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 สาระสําคัญของคําชี้แจงในเน้ือหาหลัก จากเอกสารเรื่อง ถาม-ตอบยอดฮิตจากการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นข้อสงสัยหรือข้อห่วงกังวลของสาธารณชน สามารถ
สรุปได้ 4 ประเด็นที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

ประเด็นท่ี 1 : ตามที่กล่าวอ้างว่า ประเทศไทยรวมถึงอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ํามันและก๊าซท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ
ได้ประมาณว่า ประเทศไทยมีปริมาณปิโตรเลียมจํานวนมากเป็นอันดับค่อนข้างสูงของโลกและส่งออก
ได้ในปริมาณที่มากกว่าประเทศในกลุ่มโอเปคบางประเทศ นั้น 

 ในประเด็นนี้ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติใคร่ขอเรียนช้ีแจงเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

1.1 ประเทศไทยไม่ได้มีปิโตรเลียมเป็นจํานวนมากมายมหาศาลดังที่กล่าวอ้าง และ
ไม่ได้เป็นประเทศผู้ส่งออกนํ้ามันดิบ แต่เป็นประเทศท่ีต้องนําเข้าน้ํามันดิบเกือบท้ังหมด ดังจะเห็นได้
จากปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วประมาณ 10 ล้านล้านลูกบาศก์
ฟุต หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก สําหรับปริมาณสํารองนํ้ามันดิบมีประมาณ 4 ร้อยล้าน
บาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.02 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก 

จากข้อมูลในรายงาน BP Statistical Review of World Energy Outlook 
2012 แสดงข้อมูลปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก ณ ปี 2554 โดยจําแนกเป็นปริมาณ
สํารองก๊าซธรรมชาติประมาณ 7,361  ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และปริมาณสํารองนํ้ามันดิบประมาณ 
1.65 ล้านล้านบาร์เรล ในปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2555) ทั่วโลกมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมวันละ 
311,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต หากปริมาณสํารองไม่เพ่ิมข้ึนและยังคงมีการใช้ในระดับนี้ต่อไป โลกจะมีก๊าซ
ธรรมชาติเหลือใช้ต่อไปอีก 64  ปี  

สําหรับประเทศไทยน้ัน มีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วประมาณ 10 
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก ขณะที่อัตราการผลิตจากพ้ืนที่
สัมปทานในประเทศอยู่ที่ 2,794 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากมีอัตราการผลิตคงท่ีอยู่ในระดับนี้ 
ประเทศไทยจะมีก๊าซเหลือใช้ต่อไปอีกไม่ถึง 10 ปี  (ค่า R/P ratio แสดงจํานวนปีที่ผลิตปิโตรเลียมได้ 
ได้มาจากการนําปริมาณสํารองปิโตรเลียม (Reserves) หารด้วยอัตราการผลิตปิโตรเลียมต่อปี 
(Production)) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 

สําหรับปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ตะวันออก
กลางและอเมริกา โดยประเทศเวเนซุเอลา ซาอุดิอาระเบีย และแคนาดา มีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่
พิสูจน์แล้วมากท่ีสุดเป็นสามอันดับแรก คือ 0.296 0.265 และ 0.175 ล้านล้านบาร์เรล ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาว่าทั่วโลกมีปริมาณสํารองน้ํามันดิบรวม 1.65 ล้านล้านบาร์เรลและมีการใช้น้ํามันดิบ
ประมาณวันละ 88  ล้านบาร์เรล ดังนั้น หากยังมีปริมาณการใช้อยู่ในระดับนี้ก็จะมีน้ํามันดิบใช้ไปอีก
ประมาณ 54 ปี  สําหรับปริมาณสํารองนํ้ามันดิบของประเทศไทยมีประมาณ 4 ร้อยล้านบาร์เรล     



 ข 

คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.02 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก (ค่า R/P ratio น้ํามันดิบของประเทศ
ไทยไม่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยยังมีน้ํามันดิบเหลือใช้อีก 5 ปี เพราะประเทศไทยใช้
น้ํามันดิบมากกว่าที่ผลิตมาก ประเทศไทยใช้น้ํามันดิบวันละประมาณ 1 ล้านบาร์เรล แต่สามารถผลิต
ได้เพียงวันละประมาณ 2 แสนบาร์เรล จึงต้องนําเข้าอีกประมาณวันละ 8 แสนบาร์เรล) รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 :  ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว อัตราการผลิต จาํนวนปีที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ และอัตราการบริโภค 
  ก๊าซธรรมชาติของประเทศท่ีมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสําคัญและประเทศเพื่อนบ้านของไทย 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลําดับ ประเทศ* 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

(P1) 
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
ก๊าซธรรมชาติ 
ได้ R/P Ratio  

 อัตราการบริโภค  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

 (ปี)  
 (ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

1 สหพันธรัฐรัสเซีย        1,574.98               0.0587              73.47              0.0411  

2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน        1,168.56               0.0147            217.79              0.0148  

3 รัฐกาตาร์          884.53               0.0142            170.66               0.0023  

4 เติร์กเมนิสถาน          858.80               0.0058           405.67               0.0024  

5 สหรัฐอเมริกา          299.82               0.0630              13.04              0.0668  

6 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย          287.82               0.0096              82.13               0.0096  

7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์          215.06               0.0050            117.84               0.0061  

8 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา          195.18               0.0030            178.25               0.0032  

9 ไนจีเรีย          180.46               0.0039            126.77   n/a  

10 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

         159.06               0.0075              57.75               0.0027  

11 ออสเตรเลีย          132.76               0.0044              83.61               0.0025  

12 สาธารณรัฐอิรัก          126.70               0.0002          1,735.62   n/a  

13 สาธารณรัฐประชาชนจีน          107.75               0.0099              29.76              0.0127  

14 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย          104.71               0.0073              39.22               0.0037  

15 มาเลเซีย            86.01               0.0060              39.41               0.0028  

16 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์            77.34               0.0059              35.75               0.0048  

17 ราชอาณาจักรนอร์เวย์            73.10               0.0098              20.41               0.0004  

18 แคนาดา            70.01               0.0155              12.35              0.0101  

19 สาธารณรัฐคาซัคสถาน            66.43               0.0019              97.62               0.0009  

20 รัฐคูเวต            63.00               0.0013            132.77               0.0016  

21 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน            56.59               0.0055              28.11               0.0048  
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ก๊าซธรรมชาติ 

ลําดับ ประเทศ* 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

(P1) 
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
ก๊าซธรรมชาติ 
ได้ R/P Ratio  

 อัตราการบริโภค  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

 (ปี)  
 (ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

22 ลิเบีย            52.80               0.0004            361.61   n/a  

23 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน            44.87               0.0014              85.79               0.0008  

