเลียมของไทยยังมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง และดวยมูลคาของ
ปโตรเลียมที่สูงนี้เองทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่ตองเผชิญกับปญหาการบริหารจัดการรายได
จากทรัพยากรที่ไมเหมาะสม การทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ระดับสูง การใชอํานาจโดยมิชอบ และ
ความขัดแยงในสังคม 

๓.๑.๒  แนวทางสรางธรรมาภิบาลและความโปรงใส 

ความเสี่ยงและปญหาดังกลาวนี้สอดคลองกับขอมูลและประสบการณที่คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ไดมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรธรรมชาติ
และธุรกิจพลังงานหลายทานในการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตครั้งที่ ๑๔ ซ่ึงจัดขึ้นที่
กรุงเทพฯ  ในหัวขอที่เกี่ยวของกับความโปรงใสในการจัดการรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียมคือ  
“From the Underground to the Sunlight:  Ensuring Transparency of the Extractive Wealth ” 

ในการประชุมดังกลาว ผูเชี่ยวชาญกลาวถึงปรากฎการณที่มักเกิดขึ้นเสมอในประเทศที่
มีทรัพยากรปโตรเลียมปริมาณมากที่เรียกวา “คําสาปจากทรัพยากร” หรือ “Resource Curse”๓๒ อัน
หมายถึงปญหาและผลดานลบที่มักเกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่นของขาราชการและนักการเมืองที่
เกี่ยวของ ที่มักทําใหรายไดและผลประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียมที่รัฐควรไดรับอยางเปนธรรมและ
ครบถวนถูกผันไปสรางความมั่งคั่งแกกลุมทุนดานพลังงาน แทนที่ผลประโยชนเหลานี้ควรจะนําไปสู
ความมั่งคั่ง และความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม  ทําใหรัฐบาลขาดรายไดสําคัญที่
ควรจะตองนําไปแกปญหาความยากจนและการสรางรัฐสวัสดิการที่เขมแข็ง ตรงกันขามปญหาที่เกิดขึ้น
กลับกอใหเกิดความขัดแยงทางสังคมอีกมากมายตามมา 

                                                                            
๑น้ํามันดิบในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่สามารถนํามากลั่นเปนน้ํามันสําเร็จรูปได ไดแก น้ํามันดิบ คอนเดนเซต หรือกาซ
ธรรมชาติเหลว และกาซโซลินธรรมชาติ 

๒Energy Information Administration, US Government ป ๒๐๐๙ (ดูภาคผนวก) 
๓เอกสารการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงเทพฯ 



 ๑๑ 

 ผูเชี่ยวชาญจากสถาบัน Transparency International (TI)๑ และสถาบัน  Revenue 
Watch Institute  (RWI)๑  กลาววาการแกปญหาความไมโปรงใสทําไดโดยการทําใหผูที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมกันรับผิดชอบตอสังคม  บนหลักการสําคัญพื้นฐานคือ การเปดเผยขอมูลรายได
ของรัฐจากทรัพยากรปโตรเลียมดวยความโปรงใส   ปจจุบันทั้งสองสถาบันนี้ไดรวมมือกันดําเนิน
โครงการ “เปดเผยขอมูลรายไดของรัฐจากทรัพยากรปโตรเลียมดวยความโปรงใส”   (Revenue 
Transparency Project)๒” เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในกิจการพลังงานของทั่วโลก การเปดเผยขอมูลนี้ 
ตองเปนการเปดเผยขอมูลทั้งหมดตอสาธารณะ ไมวาจะเปนรายละเอียดสัญญาสัมปทาน การใช
งบประมาณ ตนทุนการผลิตทั้งของภาครัฐและเอกชนผูรับสัมปทาน เพื่อประโยชนในการติดตามและ
กํากับดูแลของผูเปนเจาของทรัพยากรที่แทจริง  

ในปจจุบัน แนวทางการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนนี้เปนแนวทางการพัฒนา      
ธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับของอีกหลายสถาบัน เชน IMF Guide on Resource Revenue, Transparency 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Publish What You Pay (PWYP) และ Natural 
Resource Charter เปนตน หนวยงานเหลานี้ไดศึกษาวิจัยเพื่อหาทางแกปญหาความไมโปรงใส พบวา๓

ประเทศที่มีการเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลในเรื่องนี้เปนอยางดี มักเปนประเทศที่มีคะแนนธรรมาภิ
บาลสูงและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี  นอกจากนี้ประเทศที่มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปโตรเลียมจะมีอันดับความนาเชื่อถือที่ดีกวา มีวินัยดานการเงินการคลังดี และมีคอรรัปชั่นต่ํา 
ดังนั้นการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสในการจัดการทรัพยากรปโตรเลียมจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ
แกปญหาคอรรัปชั่น หยุดยั้งการปฏิบัติอันไมเหมาะสมในการแสวงหาประโยชนของขาราชการ และ
นักการเมือง เพื่อคืนความความมั่งคั่งสูประเทศและประชาชน 

๓.๑.๓  การประเมินความโปรงใสในการบรหิารจัดการทรัพยากรปโตรเลียมของไทย 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดนําหลักการการประเมินความโปรงใสในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปโตรเลียมของสถาบัน Transparency International  และสถาบัน Revenue Watch Institute  
มาใชประเมินการบริหารจัดการปโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน จากการประเมินดังกลาว  คณะอนุ
กรรมาธิการฯ พบวากระทรวงพลังงานมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะในระดับต่ําหรือไมมีการเปดเผย
ขอมูลตอประชาชนเลย และมีการปฏิบัติที่ขัดกับหลักธรรมาภิบาลสากลหลายหมวดดวยกัน เชน  

หมวดเอ: การเขาถึงทรัพยากร (A. Access to Resources) 

                                                                            
๑Transparency International  http://www.transparency.org/ 
๒ Revenue Watch Institute http://www.revenuewatch.org.rwindex๒๐๑๐/rwindex.html 
๓ ๒๐๑๐ Revenue Watch Index 
๔ ๒๐๑๐ Revenue Watch Index 
 



 ๑๒ 

๑. ขาดการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ 
๑.๑   ขอมูลวาดวยรายละเอียดของสัญญา การเจรจาขอตกลง หรือขอกําหนดใน

การสํารวจการผลิตปโตรเลียม 
๑.๒  ขอมูลการใหสัมปทาน หรือใบอนุญาต ทั้งในระหวางการขอสัมปทานและ

หลังจากการเจรจาเสร็จสิ้น  
๑.๓  ขอมูลการรายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 

๒.  เจาหนาที่ของรัฐผูเกี่ยวของกับการใหสัมปทาน หรือเปนผูมีอํานาจในการกํากับ
ดูแลทรัพยากรปโตรเลียม ไมเปนอิสระจากผูรับสัมปทาน เพราะมีกรณีที่เขาไปเปนกรรมการบริษัทของ
ผูรับสัมปทานหรือบริษัทในเครือของผูรับสัมปทาน และกรรมการเหลานี้รับผลประโยชนในรูปโบนัส
จากกําไรของธุรกิจพลังงานที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ 

๓.  รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมีอํานาจสิทธิขาดและรวมศูนยเกี่ยวกับสัมปทาน
ปโตรเลียม เชน การตออายุการสํารวจ การตออายุการผลิต รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงงานที่ระบุไว
ในสัญญา  (ที่ทําใหชนะประมูล) การลดหยอนคาภาคหลวง เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนขัดกับหลักธรรมา    
ภิบาลสากลที่ดีที่กําหนดใหมีการแยกอํานาจในเรื่องนี้ออกจากกัน (Separation of Power)  ประเทศสวน
ใหญที่มีกฎหมายรัดกุมจะมีการแยกอํานาจนี้ออกจากกัน โดยเฉพาะอํานาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตางๆ ในสัญญาสัมปทานที่ดําเนินการไปแลว เพื่อปองกันไมใหเกิดชองทางที่จะทําใหประชาชนเสีย
ประโยชนได กลาวคือ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา จะตองไดรับการอนุมัติจาก
หนวยงานอื่นที่เปนอิสระจากผูใหสัมปทาน  

๔.  กระทรวงพลังงานไมมีระเบียบที่ชัดเจนที่ใหประชาชนในฐานะเจาของทรัพยากร
สามารถอุทธรณการใหสัมปทานที่ไมเหมาะสม เชน กรณีการใหสัมปทานการสํารวจและขุดเจาะ
ปโตรเลียมใกลเกาะสมุย ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของประเทศ และอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรงตอ
ส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศนในทะเล และเศรษฐกิจทองถ่ิน จนทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นมาและทําให
ประชาชนจํานวนมากที่ไมเห็นดวยจนตองรวมตัวกันเพื่อฟองรองตอศาลปกครอง 

 หมวดบี: รายไดที่เกิดขึ้น (B. Generation of Revenue) 

๑.  ขาดการเปดเผยขอมูลสําคัญตอไปนี้ 
๑.๑  ขอมูลวาดวยตนทุนการผลิตที่แทจริง ทําใหบริษัทพลังงานมักอางถึงตนทุนที่

สูงเพื่อการขึ้นราคาพลังงาน เนื่องจากประชาชนขาดขอมูลอันจําเปนในการ
ตรวจสอบ 

  ๑.๒  ขอมูลการลงทุน การสํารวจ และการพัฒนาปโตรเลียม 
  ๑.๓  ขาดการเปดเผยขอมูลรายละเอียดราคาซื้อขายปโตรเลียมในแตละแหลง 



 ๑๓ 

๒.   การเปดเผยขอมูลที่ลาสมัยและขาดรายละเอียดอันเปนประโยชนตอประชาชน  
เชน ขอมูลปริมาณปโตรเลียมสํารอง 

๓.   ขอมูลสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ มีความซับซอน และมีรูปแบบที่เขาใจยาก ซ่ึง
อาจเปนไปเพื่อนักลงทุนดานพลังงานตางชาติ แตมิไดเปนไปเพื่อการกํากับดูแลที่ดีของประชาชนผูเปน
เจาของทรัพยากร 

หมวดซี:  เกี่ยวกับโครงสรางองคกร (C. Institutional Setting) 

โครงสรางองคกรที่เปนอยูในปจจุบัน เอื้อใหเกิดปญหาตอไปนี้  

๑. เอื้อใหขาราชการมีบทบาทหนาที่ทับซอนกัน ทั้งในการกําหนดนโยบาย การกํากับ
ดูแล และบทบาทกรรมการในธุรกิจพลังงาน 

๒.  เอื้อใหขาราชการผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแลไดรับผลประโยชนในรูป
เงินเดือนของกรรมการ เบี้ยประชุม และโบนัสจากธุรกิจพลังงาน 

๓.  ขาดระบบการกํากับดูแลที่ดีเพื่อปองกันการครอบงํานโยบายแหงรัฐจากกลุมทุน
พลังงาน 

๔. ขาดกลไกตรวจสอบและการเปดเผยผลการตรวจสอบอยางสม่ํ า เสมอตอ
สาธารณชน 

๕. ทําใหประชาชนขาดชองทางการมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับดูแลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม 

เมื่อนําหลักการเรื่องนี้มาประเมินธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
กระทรวงพลังงานแลว คณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นวา รัฐบาลไทยควรเรงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม ซ่ึงปจจุบันมีธรรมาภิบาลอยูในระดับต่ํา  เชน ตองมีการยกระดับ
การเปดเผยขอมูลอันจําเปนตอสาธารณชนผูเปนเจาของทรัพยากร เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวม
ในการกํากับดูแลทรัพยของแผนดินอยางแทจริง  การสรางธรรมาภิบาลตามแนวทางนี้เปนแนวทางใหม
ที่เปนสากลที่จะชวยหยุดยั้งและปองปรามพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและการกระทําทุจริตของเจาหนาที่
รัฐได  เพราะความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการรายไดจากทรัพยากร
พลังงานคือ หลักพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาและสรางความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศที่ยั่งยืน  

อยางไรก็ดี นายฮวน คารลอส ควิโรซ (Juan Carlos Quiroz) เจาหนาที่ของ Revenue 
Watch Institute ไดใหขอสังเกตไวในการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตครั้งที่ ๑๔ ที่
กรุงเทพฯ วา การผลักดันใหมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนนี้แมจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีใน
หลายประเทศ  แตก็มีความเปนไดสูงที่ในบางประเทศผูที่ไดรับผลประโยชนจากการปดบังขอมูลตอ
ประชาชนจะมีความเห็นคัดคาน ส่ิงที่มักนํามาอางเพื่อหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลก็คือ ความลับทางการ



 ๑๔ 

คา  ทั้งที่ในความจริงแลว รายละเอียดของสัมปทานในเรื่องการจัดการรายไดจากทรัพยากรเปนเรื่องที่
ประชาชนเจาของทรัพยากรจะตองทราบและไมมีความเกี่ยวของกับความลับทางการคาแตอยางใด 

๓.๑.๔  การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะและรายไดของรัฐจากสัมปทานปโตรเลียม 

การศึกษาของ Revenue Watch Institute ยืนยันวา ประเทศที่มีระดับการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายไดจากทรัพยากรระดับต่ํา มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการสูญเสียรายได
ของแผนดินที่เกิดจากความไมเปนธรรมในการแบงปนรายไดเขารัฐ  ตัวอยางเชน ขอมูลจากรายงาน
เร่ือง  “๒๐๑๐ Revenue Watch Index”  ช้ีวาประเทศที่มีคะแนนการเปดเผยขอมูลสูงโดยสวนใหญรัฐจะ
มีอัตราการไดรับสวนแบงจากสัมปทานสูงไปดวย เชน รัสเซียไดรับสวนแบงรอยละ ๙๐ ของรายไดใน
สวนของราคาน้ํามันที่สูงกวา ๒๖ ดอลลารตอบารเรล  คาซักสถานไดรับสวนแบงรอยละ ๘๐ ของ
ปริมาณน้ํามันที่ขุดเจาะได เปนตน  

แผนภูมิแสดงใหเห็นประเทศที่มีการเปดเผยขอมูลและรายไดจากปโตรเลียม 

 

ที่มา : Revenue Watch Institute 

จากการศึกษาตรวจสอบของคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา ในชวงป ๒๕๒๘ ถึง 
๒๕๕๒ ซ่ึงเปนชวงที่ประเทศไทยมีการใหสัมปทานปโตรเลียมเปนจํานวนมาก แตประเทศไทยกลับได
ประโยชนจากสัมปทานอยูในระดับต่ํามาก หรืออาจจะอธิบายไดดังนี้   

๑)  จากรายไดของผลผลิตปโตรเลียมรอยละ ๑๐๐  รัฐจะไดรับผลประโยชนจาก
คาภาคหลวง (เรียกเก็บอยูที่รอยละ ๕-๑๕) เพียงรอยละ ๑๒.๕๔  ขณะที่รายไดของบริษัทเอกชนผูรับ
สัมปทานจะสูงถึงรอยละ ๘๗.๔๖   



 ๑๕ 

๒) รายไดที่รัฐจะไดรับจากภาษีเงินได (ซ่ึงรัฐเก็บในอัตรารอยละ ๕๐ ของกําไรสุทธิ) 
นับจากป ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๕๒ รัฐไดรับภาษีเงินไดจากผลผลิตปโตรเลียมในประเทศรวมกันเพียง 
๔๒๙,๒๑๒.๒๘ ลานบาท๑  

โดยสรุปรัฐมีรายไดจากภาษีและคาภาคหลวงปโตรเลียมรวมกันแลวสูงเพียงรอยละ 
๒๘.๘๗ เทานั้น๑  รายไดที่ไดรับนี้เปนอัตราที่ต่ํามากสําหรับทรัพยากรพลังงานที่มีคาและหายาก  จึง
เปนเรื่องที่ชวนตระหนักวาประชาชนผูเปนเจาของทรัพยากรและรัฐบาลซึ่งคือ ผูดูแลผลประโยชนของ
ประเทศ เหตุใดจึงไดรับผลประโยชนจากทรัพยากรนี้นอยกวาบริษัทพลังงานผูรับสัมปทานมาก   คณะ
อนุกรรมาธิการฯ ไดทําการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารเรื่อง “สรุปสาระสําคัญของระบบ
สัมปทานของแตละประเทศที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุน๒” ที่ยื่นตอคณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา ประเทศ
ไทยไดรับเงินสวนแบงจากการใหสัมปทานปโตรเลียมในอัตราต่ําท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ไทยเปนประเทศเดียวท่ีไดรับรายรับจากคาภาคหลวงโดยมิไดรับ
สวนแบงกําไรจากการทําสัมปทานเลย (ทั้งที่ประเทศไทยเปนผูผลิตกาซธรรมชาติอันดับ ๒๓ และเปน
ผูผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติเหลวอันดับที่ ๓๕ จากทั้งหมด ๒๑๗ ประเทศในโลก) 

ตารางการเปรียบเทียบถึงผลประโยชนท่ีรัฐไดรับแตกตางกันจากสัมปทานปโตรเลียม 

ที่มา : ขอมูลจากเอกสารสรุปสาระสําคัญของระบบสัมปทานของแตละประเทศที่บริษทั ปตท.สผ. จํากดั (มหาชน) เขาไปลงทุน 

