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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการบริหารจัดการปิโตรเลียมโดยใช้ระบบสัมปทานภายใต้

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงก าลังจะเปิดรอบสัมปทานรอบที่ 21 

เพ่ือให้เอกชนเข้าส ารวจและผลิตปิโตรเลียม แต่กมี็การคัดค้านจนไม่สามารถเปิดรอบสัมปทานรอบที่ 

21 ได้ และส่งผลให้มีการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่มีผลใช้บังคับ

อยู่ในปัจจุบันโดยกระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีการเสนอให้แก้ไขโดยการเพ่ิมระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิตมา

ใช้ในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... ดังกล่าว 

ได้ผ่านตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  

จากการศึกษาพบว่าหากมีการน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามร่างพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียมดังกล่าวมาใช้แล้วอาจท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น กรณีการเรียกเกบ็ผลประโยชน์ที่

สูงเกินศักยภาพของปิโตรเลียมประเทศไทย ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถดึงดูดเอกชนให้เข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยได้ เน่ืองจากการเรียกเก็บผลประโยชน์ที่สูงเกินไป หรือปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต

คอร์รัปช่ันกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการปิโตรเลียม หรือปัญหาเกี่ยวกับ

เงินลงทุนและความพร้อมของทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

ผู้เขียนจึงเหน็ว่าระบบที่เหมาะสมกับศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศไทยในเวลาน้ีคือ

ระบบสัมปทานภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การใช้ระบบ

สมัปทานและการเรียกเกบ็ผลประโยชน์จากเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเหมาะสมกับศักยภาพของปิโตรเลียมในประเทศไทยแล้ว และเหน็ควรให้มี

การเร่งรัดเปิดสัมปทานรอบที่ 21 เพ่ือให้มีการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมน ามาใช้เพ่ือการพัฒนา

ประเทศโดยเรว็ และเหน็ควรออกข้อก าหนดให้เอกชนมีหน้าที่ต้องส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนที่มี
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ความสนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวซ่ึงเป็นเจ้าของ

ปิโตรเลียมได้รับความรู้และน าความรู้มาเพ่ือการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 

 

1. บทน า 

ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากดั และเป็นทรัพยากรที่ใช้

แล้วหมดสิ้นไปไม่สามารถสร้างขึ้ นมาทดแทนได้ ประกอบกับเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในด้าน

ต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ และเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการน าไปสู่การผลิตเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภคอย่างอื่น เช่น การผลิตไฟฟ้า การหุงต้ม การเป็นเช้ือเพลิงในการขนส่ง เป็นต้น ทั้ง

ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญอย่างหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากมีการส่งออกปิโตรเลียมไปสู่

ต่างประเทศด้วย  การน าทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้จึงต้องค านึงถึงความคุ้มค่าเพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุในการน ามาใช้ ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยบริหารจัดการปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงมีสาระส าคัญ คือการน าระบบสัมปทาน (Concession) มาใช้บังคับ โดย

การที่รัฐเป็นผู้ให้สทิธสิมัปทานกับเอกชนภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีที่รัฐก าหนด ให้สิทธิเอกชนเป็นผู้

เข้าด าเนินการส ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ โดยรัฐเกบ็

ค่าตอบแทนจากเอกชนผู้รับสัมปทาน ในรูปแบบของค่าภาคหลวง ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และ

ภาษี ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 

2514 ซ่ึงก่อนหน้าน้ีกระทรวงพลังงานก าลังจะเปิดรอบสัมปทานรอบที่ 21ให้เอกชนย่ืนสัมปทานใน

วันที่ 16 มีนาคม 2558
 
แต่เน่ืองจากมีการคัดค้านหลายฝ่ายในการเปิดรอบสัมปทานคร้ังน้ี ประกอบ

กับมีการถกเถียงกันหลายฝ่ายถึงการใช้ระบบสัมปทานของประเทศไทย อย่างเช่น ความคิดเหน็ของ 

ม.ล.กรกสวัิฒน์ เกษมศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่

มีความเหน็ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งสัมปทานปิโตรเลียมต ่าที่สุดในอาเซียน 

แต่การผลิตพลังงานไม่ได้ต ่าที่สุดในอาเซียน จึงเหน็ควรที่ประเทศไทยจะต้องเปล่ียนแปลงกฎหมาย

ปิโตรเลียมที่ใช้ระบบสัมปทานดังกล่าวไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: 

PSC) ที่จะท าให้ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งรายได้มากกว่าระบบสัมปทานตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ใน

