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ระบบราชการยงัมีพลงัอยูใ่นสงัคมไทยหรือไม่? 



บริษทัก่ึงรัฐก่ึงเอกชน 

กลุ่ม ปตท. 

รัฐวิสาหกิจ 
• บมจ.ปตท (กท.คลงั, 51.11) 

เอกชน 

• บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTT,65.29) 

• บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT, 48.92) 

• บมจ.ไทยออยล์ (PTT, 49.10) 

เอกชน 

• พีทีที ฟีนอล (PTT:PTTGC, 40:60) 

• พีทีที ยทูิลิตี ้(PTT:PTTGC, 40:60) 

• ไทยออยล์เพาเวอร์ (PTT:TOP, 26:55) 

เอกชน • ผลิตไฟฟ้าอิสระ (PTT:TOP:TP, 20:24:56) 

กลุ่ม กฟผ. 

รัฐวิสาหกิจ 
• กฟผ. (กท.คลงั, 100) 

เอกชน 
• บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGAT, 25.41) 

• บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ (EGAT, 45.0) 

เอกชน 

• จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
(EGCO, 18.72) 

• ราชบรีุ เพาเวอร์ (RATCH, 25.0) 

• ผลิตไฟฟ้านวนคร (RATCH, 40.0) 

 

ในวงเลบ็คือ สดัสว่นการถือหุ้นของ... ร้อยละ... ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 



อ านาจ และอิทธิพล 

• รูปแบบท่ีหนึง่  อ านาจจากต าแหน่งหน้าท่ี (Authority) 
– ความสามารถในการก าหนดกฎเกณฑ์ หรือความสามารถในการอนญุาตให้
บางสิง่บางอยา่งเกิดขึน้ได้ ซึง่รับมาจากต าแหน่งทางการหรือถกูก าหนดโดย
กฎหมาย 

• รูปแบบท่ีสอง  อิทธิพล (Influence Power) 
– เป็นอ านาจที่แสดงผา่นบคุคลอื่น ในบทความนีคื้อ อิทธิพลผ่านเครือข่าย 
(Network) เพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนัท่ีจะได้นโยบายหรือโครงการท่ี
ต้องการ 
• ในท่ีนี ้ อิทธิพลของธรุกิจพลงังาน หมายถึง การท่ีธรุกิจพลงังานสามารถใช้ประโยชน์
จากอ านาจทางการของเครือข่ายข้าราชการ  



1.  ขา้ราชการประจ า 

อ านาจเครือข่ายข้าราชการ 



อ านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะรัฐมนตรี 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการ 
สง่เสริมการลงทนุ 

คณะกรรมการจดัท าแผน 
พฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปตท. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

กระทรวงการคลัง 

กนอ. 

บีโอไอ 

คณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลงังาน 

(กบง.) 

คณะกรรมการ 
นโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

(กพช.) 

กฟผ. 
กระทรวงคมนาคม 

ปลดักระทรวงพลงังาน 
ผอ.สนพ.  เลขากฤษฎีกา  
เลขาสภาพฒัน์ฯ 

ปลดักท.พลงังาน 
ปลดักท.อตุสาหกรรม 
ปลดักท.ทรัพยากรฯ 
ปลดักท.คมนาคม 
ผอ.สนพ.  เลขากฤษฎีกา  
เลขาสภาพฒัน์ฯ 

ปลดักระทรวงพลงังาน 
ผอ.สนพ. เลขาสภาพฒัน์ 
ผู้ว่า กฟผ. กจญ.ปตท. 



อ านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 

นายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรี/รมต.ประจ าส านกันายกฯ 

รมว.กลาโหม/รมว.คลงั/รมว.ตา่งประเทศ 

รมว.เกษตร/รมว.คมนาคม/รมว.ทรัพยากรฯ 

รมว.พลงังาน/รมว.อตุสาหกรรม 

รมว.พาณิชย์/รมว.มหาดไทย/รมว.
วิทยาศาสตร์ฯ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน 

เลขาคกก.กฤษฎีกา 

เลขาสภาพัฒน์ฯ 

ผอ.สน.งบประมาณ 

ผอ.สนพ. 

คณะกรรมการ  

กพช. 
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

รองปลดักระทรวงพลงังาน 

กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ 

ผู้วา่ กฟผ. 

กจญ.ปตท. 

ผอ.สนพ. 

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุง
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ผอ.สนพ. 

ผู้แทนสภาพฒัน์ฯ 

ทีดีอาร์ไอ 

ผู้แทนผู้ผลิตไฟฟ้า (กฟผ. กฟน.  กฟภ.) 

นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมฯ 

ผู้แทนสภาหอการค้าฯ 

คณะอนกุรรมการการพยากรณ์                    
ความต้องการไฟฟ้า 



อ านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 
คณะกรรมการ   กบง. 

• รมว.พลงังาน 

• ปลัดกระทรวงพลังงาน 

• ปลดักระทรวงคมนาคม 

• ปลดักระทรวงทรัพยากรฯ 

• ปลดักระทรวงพาณิชย์ 

• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

• เลขาสภาพัฒน์ฯ 

• เลขาคกก.กฤษฎีกา 

• ผอ.สนง.เศรษฐกิจการคลงั 

• ผอ.สนพ. 

คณะกรรมการพฒันา                                
และสง่เสริมพลงังานทดแทน 

• รมว.พลงังาน 
• ปลัดกระทรวงพลังงาน 

• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

• ปลดักระทรวงการคลงั 
• เลขาสภาพัฒน์ฯ 
• ผอ.สนพ.  

• ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• ผู้แทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

• อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

คณะกรรมการ ปิโตรเลียม 

• ปลัดกระทรวงพลังงาน 

• อธิบดีกรมที่ดนิ 

• อธิบดีกรมประมง 

• อธิบดีกรมป่าไม้ 

• อธิบดีกรมสรรพากร 

• เลขาสผ.ทรัพยากรฯ 

• ผอ.สนพ. 

• ผู้แทนกระทรวงกลาโหม 

• ผู้แทนกระทรวงการคลงั 

• ผู้แทนกระทรวงอตุสาหกรรม 

• ผู้ทรงคณุวฒุใินสาขาตา่งๆ 
(ธรณีวทิยา วศิวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย 
หรือสาขาอ่ืน) 

• อธิบดีกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ 

คณะกรรมการควบคมุน า้มนั
เชือ้เพลิง 

• ปลัดกระทรวงพลังงาน 

• อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

• อธิบดีกรมการขนส่งทางน า้และ
พาณิชยนาวี 

• ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 

• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า 

• อธิบดีกรมควบคมุมลพิษ 

• อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• ผอ.สนพ. 