                                                                            
๑ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน รายงานประจําป ๒๕๕๒ หนา ๗๐   
๒ ปตท.สผ. เอกสารสรุปสาระสําคัญของระบบสัมปทานของแตละประเทศที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุน นําเสนอตอคณะอนุ

กรรมาธิการ 

 



 ๑๖ 

กระทรวงพลังงานอธิบาย เร่ืองนี้โดยไมไดเสนอเอกสารหลักฐานทางธรณีวิทยาตออนุ
กรรมาธิการฯ วา  เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงพลังงานขนาดเล็กที่มีปริมาณปโตรเลียมนอย ทําใหมี
ตนทุนในการขุดเจาะสูงกวา และประเทศไทยยังมีสภาพธรณีวิทยาที่ขุดเจาะยาก  อยางไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาขอมูลจากเอกสารงบการเงินของ ปตท.สผ. จะพบขอมูลแตกตางออกไปคือ ตนทุนดานการขุด
เจาะที่แสดงอยูในงบการเงินของ ปตท.สผ. มีระดับต่ํา  เอกสารสรุปสาระสําคัญของระบบสัมปทานของ
แตละประเทศที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุนสามารถใชเปนหลักฐานสําคัญที่บงชี้ไดดวยวา แหลงพลังงาน
ของประเทศกัมพูชาที่ ปตท.สผ. ดําเนินการอยูในบริเวณที่มีลักษณะธรณีวิทยาเชนเดียวกันกับประเทศ
ไทย แตประเทศกัมพูชากลับไดสวนแบงคาสัมปทานจาก ปตท.สผ. มากกวาที่ประเทศไทยไดรับ 
นอกจากคาภาคหลวงและภาษีแลว กัมพูชาจะไดสวนแบงกําไรอีกรอยละ ๔๐ – ๖๐ จากการขุดเจาะ
น้ํามัน และไดสวนแบงกําไรอีกรอยละ ๓๕ จากการผลิตกาซธรรมชาติ  สวนประเทศพมาก็เชนกันจะ
ไดสวนแบงกําไรอีกรอยละ ๕๐ – ๘๐ จากการขุดเจาะน้ํามัน และไดสวนแบงกําไรอีกรอยละ ๔๕- ๖๐ 
จากการผลิตกาซธรรมชาติ สวนแบงกําไรนี้เปนไปตามหลักปฏิบัติสากลเพื่อความเปนธรรมในการแบง
ผลประโยชนจากทรัพยากรปโตรเลียมที่ปฏิบัติกันทั่วโลก ขณะที่ตลอดระยะเวลา ๒๙ ป (พ.ศ.๒๕๒๔-
๒๕๕๓) ที่มีการใหสัมปทานแกผูทําการผลิตปโตรเลียม  ประชาชนไทยผูเปนเจาของทรัพยากรกลับไม
เคยไดรับสวนแบงนี้เลย 

 

แผนภูมิแสดงผลประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากคาภาคหลวงเทียบกับมูลคาของกาซธรรมชาติ 

 
ที่มา : รายงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๗๖ 

 

 



 ๑๗ 

แผนภูมิแสดงผลประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากคาภาคหลวงเมื่อเทียบมูลคาของคอนเดนเซท 

 
ที่มา : รายงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา๗๗ 

 

แผนภูมิแสดงผลประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากคาภาคหลวงเมื่อเทียบมูลคาของน้ํามันดิบ 

 
ที่มา : รายงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ หนา ๗๗ 



 ๑๘ 

หลายประเทศทั่วโลกที่มีมาตรฐานธรรมาภิบาลสูงจะมีการแบงผลประโยชนจาก
ทรัพยากรปโตรเลียมระหวางรัฐ ซ่ึงเปนผูดูแลทรัพยากรที่มีประชาชนเปนเจาของ และเอกชนซึ่งเปนผู
ไดรับสิทธิดําเนินการขุดเจาะและผลิตปโตรเลียมแตกตางจากประเทศไทย ประเทศเหลานั้นให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มากโดยจะมีการปรับปรุงสวนแบงรายไดนี้ใหทันสมัย มีการเปดเผยขอมูลในแง
ลึกตอสาธารณชนอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ เนื่องจากรัฐที่ดีมีหนาที่สรางประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร
ของชาติแกประชาชนผูเปนเจาของ  ในชวงป ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๑ ประเทศทั่วโลกตื่นตัวตอการปรับ
สวนแบงรายไดจากปโตรเลียมใหสูงขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชน เนื่องจากเปนชวงที่ราคา
ปโตรเลียมมีการปรับสูงขึ้นอยางมาก   

ตัวอยางประเทศและรัฐที่ปรับสวนแบงรายไดจากปโตรเลียมเพิ่มขึ้น ไดแก มาเลเซีย คา
ซัคสถาน เวเนซูเอลา โบลิเวีย อินเดีย รัสเซีย อังกฤษ แองโกลา อัลจีเรีย ลิเบีย ทรินิเดดแอนโทบาโค 
รัฐอลาสกา สหรัฐฯ และรัฐอัลเบอรทา แคนนาดา๑  ขณะที่ในชวงเดียวกันประเทศไทยกลับมิไดมีการ
ทบทวนการบริหารจัดการรายไดจากทรัพยากรปโตรเลียมแตอยางใด  ยิ่งไปกวานั้นในป ๒๕๕๐ กลับมี
การแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียมฉบับที่ ๖ ที่เพิ่มอํานาจใหรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการ
ใหสัมปทานและแกไขสัมปทานแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซ่ึงขัดกับหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง Separation of 
Power๒  ทั้งที่แตเดิมนั้นการตัดสินใจเรื่องสัมปทานปโตรเลียมตองผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
แมแตประเทศที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ การพิจารณาใหสัมปทานปโตรเลียมในพื้นที่ที่อยู
ภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง อยางเชน บริเวณอาวแม็กซิโก จะตองผานการพิจารณาของสภา       
คองเกรส หรือเปนอํานาจของสภาคองเครสซึ่งเปนตัวแทนประชาชน โดยไมใหอํานาจนี้ตกไปอยูที่ใคร
แมแตประธานาธิบดีก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการใชอํานาจผูกขาดของผูใดผูหนึ่งในการแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรของชาติ 

กลาวโดยสรุป คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปญหาธรรมาภิบาล
ในเรื่องนี้ มีความเห็นวา หลักการสากลเรื่องธรรมาภิบาลและการสรางความโปรงใสสามารถใชเปน
แนวทางและสรางเครื่องชี้วัดที่ดีแกรัฐบาลไทยในการเรงปรับปรุงธรรมาภิบาลและปฏิรูปการกํากับดูแล
และการจัดการรายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปโตรเลียม เนื่องจาก
ผลประโยชนมูลคานับลานลานบาทนี้ หากมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปรงใสและมีสวนแบงที่เปน
ธรรมระหวางรัฐและผูรับสัมปทาน รายไดจากปโตรเลียมนี้จะสามารถเปนแหลงทุนในการนํามาพัฒนา
สวัสดิการ การศึกษา และการสาธารณสุขไดอยางมีคุณภาพและมีความยั่งยืน  

 
                                                                            

๑ Pedro van Meurs  “Trends in petroleum fiscal systems, A host government perspective” October 20, 2009 AIPN Bangkok - 
Thailand 

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



 ๑๙ 

๓.๒  กรณีการพิจารณาการแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม และผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงานดานพลังงาน 

 
๓.๒.๑    การใหขอมูลคลาดเคลื่อนแกสาธารณะและผลประโยชนจากธุรกิจปโตรเลียม 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตั้งขอสังเกตการใหขอมูลเร่ืองปริมาณการใชและการนําเขา
น้ํามันดิบที่ บมจ. ปตท. เผยแพรตอประชาชนวาสามารถสรางความสับสนและเขาใจผิดแกประชาชนได
วา ประเทศไทยมีทรัพยากรปโตรเลียมนอย และมีความจําเปนตองนําเขาน้ํามันดิบทุกป เนื่องจาก บมจ. 
ปตท. มีการรวมตัวเลขปริมาณการใชน้ํามันดิบในประเทศกับปริมาณความตองการน้ํามันดิบของโรง
กล่ันน้ํามันที่กล่ันเพื่อการสงออกเขามาไวดวยกัน  การรวมตัวเลขดังกลาวไมใชตัวเลขที่แสดงความ
ตองการใชน้ํามันของคนในประเทศที่แทจริง   

คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา การใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนตอ
ประชาชนผูเปนเจาของทรัพยากรเปนสิ่งที่บริษัทดานพลังงานและขาราชการที่เกี่ยวของไมตองการให
เกิดขึ้น  อาจเปนเพราะเกรงวาจะกอใหเกิดการตรวจสอบและการกํากับดูแลที่เขมงวด หรือนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงแกไขผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรพลังงานที่บริษัทพลังงานตองใหแกรัฐอยางเปน
ธรรมและเหมาะสมมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลกําไรที่นอยลงของกลุมธุรกิจเหลานี้ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ  ไดทําการตรวจสอบวา  การใหขอมูลตอสาธารณะที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงของบริษัทพลังงานขนาดใหญและขาราชการกระทรวงพลังงานมี
ความสัมพันธกับผลประโยชนจากธุรกิจปโตรเลียมหรือไม  ผลการตรวจสอบพบวา บริษัทพลังงาน
ไดรับผลประโยชนอยางมากจากการจายผลประโยชนจากสัมปทานปโตรเลียมแกรัฐในระดับต่ํากวา
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การผูกขาดการซื้อปโตรเลียมในหลายหลุมผลิตที่เกิด
จากการโอนทอกาซของรัฐไปเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทพลังงาน ทําใหสามารถผูกขาดธุรกิจการแยก
กาซในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard 
Development Area) สงผลให บมจ.ปตท. สามารถควบคุมอุปทานกาซทุกชนิด  ดังเชน กรณีการขาด
แคลนกาซหุงตมในป ๒๕๕๑ สาเหตุสําคัญเกิดจากการวางแผนสรางโรงแยกกาซชากวาที่ควรเปนของ  
บมจ.ปตท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบพลังงานของ
ประเทศ ฉบับเพิ่มเติมขอมูล พ.ศ.๒๕๕๒)  

การผูกขาดที่ผานมาทําใหบริษัทพลังงานควบคุมราคากาซไดในที่สุด (เพราะสามารถ
ควบคุมกลไกตลาดได)  นอกจากนี้แลวสถานการณที่เกิดขึ้นยังขัดตอมาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่วารัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ที่สนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด 

 



 ๒๐ 

๓.๒.๒   การแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอสังเกตุดานธรรมาภิบาล 

ประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยทรัพยากรปโตรเลียมฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตอมามีการแกไขเปนรายมาตราเปนระยะๆ รวมทั้งหมด  ๕ คร้ัง คือ 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖, พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๒, พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒, พระราชบัญญัติ ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และลาสุด ในป ๒๕๕๐ กระทรวงพลังงานภายใตการบริหารของนายปยสวัสดิ์ อัมระ
นันทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงไดเรงรัดใหมีการแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๐ ในหลายมาตรา  

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตั้งขอสังเกตถึงธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการแกไข
พระราชบัญญัติปโตรเลียมฉบับที่  ๖  จึงไดศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดของการแกไข
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในหลายประเด็น  โดยนําประเด็นสําคัญที่ตรวจพบมาเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติฉบับเดิม และคนพบวา การแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียมฉบับที่ ๖ มีความสัมพันธ
กับการเอื้อประโยชนตอการใหสัมปทานแหลงปโตรเลียมแกบริษัทพลังงาน  และการจัดสรร
ผลประโยชนของบริษัทพลังงานแกรัฐในอัตราที่ต่ํา คณะอนุกรรมาธิการฯ ขอนํามาเฉพาะประเด็นที่มี
ขอสังเกตสําคัญๆ เทียบกับการแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียมตั้งแตฉบับกอน ๆ  ดังนี้ 

๑) การแกไขมาตรา ๒๒  เร่ืองอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ  และอํานาจ
ของอธิบดีฯ 

• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับแรก) พ.ศ. ๒๕๑๔   
  มาตรา ๒๒ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจ 

(๑)  ใหสัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒)  ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓)  ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 
(๔)  อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตาม 

มาตรา ๔๗ 
(๕)  อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 

• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และใหใชความตอไปนี้แทน  

 มาตรา ๒๒ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
(๑)  ใหสัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒)  ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓)  ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 



 ๒๑ 

(๔)  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา ๓๐ 
(๕)  อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียม

ตาม มาตรา ๔๗ 
(๖)  อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
(๗)  แจงใหผูรับสัมปทานทราบวารัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการ

ปโตรเลียม ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวยความเสี่ยงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา 
๕๒ ทวิ 

(๘)  ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมตามมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา ๙๙  
ตรี 

(๙)  กําหนดคาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา ๑๐๐ ฉ 

• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ภายใตการบริหารของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) 

ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 มาตรา ๒๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(หมายเหตุ: คณะกรรมการในที่นี้คือ คณะกรรมการปโตรเลียม ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน
กรรมการ)  

(๑)  ใหสัมปทานตามมาตรา ๒๓ 
(๒)  ตอระยะเวลาสํารวจปโตรเลียมตามมาตรา ๒๕ 
(๓)  ตอระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๒๖ 
(๔)  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามมาตรา ๓๐ 
(๕)  อนุมัติใหโอนขอผูกพันระหวางแปลงสํารวจตามมาตรา ๓๓ 
(๖)  อนุญาตใหผูรับสัมปทานรับบริษัทอื่นเขารวมประกอบกิจการปโตรเลียมตาม 

มาตรา ๔๗ 
(๗)  อนุญาตใหโอนสัมปทานตามมาตรา ๕๐ 
(๘)  เพิกถอนสัมปทานตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ 
(๙)  แจงใหผูรับสัมปทานทราบวารัฐบาลจะเขาใชสิทธิประกอบกิจการ

ปโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวยความเสี่ยงภัยแตฝายเดียวตามมาตรา 
๕๒ ทวิ 

(๑๐) ส่ังใหผูรับสัมปทานจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชในราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๐ 
(๑๑) ประกาศหามสงปโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา ๖๑ 
(๑๒) ส่ังใหผูรับสัมปทานรวมกันผลิตปโตรเลียมตามมาตรา ๗๒ 



 ๒๒ 

(๑๓) ส่ังใหผูรับสัมปทานเสียคาภาคหลวงเปนปโตรเลียมตามมาตรา ๘๓ 
(๑๔) อนุมัติใหชําระคาภาคหลวงเปนเงินตราสกุลตางประเทศตามมาตรา ๘๗ 
(๑๕) ลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมตามมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา ๙๙ 

ตรี 
(๑๖)  กําหนดคาคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยาของแปลงสํารวจตามมาตรา ๑๐๐ 

ฉ การดําเนินการตาม (๑) (๓) (๗) หรือ (๑๕) ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี” 

 
• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๐  

(ภายใตการบริหารของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) 
ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๒/๑ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

“มาตรา ๒๒/๑ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขยายอายุสัมปทานตามมาตรา ๒๗ 
(๒)  อนุมัติการกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ 
(๓)  อนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มผลิตตามมาตรา ๔๒ ทวิ 
(๔)   ……………………………………………………..………………….” 