24 อินเดีย            43.82               0.0045              26.90               0.0059  

26 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์            38.89               0.0062              17.15               0.0037  

27 รัฐสุลต่านโอมาน            33.55               0.0026              35.82   n/a  

28 ยูเครน            33.01               0.0018              51.29               0.0052  

29 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน            27.50               0.0038              19.89               0.0038  

30 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม            21.79               0.0008              72.30               0.0009 

31 สาธารณรัฐเยเมน            16.92               0.0009              50.74   n/a  

32 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล            15.98               0.0016              27.09               0.0026  

33 รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี            15.60   n/a   n/a   n/a  

34 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก            14.17               0.0039               9.86               0.0021  

35 สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ            12.50               0.0019              17.80               0.0019  

36 สหรัฐเม็กซิโก            12.49               0.0051               6.74               0.0067  

37 สาธารณรัฐเปรู            12.46               0.0009              31.06               0.0006  

38 ราชอาณาจักรบาห์เรน            12.28               0.0013              26.79   n/a  

39 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา            12.03               0.0038               8.78               0.0045  

40 เนการาบรูไนดารุสซาลาม            10.17               0.0012              22.51   n/a  

41 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย            10.06               0.0008              34.26   n/a  

42 ไทย**              9.94               0.0036               7.61               0.0045  

  รวมท้ังโลก        7,360.85             0.3170              63.60             0.3118  

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2012 
* เลือกมาบางประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่สําคัญ และประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย 
** รายงานประจําปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554 รายงานว่าประเทศไทยมปีริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว 
10.1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต อัตราการผลิต 0.0028 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จํานวนปีที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 9.9 ปี 
 
หมายเหตุ ตารางข้างต้นเป็นข้อมูลของ BP Statistical Review of World Energy 2012 ที่จัดเก็บ

จากประเทศต่างๆ แต่สําหรับข้อมูลของประเทศไทยท่ีถูกต้องคือ มีปริมาณสํารองพิสูจน์แล้ว
ประมาณ 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีอัตราการผลิตจากพ้ืนที่สัมปทานในประเทศไทย



 ง

ประมาณ 2,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียประมาณ 
800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ตัวเลขข้างต้นเป็นอัตราการผลิตจากหลุม แต่ตัวเลขอัตราการ
ขายจะตํ่ากว่าผลิตประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากมีการนําไปใช้ในกระบวนการผลิตและ
บางส่วนต้องเผาท้ิงเพ่ือความปลอดภัยในกระบวนการผลิต) 

 
ตารางที่ 2 :  ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว อัตราการผลิต จาํนวนปีที่ผลิตนํ้ามันดิบได้ และ อัตราการบริโภค

นํ้ามันดิบของประเทศที่มีแหล่งนํ้ามันดิบสําคัญและประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

น้ํามันดิบ 

ลําดับ ประเทศ* 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

(P1) 
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
น้ํามันดิบ 

ได้ R/P ratio  
 อัตราการบริโภค  

 (ล้านบาร์เรล)   (บาร์เรลต่อวัน)   (ปี)   (บาร์เรลต่อวัน)  

1 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา           296,500         2,720,300           298.62  831,960 

2 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย           265,400       11,161,000             65.15  2,856000 

3 แคนาดา           175,220         3,521,600           136.32  2,293,190 

4 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน           151,170         4,321,100            95.85  1,824,000 

5 สาธารณรัฐอิรัก           143,100         2,798,110           140.11  n/a 

6 รัฐคูเวต           101,500         2,865,430             97.05  438,000 

7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์             97,800         3,322,050            80.66  671,000 

8 สหพันธรัฐรัสเซีย             88,180       10,280,000             23.50  2,961,000 

9 ลิเบีย             47,100           479,050           269.37  n/a 

10 ไนจีเรีย             37,200         2,457,360             41.47  n/a 

11 สหรัฐอเมริกา             30,870         7,841,000             10.79  18,835,470 

12 สาธารณรัฐคาซัคสถาน             30,000        1,840680             44.65  212,410 

13 รัฐกาตาร์             24,680         1,722,590             39.26  238,000 

14 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล             15,050         2,192,910            18.80  2,652,710 

15 สาธารณรัฐประชาชนจีน             14,710         4,089,660              9.86  9,758,000 

16 สาธารณรัฐแองโกลา             13,500         1,746,440            21.18  n/a 

17 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

            12,200         1,728,560             19.34  345,000 

18 สหรัฐเม็กซิโก             11,390         2,937,780             10.63  2,027,210 

19 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน              7,000           930,720             20.61  79,600 

20 ราชอาณาจักรนอร์เวย์              6,880         2,039,320              9.25  253,000 

21 สาธารณรัฐซูดาน              6,700           453,000             40.52  n/a 

22 สาธารณรัฐเอกวาดอร์              6,160           508,610             33.17  226,120 

23 มาเลเซีย              5,860           572,970            28.02  608,000 

24 อินเดีย              5,700           858,410            18.20  3,473,000 
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น้ํามันดิบ 

ลําดับ ประเทศ* 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

(P1) 
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
น้ํามันดิบ 

ได้ R/P ratio  
 อัตราการบริโภค  

 (ล้านบาร์เรล)   (บาร์เรลต่อวัน)   (ปี)   (บาร์เรลต่อวัน)  

25 รัฐสุลต่านโอมาน              5,500           891,040             16.91  n/a 

26 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม              4,400           328,150             36.74  358,000 

27 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์              4,300           735,070             16.03  709,000 

28 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย              4,040           941,750             11.75  1,430,000 

29 ออสเตรเลีย              3,870           483,660             21.94  1,003,000 

30 สาธารณรัฐกาบอง              3,680           245,000             41.20  n/a 

31 สหราชอาณาจักร              2,810         1,099,730              6.99  1,542,000 

32 สาธารณรัฐเยเมน              2,670           228,410             32.03  n/a 

33 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา              2,520           606,870             11.40  609,200 

34 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย              2,500           332,210             20.62  n/a 

35 สาธารณรัฐโคลอมเบีย              1,990           930,030              5.86  252,690 

36 สาธารณรัฐคองโก              1,940           295,420             17.99  n/a 

37 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี              1,710           251,870            18.55  n/a 

38 สาธารณรัฐชาด              1,500           113,700             36.14  n/a 

39 สาธารณรัฐอิตาลี              1,380           110,230             34.26  1,486,090 

40 สาธารณรัฐเปรู              1,240           152,720             22.25  203,140 

41 เนการาบรูไนดารุสซาลาม              1,100           165,900            18.17  n/a 