• ผู้วา่การ ปตท. 

• อธิบดีกรมป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

• ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

• ผู้แทนสภาหอการค้าแหง่ประเทศ
ไทย 

• ผู้ทรงคณุวฒุอีิกหกคน 

• อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 



การก ากบัดูแลกจิการพลงังาน 

NGV และ 
ผลิตไฟฟ้า 

การตลาดและ 
การคา้ 

การตลาดและ 
การคา้ 

การตลาดและ 
การคา้ 

บริษทัปิโตรเคมี 
ในกลุ่ม 

บริษทั 
โรงกลัน่น ้ามนั 

ในกลุ่ม 

การจดัหาปิโตรเลียม 

ขั้นตน้ ขั้นกลาง ขั้นปลาย 

ส ารวจและ 
ผลติปิโตรเลยีม 
(ปตท.สผ.) 

ระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

การค้า 

น ้ามนัดิบ 

คอนเดนเสท 

การจดัหาน ้ามนัดิบ 

โรงแยกก๊าซ 
ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

การจดัหา 
ก๊าซธรรมชาติ 

3,146 ลา้น ลบ.ฟุต 
1,376 ลา้น ลบ.ฟุต 

1,770 ลา้น ลบ.ฟุต 

คณะกรรมการปิโตรเลยีม 

กกพ. 

กพช. 

ปตท. 

ปตท. 

ปตท. 



การใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี     ข้าราชการ                                 
ช่วงรัฐบาลสุรยทุธ์-อภิสิทธ์ิ (พ.ศ.2549-54) 

ธุรกจิ/ผู้รับผิดชอบ นโยบาย/มาตรการ 

ท่อขนสง่ก๊าซ 
สนพ. 

จดัท าคูมื่อการค านวณราคาก๊าซธรรมชาตแิละ
อตัราคา่บริการสง่ก๊าซธรรมชาต ิขึน้คา่บริการ
สง่ก๊าซฯ เพิ่มก าไรให้ ปตท. 

โรงแยกก๊าซ 
กกพ.  

ขยายอายใุช้งานท่อสง่และโรงแยกก๊าซ ท าให้
ราคาจ าหน่ายก๊าซฯท่ีโรงแยกก๊าซเพิ่มขึน้ 

ท่อขนสง่น า้มนั 
สนพ. 

ให้โครงการขนสง่น า้มนัทางท่อไปยงัภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พร้อมกบัให้ 
ปตท.เพิ่มทนุในบริษัทแทปไลน์ 



การใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี     ข้าราชการ                                
ช่วงรัฐบาลสุรยทุธ์-อภิสิทธ์ิ (พ.ศ.2549-54) 

ธุรกจิ/ผู้รับผิดชอบ นโยบาย/มาตรการ 

โรงกลัน่น า้มนั 
กบง. 

ใช้เงินกองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ จ่ายเงินชดเชยแก่
โรงกลัน่น า้มนัท่ีผลิตน า้มนัดีเซล และเบนซนิ 
มาตรฐานยโูร 4  

ตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวี 
กบง. 

น าเงินกองทนุน า้มนัไปชดเชยให้ ปตท. อยา่ง
ไม่เหมาะสม 

ควบคมุราคาก๊าซแอลพีจี 
กบง. 

น าเงินจากกองทนุน า้มนัไปชดเชยสว่นตา่งการ
น าเข้า ท าให้กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีได้ประโยชน์ 



บทบาทรัฐ บทบาทเอกชน 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

ปลดักระทรวงพลงังาน กรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
กรรมการ กบง. 
ประธานคณะอนกุรรมการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้า 
ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพฒันา
ก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ประธานกรรมการสถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 
กรรมการคณะกรรมการพฒันาและสง่เสริม
พลงังานทดแทน 

ประธานกรรมการ ปตท. 
ประธานกรรมการ ปตท.อะ
โรเมติกส์และการกลัน่ 
ประธานกรรมการ ปตท.เค
มิคอล 
ประธานกรรรมการ กฟผ. 

ผอ.สนพ. กรรมการ และเลขานกุาร กพช. 
กรรมการและเลขานกุาร กบง. 
กรรมการ คกก.ปิโตรเลียม 
กรรมการ คกก.แผน PDP 
อนกุรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

กรรมการ ปตท.สผ. 



บทบาทรัฐ บทบาทเอกชน 

ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 
อธิบดีกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กรรมการและเลขาฯ คกก.

ปิโตรเลียม 
ประธานกรรมการ ปตท.สผ. 
กรรมการ ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
กรรมการ ผลิตไฟฟ้า 

อธิบดีกรมธรุกิจพลงังาน กรรมการและเลขานกุาร 
คกก.ควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง 

กรรมการ ปตท.สผ. 
กรรมการ ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 

อธิบดีกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน 

กรรมการและเลขานกุาร 
คกก.พฒันาและสง่เสริม
พลงังานทดแทน 

กรรมการ ปตท. 
กรรมการ ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 



บทบาทรัฐ บทบาทเอกชน 

ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กรรมการ กบง. 

กรรมการ กนอ. 
กรรมการ บีโอไอ 

ประธานกรรมการ กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
กรรมการ กฟผ.  
ประธานกรรมการ  ไทยโอลีโอเคมี  
ประธานกรรมการ ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส์  
กรรมการ เอ ซี ที โมบาย  
กรรมการ ปตท.เคมิคอล  
กรรมการ ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
กรรมการ ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้  
กรรมการอิสระ ผลิตไฟฟ้า  



บทบาทรัฐ บทบาทเอกชน 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

เลขาสภาพฒัน์ฯ กรรมการ กพช. 
กรรมการ กบง. 
กรรมการ แผน PDP 
กรรมการ พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 
กรรมการ บีโอไอ 

กรรมการ ปตท. 
กรรมการ ปตท.อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ 
ประธานกรรมการ การบินไทย 

อยัการสงูสดุ ช่วยเหลือทางคดีแก่หน่วยงานรัฐ กรรมการ ปตท. 
กรรมการ ไทยออยล์ 

เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรรมการ กพช. 
กรรมการ กบง. 

กรรมการ ปตท. 

ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ กรรมการ กพช. กรรมการ ปตท.สผ. 

ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั 

กรรมการ กบง. กรรมการ ปตท. 
กรรมการ ปตท.อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ 



ตวัอยา่งการใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

ปลดักระทรวงพลงังาน 

พรชัย รุจปิระภา 
(2549-53) 

คณะกรรมการ กบง. 
ใช้เงินกองทนุน า้มนั
เชือ้เพลงิ ไปลงทนุโครงการ
ปลกูปาล์มน า้มนั หรือการ
น าไปอดุหนนุในน า้มนั     
อี 20 และ อี 85  
 

คณะกรรมการ ปตท. 
20 เมษายน 2550 มีมติ
อนมุตัิจดัตัง้บริษัท กรีน 
เอน็เนอย่ี จ ากดั ซึง่ ปตท. 
ถือหุ้นร้อยละ 100   มี
วตัถปุระสงค์หลกัส าหรับ
ลงทนุในธุรกิจปาล์มน า้มนั 
ซึง่เป็นแหลง่พลงังาน
ทดแทนทดแทนให้ประเทศ
ตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนของกระทรวง
พลงังาน 



ตวัอยา่งการใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

ปลดักระทรวงพลงังาน 

ณอคุณ สิทธิพงศ์ 
(2553-) 

กรรมการ กพช./ประธานคกก.แผน PDP 

12 มีนาคม 2553 กพช.มีมติ
เห็นชอบเร่ืองแผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP2010) โดยแผน 
PDP2010 สง่เสริมการ
ขยายตวัอย่างต่อเนื่องของการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ และตามแผน
ฉบบัดงักลา่วผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
รายใหม่จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า 

คณะกรรมการ ปตท. 
25 ธันวาคม 2552 มีมติอนมุตัิ
ปตท.เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท บี.
กริม เอนเนอจี คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั และสวนอตุสาหกรรม
บางกระดี จ ากดั (BIP) ใน 
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 
จ ากดั เพ่ือด าเนินการพฒันา
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ ก าลงัผลิต 
118 เมกกะวตัต์ ท่ีใช้
กระบวนการผลิตพลงังานความ
ร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั โดยใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 



ตวัอยา่งการใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

วิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ  
 

พนัธ์ทพิย์ สุรทณิฑ์ 
 
 

ชัยเกษม นิตสิิริ 
 

อธิบดีกรมธนารักษ์ (2546-50) 
กรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 5 (2549-55) 

อธิบดีกรมธนารักษ์ (2550-52) 
กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
กรรมการธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ 

อยัการสงูสดุ (2550-52) 
กรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 3 (2549-55) 
กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (2550) 

โครงการศนูย์ราชการฯ ใช้ระบบ
การผลิตพลงังานความร้อนและ
ไฟฟ้าร่วมกนั ผลิตพลงังาน
ความเย็นให้กบับริษัท ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั (ธพส.) 
และศนูย์ราชการฯ และจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) 

กรรมการ ปตท.สผ. (2549-50) 
 

กรรมการ ปตท. (2549-51) 
 
 

กรรมการ ปตท. (2551-53) 
 
26 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. ครัง้ท่ี 10/2549 
มีมตอินมุตัใิห้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและน า้เย็นโดย
ระบบพลงังานร่วม (Combined Heat and Power) ส าหรับ
ศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวฒันะ (ปัจจบุนั
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ 
พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐” 
22 มิถุนายน 2550  คณะกรรมการ ปตท. ครัง้ท่ี 
6/2550  มีมตอินมุตัจิดัตัง้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จ ากดั (Combined Heat and Power 
Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือด าเนิน
โครงการดงักลา่ว โดยบริษัท CHPP ได้จดทะเบียน
บริษัทเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 ทนุจดทะเบียน 500 
ล้านบาท และปัจจบุนั ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 



ตวัอยา่งการใชอ้  านาจจากต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต าแหน่งหน้าที่ บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

อธิบดีกรมธนารักษ์ 
พันธ์ทพิย์ สุรทณิฑ์ 
(2550-52) 

3 มิถุนายน 2551  กรมธนารักษ์ได้
มีการลงนามในสญัญาให้ ปตท.ใช้ท่ี
ราชพสัด ุ พร้อมช าระค่าตอบแทน  
(ค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุเม่ือ
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 ให้ ปตท. 
แบ่งแยกทรัพย์สินในสว่นท่ีเป็นสา
ธารณสมบตัิของแผ่นดิน  สิทธิการใช้
ท่ีดินเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวาง
ระบบการขนสง่ปิโตรเลียมทางท่อ 
รวมถึง ทรัพย์สินท่ีประกอบกนัเป็น
ระบบขนสง่ปิโตรเลียมทางท่อให้แก่
กระทรวงการคลงั) 

กรรมการ ปตท. 
กรรมการ ไออาร์พีซี 
24 เมษายน 2551  ลงนาม
บนัทกึการแบง่แยกและสง่มอบ
ทรัพย์สิน 



2.  การเมือง 

อ านาจและอิทธิพลทางการเมือง 



อ านาจการเมือง  อิทธิพล กลุ่ม ปตท./กฟผ.   

•   สมยัรัฐบาลสรุยทุธ์ จลุานนท์ 
– แก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2550 ลดหยอ่นคา่ภาคหลวง
ปิโตรเลียม   

– แก้ไข พ.ร.บ.คณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบบัท่ี 5 และ 6) พ.ศ.2550   

• สมยัรัฐบาลอภิสทิธ์ิ 
– การประกาศประเภทโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อชมุชนอยา่ง
รุนแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ 
จ านวน 11 รายการ 



อ านาจทางการเมือง (พ.ศ.2550-51) 

บริษัทกึง่รัฐกึง่เอกชน 

มติคณะกรรมการบริษัท 

 

เห็นชอบให้ ปตท.ขยายอายกุารใช้งานทางบญัชี
ทรัพย์สนิของระบบทอ่สง่ก๊าซฯ จาก 25 ปี เป็น 40 ปี 
และโรงแยกก๊าซฯ หนว่ยที่ 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี 

หนว่ยที่ 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี 

 

อนมุตัิควบรวม บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (ATC) และบริษัทโรงกลัน่น า้มนั

ระยอง จ ากดั (มหาชน) (RRC) 

สนช. 

แก้ไข/เหน็ชอบกฎหมาย 
แก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 

6) พ.ศ.2550 ลดหยอ่น
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 

 

แก้ไข พ.ร.บ.คณุสมบตัมิาตรฐาน
ส าหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบบัท่ี 5 และ 6) 

พ.ศ.2550 

พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ.2550 (ใช้บงัคบั 11 ธ.ค.50) 

รัฐบาล 

มติ ครม. เห็นชอบแผนแมบ่ทระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาต ิ
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเตมิ) 

 

กระทรวงพลงังานมอบหมายให้ ปตท.เป็นผู้
น าเข้าก๊าซ LPG ในราคาตลาดโลก และ
จ าหนา่ยในราคาท่ีรัฐควบคมุ โดย ปตท.จะ
ได้รับเงินชดเชยคืนจากกองทนุน า้มนัเชือ้เพลิง 



อ านาจทางการเมือง อนุมติัสมัปทานแหล่งพลงังานในอ่าวไทย 

บริษัทกึง่รัฐกึง่เอกชน 

บริษัท ปตท.สผ. 
แปลงหมายเลข G6/50, 

G7/50 และ G8/50 
เป็นของกลุม่บริษัท ปตท.สผ. 