 
กลาวโดยสรุป การแกไขมาตรา ๒๒ ที่วาดวยอํานาจรัฐมนตรีวาการฯ และอธิบดีฯ ซ่ึง

มีผลโดยตรงตอการอนุมัติสัมปทาน การตออายุ และการจัดการผลประโยชนตางๆ ที่รัฐพึงไดจาก
ทรัพยากรปโตรเลียมมีขอตองพิจารณาอยางละเอียด คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตวา   

ประการที่ ๑  การแกไขมาตรานี้ใน พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) เปนการขยาย
ขอบเขตอํานาจและเพิ่มอํานาจสิทธิขาดอยางมากแกรัฐมนตรีวาการฯ ในการอนุมัติและการบริหาร
จัดการทรัพยากรปโตรเลียม ตอมายังมีการแกไขโดยใหเพิ่มมาตรา ๒๒/๑ เพื่อใหอํานาจสิทธิขาดแก
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการอนุมติแกไขเนื้อหาสาระอันมีนัยยะสําคัญของสัมปทานอีกดวย  

ประการที่ ๒  การกระทําดังกลาวนับเปนการดําเนินการที่แยงกับแนวทางธรรมาภิบาล
สากลในการบริหารจัดการและกํากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันเปนของประชาชน ที่จะมุงสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ ขณะเดียวกันก็จะลดอํานาจผูกขาดของผูมีอํานาจลง เพื่อปองกัน
การกระทําอันเปนทุจริตที่มีตอผลประโยชนในทรัพยากรของชาติ  ตัวอยางเชน การใหสัมปทาน
ปโตรเลียมใหมในพื้นที่ของรัฐบาลกลางในอาวเม็กซิโกของประเทศสหรัฐฯ ตองดําเนินการผานการ
อนุมัติของสภาคองเกรส ซ่ึงถือเปนตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศเทานั้น   สวนประเทศเม็กซิโก 



 ๒๓ 

การดําเนินการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายในการบริหารทรัพยากรปโตรเลียมจะตอง
ผานการทําประชาพิจารณเทานั้น  

แตการแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) ภายใตการบริหารงานของนายปยสวัสดิ์ 
อัมระนันทน เปนการเพิ่มอํานาจสูงขึ้นแกขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายบริหารอยางนาวิตก 

 
๒)   การแกไขมาตรา ๒๘  เร่ืองการจํากัดปริมาณแปลงและพื้นท่ีสัมปทานปโตรเลียม 

• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  
ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ในการใหสัมปทาน รัฐมนตรีมีอํานาจใหผูขอสัมปทานไดรับสัมปทานไม
เกินรายละสี่แปลงสํารวจ เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจใหผูขอสัมปทานไดรับ
สัมปทานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแปลงสํารวจก็ได แตเมื่อรวมพื้นท่ีของแปลงสํารวจทั้งหมดแลวตองไมเกินสอง
หมื่นตารางกิโลเมตร 

เขตพื้นที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล ใหเปนไปตามที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตแปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล จะกําหนดใหมีพื้นที่เกินแปลงละสี่
พันตารางกิโลเมตรไมได 

เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล ใหเปนไปตามที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเลใหรวมถึงพื้นที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสาํรวจ
นั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการใหสัมปทานสําหรับแปลงสํารวจในทะเลที่
กรมทรัพยากรธรณีกําหนดวาเปนแปลงสํารวจที่มีน้ําลึกเกินสองรอยเมตร ในกรณีดังกลาวรัฐมนตรีมี
อํานาจใหผูขอรับสัมปทานไดรับสัมปทานตามจํานวนแปลงสํารวจและจํานวนพื้นที่ของแปลงสํารวจ
ทั้งหมดที่รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร” 

 
• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ภายใตการบริหารของรัฐมตรี ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ 

แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน   

“มาตรา ๒๘ ในการใหสัมปทาน ใหกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดเขตพื้นที่แปลง
สํารวจโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 ๒๔ 

เขตพื้นที่แปลงสํารวจที่มิใชอยูในทะเล ใหกําหนดพื้นที่ไดไมเกินแปลงละสี่พันตาราง
กิโลเมตร 

เขตพื้นที่แปลงสํารวจในทะเล ใหรวมถึงพื้นที่เกาะที่อยูในเขตแปลงสํารวจนั้นดวย” 
 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาเรื่องนี้และมีขอสังเกตเกี่ยวกับการจํากัดปริมาณแปลง
และพื้นท่ีสัมปทานปโตรเลียม ดังนี้ 

ประการที่ ๑  การแกไข พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) ในมาตรา ๒๘ มีการตัดทิ้ง
ขอความอันมีนัยสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนแปลงสํารวจและพื้นที่การสํารวจในทะเลออก
ทั้งหมด การตัดขอความดังกลาวทิ้งจึงมีความหมายเทากับการอนุญาตใหผูรับสัมปทานสามารถ
ครอบครองจํานวนแปลงสัมปทานปโตรเลียมในอาวไทยและในทะเลอันดามันไดอยางไมจํากัด  ท้ัง
จํานวนแปลงและขนาดพื้นท่ีสัมปทาน  

ประการที่ ๒ การกระทําดังกลาวนับเปนการดําเนินการที่อาจขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ ที่วาดวยการสงเสริมกลไกตลาดเสรีที่รัฐควรออกนโยบายสงเสริมใหมีผูดําเนินการทาง
ธุรกิจหลายราย  ในกรณีนี้เดิมที พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) ที่บังคับใชอยูมีการจํากัดจํานวนแปลง
และพื้นที่สัมปทาน ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูแลว  การแกไขมาตรานี้ใน พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) จึง
ดูเปนการเอื้อประโยชนอยางมหาศาลแกภาคเอกชนที่ไดรับสัมปทาน และลดทอนประโยชนที่รัฐพึงได  
เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญที่รัฐบาลควรจะตองทบทวน เนื่องจากอาจนําไปสูปญหาการผูกขาดในทรัพยากร
ของชาติในอนาคตได 

 
๓)   การแกไขมาตรา ๙๙  เร่ืองการลดหยอนคาภาคหลวง 

•  พ.ร.บ.  ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  มีการแกไขโดยใหเพิ่มความ
ตอไปนี้เปนมาตรา ๙๙ ทวิ และมาตรา ๙๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

“มาตรา ๙๙ ทวิ เพื่อสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและ/หรือพัฒนาแหลง 
ปโตรเลียมในพื้นที่บางพื้นที่ภายในแปลงสํารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผูรับสัมปทาน ที่มีสภาพ ทาง
ธรณีวิทยาไมเอื้ออํานวยและไมอยูในแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของผูรับสัมปทาน ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจลดหยอนคาภาคหลวงใหแกผูรับสัมปทานโดยทําความตกลง
กับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการสํารวจและ/หรือพัฒนาพื้นที่ดังกลาวตามแผนซึ่งกรม
ทรัพยากรธรณีจะไดกําหนดขึ้นตามที่จะไดตกลงกัน ในการใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีเพื่อลดหยอน
คาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการคํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลียม
ของพื้นที่ดังกลาว สถิติคาใชจายในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีวิทยา
คลายคลึงกัน ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคา



 ๒๕ 

ผลิตภัณฑ ปโตรเลียมในตลาด และผลไดผลเสียอ่ืน ๆ ของประเทศที่จะไดรับจากการเรงรัดใหมี การ
สํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม 

คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการ
ปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น หรือเปนคาภาคหลวงที่
จะเกิดขึ้นจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดไวในแผนและการลดหยอน
ดังกลาวจะตองไมเกินรอยละสามสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผูรับสัมปทานพึงตองเสียสําหรับ
ปโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูในแปลงสํารวจนั้นหรือไมเกินรอยละ
สามสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 
แลวแตกรณี โดยระยะเวลาที่ไดรับลดหยอนจะตองไมเกินสี่ปนับแตวันที่ไดทําความตกลงหรือนับแต
วันที่อธิบดีไดใหความเห็นชอบในการกําหนดพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ สําหรับพื้นที่ผลิตแตละแหงที่
อยูในพื้นที่ที่กําหนดในแผนของกรมทรัพยากรธรณี แลวแตกรณีและในความตกลงกับผูรับสัมปทาน
ดังกลาว จะมีเงื่อนไขหรือมีขอกําหนดอยางใดๆ ตามควรแกกรณีก็ได” 

“มาตรา ๙๙ ตรี ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบงชี้วาการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้น
จําเปนตองใชคาใชจายสูงมาก รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจใหสัมปทานสําหรับพื้นที่
ดังกลาวโดยลดหยอนคาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่ เ ร่ิมผลิตขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวน
ปโตรเลียมที่จะกําหนดไวในสัมปทานก็ได แตพื้นที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกิน
สองรอยตารางกิโลเมตรและคาภาคหลวงที่จะลดหยอนตองไมเกินกวารอยละสามสิบของจํานวน
คาภาคหลวงที่จะพึงเสียโดยระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตองไมเกิน
สามปนับแตวันที่อธิบดีไดใหความเห็นชอบในการกําหนดพื้นที่ผลิตตาม มาตรา ๔๒ สําหรับพื้นที่ผลิต
แตละแหง 

ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑตาม มาตรา ๙๙ 
ทวิ วรรคสอง มาใชบังคับ และในการใหสัมปทานตามมาตรานี้มิใหนับรวมเปนจํานวนแปลงสํารวจ
หรือเปนพื้นที่ของแปลงสํารวจตามขอจํากัดของการใหสัมปทานตาม มาตรา ๒๘ 

การเปดใหสัมปทานตามวรรคหนึ่ง ใหกรมทรัพยากรธรณีกําหนดขอผูกพันในดาน
ปริมาณเงินและ/หรือปริมาณงานขั้นต่ําสําหรับการสํารวจปโตรเลียม ที่ผูขอสัมปทานจะตองปฏิบัติหาก
ไดรับสัมปทานจากรัฐบาล โดยไดรับการลดหยอนคาภาคหลวงตามมาตรานี้” 

 
• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ภายใตการบริหารของรัฐมตรีกระทรวงพลังงาน นายปยะสวัสดิ์ อัมมารนันท) ให

ยกเลิกความในมาตรา ๙๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 



 ๒๖ 

“มาตรา ๙๙ ทวิ เพื่อสงเสริมและเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม
ในพื้นที่บางพื้นที่ภายในแปลงสํารวจหรือในพื้นที่ผลิตของผูรับสัมปทาน ท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยา
ไมเอื้ออํานวยหรือท่ีมีพลังผลิตของพื้นที่ลดลง และไมอยูในแผนการสํารวจหรือแผนการผลิตของ
ผูรับสัมปทาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจลดหยอนคาภาคหลวงใหแก
ผูรับสัมปทานโดยทําความตกลงกับผูรับสัมปทานเพื่อใหผูรับสัมปทานทําการสํารวจและพัฒนา
พ้ืนที่ดังกลาว ตามแผนซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะไดกําหนดขึ้นในการใหคําแนะนําตอ
รัฐมนตรีเพ่ือลดหยอนคาภาคหลวงตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการคํานึงถึงสภาพทางธรณีวิทยา
และศักยภาพทางปโตรเลียมของพื้นที่ดังกลาว สถิติคาใชจายในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
พ้ืนที่ท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาคลายคลึงกัน ความตองการผลิตภัณฑปโตรเลียมภายในประเทศ 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในตลาด และผลไดผลเสียอื่นๆ ของประเทศ
ท่ีจะไดรับจากการเรงรัดใหมีการสํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม 

คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตามมาตรานี้ จะตองเปนคาภาคหลวงที่เกิดจากกิจการ
ปโตรเลียมที่ผูรับสัมปทานดําเนินการอยูแลวในแปลงสํารวจหรือพื้นที่ผลิตนั้น หรือเปนคาภาคหลวงที่
จะเกิดขึ้นจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนดไวในแผน และการลดหยอน
ดังกลาวจะตองไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่ผู รับสัมปทานพึงตองเสียสําหรับ
ปโตรเลียมทั้งหมดที่ผลิตไดในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิตที่อยูในแปลงสํารวจนั้น หรือไมเกินรอยละ
เกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะเกิดจากการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกําหนด 
โดยระยะเวลาที่ไดรับลดหยอนจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่ไดทําความตกลงหรือวันที่เร่ิมผลิต และใน
ความตกลงกับผูรับสัมปทานดังกลาวจะมีเงื่อนไขหรือมีขอกําหนดอยางใด ๆ ก็ได” 

• พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ภายใตการบริหารของรัฐมตรีกระทรวงพลังงาน นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน) ให

ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๙๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๙ ตรี ในพื้นที่ที่สภาพทางธรณีวิทยาบงชี้วาการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้น
จําเปนตองใชคาใชจายสูงมากหรือการผลิตปโตรเลียมในพื้นที่นั้นไมอาจดําเนินการในเชิงพาณิชยได 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจใหสัมปทานสําหรับพื้นที่ดังกลาวโดยลดหยอน
คาภาคหลวงสําหรับปโตรเลียมที่เร่ิมผลิตขึ้นมาจากพื้นที่นั้นตามจํานวนปโตรเลียมที่จะกําหนดไวใน
สัมปทานก็ไดแตพื้นที่ที่กําหนดใหสัมปทานดังกลาวจะตองมีขนาดไมเกินสองรอยตารางกิโลเมตร และ
คาภาคหลวงที่จะลดหยอนตองไมเกินกวารอยละเกาสิบของจํานวนคาภาคหลวงที่จะพึงเสีย โดย
ระยะเวลาที่ผูรับสัมปทานมีสิทธิไดรับลดหยอนคาภาคหลวงจะตองไมเกินหาปนับแตวันที่เร่ิมผลิต
ปโตรเลียมจากพื้นที่ผลิตในการใหสัมปทานตามมาตรานี้จะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ก็ได 



 ๒๗ 

ในการใหคําแนะนําของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑตามมาตรา ๙๙ 
ทวิ วรรคสอง มาใชบังคับ” 

กลาวโดยสรุป  คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตสําคัญเก่ียวกับการแกไขกฎหมาย
มาตราเหลานี้ ท่ีจะนําไปสูการลดหยอนคาภาคหลวง ดังนี้ 

ประการที่ ๑  การแกไข พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) ในมาตรานี้เปนการปรับเปลี่ยน
อัตราการลดหยอนคาภาคหลวงปโตรเลียม จากเดิมที่กฎหมายกําหนดวาสามารถลดอัตราคาภาคหลวง
ไดในอัตรารอยละ ๓๐ แกไขเปนในอัตรารอยละ ๙๐ ทั้งที่อัตราคาภาคหลวงที่กําหนดอยูในปจจุบันก็เปน
อัตราที่คอนขางต่ําอยูแลว คืออัตรารอยละ ๕ – ๑๕ เทานั้น ดังนั้นหากลดอัตราคาภาคหลวงลงในอัตรา
ใหมตาม พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) จะทําใหคาภาคหลวงที่รัฐจะไดรับลดลงเหลือรอยละ ๐.๕ – 
๑.๕ เทานั้น 

ประการที่ ๒  คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดติดตามรายไดของผูดําเนินการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมในประเทศไทย เชน ปตท.สผ. พบวา ในป ๒๕๔๔ – เดือนกันยายน ๒๕๕๓  บริษัท 
ปตท.สผ. มีกําไรขั้นตนรวมทั้งสิ้น ๕๖๖,๔๑๙ ลานบาท๑ คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ ๗๘ และกําไรกอนหัก
ภาษีรวมท้ังสิ้น ๓๘๖,๔๗๑ ลานบาท๒  คิดเปนอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕๕ ตอป จึงเห็นไดวาการสํารวจและ
ขุดเจาะปโตรเลียมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีอัตราและผลกําไรสูง ขอเท็จจริงดังกลาวนี้มีความ
ขัดแยงกับหมายเหตุแนบทายของ พ.ร.บ.ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) ที่ใหเหตุผลของการแกไขและการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้นการแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) จึงเปนตัวอยางของ
การใหอํานาจในการตัดสินใจดานนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรที่ปราศจากการมีสวนรวมของประชาชน 
เร่ืองนี้จะสงผลกระทบรุนแรงตอรายไดของรัฐ และความมั่นคงของความเปนอยูของประชาชนในชาติ
ในระยะยาว    
ตารางแสดงงบการเงินของบริษัท ปตท.สผ. จํากัด (มหาชน)                                                   หนวย : ลานบาท 

ที่มา : รายงานประจําปบริษัท ปตท. สผ. จํากัด (มหาชน) 
                                                                            

๑  งบการเงิน บมจ.ปตท.สผ.  พ.ศ.๒๕๔๔ – กันยายน ๒๕๕๓ 
๒ งบการเงิน บมจ.ปตท.สผ.  พ.ศ.๒๕๔๔ – กันยายน ๒๕๕๓ 



 ๒๘ 

๓.๒.๓   การแกไข พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๕ 
และ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอสังเกตดานธรรมาภิบาล 

ในป ๒๕๕๐ นอกจากมีการแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ในหลายมาตราแลว ยังมีการแกไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕ และฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่อาจสงผลใหเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) แกขาราชการกับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจพลังงาน และเอื้อตอการครอบงําของธุรกิจพลังงานตอนโยบายของรัฐ  

ประเทศไทยกําหนดใหมีพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนฉบับแรก โดยยกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดเกษียณอายุผูทํางาน
ในองคการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอมามีการแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้อีกหลายครั้งคือ พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๒๐ และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓  

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตั้งขอสังเกตการแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้วาเกี่ยวของปญหาธรร
มาภิบาลเมื่อพิจารณาประเด็นสําคัญที่มีการแกไขโดยเปรียบเทียบกับสาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับเดิม 
ดังนี้ 

๑)  การแกไขมาตรา ๕  เพื่อใหกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถดํารงตําแหนงใดใน       
นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน และสามารถเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
จัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของ
กับกิจการของรัฐวิสาหกิจผานขอยกเวนทายมาตรา  

• พ.ร.บ.  คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
๒๕๑๘ (ฉบับแรก) 

“มาตรา ๕  กรรมการรัฐวิสาหกิจนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามกําหนดไวสําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แลว ยังตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามนี้ดวย 

(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



 ๒๙ 

(๖) ไมเปนขาราชการการเมือง หรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง เวนเปนการดํารง
ตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๗) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง” 
 
เมื่อมีการแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ในป ๒๕๕๐ มีประเด็นที่นาสังเกตในเรื่องธรรมาภิบาล

คือ  
• พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) และ (๙) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

“(๘) ……………………….......................................................…………..” 