ปัจจุบัน ม.ล.กรกสวัิฒน์ เกษมศรี จึงยืนยันว่าต้องเปล่ียนระบบจากการให้สัมปทาน (Concession) มา

เป็นการแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) ไม่อย่างน้ันเท่ากับเป็นการที่ประเทศ

ไทยเสยีอธปิไตยทางพลังงาน เน่ืองจากเช่ือว่าปริมาณปิโตรเลียมในประเทศไทยมีปริมาณมาก การขุด

เพ่ือส ารวจไม่ยาก และสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ไม่ยาก  

นอกจากความเห็นดังกล่าวแล้วยังมีความเห็นจากเครือข่ายพลังงานของเรา ซ่ึงมองว่า

ประเทศไทยมีการให้สมัปทานกบัเอกชน ในการส ารวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมมาถึง 20 รอบแล้ว 
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และปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน า้มันดิบอยู่ในล าดับที่ 32 ของโลก ซ่ึงมีจ านวนมากกว่าการผลิต

ในประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ส่วนกา๊ซธรรมชาติมีการผลิตอยู่ในอนัดับที่ 24 ของโลก มากกว่า

ประเทศในแถบโอเปกถึง 6 ประเทศ แต่ประเทศไทยกลับสามารถเกบ็รายได้จากการใช้ระบบ

สมัปทานได้เพียงร้อยละ 30 ของรายได้ที่เอกชนได้รับเทา่น้ัน ทั้งที่ประเทศในภมิูภาคเดียวกับประเทศ

ไทย มีการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต และการจ้างผลิต ซ่ึงเป็นระบบที่แพร่หลายมานานหลายปีแล้วซ่ึง

บริษัทต่างชาติ รวมถึงบริษัทไทยที่ท  าการส ารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในต่างประเทศ กคุ้็นเคยกับ

ระบบน้ีอยู่แล้วประกอบกับเครือข่ายพลังงานมองว่าระบบแบ่งปันผลผลิต มีความยืดหยุ่นและเป็น

ธรรมทั้งกับเอกชนผู้เข้าท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และประเทศผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรโดย

ประเทศไม่ได้มีความเสี่ยงในการส ารวจเช่นเดียวกับระบบสัมปทาน กล่าวคือ เมื่อส ารวจจนได้

ปิโตรเลียมแล้ว จะมีการหักต้นทุนของเคร่ืองจักร ด้วยปิโตรเลียมจากน้ันกน็ าเอาปิโตรเลียมที่ได้มา

แบ่งสัดส่วนกันระหว่างประเทศผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรและเอกชนผู้ส ารวจและผลิต โดยเจ้าของ

ทรัพยากรมักจะได้มากกว่าเอกชนผู้ท าการส ารวจ เช่น 90 ต่อ 10 หรือ 80  ต่อ 20 หรือ 70 ต่อ 30 

เป็นต้น ตามแต่การประมูลได้ในแต่ละหลุม ทั้งน้ีประเทศยังสามารถจัดเกบ็ภาษี และผลตอบแทน

พิเศษได้ตามแต่ที่จะตกลงกันในสัญญา สรุปแล้วประเทศจะได้ส่วนแบ่งรายได้ มากกว่าร้อยละ 70 - 

90 จากที่เคยได้เพียงร้อยละ 30 จากที่เคยได้จากการใช้ระบบสัมปทาน และที่ส าคัญคือกรรมสิทธิ์ใน

ปิโตรเลียมยังเป็นของรัฐอยู่ รัฐจึงมีสิทธิจัดการกับพลังงานของเราเองได้รัฐเข้าถึงและเป็นเจ้าของ

ข้อมูลปิโตรเลียมส ารองของประเทศเช่นน้ีจึงจะถือเป็นความม่ันคงที่แท้จริงไม่ใช่ตกเป็นของเอกชน

อย่างในระบบสัมปทานอีกทั้งอุปกรณ์และเคร่ืองจักรกจ็ะตกเป็นของรัฐหลังหมดสัญญาและหากยังมี

ปิโตรเลียมเหลืออยู่ในแหล่งรัฐกส็ามารถที่จะเลือกว่าจะเป็นผู้ผลิตเองหรือท าสัญญาจ้างผลิตอย่างที่

หลายประเทศท ากนัเพราะเป็นการลงทุนที่ต ่าประชาชนจึงขอเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายปิโตรเลียม 

พ.ศ. 2514 ให้มีการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต และการจ้างผลิต กับแหล่งปิโตรเลียมของไทยและหยุด