 

 

พิธีลงนามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ แหลง่ยโูนแคล 123 
ระหวา่ง ปตท. กบักลุม่ผู้ขายก๊าซฯ (ปตท.สผ./เชฟรอนฯ/มิต
ซุย ออยล์ฯ) สาระส าคญัคือ การรวมสญัญายโูนแคล 1 และ

ยโูนแคล 2/3 ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัเข้าเป็นฉบบัเดยีวกนั         
(17 ธ.ค.50) 

 

 

พิธีลงนามสญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติ จากบริเวณพืน้ท่ีทาง
ตอนเหนือโครงการอาทติย์ 

ระหวา่ง ปตท. กบั ปตท.สผ. (27 
ธ.ค.50) 

ปลดักระทรวงพลงังาน/คณะกรรมการปิโตรเลียม/อธิบดีกรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ 

ผู้ก ากบัดแูล 

 

รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการปิโตรเลียม มี

อ านาจให้โอนข้อผูกพันระหว่าง
แปลงส ารวจ 

อธิบดีฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ี 
ขยายอายุสัมปทาน ตาม ม.27 

ให้อ านาจสิทธิขาดแก่อธิบดีฯ 
ก าหนดเขตพืน้ท่ีแปลงส ารวจ 

รัฐบาล/สนช.  (นายกฯ สรุยทุธ์ จลุานนท์/ รมว.พลงังาน ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์) 

ครม. 

 

แก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ.2550 รมต.โดยอนมุตัิ

คณะรัฐมนตรี มีอ านาจให้สัมปทาน
และลดหย่อนค่าภาคหลวง

ปิโตรเลียม 

 

 

อนมุตัิตามข้อเสนอกระทรวง
พลงังานให้ต่ออายุสัมปทาน
แหลง่พลงังานในอา่วไทยออกไป
อีก 10 ปี ให้กลุม่บริษัทน า้มนัสอง
บริษัท (มต ิครม. 16 ต.ค.50) 

ให้กระทรวงพลงังานด าเนินการออก
สัมปทานปิโตรเลียมของแหลง่
ปิโตรเลยีมเพิม่เตมิอีก 4 ฉบบั 



อ านาจทางการเมือง อนุมติัปรับค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 

บริษัทกึง่รัฐกึง่เอกชน 

มติคณะกรรมการบริษัท ปตท. 

 

เห็นชอบให้ ปตท.ขยายอายุการใช้งานทางบัญชี
ทรัพย์สินของระบบท่อส่งก๊าซฯ จาก 25 ปี เป็น 40 
ปี และโรงแยกก๊าซฯ หนว่ยที่ 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี 
หนว่ยที่ 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี  (20 เม.ย.50) 

สรุปการส่งมอบทรัพย์สนิ ปตท. ให้กบักรมธนารักษ์ 
ตามค าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ  (4 ธ.ค.51) 

กระทรวงพลงังาน/สนพ./กกพ. 

ผู้ก ากบัดแูล 
สนพ. จดัท าคู่มือการค านวณ
ราคาก๊าซธรรมชาตแิละอัตรา
ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 

 

รมว.พลงังาน เห็นชอบคูมื่อการ
ค านวณราคาก๊าซธรรมชาตแิละ
อตัราคา่บริการสง่ก๊าซ และให้มี

ผลบงัคบัใช้  1 ม.ค.51 

 

 

กกพ. อนมุตัใิห้ ปตท. ปรับอตัรา
คา่บริการสง่ก๊าซธรรมชาต ิเพิ่มขึน้ 
จาก 19.74 บาทตอ่ล้านบีทีย ูเป็น 

22.57 บาทตอ่ล้านบีทีย ู            
(1 เม.ย.52) 

รัฐบาล/กพช.  (นายกฯ สรุยทุธ์ จลุานนท์/ รมว.พลงังาน ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์) 

นโยบาย 

 

 

เห็นชอบแผนแม่บทระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาต ิฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง

เพิ่มเตมิ)   (มติ กพช. 4 ม.ิย.50/
มต ิครม. 19 มิ.ย.50) 

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบกจิการ
พลังงาน 2550 (มติ ครม. 21 ส.ค.50) 

 

 

 

เห็นชอบหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดในการค านวณอตัรา
คา่บริการสง่ก๊าซธรรมชาตท่ีิได้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัแผนการ
จดัหาก๊าซฯ ตาม PDP2010 
และมอบหมาย สนพ.จดัท าคูมื่อฯ 

(มต ิกพช.18 ต.ค.50) 

 



โครงการตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544-2554 (ฉบบัเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 

ทอ่สง่ก๊าซฯในทะเล 

• โครงการทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติ เช่ือมตอ่
ในทะเล (แหลง่ก๊าซ
ธรรมชาติปลาทอง
สว่นเพิ่ม/บงกชใต้ 
ไปยงัทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท ่3 
ในทะเล) 

• โครงการตดิตัง้
เคร่ืองเพิ่มความดนั
ก๊าซธรรมชาติใน
ทะเล 

ทอ่สง่ก๊าซฯบนบก 

• โครงการทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติบนบก 
เส้นท่ี 4 (ระยอง-
แก่งคอย) 

• โครงการทอ่สง่ก๊าซฯ
จากชายแดนไทย
สหภาพพมา่ไปยงั
อ าเภอทองผาภมูิ 
จงัหวดักาญจนบรีุ 

• โครงการทอ่สง่ก๊าซ
ธรรมชาติภมูืภาค
นครสวรรค์และ
นครราชสมีา 

• โครงการตดิตัง้
เคร่ืองเพิ่มความดนั
ก๊าซธรรมชาติหนว่ย
ที่ 4 ที่สถานีเพิ่ม
ความดนัก๊าซฯไทร
โยค 

โรงแยกก๊าซ 

• โรงแยกก๊าซหนว่ยที่ 5  

โรงไฟฟ้า 

• โครงการผลติไฟฟ้า
และพลงัความร้อน
ร่วมส าหรับโรงแยก
ก๊าซฯจงัหวดัระยอง 



EGCO  
COGEN 
117 MW 

GPG 
1,510 MW 

Other SPPs/VSPPs 

RPCL 
1,400 MW 

PTTUT 
-EIE 225 MW 
-RIL 113 MW  

DCAP 
50 MW 

PTT Group 

IPT 
700 MW TP 

118 MW 

CHPP 
9.2 MW PTT LNG 

5-10 MT/Yr. 