 “(๙) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน เวนแต
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติ
บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน” 

• พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการแกไขโดยใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) ของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

“(๑๐) ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสีย
ในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ
นั้น เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น” 

 กลาวโดยสรุป  การแกไข พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕ และ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลที่จะเอื้อใหกรรมการรัฐวิสาหกิจสามารถดํารง
ตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูถือหุน และสามารถเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนได
เสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจผานขอยกเวนทายมาตรา   

ดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีขอสังเกต ๒ ประการดวยกัน ดังนี้  

ประการที่ ๑  การเพิ่ม (๙) ของมาตรา ๕ เทากับเปนการเปดโอกาสใหกับขาราชการผู
กําหนดนโยบายหรือกํากับดูแลธุรกิจสามารถเขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในธุรกิจเอกชนที่
รัฐวิสาหกิจถือหุนเพียงเล็กนอยได ซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความขัดแยงในหนาที่รับผิดชอบ 
ของขาราชการที่มีหนาที่การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหการดําเนินการของภาคเอกชนเปนไป
ตามกฎหมายและขอบังคับ ในขณะที่กรรมการและผูบริหารมีหนาที่สรางกําไรสูงสุดใหกับธุรกิจ  



 ๓๐ 

ดังนั้นบทบาทและหนาที่ที่ขัดแยงกันนี้จึงอาจสรางความไดเปรียบและไมเปนธรรมตอภาคธุรกิจอื่นใน
การแขงขันทางการคา  

แมวาหนวยงานผูแตงตั้งอาจอางวา มีความจําเปนที่จะตองสงตัวแทนของรัฐวิสาหกิจ
เขาไปดูแลกิจการที่ลงทุนก็ตาม แตในทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลสากล รัฐสามารถแตงตั้งมือ
อาชีพที่มีความรูความสามารถในสาขาที่เกี่ยวของเขาไปทําหนาที่กรรมการหรือผูบริหารได โดยปฏิบัติ
หนาที่ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ที่กําหนดให เพื่อเปนการแยกบทบาทหนาที่ 
(Segregation of Duty) และแยกขอบเขตอํานาจ (Separation of Power) ที่ชัดเจน และปองกันไมใหเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอนขึ้นมา 

ประการที่ ๒  การเพิ่มความใน  (๑๐)  ของมาตรา ๕ เทากับเปนการเปดโอกาสใหกับ
ขาราชการผูกําหนดนโยบายหรือกํากับดูแลธุรกิจสามารถเขาไปเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน หรือมีประโยชนได
เสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจได  การกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of Interest) และขัดหลักธรรมาภิบาลเรื่องการแยกบทบาทหนาที่ (Segregation 
of Duty) และแยกขอบเขตอํานาจ (Separation of Power) อยางรายแรง  เนื่องจากขาราชการที่เขาไปเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจจัดการในบริษัทผูรับสัมปทานยอมไดรับผลประโยชนตอบแทนที่มีมูลคาสูง ใน
รูปเงินเดือน คาจาง เบี้ยประชุม และโบนัสที่มาจากผลกําไรทางธุรกิจ ซ่ึงอาจนําไปสูการครอบงํา
นโยบายของรัฐได ซ่ึงนับเปนการกระทําที่ทาทายตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและทาทาย
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    

 

๓.๒.๔  การใหสัมปทานปโตรเลียมหลังจากมีการแกไข พรบ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดถึงความเชื่อมโยงของการ
ใหสัมปทานแหลงปโตรเลียมหลังจากที่มีการแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และพบ
ความเชื่อมโยงที่นาสนใจ จึงไดตั้งขอสังเกตดังนี้วา  

หลังจากที่มีการแกไข พ.ร.บ. ฉบับนี้และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพุธที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพียงสามวันทําการหลังกฎหมายมีผลบังคับใช  คณะรัฐมนตรีก็มีมติใหสัมปทาน
แหลงปโตรเลียมแกบริษัทพลังงานที่ไดรับการคัดเลือกในวันจันทรที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยให
สัมปทานปโตรเลียมจํานวน ๔ สัมปทานใน ๔ แปลงสํารวจ ตอมาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหสัมปทานปโตรเลียมอีกจํานวน ๗ สัมปทาน ใน ๑๐ แปลงสํารวจ และในวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหสัมปทานปโตรเลียมเพิ่มอีกจํานวน ๑๑ สัมปทาน ใน ๑๓ แปลงสํารวจ   

กลาวโดยสรุป หลังจากที่มีการแกไข พ.ร.บ. ปโตรเลียม (ฉบับที่ ๖)  ผานไปเพียง ๖๒ 
วัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เหลือเวลาอีกเพียง ๔๒ วัน กอนที่รัฐบาลสมัยนั้นจะหมดอายุลง ไดมีการให



 ๓๑ 

สัมปทานปโตรเลียมแกบริษัทเอกชนไปถึง ๒๒ สัมปทานรวม  ๒๗ แปลงสํารวจ   มติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการใหสัมปทานทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหสัมปทานปโตรเลียม จํานวน ๔
สัมปทานใน ๔ แปลงสํารวจในทะเลอาวไทย ไดแก 

สัมปทานลําดับท่ี แปลงหมายเลข ผูรับสัมปทาน

1 G5/50 บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด

และ บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด

บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด

และ บริษัท เฮสส เอ็กซโพลเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ปตท.สผ. โครงการไทย จํากัด

และ บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด

2 G6/50

3 G7/50

4 G8/50

 
ที่มา:  เว็ปไซตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (http://www2.dmf.go.th/bid20/) 
 

๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหสัมปทานปโตรเลียม จํานวน 
๗ สัมปทาน ใน ๑๐ แปลงสํารวจ (๘ แปลงบนบก และ ๒ แปลงในทะเลอาวไทย) ไดแก 

สัมปทานลําดับท่ี แปลงหมายเลข ผูรับสัมปทาน

1 L7/50 , L13/50 บริษัท Twinza Oil Limited

2 L16/50 บริษัท Tatex Thailand, LLC

3 L26/50 บริษัท Salamander Energy (E&P) Limited

4 L36/50, L38/50, L51/50 บริษัท ไทย ปโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จํากัด

5 L37/50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด

บริษัท เชฟรอน ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด

และ บริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรชั่น จํากัด

7 G9/50 บริษัท Harrods Natural Resources ( Thailand) Limited

6 G4/50

 
ที่มา:  เว็ปไซตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน   (http://www2.dmf.go.th/bid20/) 

 
๓)  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใหสัมปทานปโตรเลียม จํานวน 

๑๑ สัมปทาน ใน ๑๓ แปลงสํารวจ (๑๑ แปลงบนบก และ ๒ แปลงในทะเลอาวไทย) ไดแก 



 ๓๒ 

      
สัมปทานลําดับท่ี แปลงหมายเลข ผูรับสัมปทาน

1 L1/50, L2/50 บริษัท นอรธเทิรน กัลฟ ออย (ประเทศไทย) จํากัด

2 L15/50 บริษัท Salamander Energy (E&P) Limited

3 L18/50 บริษัท อาวสยามมารีน จํากัด

4 L19/50 บริษัท Sita Oil Exploration House, Inc.

บริษัท Carnarvon Petroleum Limited

และ บริษัท Sun Resources NL

6 L21/50 บริษัท เพิรล ออย (รีซอสเซส) จํากัด

7 L22/50 บริษัท Adani Welspun Exploration Limited

8 L29/50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จํากัด

9 L45/50 , L46/50 บริษัท Mitra Energy Limited

10 G2/50 บริษัท เพิรล ออย (ปโตรเลียม) จํากัด

11 G3/50 บริษัท Sita Oil Exploration House, Inc.

5 L20/50

 
ที่มา: เว็ปไซตของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  (http://www2.dmf.go.th/bid20/) 

 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดทั้งเรื่องกําลังการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยใน

ปจจุบันดังที่กลาวอยูในหัวขอ ๓.๑.๑ และจํานวนการใหสัมปทานใหมทั้งหมดตามที่กลาวมาขางตน  จะ
เห็นวา ปจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพอันแข็งแกรงในดานพลังงาน และจะมีความมั่นคงตอไปใน
อนาคต   

อยางไรก็ดีคณะอนุกรรมาธิการฯ มีความเห็นวา  การดําเนินการบริหารจัดการเรื่อง
ทรัพยากรปโตรเลียมที่เปนอยูในปจจุบันมีส่ิงที่รัฐตองเรงปรับปรุง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการและการกํากับดูแล โดยจะตองขจัดการกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน (Conflict of Interest)  รวมถึงการแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล
สากล โดยจะตองสงเสริมการแบงแยกบทบาทหนาที่ (Segregation of Duty) และแยกขอบเขตอํานาจ 
(Separation of Power) ใหเกิดความชัดเจนในบทบาทหนาที่และขอบเขตอํานาจของขาราชการประจํา
และขาราชการการเมืองผูมีหนาที่ เกี่ยวของ  ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการหาผลประโยชนสวนตน  
(Economics Rent) จากทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อสรางประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ
ประชาชนผูเปนเจาของทรัพยากรที่แทจริง 

 
 



 ๓๓ 

๓.๓   กรณีความทับซอนในผลประโยชนของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)     
กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

 คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและตรวจสอบความโปรงใสและธรรมาภิบาลของ
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ดวยเห็นวากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนกองทุนที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อจากภาวะวิกฤติการณน้ํามัน ผลการศึกษาและการตรวจสอบ
พบรายละเอียดดังนี้ 

๓.๓.๑   ความเปนมาของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจัดตั้งขึ้นมาดวยวัตถุประสงคเร่ิมแรกคือ เพื่อใชเปนกลไกของ
รัฐในการปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และใชในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงของประเทศในกรณีที่มีปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้น เพื่อใหเกิดผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและความเดือดรอนของประชาชนใหนอยที่สุด  

การเกิดวิกฤตการณน้ํามันอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๑๖ จนถึงป ๒๕๒๒ ประเทศผู
สงออกปโตรเลียมไดประกาศขึ้นราคาน้ํามันดิบถึง ๔ คร้ัง รัฐบาลในสมัยนั้นคือ พลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท นายกรัฐมนตรี จึงเห็นควรใหหาวิธีการที่จะตรึงราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ 
โดยไมตองปรับตามราคาน้ํามันดิบที่เปลี่ยนไปทุกครั้ง และอีกประการหนึ่ง รัฐบาลตองการจะรวม
กองทุนตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเขาเปนกองทุนเดียวกัน จึงไดอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ออกคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สร.
๐๒๐๑/๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๒  จัดตั้ง “กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง” ขึ้นมา โดยรวมกองทุนรักษา
ระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงกับกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ) เขาดวยกัน 
และไดมีการกําหนดกฎเกณฑการกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนฯ และการชดเชยจากกองทุนฯ รวมทั้ง
การปฏิบัติในการสงเงินเขากองทุนฯ การขอรับเงินชดเชยจากกองทุนฯ และการกําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบในสวนตาง ๆ เอาไวดวย 

ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ จึง
ไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” (กพช.) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมา ให
ทําหนาที่ดูแลนโยบายดานพลังงานของประเทศทั้งหมด โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และภายใต
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไดใหมีคณะกรรมการชุดยอยข้ึนมาอีก ๑ ชุดคือ “คณะกรรมการพิจารณานโยบาย
พลังงาน” ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนประธาน และใหรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีหนาที่กําหนด
ราคาน้ํามันและอัตราเงินนําเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

จนกระทั่งในป ๒๕๔๕ เกิดการปฏิรูประบบราชการและมีการจัดตั้งกระทรวง
พลังงานขึ้นมา “คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน” ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการบริหาร



 ๓๔ 

นโยบายพลังงาน” (กบง.) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนประธาน มีปลัดกระทรวง
พลังงาน เปนกรรมการและผูจัดการกองทุนฯ  มีอํานาจหนาที่จายเงินกองทุน และมีผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

“คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน” (กบง.) ทําหนาที่บริหารกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง กําหนดราคาน้ํามัน และอัตราเงินนําเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และหนาที่อ่ืนๆ เชน กําหนด
หลักเกณฑสําหรับการคํานวณราคา และกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร   กําหนดคาการตลาดสําหรับการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง   
กําหนดคาขนสงไปยังคลังกาซและคาใชจายในการเก็บรักษากาซ ณ คลังกาซ ตลอดจนกําหนดราคาขาย
กาซ ณ คลังกาซเปนราคาเดียวกันทุกแหงทั่วราชอาณาจักร  กําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนหรืออัตรา
เงินชดเชยสําหรับกาซที่ซ้ือหรือไดมาจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม ซ่ึงเปนผูผลิตได
จากการแยกกาซธรรมชาติในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงที่
นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักร น้ํามันเชื้อเพลิงที่สงออก น้ํามันเชื้อเพลิงที่จําหนายใหแกเรือเพื่อใช
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และกาซหุงตมที่จําหนายใหแกประชาชน   กําหนดชนิดของน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุน หรือไมใหไดรับเงินชดเชย  กําหนดราคาขายสงหนาโรงกล่ันและ
คํานวณราคาขายปลีก  เปนตน 
 
๓.๓.๒   ปญหาผลประโยชนทับซอนของ กบง.กับบริษัทดานพลังงาน 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนกับอํานาจ
หนาที่ของ กบง.  และพบวา  มีขาราชการระดับสูงที่เปนคณะกรรมการและอนุกรรมการหลายคน
ใน กบง. ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารเงินกองทุนน้ํามัน เปนหรือเคยเปนกรรมการหรือประธาน
กรรมการในบริษัทดานพลังงานในเครือของ บมจ. ปตท. และไดคาตอบแทนในรปูเบีย้ประชมุ
และโบนัสในอัตราที่สูง  บทบาทและหนาที่ที่ทับซอนกันนี้จะทําใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน
ขึ้นไดดวยขอที่นาพิจารณาหลายประเด็น ดังตัวอยางตอไปนี้    

กรณีของนายณอคุณ  สิทธิพงศ ในขณะที่ดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงพลังงาน 
นายณอคุณยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) จนเมื่อไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนปลัดกระทรวงพลังงานเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงไดขอลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการ
ของ ปตท. โดยไมไดลาออกจากตําแหนงกรรมการ และจากการตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา นายณอคุณ ปลัดกระทรวงพลังงานคน
ปจจุบันยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) บริษัทโรงกลั่นน้ํามัน
ในเครือของ ปตท. อยูดวย  ซ่ึงตําแหนงปลัดกระทรวงพลังงานหรือรองปลัดกระทรวงพลังงานที่นายณอ
คุณดํารงตําแหนงมานั้นอยูในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอีกหนึ่ง
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ตําแหนงดวย ซ่ึงมีหนาที่สําคัญคือ การพิจารณาเกี่ยวกับการใชจายเงินและการบริหารจัดการหนี้สินของ
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตองจายใหกับธุรกิจกิจการพลังงานตางๆ นั่นเอง  

กรณีนายวีระพล  จิรประดิษฐกุล  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซ่ึง
เปนกรรมการและเลขานุการ กบง. และเปนอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ปจจุบันยังเปน
กรรมการของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ ปตท เชนกัน 

นอกจากนั้น ในชวงที่รัฐบาลมีนโยบายแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ 
ปตท. และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. นั้น กบง.ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานในชวงเวลาเปลี่ยนผานดวย  ทําใหเกิดความทับซอนในอํานาจ
หนาที่ของการบริหารกับการกํากับดูแลในกิจการพลังงานทุกประเภท ทั้งกาซธรรมชาติ น้ํามัน และ
ไฟฟา เพราะมีผูบริหารกับผูกํากับกิจการเปนบุคคลกลุมเดียวกัน  

ปจจุบัน แมจะมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเกิดขึ้นแลวก็ตาม แตก็มีขอบเขต
อํานาจดูแลเพียงกิจการไฟฟาและกิจการทอสงกาซ ซ่ึงถือเปนกิจการพลังงานปลายน้ําเทานั้น ในขณะที่ 
กบง. ยังมีหนาท่ีท้ังการบริหารนโยบายและการกํากับดูแลกิจการพลังงานตนน้ําท้ังหมดอยางเต็มท่ี คือ
ท้ังกิจกาจปโตรเลียมและน้ํามัน ทําใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนไดหลายประการ ดังท่ีจะกลาว
ตอไปในสวนของปญหาการบริหารกองทุนน้ํามัน 

 
๓.๓.๓    ปญหาการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของ กบง. ในปจจุบัน 

๑)  กบง. ไมทําหนาท่ีสงเสริมใหเกิดกลไกตลาดเสรีอยางแทจริง  

ลักษณะของผลประโยชนที่ทับซอนของกรรมการ กบง. เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําให
กิจการพลังงานไมมีการแขงขันกันอยางแทจริง โดย กบง. ยังคงนโยบายอุมชูให บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) มีโอกาสเหนือคูแขงขันรายอื่นดวยการเปนผูถือหุนรายใหญในกิจการโรงกลั่นไดถึง ๕ โรง
กล่ัน จากที่มีอยูในประเทศทั้งหมด ๗ โรงกลั่น ดวยเหตุนี้ ปตท. จึงมีน้ํามันสําเร็จรูปอยูในมือรวมกันถึง 
๑ ลานบารเรลตอวันหรือเทากับรอยละ ๘๕ ของปริมาณน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดในประเทศทั้งหมด 
ขณะที่มีการใชในประเทศไทยเพียงแควันละ ๗ แสนบารเรลเทานั้น  

ปจจุบัน ปตท. จึงกลายเปนบริษัทที่ผูกขาดธุรกิจน้ํามันสําเร็จรูปไปโดยอัตโนมัติและมี
อํานาจครอบงําเหนือตลาดแทบจะเบ็ดเสร็จ ทําใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปและสินคาพลังงานอื่นๆไมได
เคลื่อนไหวดวยกลไกตลาดเสรีที่แทจริง หากเปนไปตามการกําหนดของกลไกภายในประเทศเอง   