42 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก              830           135,870             16.74  34,420 

43 ราชอาณาจักรเดนมาร์ก              820           224,230              9.99  172,760 

44 โรมาเนีย              600             88,030            18.67  187,000 

45 เติร์กเมนิสถาน              600           215,810              7.62  108,000 

46 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน              590             86,100            18.90  91,000 

47 ไทย**              440           345,130              3.51  1,080,000 

  รวมทั้งโลก        1,652,610       83,575,680             54.17        88,034,480 

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2012 
* เลือกมาบางประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่สําคัญ และประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย 
** รายงานประจําปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554 รายงานว่าประเทศไทยมีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แลว้ 
400 ล้านบาร์เรล อัตราการผลิต 223,000 บาร์เรลต่อวัน  จํานวนปีที่ผลตินํ้ามันดิบได้ 4.9 ปี 

 
1.2 ประเทศไทยไม่ได้ผลิตปิโตรเลียมได้มากและส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลกดังจะ

เห็นได้จากปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติวันละประมาณ 2.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (ไม่
รวมส่วนที่ผลิตจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย) หรือร้อยละ 0.9 ของอัตราการผลิตทั่วโลก สําหรับ
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อัตราการผลิตน้ํามันดิบรวมกับก๊าซธรรมชาติเหลว (หรือ Condensate) นั้น ผลิตวันละประมาณ 2 
แสนบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของอัตราการผลิตทั่วโลก แต่การวิเคราะห์อัตราการผลิตเพียง
อย่างเดียวอาจทําให้เข้าใจผิดได้ การจะชี้ว่าประเทศใดผลิตปิโตรเลียมได้มากหรือน้อยจึงควรต้อง
เปรียบเทียบกับอัตราการบริโภคหรือใช้พลังงานด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิต
ก๊าซธรรมชาติได้มากท่ีสุดในโลก 63 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ไม่พอเพียงกับความต้องการใช้ใน
ประเทศ ที่ 66.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศขนาด
ใหญ่ที่มีประชากรมากและมีอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย อีกตัวอย่างคือประเทศกาตาร์ที่ผลิตก๊าซ
ธรรมชาติได้ 14.2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน น้อยกว่าประเทศอเมริกาถึง 4 เท่า  แต่สามารถเป็นผู้นํา
การส่งออกก๊าซธรรมชาติของโลก เพราะความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 2.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน สําหรับประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติวันละประมาณ 2.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.9 
ของอัตราการผลิตท่ัวโลก แต่บริโภค 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 1.4 ของอัตราการ
บริโภคของโลก สําหรับอัตราการผลิตน้ํามันดิบรวมก๊าซธรรมชาติเหลวผลิตวันละประมาณ 2 แสน
บาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของอัตราการผลิตทั่วโลก แต่บริโภค 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือ
ร้อยละ 1 ของอัตราการบริโภคของโลก ซ่ึงจากอัตราการบริโภคน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติแสดงให้
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีการบริโภคหรือใช้ปิโตรเลียมมากกว่าปิโตรเลียมท่ีผลิตได้เองในประเทศ 

1.3 ในด้านการส่งออกปิโตรเลียมในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการส่งออกปิโตรเลียม
ทั้งส้ินวันละ 256,731 บาร์เรล คิดเป็นมูลค่า 319,064 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ             
1) น้ํามันดิบในปริมาณวันละ 33,321 บาร์เรล (ร้อยละ 4 ของความต้องการใช้ของประเทศ) ทั้งนี้
ปริมาณที่ส่งออกทั้งหมดเป็นน้ํามันดิบที่ผลิตได้จากแหล่งในอ่าวไทย สําหรับน้ํามันดิบที่ผลิตได้จาก
แหล่งบนบก และคอนเดนเสทจากแหล่งผลิตในประเทศไม่มีการส่งออกแต่อย่างใด 2) น้ํามันสําเร็จรูป
ในปริมาณวันละ 181,486 บาร์เรล คิดเป็นร้อยละ 70 ของการส่งออกปิโตรเลียมท้ังหมด หรือคิดเป็น
มูลค่า 231,615 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีกําลังกล่ันมากเกินกว่าความต้องการของประเทศ 
และ 3) น้ํามันองค์ประกอบในปริมาณวันละ 41,924 บาร์เรล หรือคิดเป็นมูลค่า 47,534 ล้านบาท 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 3) จะเห็นได้ว่าการส่งออกปิโตรเลียมส่วนใหญ่เป็นการส่งออกนํ้ามัน
สําเร็จรูปส่วนเกินจากความต้องการใช้ของประเทศ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้ประเทศ
อีกทางหนึ่งด้วย 

สําหรับสาเหตุสําคัญของการส่งออกน้ํามันดิบบางส่วนที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตใน
อ่าวไทยมีดังนี้  

1) คุณภาพของนํ้ามันดิบไม่เป็นที่ต้องการของโรงกล่ันภายในประเทศ น้ํามันดิบ
จากบางแหล่งในอ่าวไทย จัดเป็นประเภท Light Crude ซ่ึงเม่ือกล่ันแล้วจะ
ให้ผลผลิตเป็นน้ํามันเบนซินในสัดส่วนท่ีสูง จึงไม่เหมาะกับตลาดผู้ใช้น้ํามัน
ภายในประเทศ ที่มีความต้องการใช้ดีเซลสูง การส่งออกนํ้ามันดิบที่มี
คุณสมบัติไม่เหมาะสมกับโรงกล่ันจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับประเทศ
สูงกว่า  
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2) น้ํามันดิบมีสารเจือปน เช่น ปรอท มากเกินกว่าความสามารถของโรงกล่ันที่
จะรับได้ โรงกล่ันภายในประเทศจําเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติม และใช้ระยะเวลา
ดําเนินการ เพ่ือสร้างความพร้อมที่จะกล่ันน้ํามันดิบที่มีสารเจือปนดังกล่าว 
โดยไม่สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์การกล่ัน 

ตารางที่ 3 : ปริมาณและมลูค่าการส่งออกปิโตรเลียมในปีพ.ศ. 2554 

ปิโตรเลียมส่งออก ปี 2554 
 1. น้ํามันดิบ                       
  - มูลค่า (ล้านบาท)                 39,915  
  - ปริมาณ (ล้านลิตร)            1,934  
  -            (บารเ์รลต่อวัน)                33,321  
  - มูลค่า (ล้านเหรียญสหรฐั)                    1,304 
  - ราคา (เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล)                 107.21  
                                     