EGCO 

บฟข. 
824 MW 

EGAT 

GHECO-ONE 
660 MW 

SIAM 
ENERGY 

1,600 MW 

NATIONAL 
POWER 
SUPPLY 
540 MW 

POWER 
GENERATION 

SUPPLY 
1,600 MW 

PDP 2010 

BLCP 
1,434 MW 

ร้อยเอด็ กรีน 
9.9 MW GCC 

110 MW 

NKCC 
126 MW 

SCC 
126 MW 

GYC 
23 MW 

บฟร. 
1,232 MW 



3.  ธุรกิจ 

อิทธิพลธุรกิจพลงังาน 



76โครงการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง 

กลุ่มธุรกิจ จ านวน
โครงการ 

SIAM CEMENT 18 

PTT/SIAM CEMENT 11 

PTT/SIAM CEMENT/CP 1 

PTT/SIAM 
CEMENT/BBL 

2 

PTT 12 

PTT/BBL 1 

INDORAMA/BBL 1 

IEAT 3 

OTHERS 27 

สว่นแบ่งจ ำนวนโครงกำรมำบตำพุด

Others

36%

IEAT

4%

 SIAM

CEMENT

PTT, BBL

60%



   อทิธิพลธุรกจิพลงังานกบัเครือข่ายข้าราชการ (พ.ศ.2552-53) 

ธุรกจิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สกพ. 

กนอ. 

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

กระทรวงทรัพยากรฯ 

ศาลปกครอง 

Source: Adjuested From The Power That Be. by G. William Domhoff., in Hurst (1992:101) 

RESOURCES RESEARCH DECISION MAKING OPINION MAKING LAW MAKING 

ปตท.  กฟผ. ฯลฯ 
จดัท ารายช่ือประเภท
โครงการรุนแรงฯ 

ส่งหนงัสือขอ
หารือขอ้
กฎหมาย 

ส่งหนงัสือขอหารือขอ้
กฎหมาย 

ใหค้  าแนะน า
ขอ้กฎหมาย 

เห็นชอบประกาศ
โครงการหรือกิจกรรมท่ี
อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

อยา่งรุนแรง 
ปลดลอ็ค 74 โครงการ 

ส่งหนงัสือขอ
หารือขอ้
กฎหมาย 

ประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
ระเบียบปฏิบติั และ

แนวทางฯ 

ยืน่อุทธรณ์ใหย้กฟ้อง 

ใหค้วามเห็น
ดา้นเทคนิค 

กก.วล. 

คณะที ่ 1  

คณะที ่ 5  



นักการพลงังานสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ (พ.ศ.2549-51) 

ธุรกจิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สกพ. 

กนอ. 

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

กระทรวงทรัพยากรฯ 

ศาลปกครอง 

RESOURCES RESEARCH DECISION MAKING OPINION MAKING LAW MAKING 

ปตท.  กฟผ. ฯลฯ 
กก.วล. 

คณะที ่ 1  

คณะที ่ 5  คณะท่ี 1 
มีชยั ฤชพุนัธ์ (สนช.) 
คณุหญิงนนัทกา สปุระภาตะนนัทน์ (สนช.) 
วิษณ ุเครืองาม (สนช.) 
สรุชยั ภู่ประเสริฐ  (สนช.) 
อารีย์ วงศ์อารยะ 
 

รองนายกฯ และรมว.อตุสาหกรรม 
โฆษิต ปัน้เป่ียมรัษฏ์ 

กลุ่ม ปตท. 
อารีย์ วงศ์อารยะ (IRPC) 
มน ูเลียวไพโรจน์ (PTTCH,PTTEP, TOP, TP) 
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ (PTT, PTTCH, PTTAR, 
TOP, IRPC, NPC, RRC, PTTEP) 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช (PTT, TOP, IVL) 
วิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ (PTTEP) 
 

กลุ่ม กฟผ. 
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ (RATCH) 

รมว.อตุสาหกรรม 
โฆษิต ปัน้เป่ียมรัษฏ์ 
ปลดักท.อตุสาหกรรม 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช 

คณะท่ี 5 
มน ูเลียวไพโรจน์ 
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช (สนช.) 
วิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

ประธานกรรมการ กนอ. 
ด าริ สโุขธนงั (GENCO) 



นักการพลงังานสมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ (พ.ศ.2552-53) 

ธุรกจิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สกพ. 

กนอ. 

คณะกรรมการกฤษฎกีา 

กระทรวงทรัพยากรฯ 

ศาลปกครอง 

RESOURCES RESEARCH DECISION MAKING OPINION MAKING LAW MAKING 

ปตท.  กฟผ. ฯลฯ 
กก.วล. 

คณะที ่ 1  

คณะที ่ 5  คณะท่ี 1 
มีชยั ฤชพุนัธ์  
คณุหญิงนนัทกา สปุระภาตะนนัทน์  
สรุชยั ภู่ประเสริฐ   
อารีย์ วงศ์อารยะ 
 

นายกฯ  
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

กลุ่ม ปตท. 
อารีย์ วงศ์อารยะ (IRPC) 
มน ูเลียวไพโรจน์ (TP) 
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ (PTTCH, PTTAR, IRPC) 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช (PTT, TOP, IVL) 
 

กลุ่ม กฟผ. 
วิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ (EGAT, EGCO) 

รมว.อตุสาหกรรม 
ชาญชยั ชยัรุ่งเรือง 
ปลดักท.อตุสาหกรรม 
ด าริ สโุขธนงั 

คณะท่ี 5 
มน ูเลียวไพโรจน์ 
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช  
วิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 
อกัขราทร จฬุารัตน 

ประธานกรรมการ กนอ. 
ด าริ สโุขธนงั (GENCO) 

รมว.ทรัพยากรฯ  
สวุิทย์ คณุกิตติ 



   อิทธิพล กลุ่ม ปตท./กฟผ. 
ช่ือบุคคล บทบาทภาครัฐ บทบาทภาคเอกชน 

อารีย์ วงศ์อารยะ กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 IRPC 
มน ูเลียวไพโรจน์ กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 

 
PTTCH,PTTEP, 
TOP, TP 

เชิดพงษ์ สริิวิชช์ กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 
 

PTT, PTTCH, 
PTTAR, TOP, IRPC, 
NPC, RRC, PTTEP, 
RATCH 

วิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 PTTEP 
จกัรมณฑ์ ผาสกุวนิช กรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 5, 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
PTT, TOP, IVL 