ดังจะเห็นไดจากการที่ กบง. ยังคงกําหนดใหใชโครงสรางราคาขายน้ํามันสําเร็จรูป
แบบเดิมเหมือนชวงที่ประเทศไทยตองการเชิญชวนใหนักลงทุนเขามาลงทุนกิจการโรงกลั่นน้ํามันใน
ประเทศ  ทั้งๆ ที่สถานการณในขณะนี้ไดเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากโรงกลั่นเกือบทั้งหมดตกอยูภายใตการ
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ควบรวมกิจการของ ปตท.  กรณีที่สะทอนถึงธรรมาภิบาลและการทับซอนของผลประโยชนในเรื่องนี้ที่
เห็นไดชัดคือ  การที่ กบง. ยินยอมให ปตท. ใชโครงสรางราคาน้ํามันที่ขายในประเทศ ที่เรียกวากันวา  
“ราคาอิงตลาดสิงคโปร” หรือ “ราคาเทียบเทาการนําเขาอิงตลาดสิงคโปร”  ทั้งที่โครงสรางนี้มีการบวก
คาโสหุยตาง ๆ รวมเขามาอยูในราคาน้ํามันที่ขายใหแกผูบริโภค ไดแก  คาการขนสงน้ํามันสําเร็จรูปจาก
สิงคโปรมาไทย คาการสูญเสียระหวางการขนสง คาปรับปรุงคุณภาพจากมาตรฐานสิงคโปรมาเปน
มาตรฐานไทย และคาประกันภัยจากสิงคโปรมาไทย โดยที่คาโสหุยเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นจริงเพราะโรง
กล่ันทั้งหมดตั้งอยูในประเทศไทย  

คาโสหุยเทียมนี้มีมูลคาประมาณ ๒ บาทตอลิตร ในแตละปคนไทยใชน้ํามันประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ลานลิตร เทากับวา คนไทยทั้งประเทศตองจายคาโสหุยที่ไมไดเกิดขึ้นจริงถึง ๘๐,๐๐๐ ลาน
บาทตอป ใหแกกลุมทุนพลังงานอยางไมเปนธรรม 

 
  ๒)   ปญหาการบริหารเงินกองทุนท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

กองทุนน้ํามันจัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ํามัน
เชื้อเพลิงคือ เบนซินและดีเซลที่จําหนายภายในประเทศ กลาวคือเมื่อน้ํามันดิบนําเขามีราคาแพง  
กองทุนน้ํามันฯ จะมีหนาที่ชวยควบคุมราคาน้ํามันขายปลีกสําเร็จรูปไมใหสูงเกินไปโดยจายเงินชดเชย
ใหแกบริษัทน้ํามัน และเมื่อน้ํามันราคาถูกลง จึงเก็บเงินจากประชาชนผานราคาน้ํามันคืนเขากองทุนฯ  

แตจากการศึกษาของอนุกรรมการฯ พบวา กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีการดําเนินงาน
แตกตางไปจากวัตถุประสงคของการจัดตั้ง คือ  

๒.๑  กรณีของราคาน้ํามัน  

ขณะที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากน้ํามันราคาแพงในชวงที่ผานมา แทนที่ 
กบง. จะนําเงินจากกองทุนน้ํามันฯ มาพยุงราคา แต กบง. กลับคงเก็บเงินเขากองทุนตอไป  และเมื่อราคา
น้ํามันถูกลงก็เก็บเงินเขากองทุนมากขึ้นไปอีก โดยอางเหตุผลวาไมตองการใหประชาชนใชน้ํามันอยาง
ฟุมเฟอย  สถานการณที่เกิดขึ้นทําใหประชาชนไมไดรับประโยชนอะไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้าํมนั
ในตลาดโลกแตอยางใด  ยิ่งกวานั้นคือ ความจริงแลวน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากโรงกลั่นที่อยู
ภายในประเทศ สามารถผลิตไดเกินกวาความตองการใชของประชาชนมากถึงวันละ ๕ แสนบารเรล 
บริษัทโรงกลั่นน้ํามันจึงสามารถนําน้ํามันสําเร็จรูปเหลานี้สงออกไปขายในตลาดตางประเทศ และสราง
กําไรแกธุรกิจของตนเองไดมากมาย  

การบริหารกองทุนน้ํามันฯ ในลักษณะดังกลาวสงผลตอฐานะการเงินของกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  สถาบันบริหารกองทุนพลังงานไดประมาณการวา ในบัญชี
กองทุนน้ํามันฯ จะมีเงินสดอยูในบัญชีทั้งสิ้น ๓๐,๗๖๗ ลานบาท และสามารถนําไปพยุงราคาน้ํามันเพื่อ
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ชวยเหลือประชาชนได แตกลับพบวากองทุนน้ํามันฯ มีหนี้เงินชดเชยการตรึงน้ํามันเชื้อเพลิงเพียง 
๑,๕๐๐ ลานบาทเศษเทานั้น 

๒.๒  กรณีการพิจารณาจายเงินชดเชยแกราคากาซแอลพีจีที่นําเขา  

เมื่อน้ํามันมีราคาแพงเพราะ กบง.ไมยอมจายเงินอุดหนุนใหประชาชน ประชาชนที่ใช
รถยนตจึงตองชวยเหลือตัวเองดวยการหันมาใชกาซแอลพีจีที่มีราคาต่ํากวาแทน เนื่องจากรัฐบาลยังใช
นโยบายตรึงราคาอยู  แตการแกปญหาใหตัวเองของประชาชนกลับถูกบริษัทธุรกิจพลังงานใชเปน
ขออางวา เปนสาเหตุที่ทําใหกาซแอลพีจีขาดแคลนจนตองมีการนําเขาและตองนําเงินจากกองทุนน้ํามัน
ไปชดเชยราคาสวนตางของการนําเขา  

อยางไรก็ดี กบง. กลับไมสนใจขอมูลที่แทจริงเลยวา ปริมาณกาซแอลพีจีที่ผลิตไดใน
ประเทศนั้นเพียงพอตอความตองการใชของประชาชน ทั้งสําหรับภาคครัวเรือนและภาคยานยนต  แต
สาเหตุที่ทําใหมีการนําเขาแอลพีจีเพิ่มขึ้นนั้น เปนเพราะความตองการใชกาซแอลพีจีปริมาณมหาศาล
ของกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดด  (โปรดดูรายละเอียดในตารางถัดไป)  
และนี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองมีการนําเขากาซแอลพีจีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ดังนั้นปญหาขาดแคลน
กาซแอลพีจีจึงมิใชเกิดจากการใชของกลุมภาคครัวเรือนหรือยานยนตแตอยางใด  

เมื่อมีการแจงถึงภาระคาสวนตางของการนําเขาแอลพีจีที่ ปตท. อางวาตองแบก
รับภาระอยู เพื่อเรียกรองให กบง.พิจารณาปลอยใหราคากาซแอลพีจีลอยตัว  แตทายสุด กบง. เลือก
พิจารณาใหมีการจายเงินชดเชยแก ปตท. ในการนําเขากาซแอลพีจีโดยทันที เปนผลทําให ณ ส้ินป 
๒๕๕๒ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตองมีภาระหนี้เงินชดเชยกาซแอลพีจีจากการนําเขาแอลพีจีจาก
ตางประเทศในป ๒๕๕๒ เปนจํานวนทั้งสิ้น ๕,๘๑๘ ลานบาท  และในป ๒๕๕๓ มีการนําเงินจาก
กองทุนน้ํามันไปชดเชยสวนตางราคานําเขากาซแอลพีจีกวา ๒๐ ,๐๐๐  ลานบาท   ขณะที่กลุม
อุตสาหกรรมปโตรเคมีซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทในเครือของ บมจ.ปตท. กลับไมตองรับผิดชอบกับภาระ
ที่เกิดขึ้นนี้เลย  

ดังนั้นเพื่อความเปนธรรมกับสังคมอยางแทจริง กบง.จึงไมควรใหมีการจายเงินชดเชย
แกการนําเขากาซแอลพีจีและใหกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนผูรับผิดชอบในราคาคากาซที่นําเขาจาก
ตางประเทศโดยตรง 

 

 

 

 

 



 ๓๘ 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชกาซแอลพีจีตามประเภทผูใช  (หนวย ๑,๐๐๐ ตัน) 

สวนตาง ปริมาณการใชกาซ LPG 
(พันตัน) 

๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๑ 

ภาคประชาชน ๒,๑๘๐ ๒,๔๕๖ ๒,๘๙๙ ๒,๘๙๗ -๒ 

- ครัวเรือน   ๑,๗๒๑ ๑,๘๘๔ ๒,๑๒๔ ๒,๒๓๑ ๑๐๗ 
- ยานยนต  ๔๕๙ ๕๗๒ ๗๗๖ ๖๖๖ -๑๑๐ 
อุตสาหกรรมและปโตรเคมี ๑,๓๓๘ ๑,๖๖๐ ๑,๘๘๘ ๒,๒๘๖ ๓๙๘ 

- อุตสาหกรรม  ๕๑๑ ๖๐๒ ๖๕๘ ๕๘๖ -๗๒ 

- ปโตรเคมี (Feedstock)  
และอื่นๆ  ๘๒๗ ๑,๐๕๘ ๑,๒๓๐ ๑,๗๐๐ 

 
๔๗๐ 

รวมปริมาณการใชท้ังหมด ๓,๕๑๘ ๔,๑๑๖ ๔,๗๘๗ ๕,๑๘๓ ๓๙๖ 
ปริมาณท่ีผลิตไดในประเทศ ๔,๑๖๗ ๔,๔๖๙ ๔,๓๕๑ ๔,๔๖๓ ๑๑๒ 
ปริมาณนําเขา - - ๔๕๒ ๗๕๓   

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

๓.๔   กรณีการปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ     
กรมธุรกิจพลังงาน  

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาและตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาล กรณีกระทรวง
พลังงานออกประกาศใหมีการเติมกาซคารบอนไดออกไซดลงในกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (เอ็นจีวี) 
ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

๓.๔.๑   เหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวี    

สืบเนื่องจากเมื่อชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ
เร่ืองการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา ไดรับเรื่องรองเรียนจากสหพันธการขนสงแหง
ประเทศไทยในการคัดคานการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของกาซธรรมชาติ
สําหรับรถยนต พ .ศ.  ๒๕๕๒  ที่กําหนดคาดัชนีวอบบี้ตองไมเกินรอยละ  ๔๒  และคา
คารบอนไดออกไซดตองไมสูงกวารอยละ ๑๘  

สหพันธการขนสงฯ ใหเหตุผลประกอบการคัดคานไววา เมื่อคร้ังที่มีการประชุมเชิง
วิชาการของเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ ๓  เนื้อหาสําคัญของการประชุมระบุวา อัตราสวน
ของกาซคารบอนไดออกไซดในกาซธรรมชาติที่มาตรฐานสากลใชอยูนั้นคือ ไมเกินรอยละ ๓ และ



 ๓๙ 

อัตราสวนของกาซเฉื่อย (กาซคารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน  ออกซิเจน ไฮโดรเจน) ตองไมเกินรอย
ละ ๔ เทานั้น 

แตผลของการออกประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพ
ของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๒  ทําให บมจ.ปตท. ไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพกาซ
ธรรมชาติ ของสถานีบริการทั้งหมด ๖๗ แหงใหเปนไปตามประกาศฯ  ในจํานวนนี้เปนสถานีแม ๗ 
แหง และสถานีบริการแนวทอ ๖๐ แหง  การดําเนินการดังกลาวจะมีสถานีบริการจํานวนหนึ่งหยุด
ใหบริการชั่วคราวจนกวาระบบฯ จะแลวเสร็จ ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จประมาณชวงปลายเดือนสิงหาคม
ถึงตนเดือนกันยายน ๒๕๕๓  

สหพันธการขนสงแหงประเทศไทยจึงมีขอหวงใยวา ๑) การหยุดใหบริการชั่วคราว
ของสถานีบริการจะสรางผลกระทบตอผูใชรถทั่วไปและผูประกอบการขนสงจํานวนมาก   ๒) หากให
มีกาซคารบอนไดออกไซดมีอัตราสวนที่สูงมากภายในถังเก็บกาซธรรมชาติ อาจจะทําปฏิกิริยากับน้ําที่
อยูในถัง และอาจทําใหถังมีโอกาสเกิดการกัดกรอนไดเร็วขึ้น เนื่องจากถังเก็บกาซธรรมชาติที่ใชกับ
รถยนต ในประ เทศไทย เปน ถั งที่ ผ ลิตตามมาตรฐานสากลที่ กํ าหนดอัตราส วนของก าซ
คารบอนไดออกไซดไวต่ํากวาเกณฑของกรมธุรกิจพลังงานถึง ๖ เทาตัว   
  

คณะกรรมาธิการฯ จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการเสริมสรางธรรมาภิบาลนํา
เร่ืองรองเรียนไปศึกษาตรวจสอบหาขอเท็จจริง  นอกจากการศึกษารายละเอียดจากเอกสารที่เกี่ยวของ
แลว คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดจัดเวทีเสวนาเรื่อง กาซเอ็นจีวี “พลังงานสะอาด” จริงหรือ?  ขึ้นเมื่อวัน

ศุกรที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และรวมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุมครองผูบริโภค คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา จัดเวทีเสวนาเรื่อง 
“มลพิษจากการใชกาซเอ็นจีวี” อีกครั้งในวันศุกรที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อรับฟงความเห็น
และรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาดังกลาว คณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา  ๑) ระหวางเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน  ๒๕๕๓ มีการติดตั้งเครื่องอัดกาซคารบอนไดออกไซดตามปมกาซเอ็นจีวีตามที่ไดรับการ
รองเรียนจริง  ๒) พบขอมูลวา กาซธรรมชาติในพื้นที่บนบกของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซธรรมชาติ
จากแหลงสิริกิติ์ จังหวัดกําแพงเพชร และจากแหลงน้ําพอง จังหวัดขอนแกนมีความบริสุทธิ์มาก เพราะ
มีคารบอนไดออกไซดอยูเพียงแครอยละ ๑-๒ เทานั้น ในขณะที่กาซธรรมชาติในแหลงตะวันออก (อาว
ไทย)และแหลงตะวันตก (อันดามัน) มีคารบอนไดออกไซดตั้งแตรอยละ ๖.๒ – ๑๔.๔ 

กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหเกิดการเติม
คารบอนไดออกไซดลงในเอ็นจีวีไดอยางถูกกฎหมาย ดวยการออกประกาศเรื่อง กําหนดลักษณะและ
คุณภาพของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต พ.ศ.๒๕๕๒  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ และใหมีผล



 ๔๐ 

บังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตนมา ลงนามโดยนายเมตตา  บันเทิงสุข อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานในขณะนั้น 

กรมธุรกิจพลังงานอางวา การออกประกาศฉบับนี้มีเหตุผลเพราะกาซเอ็นจีวีที่มาจาก
แหลงผลิตตางๆ เชน จากฝงอาวไทยและฝงอันดามัน จากแหลงน้ํามันสิริกิติ์ จ.กําแพงเพชร หรือจาก
แหลงน้ําพอง จ.ขอนแกน มีคุณสมบัติที่เปนคาความรอนสูง-ต่ําแตกตางกันโดยธรรมชาติ คาความรอน
ที่แตกตางกันมากของกาซแตละแหลงสงผลตอรถเอ็นจีวีที่เติมกาซขามแหลงกัน ดังรายละเอียดที่แสดง
ไวในแผนภูมิขางลางนี้ 

ตารางแสดงคุณสมบัติและองคประกอบท่ีแตกตางกันของกาซธรรมชาติจากแหลงตาง ๆ ของประเทศ 

 
ที่มา : เอกสารการวิเคราะหสวนประกอบที่แปรผันของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตใชในประเทศไทย 
         โดยหองปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนตและการเผาไหม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
ดังนั้นกรมธุรกิจพลังงานจึงแกปญหานี้ดวยการกําหนดคาดัชนีวอบบี้หรือคาพลังงาน

ความรอน ซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญที่จะใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตไดใหอยูระหวาง ๓๗-๔๒ เมกกะ
จูล/ลูกบาศกเมตร (MJ/m๓) และใหมีคารบอนไดออกไซดไดไมเกินรอยละ ๑๘ ของปริมาตร เพื่อใหกาซ
เอ็นจีวีจากแตละแหลงมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ผูแทนจากกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงในเวทีเสวนาทั้งสอง
คร้ังวา มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนี้จะถูกใชเปนมาตรฐานชั่วคราวจนกวาจะมีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานที่เหมาะสมตอไป แตก็ไมมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแตอยางใดวา จะมีเกณฑมาตรฐานที่
เหมาะสมเมื่อไหร 
 
 



 ๔๑ 

ตารางแสดงรายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณภาพ 
ของกาซธรรมชาติสาํหรับยานยนต  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 

แตจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของกาซธรรมชาติในตางประเทศ คณะ
อนุกรรมาธิการฯ พบวา การกําหนดใหมีคารบอนไดออกไซดในกาซธรรมชาติตองสูงไมเกินรอยละ ๓  
เทานั้น  ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนอันเกิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสู ช้ัน 
บรรยากาศของโลกนั่นเอง  เมื่อกาซธรรมชาติมีคารบอนไดออกไซดต่ํา ทําใหคาดัชนีวอบบี้หรือคา
พลังงานความรอนของกาซธรรมชาติในตางประเทศจึงสูงกวาของประเทศไทย และสงผลดีตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนตมากกวา โดยมาตรฐานสากลกําหนดไวที่ ๔๖ – ๕๒.๙ MJ/m๓ 
สวนมาตรฐานเอ็นจีวีที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดคาดัชนีวอบบี้จะอยูระหวาง ๓๗ - ๔๒ MJ/m๓ เทานั้น 



 ๔๒ 

ตารางแสดงมาตรฐานสากลของกาซธรรมชาติท่ีมีใชอยูในปจจุบัน 

 
ที่มา : เอกสารการวิเคราะหสวนประกอบที่แปรผันของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนตใชในประเทศไทย 
          โดยหองปฏิบัติการวิจัยเครื่องยนตและการเผาไหม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๓.๔.๒  ปญหาที่เกิดขึ้น 

ปจจุบัน (ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) มียอดรถยนตเอ็นจวีีสะสมทั้งหมด 
๒๑๑,๓๖๘ คัน มีปริมาณการใชกาซเอ็นจวีีทั้งหมด ๕,๓๙๑ ตันตอวนั หรือเทากับ ๑.๙๖ ลานตนัตอป 
การออกประกาศของกรมธุรกิจพลังงานดังกลาว ทําใหเกดิปญหาขึ้นในหลายประการคือ 

๑)  เกิดความไมเปนธรรมกับผูบริโภค  
เนื่องจากมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนดขึ้นมาไดเปดโอกาสให ปตท. สามารถ

เติมกาซคารบอนไดออกไซดผสมในกาซเอ็นจีวีไดโดยไมผิดกฎหมาย ทําใหไดกาซเอ็นจีวีที่มีคา
มาตรฐานต่ํากวาที่มาตรฐานสากลไดกําหนดไว  ที่ผานมา ปตท. มีการปดปมกาซเอ็นจีวีหลายแหง
ในชวงเดือนสิงหาคมตอเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อทําสิ่งที่เรียกวา “ปรับปรุง” คุณภาพกาซเอ็นจีวีที่จะ
จําหนายใหกับผูใชรถยนตมากกวา ๒ แสนคัน การกระทําลักษณะนี้ ทําใหผูบริโภคเสียเปรียบดานราคา
เอ็นจีวีที่มีการควบคุมเปนอยางมาก  กลาวคือ เมื่อผูบริโภคจายเงินซื้อเอ็นจีวีไป ๑๐๐ บาท จะไดเนื้อกาซ
ที่ใชเปนเชื้อเพลิงรถยนตแค ๘๒ บาท และขาดทุนไปกับกาซขยะอยางคารบอนไดออกไซดที่รถยนตไม
ตองการจํานวน ๑๘ บาท นั่นหมายความวา ผูบริโภคจายเงินจํานวนเทาเดิม แตไดกาซเอ็นจีวีที่ทําใหรถ
วิ่งไดระยะทางนอยลงกวาเดิม 



 ๔๓ 

๒)  เกิดปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม 
เมื่อกรมธุรกิจพลังงานกําหนดใหกาซเอ็นจีวีมีคารบอนไดออกไซดไดมากถึงรอยละ 

๑๘ ทําใหผูใชรถยนตเอ็นจีวีตกเปนตัวการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนกาซเรือนกระจก ซ่ึงมี
ผลตอการเรงให เกิดภาวะโลกรอนมากขึ้น  ปกติ เมื่อกาซเอ็นจีวี ถูกเผาผลาญ  ก็จะปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศประมาณรอยละ ๒๐ ของเนื้อกาซทั้งหมด ซ่ึงถือวาต่ํากวา
เชื้อเพลิงประเภทอื่นทุกชนิด แตหากมีการเติมคารบอนไดออกไซดลงไปไดถึงรอยละ ๑๘  นั่น
หมายความวารถยนตที่ใชเอ็นจีวีจะมีสวนในการปลอยคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ ๓๐-๓๕  ของปริมาณกาซเอ็นจีวีที่ใชกัน ดังนั้นมาตรการปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวี
ของกรมธุรกิจพลังงานจึงเปนการเพิ่มการปลอยกาซเรือนกระจกที่จะทําใหโลกรอนขึ้นรวมไปกับ
รถยนตที่ใชกาซแอลพีจี เบนซิน หรือดีเซล  

ปจจุบันประเทศไทยมีรถยนตที่ใชกาซเอ็นจีวีมากกวา ๒ แสนคัน และรวมกันแลวมี
การใชกาซเอ็นจีวีมากกวา ๒ ลานตันตอป  จึงเทากับวารถยนตที่ใชเอ็นจีวีจะปลอยคารบอนไดออกไซด
ออกมามากถึง ๗๐๐,๐๐๐ ตันตอป  ขณะที่โครงการลดโลกรอนถวายพอของกระทรวงพลังงานที่
ดําเนินการอยูสามารถลดคารบอนไดออกไซดไดเพียง ๒๐๐,๐๐๐ ตันตอปเทานั้น 

๓)   ความไมปลอดภัยในการใชกาซเอ็นจีวี   
เนื่องจากมีขอที่นากังวลวา หากปลอยใหมีกาซคารบอนไดออกไซดในสัดสวนที่สูง

มากอยูภายในถังเก็บกาซเอ็นจีวีที่ติดตั้งทั้งกับรถบรรทุกหรือรถยนตสวนบุคคล  เมื่อใดกาซ
คารบอนไดออกไซดทําปฏิกิริยากับน้ําหรือความชื้นที่อยูในถังซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย เชน    
ไอน้ําที่เกิดจากกระบวนการสันดาปตามปกติก็จะทําใหเกิดเปน Feco3 หรือเหล็กคารบอเนต ซ่ึงจะทาํให
ถังเอ็นจีวีมีโอกาสกัดกรอนไดเร็วขึ้น และมีโอกาสระเบิดไดทุกเมื่อ เพราะกาซเอ็นจีวีเปนกาซคุณสมบัติ
เบากวาอากาศมากจึงตองใชแรงดันอัดมหาศาลและตองอยูในถังที่มีสภาพความทนทานสูงมากเทานั้น 
ไมสามารถใชถังเหล็กธรรมดาอยางกาซหุงตมหรือแอลพีจีได 

อีกประการหนึ่งคือ ถังกาซเอ็นจีวีที่ส่ังเขามาใชในประเทศ เปนถังกาซธรรมชาติตาม
มาตรฐานสากล ที่กําหนดไวเพื่อเก็บกาซเอ็นจีวีที่มี CO2 แครอยละ ๓ แตตองมาบรรจุกาซเอ็นจีวีที่มี 
CO2 ถึงรอยละ ๑๘  ซ่ึงอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงตออันตราย หากถังกาซชํารุดกอนกําหนด  

 
๓.๔.๓   ความขัดแยงทางผลประโยชนของเจาหนาท่ีรัฐในการออกประกาศฯ 

การตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ  ยังพบปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของ
เจาหนาที่รัฐ ที่มีหนาที่กํากับดูแล ออกระเบียบ และกฏเกณฑที่สรางความเปนธรรม และการดูแล
ผลประโยชนสาธารณะอีกประการหนึ่ง   

 



 ๔๔ 

กลาวคือ นายเมตตา  บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงเปนผู
ลงนามออกประกาศเรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต พ.ศ.๒๕๕๒  
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  นายเมตตา บันเทิงสุข เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ ปตท ในชวงป ๒๕๕๑ และเพิ่ง
หมดวาระในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนั้นจึงทําใหถูกมองไดวามีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอผลประโยชน
ที่ไดรับจากการออกประกาศฉบับนี้ 

ตามจริงแลว การแกปญหาคาความรอนที่แตกตางกันมากของกาซแตละแหลงที่สงผล
กระทบตอรถเอ็นจีวีที่เติมกาซขามแหลง นักวิชาการในวงการนี้เสนอวาสามารถดําเนินการได ๒ ทาง 
คือ  

๑)  การพัฒนากลองสมองกลควบคุมการสั่งจายเชื้อเพลิงและจุดระเบิดของเครื่องยนต
(Electronic Control Unit : ECU) ที่รถติดตั้งกาซเอ็นจีวี ใหสามารถรองรับคาความรอนไดกวางขึ้น ซึ่ง
เปนบทบาทของภาคยานยนตเอกชน 

๒) การกําหนดใหบมจ.ปตท. ตองมีโรงแยกกาซธรรมชาติใหเพียงพอกับปริมาณกาซที่
ขุดเจาะขึ้นมา และมีการแยกกาซแตละชนิดเพื่อการใชในแตละวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานกอนนํามาขายตอประชาชน การมีโรงแยกกาซที่เพียงพอจะทําใหเกิดการแยกกาซชนิดตางๆ   
ที่เปนองคประกอบอยูในกาซธรรมชาติ รวมทั้งคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถแยกนําไปจําหนายให
เกิดมูลคาเพิ่มไดอีกทางหนึ่งและไมเกิดปญหามลภาวะดวย 

อยางไรก็ดี กรมธุรกิจพลังงานมิไดเลือกใชแนวทางทั้งสองแตอยางใด กลับเลือกใชวิธี
ออกประกาศใหมีการเติมคารบอนไดออกไซดลงในกาซเอ็นจีวีได ซ่ึงวิธีดังกลาวเปนมาตรการในการ
อุมชูบริษัทธุรกิจพลังงานใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได โดยผลักภาระใหประชาชนและสังคม
โดยรวมเปนผูแบกรับ 



 ๔๕ 

แผนภูมิแสดงกระบวนการแยกกาซธรรมชาติท่ีไดจากอาวไทย 
และการใชกาซธรรมชาติท่ีนําเขาจากประเทศพมาโดยไมผานกระบวนการแยก 

 
ที่มา : www.pttplc.com 

 
 
๓.๕   กรณีคาเงินบาทแข็งกับราคาน้ํามันที่ไมเปนไปตามกลไกตลาดที่เปนธรรม 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตั้งขอสังเกตวา กรณีคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นตั้งแตตนป 
๒๕๕๓ มีผลทําใหราคาสินคาตาง ๆ ที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาถูกลง แตภาวการณที่เกิดขึ้นกลับไม
สงผลทําใหราคาน้ํามันถูกลง  จึงไดทําการศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ ซ่ึงไดขอสรุปดังนี้ 

 

๓.๕.๑  ผลจากวิกฤตการณเศรษฐกิจระดับโลกที่สงผลตอคาเงินบาทแข็ง 

จากการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯดวยการอัดฉีดสภาพคลองเขาสูระบบ
การเงินอยางตอเนื่อง และปญหาทางเศรษฐกิจในยุโรปที่ลุกลามในป ๒๕๕๓ สงผลใหกระแสทุนจาก
ตางประเทศไหลเขาสูประเทศในเอเชียทั้งเพื่อเก็งกําไรและเพื่อหลบภัยทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็เปน
ประเทศหนึ่งที่มีเงินตราตางประเทศไหลเขาในปริมาณมากเพื่อซ้ือเงินบาท ทําใหคาเงินบาทแข็งคาขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตตนป ๒๕๕๓  

 

 

 



 ๔๖ 

แผนภูมิแสดงใหเห็นคาเงินบาทเทียบดอลลารสหรัฐฯ แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตปลายป ๒๕๕๒ จนปลายป ๒๕๕๓ 

 

ที่มา : ขอมูลดิบจาก Apex Reuters 
 

๓.๕.๒  คาเงินบาทแข็งทําใหราคาสินคานําเขาถูกลง แตทําไมราคาน้ํามันสูงขึ้น 
คณะอนกุรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบภาวการณการแข็งคาขึ้นของคาเงิน พบวาโดย

คาเฉลี่ยรายวันในป ๒๕๕๓ บาทแข็งคาขึ้นรอยละ ๔.๘๔ การแข็งคาของเงินบาทนี้สงผลใหสินคา
นําเขามีราคาลดลง สวนราคาน้ํามันดิบในตางประเทศรูปสกุลเงินดอลลารจากแหลงดูไบในตะวนัออก
กลาง มีการแกวงคาขึ้นลงตลอดป ๒๕๕๓ โดยมีคาเฉลี่ยนับรายวันเพิ่มขึ้นรอยละ ๔.๗๓ แตเมื่อแปลง
ราคาน้ํามันดิบเปนเงินบาทพบวา ราคาน้ํามันดิบแหลงดูไบในตะวนัออกกลางมีราคาลดลงรอยละ  
-๐.๔๙ 
 

แผนภูมิแสดงราคาน้ํามนัดิบแหลงดูไบตะวนัออกกลางป ๒๕๕๓ เทียบราคาเมื่อสิ้นป ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ขอมูลดิบจาก Apex Reuters 

ราคาน้ํามนัดบิดไูบป ๒๕๕๓ (บาทตอลติร)
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ราคาเฉลีย่ต่ําลงกวาปลายป ๒๕๕๓ รอยละ -๐.๔๙

ราคาฐานปลายป ๒๕๕๒  ๑๕.๖๑ บาท/ลติร
คาเฉลีย่        ป ๒๕๕๓  ๑๕.๕๔ บาท/ลติร



 ๔๗ 

เมื่อโรงกล่ันไทยมีการนําเขาน้ํามันดิบ จะนําเงินบาทที่ไดจากการขายน้ํามันใหคนไทย
ไปแลกเปนเงนิดอลลารเพื่อจายคาน้ํามนัดบิที่นําเขา ดังนั้น เมื่อคาเงนิบาทที่แข็งขึน้โรงกลั่นจะใชเงิน
บาทนอยลงในการแลกเงนิดอลลารเพื่อซ้ือน้ํามันดิบ โดยในป ๒๕๕๓ โรงกล่ันจะจายคาน้ํามนัดิบจาก
แหลงดูไบในราคาที่ต่ําลงรอยละ - ๐.๔๙   

 

แผนภูมิแสดงราคาน้ํามนัเบนซิน ๙๕ ป ๒๕๕๓  

ราคาเบนซิน ๙๕ ป ๒๕๕๓ (บาทตอลิตร)
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ราคาเฉล่ียสูงข้ึนกวาปลายป ๒๕๕๓ รอยละ +๓.๑๐

ราคาฐานปลายป ๒๕๕๒  ๓๙.๘๔ บาท/ลิตร
คาเฉลี่ย        ป ๒๕๕๓   ๔๑.๐๘ บาท/ลิตร

คาเฉลี่ยราคาท่ีควรเปน   ๓๙.๖๔  บาท/ลิตร

 
ที่มา : ขอมูลดิบจาก Apex Reuters 
 

แผนภูมิแสดงราคาน้ํามนัดีเซล ป ๒๕๕๓ 

ราคาดีเซลป ๒๕๕๓ (บาทตอลิตร)
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ราคาเฉล่ียสูงข้ึนกวาปลายป ๒๕๕๓ รอยละ +๕.๕๘
ราคาฐานปลายป ๒๕๕๒  ๒๗.๑๙ บาท/ลิตร
คาเฉลี่ย        ป ๒๕๕๓   ๒๘.๗๑ บาท/ลิตร

คาเฉลี่ยราคาท่ีควรเปน   ๒๗.๐๖  บาท/ลิตร

 
ที่มา : ขอมูลดิบจาก Apex Reuters 



 ๔๘ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดทําการเก็บขอมูลราคาคาปลีกน้ํามันในป ๒๕๕๓ พบวา 
ราคาคาเฉลี่ยรายวันของน้ํามันเบนซิน ๙๑ มีราคาแพงขึ้นกวาราคาฐาน ณ ส้ินป ๒๕๕๒ รอยละ ๓.๖๑ 
เบนซิน ๙๕ แพงขึ้นรอยละ ๓.๑๐ ขณะที่ราคาคาเฉลี่ยรายวันของน้ํามันดีเซล ก็มีราคาแพงขึ้นเชนกันถึง
รอยละ ๕.๕๘ ทั้งที่ตนทุนน้ํามันดิบลดลงรอยละ -๐.๔๙ เนื่องจากผลของคาเงินบาทที่แข็งขึ้น จาก
ปรากฎการณความผิดปกติของราคาน้ํามันดังกลาวทําใหผูบริโภคจายคาน้ํามันสูงกวาที่ควรเปนถึงรอย
ละ ๓.๖ ถึง ๖.๑  ซ่ึงนับเปนปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับมูลคาผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีการซื้อขายสูง
กวา ๑ ลานลานบาทตอป  

ราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่ควรเปนของป ๒๕๕๓ คํานวณจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปเฉลี่ย
สิบวันทําการสุดทายของป ๒๕๕๒ ของน้ํามันแตละชนิดนํามาเปนราคาฐาน จากนั้นหาตนทุนเฉลี่ย
ของน้ํามันดิบในรูปเงินบาทของป ๒๕๕๓ เทียบกับราคาฐานของน้ํามันดิบในรูปเงินบาทของป 
๒๕๕๒ โดยนํามาบวกเพิ่มกับราคาฐานของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในกรณีที่ตนทุนสูงขึ้น หรือมาหักออก
ในกรณีที่ตนทุนลดลง  