 2. น้ํามันสําเร็จรูป               
  - มูลค่า (ล้านบาท)                 231,615  
  - ปริมาณ (ล้านลิตร)            10,532  
  -            (บารเ์รลต่อวัน)                181,486  
  - มูลค่า (ล้านเหรียญสหรฐั)                    7,578 
  - ราคา (เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล)                 114.40  
                                     
 3. น้ํามันองคป์ระกอบ*                       
  - มูลค่า (ล้านบาท)                 47,534.09  
  - ปริมาณ (ล้านลิตร)            2,432.90  
  -         (บาร์เรลต่อวัน)                41,924.00  
  - มูลค่า (ล้านเหรียญสหรฐั)                    1,549.88  
  - ราคา (เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล)                 101.28  
                                     
 4. รวม                 
  - มูลค่า (ล้านบาท)                 319,064  
  - ปริมาณ (ล้านลิตร)            14,898  
  -            (บารเ์รลต่อวัน)                256,731 
  - มูลค่า (ล้านเหรียญสหรฐั)                    10,432 
  - ราคา (เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล)                 111.32  

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 
หมายเหตุ : *นํ้ามันองค์ประกอบ ประกอบด้วย ก๊าซโซลีนธรรมชาติ รีฟอร์มเมท ไลทแ์นฟท่า ไอโซเมอเรท          
                 ลองริสิดิว แสล็กแวกซ ์แอ็กแทร็ด และมิกซ์อะโรเมติกส ์
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  อย่างไรก็ดี หากคํานึงถึงเป้าหมายการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางและนํามาสู่การปิดช่องแคบ
เฮอมุส น้ํามันจากตะวันออกกลางไม่สามารถส่งออกมาประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ โรงกล่ันน้ํามันใน
ประเทศจึงควรปรับปรุงให้สามารถกล่ันน้ํามันที่ส่งออกน้ีให้ได้ทั้งหมด และให้สามารถนํามาใช้ใน
ประเทศให้ได้ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว และพึ่งพา
ตนเองได้มากข้ึน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติได้ร่วมหารือกับบริษัทผู้ส่งออกนํ้ามันดิบ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) และโรงกล่ันน้ํามันในประเทศเพ่ือให้โรงกล่ันในประเทศสามารถกล่ันน้ํามันดิบที่ส่งออกได้
ทั้งหมด และไม่ให้มีการส่งออกน้ํามันดิบไปขายยังต่างประเทศ เว้นแต่ในกรณีสุดวิสัย เช่น โรงกล่ันใน
ประเทศต้องหยุดดําเนินการกล่ันชั่วคราว และมีความจําเป็นต้องส่งออกน้ํามันดิบ เป็นต้น 
  
ประเด็นท่ี 2 : ตามที่อ้างว่า การเปิดประมูลสัมปทานสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในประเทศไทยท้ัง
บนบกและอ่าวไทย จํานวน 22 แปลง รวมพื้นที่กว่า 45,000 ตารางกิโลเมตร เป็นการเปิดโอกาส
ให้กับบริษัทข้ามชาติจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้สัมปทาน ทําให้ประเทศเสียเปรียบ นั้น 

   ในประเด็นนี้ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติใคร่ขอเรียนช้ีแจงเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

   การเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมจะประกาศเป็นการทั่วไป ซ่ึงทั้งบริษัทน้ํามัน
ของคนไทยและ/หรือบริษัทจากต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติของผู้รับสัมปทานตามมาตรา 24 แห่ง 
พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สามารถยื่นขอได้เท่าเทียมกันโดยไม่จํากัดสัญชาติ แต่ในอดีตที่ผ่านมามี
บริษัทไทยยื่นขอน้อยรายเน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนสูง มีความเส่ียงสูง ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นนํา ใช้
ความรู้ความเข้าใจในระบบปิโตรเลียมและประสบการณ์สูง ปัจจุบันมีบริษัทไทยเพียง 6 บริษัท จาก
บริษัทผู้รับสัมปทานท้ังหมด 72 บริษัท 
 

ประเด็นท่ี 3 : ตามที่อ้างว่า หน่วยงานไทยสามารถสร้างหน่วยธุรกิจด้านการสํารวจแหล่งปิโตรเลียมได้ 
ทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพและสมรรถนะในการสํารวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศได้เอง อีกทั้ง
เสนอแนะให้หน่วยงานคนไทยมีสิทธิและหน้าที่หลักในการสํารวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ นั้น 

 ในประเด็นนี้ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติใคร่ขอเรียนช้ีแจงเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

 ตามท่ีได้ชี้แจงในประเด็นที่ 2 แล้วว่า การเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมจะประกาศ
เป็นการทั่วไป ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้รับสัมปทานตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 
สามารถยื่นขอได้เท่าเทียมกันโดยไม่จํากัดสัญชาติ แต่โดยท่ีธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมต้องใช้เงิน
ลงทุนจํานวนมาก และมีความเส่ียงสูง ทําให้ปัจจุบันมีผู้รับสัมปทานซ่ึงเป็นบริษัทคนไทย 6 บริษัท โดย
กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. สามารถผลิตปิโตรเลียมได้ถึงประมาณร้อยละ 30 ของปิโตรเลียมท้ังหมดที่ผลิตใน
ประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย สําหรับผู้รับสัมปทานซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศที่อยู่ใน
ประเทศไทยต่างเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีนําสมัย มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้คนไทย และมีความรู้ความเข้าใจในระบบปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นอย่างดีอีกด้วย 
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กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจึงเห็นว่าการเปิดกว้างให้มีบริษัทต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยเพ่ือให้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ในต่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาพลังงานของประเทศ และท่ีผ่าน
มาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แหล่งก๊าซบงกชของบริษัทปตท.สผ.หยุดผลิต หรือท่อก๊าซของบริษัทปตท.
รั่ว เป็นต้น  บริษัทผู้รับสัมปทานรายอ่ืนที่ไม่ได้เป็นบริษัทคนไทยได้เป็นกําลังสําคัญในการช่วยผลิตก๊าซ
ทดแทนส่วนที่หายไป นอกจากน้ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติยังมีนโยบายให้บริษัทต่างประเทศเร่งพัฒนา
บุคลากรไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรไทย ทําให้มีการพัฒนาและจ้างแรงงานไทยจํานวนมาก 
และบุคลากรเหล่านี้ยังมีโอกาสไปทํางานในต่างประเทศอีกด้วย อีกทั้งมีการจ้างงานคนไทยในระดับฝีมือ 
(Professional) ถึงมากกว่าร้อยละ 98 ของพนักงานท้ังหมดที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย 
 อนึ่ง แม้ในประเทศผู้นําด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น ซาอุดิอาระเบีย 
อเมริกา นอรเวย์ เป็นต้น ต่างก็เปิดให้บริษัทต่างประเทศดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ดังนั้นการเปิดให้บริษัทต่างประเทศดําเนินการจึงเป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติทั่วโลก  
 