การให้สมัปทานรอบที่ 21 ไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้กฎหมายให้แล้วเสรจ็ และความเหน็ของนางสาว

รสนา  โตสิตระกูล นักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภคที่เสนอแนะให้รัฐบาลเปล่ียนแปลงการ

บริหารจัดการปิโตรเลียมโดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต ซ่ึงท าให้รัฐบาลสามารถจัดเกบ็รายได้ได้มากกว่า

การใช้ระบบสัมปทาน ที่ประเทศไทยก าลังมีผลใช้บังคับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 

2514 แต่ขณะเดียวกนักมี็ฝ่ายที่เหน็ด้วยกบัการที่จะให้ประเทศไทยยังคงใช้ระบบสัมปทานต่อไป และ

เหน็ว่ายังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องน าระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ อย่างเช่น กลุ่มปฏรูิปพลังงาน

เพ่ือความย่ังยืน ซ่ึงมีนายปิยสวัสด์ิ อมัระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต 

นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นแกนน านอกจากมีการถกเถียงกันในเวทีการ

แสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ แล้ว ยังมีการย่ืนเร่ืองฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ระงับการจัดสัมปทานรอบ

ที่ 21 ประกอบกับสภาปฏรูิปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีมติเม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 ไม่เหน็ด้วยถึง 
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130 เสยีง กบัข้อเสนอคณะกรรมาธกิารปฏรูิปพลังงาน ให้เดินหน้าเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ดังกล่าวน้ี 

พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้

ออกมาแถลงเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าจากการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงกรณีที่มีความเหน็ที่แตกต่างกันของ

การเปิดรอบสัมปทานปิโตรเลียมในรอบที่ 21 รัฐบาลได้ตัดสินใจให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้เรียบร้อยก่อนที่

จะเดินหน้าการเปิดสัมปทานรอบที่ 21โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการที่จะท าให้เกิดผลประโยชน์

สูงสุดของประเทศ จึงยังไม่มีการเปิดให้ย่ืนสัมปทานในขณะน้ี ต่อมาเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ได้น าเสนอร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขและปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการปิโตรเลียม ภายใต้เหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักการตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดยท าการปรับปรุงระบบการพิจารณาหรือระบบการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมเพ่ือความมั่นคงทางพลังงาน และเพ่ือเอื้ อต่อการปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกจิ รวมถึงลด เลิก หรือแก้ไขกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานที่ล่าช้าและไม่จ าเป็นตาม

กฎหมาย โดยได้เสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ในมาตรา 23 (การให้

สัมปทาน) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกอีกทางหน่ึงให้รัฐสามารถพิจารณาน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้

ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมนอกเหนือไปจากการพิจารณาใช้ระบบสัมปทานส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน โดยมีสาระส าคัญของการแก้ไขคือ เพ่ิมเติมการน าระบบ

สัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ โดยน าหลักการของสัญญาแบ่งปันผลิต (Product Sharing Contract : 

PSC) ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) มาปรับใช้ โดยมีการ

เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการเจรจาแก้ไขรายละเอียดในสัญญาได้ รวมทั้งมีการเสนอแก้ไข

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรา 23 ของร่างพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. ....ดังกล่าวด้วย โดยได้น าบทบัญญัติในหมวด 7 ตรี แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2541 มาปรับเพ่ือใช้บังคับแก่บริษัทซ่ึงได้ท าสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามหมวด 3  ทวิ แห่งร่าง

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ได้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในคร้ังน้ี โดยก าหนดให้บริษัทผู้รับ

สมัปทานมีหน้าที่เสยีภาษีเงินได้เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิที่ได้จาก

กจิการปิโตรเลียม  
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2. บทสรุป 

จากการศึกษาระบบที่ใช้ในการให้สิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของรัฐแก่เอกชนระหว่าง

ระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต พบว่าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบให้ส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม โดยกรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมยังเป็นของรัฐ และจะโอนไปให้คู่สัญญาเฉพาะในส่วนที่

รัฐแบ่งให้เอกชนตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ เอกชนคู่สัญญาอยู่ในฐานะผู้รับสัญญาซ่ึงเป็นผู้รับภาระ

ต้นทุนและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการส ารวจขุดเจาะและผลิต โดยรัฐและผู้ประกอบการจะตกลง

แบ่งปันผลประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าภาคหลวง ค่าใช้คืนต้นทุน ซ่ึงก าหนดให้เอกชนสามารถ

น าส่วนน้ีมาหักต้นทุนได้ และส่วนที่ 3 คือ ส่วนก าไร เป็นส่วนที่รัฐและเอกชนผู้ได้รับสัญญาตกลง