อ ำนำจ และ อิทธิพล ในการก าหนดประเภทกิจการรุนแรง 

ประเภทกิจการ มติคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  

ขอ้เสนอ 
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 

โรงงานปิโตรเคมี
ขั้นตน้ 

ทกุขนาด หรือที่มีการขยายก าลงั
การผลิตตัง้แต ่ร้อยละ 35 ของก าลงั
การผลิตเดิมขึน้ไป 

- 



ผลจากประกาศโครงการหรือกิจการ 

• อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต้น 
(upstream petrochemical 

industry) 

“ทกุขนาด หรือที่มีการขยายก าลงัการผลิตตัง้แต ่
ร้อยละ 35 ของก าลงัการผลิตเดิมขึน้ไป” 

บริษทั ขนาดก าลงั
การผลิต 
(ตนั/วนั) 

ขยายก าลงั
การผลิต 
(ตนั/วนั) 

 

ขยายก าลงั
การผลิต 

(%) 

PTTCH 

-HDPE 

PTTPE 

-LDPE 

-LLDPE 

BPE 

- HDPE 

 

685 

 

822 

1,095 

 

685 

 

137 

 

 

 

 

137 

 

20 
 
 
 
 

20 
“ไม่เขา้ตามประกาศ” 

กลุ่ม ปตท. 



อ ำนำจ และ อิทธิพล ในการก าหนดประเภทกิจการรุนแรง 

ประเภทกจิการ มติคณะกรรมการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

ข้อเสนอ 

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
โรงงานปิโตรเคมี
ขั้นกลาง 

ขยายก าลงัการผลติรวมกนัตั้งแต่ 
100 หรือ 700 ตันต่อวนัขึน้ไป 

ก าหนดขนาดก าลงัผลติมากกว่า 100 
หรือ 700 ตันต่อวนั หรือขยายก าลงั
การผลติ 35% ขึน้ไป 

หมายเหต ุ: สารก่อมะเร็งกลุม่ 1  ไมเ่กิน 100 ตนัตอ่วนั 
                 สารก่อมะเร็งกลุม่ 2 A ไมเ่กิน 700 ตนัตอ่วนั 



ผลจากประกาศโครงการหรือกิจการ 

• อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง 
(intermediate petrochemical 

industry) 

• ขยายก าลงัการผลิตรวมกนัตั้งแต่ 100 ตนั
ต่อวนั (สารก่อมะเร็งกลุม่ 1 )  หรือ 700 
ตนัต่อวนัข้ึนไป (สารก่อมะเร็งกลุม่ 2 A) 

 

บริษทั ขนาด
ก าลงัการ
ผลิต 

(ตนั/วนั) 

ขยายก าลงั
การผลิต 
(ตนั/วนั) 

 

ขยายก าลงั
การผลิต 

(%) 

TEA 

-Ethylene 

oxide 

TCC 

-Choline 
Chloride 

PPCL 

- Bis-

Phenol-A 
(BPA) 

 

137 

 

 

55 

 

 

411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

“ไม่เขา้ตามประกาศ” 

กลุ่ม ปตท. 

ขยายไมเ่กิน
ก าหนด 

ขยายไมเ่กิน
ก าหนด 

ขยายไมเ่กิน
ก าหนด 



กรณีตวัอยา่ง 1 :  พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 
• 1 สิงหาคม 2549   ปตท. ได้เข้าร่วมทนุกบั Asahi และ 

Marubeni ในสดัส่วนร้อยละ 48.5, 48.5 และ 3 
ตามล าดบั จดัตัง้บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 
(PPTAC) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลติสาร 
Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล์) ขนาด 
200,000 ตนัต่อปี ซึง่น าไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลติ
เสือ้ผ้า พรม และส่วนประกอบของอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
โรงงานผลิตสาร Methyl Methacrylate (MMA 
: เมทิล เมตะคริเลต) ท่ีก าลงัการผลิต 70,000 ตนัต่อปี ซึง่
เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 

• List of IARC Group 2 A carcinogens 

– “Acrylonitrile” 
• รายช่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชมุชนอย่างรุนแรงฯ 76 โครงการ 
– ล าดบัท่ี ๑๑. และ ๔๘.  โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไน

ไตรล์และสารเมทิลตะคริเลต ตัง้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก (มาบตาพดุ) อ.เมือง จ.ระยอง 

• อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง 
(intermediate petrochemical 

industry) 

• ขยายก าลงัการผลิตรวมกนัตั้งแต่ 100 ตนั
ต่อวนั (สารก่อมะเร็งกลุม่ 1)  หรือ 700 ตนั
ต่อวนัข้ึนไป (สารก่อมะเร็งกลุม่ 2 A) 

 

กลุ่ม ปตท. 

“ไม่เขา้ตามประกาศ” 



กรณีตวัอยา่ง 2 :  พีทีที ฟีนอล (PPCL) 

• 8 เมษายน 2551   ปตท. ได้เข้าร่วมทนุกบั PTTAR และ 
PTTCH ในสดัส่วนร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามล าดบั 
จดัตัง้บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั (PPCL) โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอล 
(Phenol) ขนาด 200,000 ตนัต่อปี และมีอะซีโตน 
(Acetone) เป็นผลิตภณัฑ์รอง ขนาด 125,000 ตนัต่อปี 
 

• List of IARC Group 2 A carcinogens 

– “Phenolphthalein” 
• รายช่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชมุชนอย่างรุนแรงฯ 76 โครงการ 
– ล าดบัท่ี ๑๒. และ ๓๑.  โครงการโรงงานผลิตบสิฟีนอลเอ ตัง้

ท่ี นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) อ.เมือง 
จ.ระยอง 

 

 

• อตุสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้กลาง 
(intermediate petrochemical 
industry) 

• ขยายก าลงัการผลิตรวมกนัตั้งแต่ 100 ตนั
ต่อวนั (สารก่อมะเร็งกลุม่ 1)  หรือ 700 ตนั
ต่อวนัข้ึนไป (สารก่อมะเร็งกลุม่ 2 A) 

 

กลุ่ม ปตท. 