ประเด็นท่ี 4 : ตามท่ีอ้างว่า ประเทศไทยเก็บค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในอัตราค่อนข้างตํ่าเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อีกท้ังเสนอแนะให้ทบทวนอัตราค่าภาคหลวง โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศเวเนซูเอลา โบลิเวีย เป็นต้น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเก็บค่าภาคหลวงในระดับสูง นั้น 

  ในประเด็นนี้ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติใคร่ขอเรียนช้ีแจงเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

  ค่าภาคหลวงเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้นของรายได้ทางตรงท่ีรัฐเรียกเก็บจากการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดังนั้นในการวิเคราะห์รายได้ของรัฐจําเป็นต้องดูองค์ประกอบทุกส่วนของ
รายได้รัฐทั้งหมดซ่ึงประกอบด้วย (1) ค่าภาคหลวง (2) ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และ (3) ภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียม ซ่ึงในปีพ.ศ. 2554 ประเทศสามารถจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมใน
พ้ืนที่สัมปทานในประเทศได้เป็นจํานวน 133,617 ล้านบาท และจากข้อมูลต้ังแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึง
ส้ินปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการขายปิโตรเลียมท่ีผลิตจากแหล่งในประเทศโดยผู้รับสัมปทานรวมเป็นเงิน
ประมาณ 3.415 ล้านล้านบาท มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินประมาณ 1.461 ล้านล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานจ่ายให้รัฐได้แก่ ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ รวมเป็นเงินประมาณ 1.074 ล้านล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิของผู้รับสัมปทาน
เท่ากับ 0.88 ล้านล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนรายได้รัฐ (1.074 ล้านล้านบาท) ต่อรายได้สุทธิของผู้รับ
สัมปทาน (0.88 ล้านล้านบาท) เท่ากับร้อยละ 55 : ร้อยละ 45 (รายละเอียดตามตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 : สัดส่วนผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับผู้รับสมัปทานในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

รายได้ของผู้ได้รับสัมปทาน 
(ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2554) 
รายได้จากการขายปิโตรเลียม 
 หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 
หน่วย : ล้านบาท 

3.415 ล้านล้านบาท 
1.461 ล้านล้านบาท 

 
สัดส่วน 

 
 

 หัก รายได้รัฐประกอบด้วย 
- ค่าภาคหลวง 
- เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
- ภาษีเงินได้ 
(รวมรายได้รัฐ) 

 
0.425 ล้านล้านบาท 
0.035 ล้านล้านบาท 
0.614 ล้านล้านบาท 

(1.074 ล้านล้านบาท) 

 
 
 
 

55% 

 คงเหลือรายได้สุทธิของผู้รับสัมปทาน 0.88 ล้านล้านบาท 45% 

 หากนับเฉพาะสัดส่วนรายได้รัฐต่อรายได้สุทธิของผู้รับสัมปทานท่ีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. 
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 (Thailand III) ต้ังแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงส้ินปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ
ร้อยละ 74 : ร้อยละ 26 ทั้งนี้ในการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21 ผู้รับสัมปทานทุกราย
จะอยู่ภายใต้ Thailand III 

สัมปทานปิโตรเลียมในระบบ Thailand III เป็นระบบที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ความเป็นธรรม
กับภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน โดยเก็บค่าภาคหลวงแบบข้ันบันได (ร้อยละ 5-15) เก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
จ่ายเมื่อมีผลกําไรจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมร้อยละ 50 และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษราย
ปีแบบข้ันบันไดร้อยละ 0-75 ข้ึนอยู่กับสัดส่วนรายได้กับความพยายามในการสํารวจและลงทุน
เพ่ิมเติมของผู้รับสัมปทานในปีนั้น ซ่ึงหากเป็นแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กก็เก็บค่าภาคหลวงในอัตราท่ี
น้อย หากเป็นแหล่งขนาดใหญ่ก็เก็บในอัตราท่ีมากข้ึน 
  อนึ่ง ในอดีตเคยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รัฐจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน (Thailand II)  
ปรากฏผลทําให้ผู้รับสัมปทานซ่ึงพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็กไม่สามารถพัฒนาแหล่งได้ ต่อมาจึงได้
ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับขนาดแหล่งปิโตรเลียม (Thailand III) และอนุญาตให้ผู้รับสัมปทาน
ภายใต้ Thailand II เข้ามาอยู่ภายใต้ Thailand III ทุกราย 
  นอกจากน้ี จากข้อมูลของบริษัท Daniel Johnston (บริษัทวิเคราะห์ด้านการลงทุน
ปิโตรเลียมระหว่างประเทศ) ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการด้าน
ปิโตรเลียมของโลกเมื่อปีพ.ศ. 2549 (รายละเอียดตามรูปที่ 1) พบว่าประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บ
รายได้ของรัฐอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 50-75 ของรายได้สุทธิ ซ่ึงเป็นสัดส่วนอยู่ในระดับกลางเม่ือ
เทียบกับประเทศต่างๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก และใช้เงินลงทุนสูงใน
การสํารวจ ต่างกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น ซ่ึงแหล่งปิโตรเลียมมีขนาดใหญ่
และใช้เงินลงทุนต่อหน่วยผลิตตํ่า (รายละเอียดตามตารางที่ 5) จึงมีสัดส่วนรายได้รัฐต่อรายได้สุทธิของ
บริษัทเอกชนสูงกว่าประเทศไทย ดังนั้นระบบสัมปทานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเหมาะสมกับขนาดของ
แหล่งและศักยภาพปิโตรเลียม ซ่ึงสามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
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ถาม-ตอบยอดฮติจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย 
 

บทนํา 
 
  ปัจจุบันกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กระทรวงพลังงาน ได้รับคําถามหลักเกี่ยวกับ
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นข้อสงสัยหรือข้อห่วงกังวลโดยทั่วไปของ
สาธารณชน ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีทรัพยากรปิโตรเลียมมหาศาล เป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
เช่นเดียวกันกับกลุ่มโอเปค ทั้งแหล่งบนบกและในทะเล ทําไมรัฐจึงไม่นําข้ึนมาใช้มากๆ จะได้ไม่
ต้องนําเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยประเทศไม่ให้เกิดปัญหาการขาดดุลการค้า และ
ดุลการชําระเงิน ขณะเดียวกัน ปริมาณปิโตรเลียมท่ีผลิตข้ึนมานี้ก็จะสามารถนํามาขายและใช้
ภายในประเทศได้ในราคาถูกๆ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค 

2. ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปริมาณอย่างมี
นัยสําคัญเทียบเคียงได้กับปริมาณนําเข้าจากต่างประเทศ และมีรายได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่มีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (มากกว่ามูลค่าการส่งออกยางพาราและข้าว) โดยที่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไทยได้รับทราบ 

3. กฎหมายปิโตรเลียมไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ทันสมัยและสมควรปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

3.1 สัดส่วนผลประโยชน์รายได้รัฐทั้งหมดที่ประเทศไทยได้รับจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ส่วนที่ผู้รับสัมปทานได้รับ
น้อยเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ หรือเพ่ือนบ้าน
บางประเทศ เช่น โบลีเวีย เวเนซูเอล่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสหภาพ
พม่า เป็นต้น ทําให้ประเทศเกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า
หนึ่งแสนล้านบาท 

3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการกํากับดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการสํารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมของรัฐยังขาดความรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ ซ่ึงอาจจะ
ทําให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมบางรายหลบเล่ียงโดยสามารถหักต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมสูงเกินจริง และส่งผลให้รัฐ
ขาดรายได้จากการเรียกเก็บในรูปของเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก 

4. กิจกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์วิทยาของชุมชนอย่างมาก อาทิ ทําให้แผ่นดินทรุด มีมลพิษรั่วไหลออกสู่ภายนอก เช่น 
สารหนู ปรอท มลภาวะทางเสียง และอากาศ เป็นต้น รวมทั้งรัฐยังไม่มีกระบวนการและวิธีการใน
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การกําจัดกากของเสียอันตราย เหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อมท่ีกฎหมาย
กําหนดอย่างเคร่งครัด และรัดกุมเพียงพอ ซ่ึงทําให้การสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจต่อการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมของสาธารณชนตามความเป็นจริงน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

5. ประชาชนไทยยังขาดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรปิโตรเลียมของไทยและ
ของโลกที่เพียงพอและจําเป็นต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมของ
ประเทศให้มีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

คําถามหลักท้ัง 5 ประการดังกล่าวน้ี จึงเป็นที่มาท่ี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน ต้องตอบชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนด้วยความจริง 
โปร่งใสและตรงไปตรงมา และนําไปสู่การคล่ีคลายข้อสงสัย และลดข้อห่วงกังกล ซ่ึงในที่สุดจะทํา
ให้กิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย สามารถดําเนินการให้คืบหน้าไปได้อย่างราบรื่นและ
ต่อเน่ือง โดยจะช่วยให้ประเทศสามารถเพิ่มความม่ันคงในการจัดหาปิโตรเลียม และลดการพ่ึงพา
การนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความอยู่ดี
กินดีของสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคําถามและคําตอบเกี่ยวกับการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียมเหล่านี้ แบ่งออกเป็น  4 กลุ่มใหญ่ๆ ซ่ึง กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ได้รวบรวมมาจากเอกสารที่ใช้ตอบชี้แจงในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการชุด
ต่างๆ ทั้งของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา อาทิ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
และคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เป็นต้น 
รวมทั้งตอบช้ีแจงข้อร้องเรียนของคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพ่ือสังคม และ
เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ องค์การพิทักษ์อธิปไตยของไทยฯ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 : ความรู้ทั่วไปและสถานการณ์ เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
กลุ่มที่ 2 : นโยบาย การพัฒนา และกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
กลุ่มที่ 3 : ประโยชน์ที่ชุมชนและประเทศได้รับจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
กลุ่มที่ 4 : สภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ผลกระทบมาตรการป้องกันและแก้ไข  
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กลุ่มท่ี 1 : ความรู้ท่ัวไปและสถานการณ์ 
เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
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1. ปิโตรเลียมคืออะไร กําเนิดมาอย่างไร มีก่ีประเภท ประวัติและความเป็นมาอย่างไรใน
เมืองไทย 
คําตอบ 

1.1 ปิโตรเลียมคืออะไร 

ปิโตรเลียมเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากซากส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่สะสม
ทับถมปนอยู่กับตะกอนดินทั้งบนบกและในทะเล เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนภายใต้สภาวะที่มีก๊าซ
ออกซิเจนน้อย ซากส่ิงมีชีวิตเหล่านี้จะถูกแบคทีเรียและเชื้อรา เปล่ียนสภาพเป็นอินทรียวัตถุ เมื่อ
เวลาผ่านไปบริเวณดังกล่าวจะค่อยๆ ทรุดตัวหรือจมลงภายใต้ผิวโลกลึกมากข้ึน และจากแรงกดที่
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากนํ้าหนักของช้ันตะกอนท่ีทับถมอยู่ด้านบน ตลอดจนอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลทํา
ให้อินทรียวัตถุ แปรสภาพและสลายตัวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีเรียกว่าปิโตรเลียม 

 1.2 ปิโตรเลียมกําเนิดมาอย่างไร 

ปิโตรเลียมกําเนิดมาจากหินต้นกําเนิดปิโตรเลียม (Source Rock) ซ่ึงเป็นตะกอนหรือหิน
ชั้นที่มีสารอินทรีย์แทรกปนอยู่ โดยมีปริมาณสารอินทรีย์อย่างน้อยร้อยละ 0.5 และโดยท่ัวไปควร
จะมากกว่าร้อยละ 1.5 ตัวอย่างของหินต้นกําเนิดปิโตรเลียม ได้แก่ หินดินดาน หรือหินโคลน เป็น
ต้น ปิโตรเลียมที่เกิดข้ึนจากการสลายตัวของสารอินทรีย์ จะไหลซึมออกจากหินต้นกําเนิด
ปิโตรเลียมไปตามรอยแตก รอยแยก และตามรูพรุนของหินไปสู่แหล่งใหม่ที่มีความดันตํ่ากว่าแหล่ง
เดิม เรียกหินท่ีเป็นแหล่งสะสมตัวใหม่ของปิโตรเลียมว่า หินกักเก็บปิโตรเลียม (Reservoir Rock) 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูพรุนหรือ ช่องว่างท่ีเชื่อมต่อกันเพียงพอที่จะกักเก็บน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ
ไว้ได้ สําหรับการสะสมตัวของปิโตรเลียมในหินชนิดต่างๆ พบว่าอยู่ในหินทรายร้อยละ 59 อยู่ใน
หินปูนร้อยละ 40 และในหินแกรนิตร้อยละ1 ในธรรมชาติเมื่อเกิดการเคล่ือนตัวของเปลือกโลก 
และความดันจากนํ้าหนักของช้ันหินต่างๆ ที่ทับถมเหนือหินกักเก็บปิโตรเลียมข้ึนไป จะทําให้
ปิโตรเลียมท่ีอยู่ในหินกักเก็บปิโตรเลียม เคล่ือนท่ีผ่านรูพรุนหรือช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ของหินข้ึนสู่
ผิวโลกและระเหยไป แต่หากหินกักเก็บปิโตรเลียมถูกปิดทับด้วยหินปิดกั้น (Seal) ที่มีเนื้อละเอียด
แน่น เช่น หินดินดาน หินโคลนหรือหินปูน จะทําให้ปิโตรเลียมไม่สามารถไหลซึมผ่านข้ึนสู่ผิวโลกได้ 
และกําเนิดเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิทํางานประสานประโยชน
มุงมั่น เตม็ใจ โปรงใส และรับผิดชอบ