แบ่งปันผลประโยชน์กนัซ่ึงขึ้นอยู่กบัแต่ละรัฐแต่ละสญัญาว่าจะตกลงกนัไว้ในอตัราเทา่ใด นอกจากน้ียัง

มีสิ่งที่เอกชนคู่สญัญาต้องจ่ายให้รัฐอกีคือภาษีเงินได้นิติบุคคล กรรมสิทธิ์ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทันทีเม่ือมีการน าเข้ามาในประเทศ และรัฐสามารถร่วมบริหารจัดการ

และตรวจสอบได้ตามที่ต้องการ ซ่ึงพบว่าแตกต่างจากระบบสัมปทาน แต่อย่างไรกต็ามพบว่าทั้งระบบ

สัญญาแบ่งปันผลผลิตและระบบสัมปทานไม่ได้มีความแตกต่างกันในเร่ืองของผลประโยชน์อย่างมี

นัยส าคัญเพราะทั้งสองระบบสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนได้ว่า

จะจัดสรรส่วนแบ่งของรัฐมากเท่าใดกไ็ด้เช่นกัน อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะเลือกใช้อย่างไร ข้ึนอยู่กับ

ศักยภาพของปิโตรเลียมในแต่ละประเทศ คือโอกาสในการขุดพบปิโตรเลียม ขนาดของแหล่ง

ปิโตรเลียม และปริมาณปิโตรเลียมของแต่ละประเทศ หากประเทศที่มีศักยภาพของปิโตรเลียมสูง ก็

จะสามารถออกแบบเคร่ืองมือในการจัดสรรผลประโยชน์เพ่ือน ารายได้เข้าสู่รัฐให้รัฐได้ผลตอบแทนที่

สงูกว่า ประเทศที่มีศักยภาพปิโตรเลียมที่ต ่ากว่าได้ แต่หากประเทศที่มีศักยภาพปิโตรเลียมไม่สูงหรือ 

ปานกลางดังเช่นประเทศไทยออกแบบจัดสรรผลประโยชน์ให้รัฐได้ผลประโยชน์ที่สงู กจ็ะไม่เกิดการจูง

ใจให้เอกชนเข้ามาลงทุน ดังเช่นที่เคยเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2525-2528 ที่ผ่านมา และ

ดังเช่นการก าหนดสัดส่วนผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 

พ.ศ. ....  

แม้ว่าทั้งสองระบบจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญของการเลือกใช้เคร่ืองมือที่ใช้

ในการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนซ่ึงเป็นที่มาแห่งรายได้ของปิโตรเลียม แต่ที่มีความ

แตกต่างกนัอย่างชัดเจนคือเร่ืองความยืดหยุ่นของการสัญญาหรือการเจรจาระหว่างรัฐและเอกชนหรือ

การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการร่วมด าเนินกิจการกับเอกชน ซ่ึงมีทั้งจุดดีและจุดอ่อน ซ่ึงผู้วิจับเหน็ว่า

หากมีการน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันตามร่างพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. .... แล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาในหลายประการได้  ทั้งปัญหาเกี่ยวกับข้ันตอนการ

ด าเนินการน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการออกกฎหมาย และหลักเกณฑ์

ในการน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตมาใช้ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่มีใน

578



ประเทศไทยแล้ว อาจไม่ทนัการณ์ จนอาจท าให้ต้องเพ่ิมปริมาณการน าเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ

มากข้ึนกว่าในปัจจุบัน ทั้งน้ียังมีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ยังขาดความเช่ียวชาญในการเข้าไป

ด าเนินการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และยังอาจเกิดปัญหาด้านปริมาณเงิน

ลงทุนที่ต้องใช้เงินในการลงทุนทั้งด้านบุคคลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเตรียมการเพ่ือให้เป็นไป

ตามระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิต และปัญหาที่ส าคัญคือปัญหาการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐและ

เอกชนตามร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... ซ่ึงเมื่อพิจารณาสัดส่วนแล้วผลประโยชน์ที่เอกชน

จะได้รับอาจไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนของเอกชนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการลงทุนต่าง ๆ มากมาย  

เช่น ความเสี่ยงในการขาดทุนในกรณีที่ไม่พบปิโตรเลียม หรือกรณีที่พบแต่อาจไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

เน่ืองจากขนาดของหลุมปิโตรเลียมในประเทศไทยมีขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ไม่ได้มีขนาดใหญ่ ซ่ึงต้อง