“ไม่เขา้ตามประกาศ” 



อ ำนำจ และ อิทธิพล ในการก าหนดประเภทกิจการรุนแรง 

ประเภทกจิการ มติคณะกรรมการ 

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

ข้อเสนอ 

คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 
โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาต ิ

ตัดออกไม่ประกาศเป็นโครงการตาม 
ม.67 วรรคสอง 

ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 
700 เมกะวตัต์ขึน้ไป 

โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ทีใ่ช้
ระบบพลงัความ
ร้อนร่วม 

ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวม 
ตั้งแต่ 3,000 เมกะวตัต์ขึน้ไป 

ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวม 
ตั้งแต่ 1,000 เมกะวตัต์ขึน้ไป 



ผลจากประกาศโครงการหรือกิจการ 

• โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ระบบพลงั
ความร้อนร่วมชนิด combined 
cycle หรือ cogeneration 
“ขนาดก าลงัผลติกระแสไฟฟ้ารวม ตัง้แต่ 3,000     
เมกะวตัต์ขึน้ไป” 

บริษทั ขนาดก าลงัการผลิต 
(เมกกะวตัต)์ 

EGAT 

-GHECO-One 

-Siam Energy 

-NPS 

-Power 

Generation 
Supply 

 

660 

1,600 

540 

1,600 

 

“ไม่เขา้ตามประกาศ” 

กลุม่ กฟผ. 
ตามแผน PDP2010 



กรณีตวัอยา่ง 3 : พีทีที ยทิูลิต้ี (PTTUT) 

24 มถุินายน 2547  คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนมุตัิให้ ปตท.เข้า
ร่วมทนุกบับริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (NPC) บริษัท 
ไทยโอเลฟินส์ จ ากดั (มหาชน) (TOC) และบริษัท อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ATC)      จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท 
พีทีที ยทูิลิตี ้จ ากดั (PTTUT)      เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ (Utilities) 

• โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

–ตดัออก 

“ไม่เขา้ตามประกาศ” 

CUP ที่ตัง้ ก าลังผลติไฟฟ้า 
(MW) 

ก าลังผลติไอน า้ 
(T/hr) 

ก าลังผลติน า้
ปราศจากแร่ธาตุ 

(m3/hr) 

CUP-1 นิคมฯเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 225 890 540 

CUP-2 ติดกบันิคมฯ อาร์ไอแอล 113 330 140 

CUP-3 นิคมฯเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) - 280 170 

รวมก าลงัการผลิต 338 1,500 850 



ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการบริษทัก่ึงรัฐก่ึงเอกชน 
ปล
ดัก
ระ
ทร
วง
พล

งัง
าน
  พ
.ศ
.25

49
 

• เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 
• PTT 

• NPC 

• RRC 

• PTTCH 

• PTTEP 

• RATCH 

• TOP 

• รวมคา่ตอบแทน             

8.0 ล้านบาท 

ปล
ดัก
ระ
ทร
วง
พล

งัง
าน
  พ
.ศ
.25

51
 

• พรชยั รุจิประภา 
• PTTCH 

• PTTAR 

• EGCO 

• รวมค่าตอบแทน            
7.3 ล้านบาท 

ปล
ดัก
ระ
ทร
วง
พล

งัง
าน
  พ
.ศ
.25

52
 

• ณอคณุ สิทธิพงศ์ 
• PTT 

• PTTAR 

• IRPC 

• รวมค่าตอบแทน            
5.4 ล้านบาท 
 

 



การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ ปี 2552 

• กรณีตวัอยา่งการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 3 บริษัทในเครือ ปตท. 

บรษิทั จ ำนวนวนั 

โบนสั 

เบ ีย้ประชุม
กรรมกำรฯ 
(รวมเบีย้
รำยเดอืน) 

เบ ีย้ประชุม
กรรมกำรฯ
เฉพำะเรือ่ง 

รวมคำ่เบีย้
ประชุม รวมคำ่ตอบแทน   

PTT 365 2,500,000 800,000 - 800,000 3,300,000 

PTTAR 343 - 550,000 - 550,000 550,000 

IRPC 365 - 1,049,177 480,000 1,529,177 1,529,177 

รวม 3 บรษิทั   2,500,000 2,399,177 480,000 2,879,177 5,379,177 

เงินเดือน รวมค่าต าแหน่ง ข้าราชการระดบั 11 ตกปีละ 1,200,000 บาท 

รายได้จากงานนอก สงูกวา่รายได้งานประจ า 4.5  เท่าตัว 



  บริษทัก่ึงรัฐวสิาหกิจก่ึงเอกชนชั้นน า ปี 2552 
• ธุรกิจพลงังาน 

บรษิทั 
เบีย้ประชุม 
(ลำ้นบำท) 

โบนสั 
(ลำ้นบำท) 

รวม
คำ่ตอบ
แทน 

(ลำ้นบำท) 

 จ ำนวน
กรรม
กำร 
(คน) 

คำ่ตอบแทน
เฉลีย่ตอ่
คน 

(ลำ้นบำท)   

PTTCH 8.95 29.65 38.60 14 2.75 

PTT 10.86 29.17 40.04 15 2.67 

TOP 14.50 25.00 39.50 15 2.63 

PTTEP 15.03 22.15 37.18 15 2.48 

IRPC 24.29 - 24.29 17 1.43 

PTTAR 9.71 - 9.71 15 0.65 

EGCO 11.19 13.15 24.34 15 1.62 

RATCH 6.87 8.15 15.02 13 1.15 

EGAT 2.05 3.63 5.68 16 0.35 



4.  สรุป 

อ านาจและอิทธิพลเครือข่ายข้าราชการ 



เส้นทางการเติบโตของทุนพลงังาน 
 2520 2531 2540 

2553 

โครงการ ESB 

NESDB => เสนาะ อูนากลู,  สาวติต ์โพธิ
วหิค, พรชยั รุจิประภา, สถาพร กวติานนท,์ 

ปิยะสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ฯลฯ 

 

ลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน, 
ส่งเสริมการลงทุน 

BOI => สถาพร กวติานนท ์           
สพช. => ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ 

ลงทุนปิโตรเคมี
ครบวงจร 

29 ก.ย.52 
ระงบั 76 
โครงการ 

29 ธ.ค.52         
รมว.ทรัพยากรฯ 
ประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ 
ระเบียบปฏิบติั และ

แนวทางฯ 

2 ก.ย.53 

ศาลปกครอง
สูงสุด ปลดล็อก
โครงการฯ 

31 ส.ค.53 

ครม.มีมติ
เห็นชอบ ประกาศ 

11 กิจการฯ 

23 ส.ค.53
กก.วล.

ประกาศ 11 
กิจการฯ 

ควบกจิการพลงังาน 

วเิศษ จูภิบาล, สมคิด จาตุ
ศรีพิทกัษ,์ สุวรรณ วลยั
เสถียร, พละ สุขเวช, 
ทนง พิทยะ, อารีย ์วงศ์

อารยะ ฯลฯ 

ปรับ
โครงสร้าง

หน่วยราชการ 

กระทรวง
พลงังาน, มี

หน่วยงาน กพช. 
และ กบง. 

แปรรูป ปตท.
สมชาย วงศ์
สวสัด์ิ, โอฬาร 
ไชยประวติั, 
วเิศษ จูภิบาล 

ควบรวม
โรงกลัน่ 

พรหมมินทร์ 
เลิศสุริยเ์ดช 

รัฐประหาร 
19 ก.ย. 