ถานหิน   

หินดินดาน

หินตนกําเนิดปโตรเลียม

               กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิทํางานประสานประโยชน
มุงมั่น เตม็ใจ โปรงใส และรับผิดชอบ

หินทราย

หินปะการัง  

ซากฟอสซิล 
หอยน้ําจืด  

หินปูนมีรูพรุนจากการ
กดักรอนของน้ํา 

หินกักเก็บปโตรเลียม

 
หินต้นกําเนิดปิโตรเลียม                                              หินกักเก็บปิโตรเลยีม 
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  สภาพปโตรเลียมในหินกักเก็บสภาพปโตรเลียมในหินกักเก็บ

ปโตรเลียม

หินตนกําเนิดหินตนกําเนิด

หินปดก้ัน

หินกักเก็บ

เม็ดทราย

เน้ือหินกักเก็บปโตรเลียม

 
1.3 ปิโตรเลียมมีกี่ประเภท  

ปิโตรเลียมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ํามันดิบ (Crude Oil) ก๊าซธรรมชาติ (Natural 
Gas) และก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate)  

1. น้ํามันดิบเป็นปิโตรเลียมท่ีมีสถานะเป็นของเหลว มีสีน้ําตาลถึงสีดํา มีค่าความหนาแน่น
ระหว่าง 0.79-0.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ภายใต้สภาพปกติที่ผิวโลก  น้ํามันดิบมี
ปริมาณคาร์บอนร้อยละ 82.2-87.1 โดยน้ําหนัก ไฮโดรเจนร้อยละ 11.7 - 14.7 โดย
น้ําหนัก ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 0.2 - 6.1 เป็นสารประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ กํามะถัน 
ไนโตรเจน ออกซิเจนและน้ําเป็นต้น  

2. ก๊าซธรรมชาติเป็นปิโตรเลียมท่ีมีสถานะเป็นก๊าซหรือไอ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) 
เป็นส่วนใหญ่ และมีก๊าซอีเทน (C2H6) ก๊าซโพรเพน (C3H8) และก๊าซบิวเทน (C4H10) 
ปนอยู่บ้าง ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน อาจเกิดร่วมกับน้ํามันดิบหรือไม่ก็ได้ 

3.   ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นไฮโดรคาร์บอนในกลุ่มเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่มีสถานะเป็น
ของเหลว โดยเมื่ออยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ผิวโลก ซ่ึงมีอุณหภูมิและความดันสูงจะมีสภาพ
เป็นก๊าซ และจะกลายสภาพเป็นของเหลว เมื่อข้ึนมาสู่พ้ืนผิวโลก  

 
1.4 ปิโตรเลียมมีประวัติและความเป็นมาอย่างไรในเมืองไทย 

 ประเทศไทยรู้จักการใช้น้ํามันดิบมาเป็นระยะเวลานาน ตามพงศาวดารล้านนากล่าวไว้ว่า 
“ชาวเมืองฝางได้นําน้ํามันดิบมาจ่ายเป็นส่วยอากรให้แก่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ “ชาวบ้านรู้ว่า
น้ํามันดินท่ีพบ ไหลซึมข้ึนมาน้ันมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนัง ต่อมาเจ้าหลวงเชียงใหม่ ได้ส่ัง
ให้ขุดบ่อต้ืนเพ่ือกักเก็บน้ํามันดิบท่ีไหลซึมออกมาในพ้ืนที่ดังกล่าว และบ่อน้ํามันแห่งนี้จึงเป็นที่เรียก
ขานว่า “บ่อหลวง” จนถึงยุครัตนโกสินทร์นี้เอง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอัคร
โยธิน ในขณะทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรถไฟหลวง ได้ทรงมีพระดําริว่า “อันกิจการรถไฟที่ใช้
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ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนี้ รังแต่จะทําให้ป่าไม้ที่มีอยู่ในเมืองไทยหมดส้ินไปโดยเร็ว เห็นสมควรที่จะคิดหา
เช้ือเพลิงอ่ืนมาใช้ทดแทน เพ่ือเป็นการรักษาป่าไม้ให้ยังคงไว้” ในปีพ.ศ. 2464 จึงได้ว่าจ้างนัก
ธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาสํารวจหาปิโตรเลียมในประเทศไทย และมีการเจาะตรวจสอบบริเวณ
ที่พบนํ้ามันดิบไหลซึมข้ึนมาถึงผิวดินในแอ่งฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  
 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดแรกที่นําเข้าประเทศ คือ น้ํามันก๊าดมาใช้จุดตะเกียงให้แสงสว่าง

ต้ังแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แทนการ
ใช้น้ํามันมะพร้าว หลังการเจาะพบนํ้ามันดิบท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2402 ความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสมัยนั้นยังมีน้อย การคมนาคมยังใช้ทางน้ําเป็นหลัก ถนนหนทางมีเพียง
ไม่กี่สาย ต่อมาในปีพ.ศ. 2439 ได้มีการนํารถยนต์คันแรกเข้ามา และเริ่มการใช้น้ํามันเบนซินเป็น
ต้นมา 

 ต่อมา รัฐบาลไทยได้สร้างโรงกล่ันน้ํามันฝางเพ่ือกล่ันน้ํามันดิบขนาดกําลังกล่ันวันละ 1,000 
บาร์เรล ในปีพ.ศ. 2502 จากน้ันได้มีการสํารวจหาแหล่งเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนํา
ปิโตรเลียมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในภาคคมนาคมขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม 
และใช้ในครัวเรือน  
 จุดเปลี่ยนแปลงด้านการเจาะสํารวจและผลิตปิโตรเลียมที่สําคัญเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2524        
ซ่ึงเรียกว่า “ยุคโชติช่วงชัชวาล” ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเริ่มมีบทบาทด้านพลังงานของไทย 
โดยเฉพาะเพ่ือทดแทนนํ้ามันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นส่ิงจําเป็นในการพัฒนาประเทศ
และมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศ  ต่อมาได้มีการผลิตน้ํามันดิบจาก
แหล่งสิริกิต์ิ จังหวัดกําแพงเพชรข้ึนมาใช้ ทําให้ลดภาระการนําเข้าน้ํามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ
ได้มากในปีพ.ศ. 2526 และได้มีการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอีกหลายแหล่งเป็นลําดับมา
จวบเท่าจนถึงกาลปัจจุบัน 
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2. การสํารวจและผลิตปโิตรเลียมทําให้แผ่นดินทรุดหรือไม่ 
คําตอบ 