ราคาเฉลี่ยราคาน้ํามันเบนซิน ๙๑ ในป ๒๕๕๓  สูงกวาราคาที่ควรเปน ๐.๙๘ บาทตอ
ลิตร(หักตนทุนที่ เพิ่มขึ้นจากกองทุนน้ํามัน  ๐.๕๐ บาทแลว) เพียง ๑๑ เดือนในชวงมกราคม  – 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการใชน้ํามันเบนซิน ๙๑ จํานวน ๔,๐๙๖.๕ ลานลิตร*  มีผลทําใหประชาชนมี
คาใชจายสูงกวาที่ควรเปนจํานวนกวา ๔,๐๑๔.๕๗ ลานบาท  

ราคาเฉลี่ยราคาน้ํามันเบนซิน ๙๕ ในป ๒๕๕๓  สูงกวาราคาที่ควรเปน ๑.๓๔ บาทตอ

ลิตร โดยในชวงมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการใชน้ํามันเบนซิน ๙๕ จํานวน ๗๑.๔ ลานลิตร∗  มี
ผลทําใหประชาชนมีคาใชจายสูงกวาที่ควรเปนจํานวน ๑๐๒.๑๐ ลานบาท 

ราคาเฉลี่ยราคาน้ํามันดีเซล ในป ๒๕๕๓  สูงกวาราคาที่ควรเปน ๑.๖๕ บาทตอลิตร 

โดยในชวงมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีการใชน้ํามันดีเซล จํานวน ๑๗,๐๙๕.๖ ลานลิตร*  มีผลทํา
ใหประชาชนมีคาใชจายสูงกวาที่ควรเปนจํานวน ๒๘,๒๐๗.๗๔ ลานบาท  ที่สําคัญน้ํามันชนิดนี้มีการ
จัดเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันลดลง จาก ๘๕ สตางคตอลิตร เปนไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ๓๕ 
สตางคตอลิตร ซ่ึงควรจะทําใหน้ํามันดีเซลถูกลงอีกถึง ๑.๒๐ บาทตอลิตร  

จากปรากฏการณเงินทุนไหลเขาสูประเทศในเอเชียนี้สงผลใหทุกประเทศไดประโยชน
ในการนําเขาสินคาจําเปนที่ถูกลงจากคาเงินที่แข็งขึ้น สงผลในเชิงบวกตอตนทุนการผลิตของประเทศ
ลดลงไปดวย แตจากเหตุการณราคาน้ํามันของไทยที่ทั้งผูบริโภคและภาคธุรกิจมิไดรับประโยชนจาก
คาเงินบาทที่แข็งขึ้น โดยตนทุนราคาน้ํามันดิบที่ผูคาน้ํามันซื้อถูกลงในรูปของเงินบาทมิไดถูกสงตอ
ใหกับผูบริโภคแตกลับถูกแปรไปเปนกําไรของผูคาน้ํามันโดยตรง การกระทําดังกลาวนอกจากจะไม

                                                                            
∗
สํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน  http://www.eppo.go.th/info/stat/T02_03_03.xls 



 ๔๙ 

เปนธรรมตอผูบริโภคแลวยังสงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจไทยในเรื่องความสามารถในการแขงขัน
โดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงของผูประกอบไทยที่ลดลงอีกดวย 
 

แผนภูมิแสดงใหเห็นผลประกอบการ ๙ เดือนของ บมจ.ปตท. โดยเฉพาะผลกําไรที่เพิ่มขึ้นมาก 

ผลประกอบการ 9 เดอืน บมจ.ปตท 2553 2552
เพ่ิมข้ึนจากป

 2552

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,406,454,527,733 1,135,038,938,058 24%
กําไรข้ันตน 125,396,874,178 104,099,728,084 20%

กําไรจากการดําเนนิงาน 105,315,391,567 70,939,757,654 48%

กําไรกอนตนทนุทางการเงินและภาษีเงินได 116,629,006,026 86,667,969,040 35%

กําไรกอนภาษีเงินได 104,697,982,549 76,256,115,988 37%

กําไรสุทธิ 74,080,818,564 51,682,306,727 43%  
ที่มา : งบการเงินรอบ ๙ เดือนของ บมจ.ปตท. 

 
คณะอนุกรรมาธิการฯ พบวา จากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทําใหมีขอสังเกตหลายประเด็น 

อาทิเชน ๑) ประเด็นผูคาน้ํามันมีอํานาจเหนือตลาด  ความบกพรองของกลไกตลาดเสรีในธุรกิจน้ํามันที่
เกิดจากการครอบงําธุรกิจการกลั่นน้ํามันของ บมจ.ปตท ผานการถือหุนโรงกล่ันขนาดใหญ ๕ ใน ๗ 
โรง ๒)   ประเด็นทุนครอบงําสื่อ และ ๓) ประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 
ของขาราชการกระทรวงพลังงานในการเปนกรรมการของบริษัทดานพลังงาน ทั้งโรงกล่ันและธุรกิจ
การคาพลังงานขนาดใหญ โดยรับผลประโยชนในรูปของเงินเดือนกรรมการ เบี้ยประชุม และโบนัสที่
อิงกับผลกําไรทางธุรกิจ 

เมื่อใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเขามาอธิบายเรื่องนี้ จะอธิบายไดวา กรณีราคาน้ํามันไม
สะทอนประโยชนจากคาเงินบาทแข็งนี้จะไมเกิดขึ้นในประเทศอื่นที่ตลาดคาน้ํามันมีการแขงขันเสรี
อยางสมบูรณ  เนื่องจากผูคาน้ํามันตางๆ จะพยายามแขงขันกันในดานราคาเพื่อใหไดยอดขายสูงที่สุด จงึ
ตองสงผานสวนลดที่เกิดจากคาเงินแข็งไปยังผูบริโภค  สวนกรณีประเทศไทยที่โรงกลั่นเกือบทุกโรงมีผู
ถือหุนใหญรายเดียวกันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการแขงขันตามกลไกตลาดเสรีที่ควรใหประโยชนสูงสุด
ตอผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๔  ไมอาจเกิดขึ้นได  ในกรณีนี้จึงสะทอนใหเห็นวา ผูคาน้ํามันมี
อํานาจเหนือตลาด 

นอกจากนี้ การตรวจสอบอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๕๑ ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ใน
เร่ืองธรรมาภิบาลดานพลังงาน ยังพบวา ขอมูลขาวสารที่เปนประเด็นสําคัญตอผูบริโภคกลับไมปรากฎ
เปนขาวในสื่อตาง ๆ หรือไมมีการสื่อออกไปผานสื่อมวลชนถึงสาธารณชน เชน กรณีความผิดปกติของ
ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นที่ไมสะทอนคาเงินบาทที่แข็งขึ้นนี้ เปนตน  ทั้งที่เร่ืองนี้เปนประเด็นที่สําคัญ



 ๕๐ 

เพราะมีผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจของชาติและประชาชนอยางกวางขวาง คณะอนุกรรมาธิการฯ จึง
มีขอสังเกตไปถึงประเด็นทุนดานพลังงานครอบงําสื่อ ดังนี้ 

คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดตรวจสอบรายละเอียดคาใชจายในการโฆษณาเพื่อหา
ความสัมพันธในประเด็นดังกลาว  และพบวา บมจ.ปตท. มีการเพิ่มรายจายดานการโฆษณาจากป 
๒๕๕๐ ในป ๒๕๕๑ อยางกาวกระโดดถึงรอยละ  ๑๔๕.๔  ทั้งที่ในป ๒๕๕๑ เปนปที่ประเทศไทยเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ และที่สําคัญขณะที่การคาในประเทศของ บมจ.ปตท. มีการแขงขันที่ไมรุนแรง  แต 
บมจ.ปตท. กลับเพิ่มงบประมาณคาใชจายในการโฆษณาสูงกวาหนึ่งเทาตัว  มีผลใหอันดับคาโฆษณา
ขึ้นมาอยูในอันดับ ๒ ของประเทศ จากเดิมที่ บมจ. ปตท. อยูในอันดับที่ ๓๙  

เร่ืองนี้มีประเด็นที่นาสนใจคือ อันดับการโฆษณาตั้งแตอันดับที่ ๑ ถึง ๒๐ เปนกลุม
ธุรกิจหรือกลุมสินคาประเภทอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ที่มีการแขงขันสูง โดยไมมีบริษัท
พลังงานอื่นใดอยูในกลุม ๒๐ อันดับแรกเลย  การขยับตัวข้ึนมาอยูอันดับ ๒ ของ บมจ. ปตท. จึงทําให
เกิดขอสังเกตวา บมจ.ปตท. เพิ่มงบประมาณรายจายดานการโฆษณาในอัตราสูง โดยมีจุดประสงคเพียง
เพื่อประโยชนทางการคาจริงหรือไม  หรือเปนไปเพื่อควบคุมทิศทางของขาวสารที่จะเกี่ยวของกับการ
รักษาผลประโยชนและภาพลักษณขององคกรดวย (ดูภาคผนวกที่ ๕ ) 

ตารางแสดงรายชื่อบริษัท ๒๐ อันดับแรกที่ใชงบคาโฆษณาสูงสุด 

 
ที่มา : groupm 



 ๕๑ 

๕.๓.๓   ความขัดแยงทางผลประโยชนของขาราชการกระทรวงพลังงาน 
 คณะอนุกรรมาธิการฯ มีขอสังเกตวา ผลกําไรของกลุมธุรกิจพลังงานมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับการดํารงตําแหนงของขาราชการในกระทรวงพลังงานในธุรกิจพลังงาน และไดรับ
ประโยชนในรูปของเงินเดือนกรรมการ เบี้ยประชุม และโบนัสจากผลกําไรของบริษัท ซ่ึงเรื่องนี้ถือเปน
ประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) โดยตรง  

 คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดศึกษาขอมูลจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย และพบวา 
ปจจุบันมีขาราชการกระทรวงพลังงานเปนกรรมการในธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หลายราย  ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ จะทําการขยายผลการตรวจสอบไปยังบริษัทอื่นที่ ปตท. ถือหุน
โดยตรง ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน ๔๗ 
บริษัท๑ และที่ ปตท. ถือหุนโดยออม (ผานบริษัทอื่นในกลุม ปตท.) อีกจํานวนมากตอไป เนื่องจาก
ขอมูลที่มีตรวจสอบเบื้องตนพบวา มีขาราชการเปนกรรมการในบริษัทเหลานี้จํานวนหนึ่ง ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) อีกเชนกัน  
ตารางแสดงใหเห็นวา ขาราชการกระทรวงพลังงานเปนกรรมการในธุรกิจพลังงาน 

ตําแหนงในกระทรวงพลังงาน ตําแหนงในบริษัทพลังงาน บริษัท สถานะของบริษทั

นายณอคุณ สิทธพิงศ ประธานกรรมการ ปตท.(มหาชน) รัฐวิสาหกจิ
ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการ ปตท.อะโรเมติกสและการกล่ัน จาํกดั(มหาชน) เอกชน

ประธานกรรมการ ไออารพีซ ีจํากดั (มหาชน) เอกชน
ประธานกรรมการบริหาร ไออารพีซ ีจํากดั (มหาชน) เอกชน

นายไกรฤทธิ ์นิลคูหา กรรมการ ปตท. (มหาชน) รัฐวิสาหกจิ
อธบิดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน บางจากปโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) รัฐวิสาหกจิ
และอนุรักษพลังงาน

นายพานิช พงศพิโรดม กรรมการ ปตท.เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) เอกชน
ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

นายวีระพล จริประดิษฐกลุ กรรมการ ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกดั(มหาชน) เอกชน
ผูอาํนวยการสาํนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน  
ที่มา: เว็บไซตตลาดหลักทรัพยป ๒๕๕๓๒  

  จากการประชุมนานาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตครั้งที่ ๑๔ ที่กรุงเทพฯ นายบารัธ 
ไจรัจ (Bharath Jairaj) ตําแหนง Senior Associate และนางดาวิดา วูด (Davida Wood) ตําแหนง Senior 
Associate จากสถาบัน World Resource Institute๓  ซ่ึงไดศึกษาและติดตามเรื่องพลังงาน ส่ิงแวดลอม 
สภาวะโลกรอน และสงเสริมความมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการของภาครัฐและเอกชน ไดเดนิทาง

                                                                            
๑ แบบ 56-1 บมจ. ปตท. 
๒ งบการเงินบมจ.ปตท. จากเว็ปไซต: http://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?country=TH&language=th 
๓ http://www.wri.org/projects/governance 

 

ลาออกต.ค.๕๓ แตยังเปนกรรมการอยู



 ๕๒ 

มาใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอคณะอนุกรรมาธิการทบทวนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 
(PDP) เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นและความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ของ
ขาราชการกับธุรกิจพลังงาน  

  เจาหนาที่อาวุโสทั้ง ๒ ทานใหความเห็นกรณีของประเทศไทยที่ขาราชการกระทรวง
พลังงานเปนกรรมการในธุรกิจพลังงานวา  การรับผลประโยชนของขาราชการในรูปโบนัสที่อิงกับผล
กําไรทางธุรกิจเปนสิ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล และยืนยันวา ยังไมเคยพบการรับประโยชนหรือการ
กระทําในลักษณะนี้ของขาราชการในกลุมธุรกิจพลังงานในประเทศอื่น 
 
สวนท่ี ๔   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการฯ 
 

จากการศึกษาและตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้ง ๕ กรณี คณะอนุกรรมาธิการฯ     
มีขอเสนอแนะรวมตอคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสรางธรรมาภิบาล 
เพื่อจัดทํารายงานนําเสนอตอที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อใหภาครัฐและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของพิจารณา
ดําเนินการตอไป ดังนี้ 

 

๔.๑  ใหมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
และเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล 

๔.๑.๑  ใหมีการแยกบทบาทหนาที่ (Segregation of Duty) ของเจาพนักงานของรัฐ
และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และการประกอบการดําเนินการออกจาก
กันอยางชัดเจน โดยหามมิใหเจาพนักงานของรัฐและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่ทําหนาที่สวนใดอยูแลว
ไปทําหนาที่ในสวนที่เหลืออีก และหามมิใหเจาพนักงานของรัฐไปเปนกรรมการหรือผูมีอํานาจใน
บริษัทเอกชนดานพลังงานโดยเด็ดขาด 

๔.๑.๒ หามมิใหบุคคลซึ่งเปนหรือเคยเปนกรรมการ พนักงานในบริษัทเอกชน
ดานพลังงานเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการของรัฐซึ่งมีบทบาทหนาที่สัมพันธกับนโยบาย
พลังงาน 

๔.๑.๓ ใหรัฐบาลสามารถแตงตั้งบุคคลากรมืออาชีพที่มีความรูความสามารถใน
สาขาที่เกี่ยวของเขาไปทําหนาที่กรรมการหรือผูบริหารในรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีหุน โดยใหปฏิบัติหนาที่
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

๔.๑.๔ ใหแกไขพระราชบัญญัติปโตรเลียม เพื่อลดอํานาจเบ็ดเสร็จของรัฐมนตรี
และอธิบดีเกี่ยวกับสัมปทานปโตรเลียมและการกําหนดสวนแบงรายไดของรัฐ 



 ๕๓ 

๔.๑.๕ ใหการประกอบกิจการพลังงาน ตองอยูในบังคับของพระราชบัญญัติวา
ดวยการแขงขันทางการคา พ.ศ.๒๕๔๒ และใหมีการกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อมิใหเกิดการผูกขาด 
หรือควบรวมกิจการเพื่อลด หรือจํากัดการแขงขันในการประกอบกิจการพลังงาน 

 

๔.๒  กรณีกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ใหรัฐบาลยุตินโยบายอุมกลุมธุรกิจพลังงานและ
ธุรกิจปโตรเคมี 

๔.๒.๑  ใหยกเลิกโสหุยที่ไมไดเกิดขึ้นจริงในการกําหนดราคาน้ํามันหนาโรงกล่ัน
ที่อิงราคานําเขาจากตลาดสิงคโปร 

๔.๒.๒  ใหยกเลิกการนํากองทุนน้ํามันซึ่งเปนเงินของประชาชนไปชดเชยกาซ
แอลพีจี และกาซเอ็นจีวีเปนหลัก เนื่องจากการขาดแคลนกาซแอลพีจีเกิดจากการเพิ่มปริมาณการใชของ
ภาคปโตรเคมีอยางกาวกระโดดในชวง ๒-๓ ปที่ผานมา นอกจากนี้ปญหาจากการบริหารจัดการการ
สรางโรงแยกกาซของปตท. ก็ลาชากวาที่ควรจึงเปนสาเหตุสําคัญของการขาดแคลนกาซแอลพีจีดังกลาว 

๔.๒.๓  ดานการผลิตกาซแอลพีจี ใหโรงแยกกาซมีหนาที่จัดหากาซแอลพีจีให
พอเพียงตอความตองการใชของภาคประชาชนและยานยนตเปนหลัก หากมีเหลือจึงจะสามารถจําหนาย
ใหกับผูใชในภาคอื่นไดในราคาเดียวกับที่เรียกเก็บจากประชาชน 