2545 2548 

2549 2552 

19 ม.ิย.50    
ครม.อนุมติัแผน
แม่บทท่อส่งก๊าซฯ 

ฉบบัท่ี 3 

11 พ.ค.52 
กก.วล.ให้
โครงการ
เดินหนา้ 

23 มี.ค.53
ครม. เห็นชอบ 

PDP2010 

3 ม.ีค.52 
ศาลปกครอง
ระยองใหม้าบ
ตาพุดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ 



PTT 100% 

CTTC 64% 

PTT 36% 

PTTCH 

IRPC 

PTTAR 

NPC 

TOC 

2548 

TPI 

2549 

ATC 

RRC 

2550 

PTT Group 

Unit: mil.bt. 2547 2548 2549 2550 2551 2554 

Revenues 

Assets 

Net Profits 

644,693 

487,226 
62,666 

926,269 

649,806 
85,521 

1,213,985 

751,453 

95,260 

1,508,129 

891,524 

113,557 

2,000,816 
885,193 
66,535 

2,428,165 

1,402,412 

105,296 

PTT 
ร่วมกบั  
กบข. 

ธนาคารออมสิน 
กองทุนรวมวายภุกัษ ์

2548 

ถือหุน้และ
เขา้บริหาร BBL 

2548 

RRC 

SPRC 

PPCL: 
USD 283 m 

AKCC, Marubeni, 
PTT:  

USD 760 m. 

PTT Tank: 
1,000 m.Bht. 

……… 

……… 

แผนแม่บทระบบท่อสง่ก๊าซ
ธรรมชาติฉบบัท่ี 3 

แผนลงทนุปิโตรเคมี 



การกระจายก๊าซธรรมชาตแิละผลติภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซ 

NGV และ 
ผลิตไฟฟ้า 

การตลาดและ 
การคา้ 

การตลาดและ 
การคา้ 

การตลาดและ 
การคา้ 

บริษทัปิโตรเคมี 
ในกลุ่ม 

บริษทั 
โรงกลัน่น ้ามนั 

ในกลุ่ม 

การจดัหาปิโตรเลียม 

ขั้นตน้ ขั้นกลาง ขั้นปลาย 

ส ารวจและ 
ผลติปิโตรเลยีม 
(ปตท.สผ.) 

ระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

การค้า 

น ้ามนัดิบ 

คอนเดนเสท 

การจดัหาน ้ามนัดิบ 

โรงแยกก๊าซ 
ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

การจดัหา 
ก๊าซธรรมชาติ 

3,146 ลา้น ลบ.ฟุต 
1,376 ลา้น ลบ.ฟุต 

1,770 ลา้น ลบ.ฟุต 

ค่าภาคหลวงต ่า ก าไรสูง 

แต่ไม่มส่ีวนแบ่งก าไรเข้ารัฐ 

สิทธิผูกขาด 

ส่งออก/ใช้ส่วนตัวแต่ได้เงนิ
อุดหนุนจากกองทุนชดเชยฯ 

สิทธิผูกขาด 

หลดุรอด 
ม.67 

หลดุรอด 
ม.67 

สิทธิผูกขาด ผู้น าราคา กึง่ผูกขาด 

สิทธิผูกขาด 



ส่งทา้ย 

• หลายคนไม่เข้าใจว่าข้าราชการไปเป็นกรรมการในบริษัทกึ่ง
รัฐวิสาหกิจฯ เสียหายตรงไหน เพราะรัฐโดยกระทรวงการคลังก็
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท หรือองค์กร เหล่านัน้ !!! 
– ธุรกิจพลงังานใหญ่โตขึน้อยา่งรวดเร็ว เพราะเป็นธุรกิจผกูขาด ถ้าไมผ่กูขาดก็
มีผลก าไรสงู  เกิดความไมเ่ทา่เทียมในการแข่งขนั ผู้บริโภคและประชาชนเสีย
ประโยชน์ 

– รัฐวิสาหกิจและบริษัทกึง่รัฐวิสาหกิจ เป็นแหลง่ผลประโยชน์ของนกัการเมือง 
และข้าราชการประจ า  พวกเขาจงึไมส่นใจแก้ปัญหาการผกูขาดเศรษฐกิจ ไม่
วา่รัฐบาลไหนๆ ก็มุง่ผลกัดนัให้ธุรกิจขยายตวั ละเลยปัญหาสิง่แวดล้อม และ
ผลกระทบที่รุนแรงตอ่ประชาชน 

 

 



ส่งทา้ย 

• หลายคนอาจยนิดีว่ารัฐวสิาหกิจไทยจะไม่ต้อง “แปรรูป” ด้วย
กฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อย่างเช่น พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ 2542 
อีกแล้ว !!! 
– รัฐวิสาหกิจไทยไปไกลกวา่การแปรรูปด้วยกฎหมายอย่างมากมายแล้ว 
รัฐวิสาหกิจท่ีก าลงักลา่วถงึอยูนี่เ้รียกวา่ “บริษัทกึ่งรัฐวิสาหกิจกึง่เอกชน” ซึง่
กระทรวงการคลงัถือหุ้นโดยตรงอยูร่าว ร้อยละ 51 หรือมากกว่านัน้เลก็น้อย 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเหลือรวมกนัแล้วเป็นนกัลงทนุเอกชนท่ีได้รับประโยชน์จากราคาหุ้น 
ซึง่มีไมเ่กิน ร้อยละ 1 ของประชากรทัง้ประเทศ  

– ก าไรรัฐวิสาหกิจประเภทนี ้ ไมไ่ด้สง่กลบัเข้ารัฐทัง้หมด เกือบคร่ึงหนึง่เข้า
กระเป๋าบคุคลหรือเอกชนจ านวนไมก่ี่หม่ืนคน 



กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านพลงังานภายใต้การก ากบัของทุน 

นักการเมอืง 
กึง่นักธรุกจิ 

รัฐบาล 
 

รัฐสภา 
 

ผูก้ ากบัดแูล 

บรษัิทกึง่รัฐวสิาหกจิ 
กึง่เอกชน 

ระบบราชการ  

รัฐวสิาหกจิ 

อทิธพิล 

ควบคมุ 

ก าหนด 

นโยบาย 

Year 
2010 

กลุ่มอภิสิทธ์ิชน 

อทิธพิล 



พลงัอ านาจเครือข่ายขา้ราชการ 

 

HIA??? 
 

ความมัง่คัง่ของข้าราชการ 

ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทนุ  ยกเว้นภาษี 

เครือข่ายข้าราชการช่วยเหลือ
ทนุใหญ่ผกูขาดเศรษฐกิจ 

แก้กฎหมายเอือ้ธรุกิจ 