ใช้เงินลงทุนในปริมาณมหาศาลในการลงทุน ซ่ึงการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวอาจท าให้ไม่ดึงดูด

เอกชนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และอาจท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสในการส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมโดยเรว็ หรือปัญหาความเสี่ยงในการลงทุนของรัฐซ่ึงต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการ

ลงทุน ซ่ึงอาจไม่คุ้มค่ากับปริมาณปิโตรเลียมที่ได้รับ นอกจากน้ียังอาจเกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน

ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นตัวแทนของรัฐที่เข้ามาจัดการบริหารกิจการปิโตรเลียม และ

ปัญหาการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดในสัญญาอาจเกิดขึ้นบ่อยคร้ังเน่ืองจากเสถียรภาพทางการเมืองใน

ประเทศไทยที่ไม่ม่ันคง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงแรงจูงใจของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยทั้งสิ้น  ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าส าหรับในประเทศไทยยังไม่สมควรน าระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

ตามร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. .... มาใช้บังคับด้วยปัญหาทั้งปวงที่กล่าวมา 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

ผู้เขียนเหน็ว่าระบบที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันที่เหมาะกับประเทศไทยคือระบบสัมปทาน 

ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีการเรียกเกบ็ผลประโยชน์ที่

เหมาะสมกับศักยภาพของปิโตรเลียมภายในประเทศไทย รัฐจะได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในอัตรา

ก้าวหน้า หรืออัตราขั้นบันไดในกรณีเอกชนมีการประกอบกิจการปิโตรเลียมและได้ผลผลิตจาก

ปิโตรเลียมเม่ือได้ในปริมาณที่น้อยกส่็งรายได้เข้ารัฐตามสัดส่วนที่ได้ เม่ือเอกชนผู้รับสัมปทานได้

ปิโตรเลียมในจ านวนที่เพ่ิมข้ึนกส่็งรายได้เข้ารัฐมากขึ้น มีความสมเหตุสมผล และตามพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวกยั็งมีกรณีหากมีเหตุการณ์ที่เอกชนได้ก าไร

มากกว่าปกติกยั็งสามารถเรียกเกบ็ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้ ซ่ึงการเรียกเกบ็ผลประโยชน์

ดังกล่าวทั้งหมดของรัฐเป็นการเรียกเกบ็ที่เหมาะสมกับศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศไทยแล้ว  

ประกอบกับหากมีการใช้ระบบสัมปทานต่อไปรัฐกจ็ะมีความพร้อมอยู่แล้วในขั้นตอนการด าเนินการ
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ต่าง ๆ ในการให้สัมปทานกจ็ะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถส ารวจและปิโตรเลียมได้ทันกับ

ปริมาณส ารองของปิโตรเลียมในประเทศไทย ลดการน าเข้าปริมาณปิโตรเลียมจากต่างประเทศ  

แต่อย่างไรกต็ามพบว่าระบบสัมปทานภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมดังกล่าวกยั็งมี

ข้อด้อยอยู่คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมของรัฐเจ้าของปิโตรเลียม 

อย่างเช่นในระบบสญัญาแบ่งปันผลผลิต ข้อเสนอแนะประการหน่ึงคือการก าหนดให้ให้บริษัทเอกชนผู้

ได้รับสัมปทานเหล่าน้ันต้องจัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือประโยชน์ที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนจะได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีในการส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม เพ่ือในอนาคตบุคลากรในประเทศจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการบริหารจัดการ

ปิโตรเลียมมากข้ึนและพัฒนาไปสู่การเข้ามาดูแลกิจการปิโตรเลียมที่มากข้ึนของประชาชนหรือ

บุคลากรในภาครัฐเอง จึงเหน็ว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องท าในขณะน้ีคือการเร่งเปิดรอบสัมปทานคร้ังที่ 

21 ให้มีการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยเรว็ เพ่ือให้ทนักบัปริมาณส ารองปิโตรเลียมในประเทศที่ลด

น้อยลงทุกวัน และน าปิโตรเลียมที่ได้มาใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไปโดยในการเปิดรอบ

สัมปทานคร้ังน้ีควรก าหนดให้บริษัทผู้รับสัมปทานต้องจัดให้มีการแบ่งปันความรู้ และถ่ายทอด

เทคโนโลยีของตนให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนที่สนใน เพ่ือเปิดโอกาส

ให้เจ้าของปิโตรเลียมได้เรียนรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เพ่ือจะได้เป็น

ประโยชน์กับการน ามาซ่ึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนาปิโตรเลียมแบบพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้ นใน
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