๔.๒.๔  หากกาซแอลพีจีที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซไมพอเพียงตอการใชของ
ภาคอุตสาหกรรมและปโตรเคมีใหใชกาซแอลพีจีจากโรงกลั่นหรือนําเขา โดยใหใชราคาลอยตัวตาม
ตลาดโลกและเปนราคาเดียวกัน 

 

๔.๓  กรณีการปรับปรุงคุณภาพกาซเอ็นจีวี ใหยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน   
เร่ือง กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของกาซธรรมชาติของยานยนต พ.ศ. ๒๕๕๒  

รัฐบาลตองกําหนดนโยบายใหกาซเอ็นจีวีตองมีการแยกคารบอนไดออกไซด
และใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คือ กําหนดใหมีกาซคารบอนไดออกไซดไมเกินรอยละ ๓ และให
กําหนดคุณภาพของกาซธรรมาชาติที่จะจําหนายใหผูบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

 

๔ .๔    กรณีการบริหารจัดการทรัพยากรปโตรเลียม  ให กําหนดอัตราการเก็บ
คาภาคหลวงและสวนแบงกําไรจากทรัพยากรปโตรเลียมใหเปนธรรมตอประชาชนสวนรวมผูเปน
เจาของทรัพยากรที่แทจริง การบริหารจัดการใหมเชนนี้ ประเทศไทยจะมีรายไดและผลประโยชนจาก
คาสัมปทานปโตรเลียมไมต่ํากวาปละสองถึงสามแสนลานบาท 

 

 

 



 ๕๔ 

๔.๕  ใหรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใส โดยใหมีการ
ยกระดับการเปดเผยขอมูลอันจําเปนตอสาธารณชนผูเปนเจาของทรัพยากร เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ การกํากับดูแลของเจาหนาที่รัฐ ใหมีความโปรงใสปราศจากเสียซ่ึงการขัดกันแหง
ผลประโยชน (Conflict of Interest) ในการดูแลทรัพยากรปโตรเลียมที่มีมูลคามหาศาลของประเทศ 

 
๔.๖  ใหรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การสรางธรรมาภิบาลดานพลังงานของประเทศตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ที่บัญญัติวา 

(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 



 
 
 

ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก 
 
๑.  ตารางแสดงการเปรียบเทยีบราคากาซธรรมชาติในตลาดโลกกับราคาที่ ปตท.ซ้ือจากอาวไทย 

 

หนวย : เหรียญสหรัฐ/ลานบีทียู 

ราคากาซธรรมชาต ิ
ของสหรัฐฯ 

๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

- แหลง Henry Hub ๕.๕๙ ๕.๙๘ ๙.๐๔ ๖.๕๖ ๗.๐๒ ๘.๗๙ 

- แหลง ANR Southeast ๕.๔๔ ๕.๘๓ ๘.๙๒ ๖.๔๕ ๖.๙๕ ๘.๗๖ 

- แหลง Col.Gulf Onshore ๕.๕๔ ๕.๘๙ ๙.๐๒ ๖.๕๐ ๖.๙๔ ๘.๗๒ 

- แหลง Col.Mainline ๕.๕๙ ๕.๙๗ ๙.๐๒ ๖.๕๔ ๗.๐๐ ๘.๗๒ 

ราคาปากหลุมท่ีปตท.ซ้ือ ๒.๖๖ ๒.๗๘ ๓.๐๑ ๓.๕๙ ๔.๒๓ ๔.๘๕ 

ราคาต่ํากวาตลาดโลก(%) -๕๒% -๕๓% -๖๗% -๔๕% -๔๐% -๔๕% 

ที่มา : Bloomberg , กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
 
๒.  ตารางแสดงราคากาซธรรมชาติของบริษัทพลังงานที่ซ้ือจากอาวไทยเทียบกับราคาที่ซ้ือจาก 
      ประเทศพมา 

ที่มา : เอกสารประกอบคําช้ีแจง กระทรวงพลังงาน เสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางงบประมาณ 
          รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 

 ก 



๓.  แผนภูมิแสดงการจัดลําดับประเทศผูผลิตกาซธรรมชาต ิ
 

 
 

ที่มา : http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=alltypes&aid=1&cid=all,&syid 
          =2005&eyid=2009&unit=BCF 

 
๔.  แผนภูมิแสดงการจัดลําดับประเทศผูผลิตน้าํมันดบิ ป ๒๕๕๒ 
 

 
 

ที่มา : http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1&cid=all,&syid= 
          2009&eyid=2009&unit=TBPD 
 

 ข 

http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=alltypes&aid=1&cid=all,&syid
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๕.  บทความจากหนังสือ Positioning Magazine ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ 
 

ปตท. ปนภาพ ทวงบุญคุณคนไทยผานโฆษณา  
 

หากมองเผินๆ ภาพยนตรโฆษณาของ ปตท. ที่ออกอากาศอยางตอเนือ่งทุกป นี่คือ
ภาพยนตรโฆษณา CSR และ Coporate Image รูปแบบหนึ่ง แตกด็ูเปนการปนภาพที่ยังไงก็สรางความ
คลางแคลงใจใหกับหลายฝาย แมแผนก CSR กับ Marketing ของ ปตท. จะแยกสวนกันทํางานก็ตาม 
โดยแยกเอเยนซี่กันทํางานระหวาง Coporate Image และ Marketing 

ทั้งนี้เอเยนซี่ที่ทํางานใหกับ ปตท. มีหลายราย ทั้งคายใหญคายเล็ก อาทิ TBWA, Leo 
Burnett, Spa, Pirate และ Unit One เปนตน  

จากตัวเลขงบ Media Spending ของ ปตท. ในธุรกิจ Oil&Lubricants (ปตท. จํากดั 
มหาชน) และ Petroleum โดยนีลเส็น พบวา เฉพาะรอบเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2551 มีการใชงบสูง
ถึง 557,198,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบเดียวกันของปที่ผานมาซึ่งใชไป 294,301,000 บาท  

ขณะทีใ่นป 2550 ทั้งป ใชงบไปทั้งส้ิน 974,960,000 บาท แบงเปน Oil&Lubricants 
156,091,000 บาท คิดเปนสดัสวน 16% และ Petroleum 818,869,000 บาท คิดเปนสดัสวน 84%  

นั่นหมายความวา ปตท. ใหความสําคญักับการลงทุน Media Spending ในธุรกิจ 
Petroleum มากกวา เนื่องจากทํารายไดมากกวา ขณะเดียวกันก็เปนธุรกจิที่ออนไหวตอความรูสึกของคน
ในเรื่องของปากทอง อีกทัง้มีประเด็นวิพากษตลอดเวลาเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม โดยเปนโฆษณา 
Coporate Image ของทั้ง ปตท. และ ปตท.สผ. ที่ในแงของโปรดักชั่นแลว ปฏิเสธไมไดวาเปนงานดี ทํา
ออกมาไดเจง (เพราะเงนิถึง ทุนหนา?) แตในแงของความเปนจริงแลว จะชวยทําใหภาพลักษณที่แทจริง
ของ ปตท. กับภาพลักษณทีพ่ยายามปนแตงผานโฆษณาเปนเรื่องเดียวกนัหรือไม  

ดังนั้นตวัเลข Media Spending สวนใหญจึงเปนการโฆษณาเพื่อภาพลักษณองคกร 
ขณะที่โฆษณาสินคาและผลิตภัณฑโดยเฉพาะในสวน Oil&Lubricants ในรอบ 5 ป ยอนหลัง (2545-
2550) มีสัดสวนอยูที่ 16-40% ของงบ Media Spending ทั้งหมดของ ปตท.  

อยางไรก็ตาม ไมวาเนื้อหาโฆษณาจะฉายภาพความงามของ ปตท. เพียงใด แตทุกครั้ง
ที่ ปตท. โฆษณาเพื่อภาพลักษณ ปตท. ก็ไมเคยหยุดที่จะเอยอางถึงบุญคุณ ที่ประหนึง่ถูกมอบหมายจาก
ประชาชนทั้งประเทศใหปฏิบัติภารกิจอนัยากยิง่ อยางตรากตรํา ผานกอบปตบทายทีพ่ยายามทําซ้ึงแตฟง
ดูอิหลักอิเหล่ือเต็มที ขณะเดียวกันก็พยายามโนมนาวใหคนไทยเชื่อวา ปตท. คือความภาคภูมใิจของไทย
ทั้งชาติ เชน  

“30 ป ปตท. พลังที่ยั่งยืนเพือ่ไทย” ประหนึ่งจะสงสารวาประชาชนคนไทยโปรดสาํนึก 
โปรดรับรูไวเลยวา 30 ปที่ผานมา ปตท. ไดกระทําการอันทรงคุณประโยชนตอแผนดินสยามมามาก
เพียงใด หรือ “เราแข็งแรง เพื่อความมัน่คงทางพลังงาน” รวมถึง “เราเรียนรูรวมกับชุมชน เพื่อ
สังคมไทยแข็งแรง” และ “โครงการอาทิตยของคนไทย ความภาคภูมิใจของ ปตท. สผ.”  
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สุดทาย Brand Slogan ของ ปตท. ที่พยายามกลอมคนไทยตลอดมาคอื “พลังไทย เพื่อ
ไทย”  

แตสําหรับ ณ สถานการณปจจุบัน ปตท. คงไมกลาที่จะเอากอบปสวยหรูที่เคยมวีา “เรา
แข็งแรง เพื่อความเปนอยูทีด่ีขึ้นของคนไทย” มาใชอีกแลว เพราะวนันี้ ถึง ปตท. จะแข็งแรงจนติด
อันดับที่ 207 ของ Fortune 500 ป 2007 อีกทั้งเปนบรษิัทขนาดใหญอันดับที่ 42 ของเอเชีย มิหนาํซํ้ายัง
รํ่ารวยขึ้นเปนลําดับ แตในอีกดานหนึ่งชวีิตคนไทยทุกวันนีไ้มตองเอาดัชนีไหนมาชี้วัดก็รูๆ กันอยูวา 
“ออนเปลี้ย เพลียแรง” เพียงใด ไมจําเปนตองถึงขั้นความเปนอยูที่ดีขึน้เลย  

ดานภาพยนตรโฆษณาชุดทีฮ่ือฮาและเปนที่วิพากษวจิารณอยางกวางขวาง คือชุดลาสุด 
ซ่ึงเปนของ ปตท.สผ. “พี่สมพงษ” ที่ทํางานกับ ปตท. มาตลอดชีวิต จําตองอําลาจากแทนขดุเจาะน้ํามัน
ไปหลังเกษยีณอายกุารทํางาน  

ไมทราบวาเพราะความเปนคนพูดนอย หรือไมมีอะไรจะพดู พี่สมพงษจึงถูกรุนนอง 
ปตท.สผ. รบเราใหพูดอะไรกอนจากบาง นอกเหนือไปจากการฉายสไลด บางก็วา ที่พี่สมพงษไมพูด 
เพราะที่ผานมาไมไดทําอะไรเลย จึงไมมีอะไรจะพูด หรือพูดไมออก เพราะที่ผานมา “รูอยูเต็มอก” วา
องคกรนี้ทําอะไรลงไปบาง เลยเกิดอาการ “ล้ินจุกปาก” จนพูดไมออก  

ขณะที่มกีารวพิากษวิจารณในแงของการ “ชิงดีชิงเดน” กันเองในองคกรแหงนี้วา งาน
ในโฆษณาเปนของ ปตท.สผ. แตหมวกนายชางที่ตัวแสดงใสนั้นเปนโลโกของ ปตท. งานนี้ “พอคาปาก
หลุม” อยาง ปตท.สผ. จึงถูก “นายหนา” อยาง ปตท. แยงซีนไปเตม็ๆ แตที่เดด็ไปกวานัน้ “ตัวพอ” 
ประเสิรฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการ ปตท. โผลมาล่ําลาพี่สมพงษถึงแทนเลยทเีดยีว  

เมื่อยอนหลังเปดปมการเทงบกลบขาวคาวของ ปตท. จะพบวา ปตท. “รูงาน” เขาใจ “กู
สถานการณ” ทุกครั้งที่เกิดภาวะวกิฤตตอภาพลักษณ เม็ดเงินที่เจียดมาจากกําไรมหาศาลถูกนํามาใชใน
การโฆษณาลางภาพลักษณดานลบ เชน ประมาณเดือนตลุาคม 2548 ปตท. ยิงภาพยนตรโฆษณาแบบถี่
ยิบเพื่อลดแรงตานจากกระแสสังคมที่กําลังคัดคานการนาํ รัฐวิสาหกจิอยาง บริษัท กฟผ จํากัด (มหาชน) 
เขาดําเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ถึงแม ปตท. จะเขาไปยืนโกหรูอยูในตลาดหลักทรัพยฯ แลว แตกย็ังถูกหยิบยกขึน้เปน
กรณีตวัอยางทีช้ี่ใหเห็นผลลบของการนํารัฐ วิสาหกิจทีผู่กขาดเขาตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงทําใหผูบริโภค
หรือประชาชนเสียประโยชนที่ควรมีควรไดไปใหกับคน บางกลุมกอน  

สงผลใหในป 2548 ปตท. ตองใชงบไปถึง 631,947,000 บาท ขณะที่ป 2547 ใชงบไป 
345,644,000 บาท เปนการใชงบเพิ่มขึ้นเกอืบ 2 เทา ซ่ึงเปนเรื่องคุนเคยของ ปตท. ที่ตองทุมงบกลบภาพ
ฉาวมาโดยตลอด  

และหากยอนกลับไปไกลกวานั้น เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2543 คณะรัฐมนตรีอนมุัติ
ให ปตท. กูเงินในประเทศจํานวน 15,800 ลานบาท โดยกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันพนัธบัตร 
สวนหนึ่งของเงินกอนนีจ้ะถกูนําไปจายคากาซลวงหนาอีกเชนกนั ในกรณีทอกาซไทย-พมา  
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โดย ปตท. ช้ีแจงในเนื้อที่โฆษณาของหนังสือพิมพรายวนัไมนานหลังจากนั้นวา 
“ปริมาณกาซธรรมชาติ ที่ไดจายเงินซื้อลวงหนาไปกอนนัน้ ปตท. สามารถเรียกคืนมาใชในอนาคตได
อยางแนนอน เมื่อโรงไฟฟาราชบุรีกอสรางเสร็จ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศฟนคนืกลับมา”  

เมื่อสรุปรวมยอด Media Spending 5 ปยอนหลัง (2545-2550) ปตท. (Oil&Lubricants 
+ Petroleum) ใชไป 3,712 ลานบาท โดยประมาณ  

แนนอนวา ปตท. จะยังคงมีภาพยนตรโฆษณาออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อประกาศ ชักจงู 
โนมนาว คนไทยใหเชื่อวาทกุสิ่งอยางที่ ปตท. ทํา คือความ “จริงใจ” และ ยนืหยัด ชัดเจน เพื่อคนไทย
ตลอดไป  

งบโฆษณา ปตท.   ที่มา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช  
1. Media Spending : PTT (หนวย : บาท) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Oil & Lubricants  108,355 82,649 85,695 252,072 249,066 156,091  

Petro  285,476 309,894 259,949 379,875 724,828 818,869  

Total  393,831 392,543 345,644 631,947 973,894 974,960  

% Change    -0 -12 83 54 0 
 
2. Media Spending : PTT (by product type %) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Oil & Lubricants  28 21 25 40 26 16  

Petro  72 79 75 60 74 84  

 
3. Media Spending : PTT (หนวย : บาท และ %) 

 ม.ค. – พ.ค. 2007 สัดสวน ม.ค. – พ.ค. 2008 สัดสวน 

Oil & Lubricants            65,482,000  22%            44,186,000  8% 

Petro          228,819,000  78%          513,012,000  92% 

Total          294,301,000  100%          557,198,000  100% 

 
4. Media Spending : PTTEP (ปตท.สผ.) หนวย : บาท 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2,052,000  1,796,000  757,000  14,266,000  19,803,000  41,053,000  

Total 6 ป = 79,727,000 บาท     
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5. Media Spending : PTTEP (ปตท.สผ.) หนวย : บาท และ % 

ม.ค. – พ.ค. 2007  ม.ค. – พ.ค. 2008  

9,594,000 96,539,000 

 
   จากตารางที่ 4 และ 5 พบวา ตัวเลขงบ Media Spending ของ ปตท.สผ. เฉพาะเดอืน 
ม.ค.-พ.ค. 2008 หรือ 5 เดือนแรกของปนี ้ประมาณ 96 ลานบาท นั้นสูงกวา งบทีใ่ชไป 6 ปยอนหลัง 
(2002-2006) ประมาณ 17 ลานบาท  

 
6. Media Spending : PTT Gasohol & PTT NGV Gas & PTT Biodiesel  

(หนวย : บาท ) 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

PTT 
Gasohol 

- - - 113,827,000 80,259,000 141,995,000 336,351,000 

PTT 
NGV Gas 

3,358,000 2,469,000 37,813,000 23,091,000 111,256,000 112,004,000 289,991,000 

PTT 
Biodiesel 

- - - - - - - 

 
      

 ม.ค. – พ.ค. 2007   ม.ค. – พ.ค. 2008    

PTT Gasohol 25,962,000 43,791,000    

PTT NGV Gas 18,552,000 828,000    

PTT Biodiesel - 96,376,000    
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