การผลิตปิโตรเลียม จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน เนื่องจากปิโตรเลียม
อยู่ในรูพรุนระหว่างเม็ดทราย หรือรอยแตกขนาดเล็กในชั้นหินแข็ง  ที่ระดับความลึกมากกว่า 
1,000 - 3,000 เมตร  มิใช่เป็นโพรงหรือแอ่งใต้ดินดังที่หลายคนเข้าใจ  ชั้นหินแข็งมีโครงสร้างท่ี
แข็งแรงมากเพราะต้องรับน้ําหนักกดทับกว่า 2,600 - 7,800 ตันต่อตารางเมตร  ในการผลิต
น้ํามันดิบ จะสามารถสูบน้ํามันดิบข้ึนมาได้ประมาณ ร้อยละ 10-15 ของปริมาณที่สะสมในช้ันหิน
กักเก็บเท่านั้น  เนื่องจากมีแรงต้านจากความข้นหนืดของน้ํามันดิบและแรงตึงผิวตามธรรมชาติ  ใน
ขณะเดียวกัน น้ําท่ีแทรกอยู่ในชั้นหินจะไหลซึมเข้ามาแทนที่น้ํามันดิบ  ชั้นหินแข็งเป็นโครงสร้างค้ํา
ยันที่แข็งแรงจึงไม่เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินจากการผลิตปิโตรเลียม  ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของน้ํา
บาดาลซ่ึงอยู่ในชั้นทรายระดับต้ืน (50 – 200 เมตร) ที่ยังไม่แข็งตัว  เม่ือมีการสูบน้ําบาดาลข้ึนมา
ใช้มากเกินไป และมากกว่าอัตราการไหลซึมของนํ้าเข้าแทนที่ช่องว่างของเม็ดทรายในชั้นน้ําบาดาล  
จึงทําให้เกิดการอัดตัวของชั้นทรายและส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินในบริเวณดังกล่าว 
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3. ประเทศไทยมีแหล่งปิโตรเลียมบนบกและในทะเลท่ีไหนบ้าง 
คําตอบ 

3.1 แหล่งปิโตรเลียมบนบก 

 ในปัจจุบัน แหล่งปิโตรเลียมบนบกของประเทศบริเวณภาคเหนือและภาคกลาง กระจายตัว
อยู่ในแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี  ชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมส่วนใหญ่เป็นชนิดหินทราย และยัง
พบในหินอัคนีแทรกซอนระดับต้ืน  ชั้นน้ํามันดิบพบอยู่ที่ความลึกต้ังแต่ 500 – 3,500 เมตร 
โดยท่ัวไป มีค่าความดันในแหล่งไม่สูงนัก เมื่อผลิตไประยะหน่ึง น้ํามันดิบจะไม่สามารถไหลข้ึนเอง
ถึงปากหลุม ต้องใช้เครื่องป๊ัมช่วยดูดหรือสูบน้ํามันดิบข้ึนมา สําหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในช้ันหินปูน  
 แหล่งน้ํามันดิบบนบกส่วนใหญ่ มีขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการเกิดรอยเล่ือนในช้ันหิน  แหล่ง
น้ํามันดิบท่ีพบในแอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี จากภาคเหนือลงสู่ภาคกลาง มีดังนี้ 

1) แอ่งฝาง ประกอบด้วยแหล่งฝาง ไชยปราการ แม่สูน โป่งนก-โป่งฮ่อม บริเวณอําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ํามันดิบประมาณ 1,000 บาร์เรลต่อวัน 

2) แอ่งพิษณุโลก มีการผลิตน้ํามันดิบมากท่ีสุดของประเทศ ประกอบด้วยแหล่งสิริกิต์ิ ทับแรต 
หนองมะขาม หนองตูม วัดแตน เสาเถียร ประดู่เฒ่า ปรือกระเทียม หนองแสง ทุ่งยางเมือง 
บึงหญ้า บึงม่วง บึงหญ้าตะวันตก บึงม่วงใต้ หนองสระ อรุโณทัย และ บูรพา อยู่ในพ้ืนที่
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ํามันดิบประมาณ 27,000 
บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติที่ผลิตข้ึนมากับน้ํามันดิบ ประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน  

3) แอ่งเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแหล่งวิเชียรบุรี ศรีเทพ นาสนุ่น นาสนุ่นตะวันออก บ่อรัง
เหนือ วิเชียรบุรีส่วนขยาย และ L33 อยู่ในพ้ืนที่อําเภอวีเชียรบุรี และ อําเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ํามันดิบประมาณ 2,200 บาร์เรลต่อวัน 

4) แอ่งสุพรรณบุรี ประกอบด้วยแหล่งอู่ทอง สังฆจาย บึงกระเทียม และ หนองผักชี อยู่ใน
พ้ืนที่อําเภอเมือง และ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีอัตราการผลิตน้ํามันดิบ
ประมาณ 350 บาร์เรลต่อวัน 

5) แอ่งกําแพงแสน อยู่ในพ้ืนที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีอัตราการผลิต
น้ํามันดิบประมาณ 483 บาร์เรลต่อวัน 

สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ 2 แหล่ง คือ 
1) แหล่งก๊าซน้ําพอง บริเวณอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีอัตราการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
2) แหล่งก๊าซสินภูฮ่อม บริเวณอําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมีอัตราการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 450 
บาร์เรลต่อวัน 
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3.2 แหล่งปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย 

 การสํารวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยเริ่มในปีพ.ศ. 2511 ภายใต้เง่ือนไขพิเศษตาม พ.ร.บ. แร่ 
พ.ศ. 2510 ต่อมาเม่ือประกาศใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จึงได้โอนสิทธิมาสํารวจภายใต้
กฎหมายปิโตรเลียม   

พ้ืนทะเลอ่าวไทยมีความลาดชันน้อย โดยค่อยๆ ลาดเอียงลงมาจากฝั่งด้านตะวันออกและ
ตะวันตกจนถึงจุดลึกสุดตรงกลางอ่าว  ความลึกประมาณ 83 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ก่อนเปิดออกสู่ทะเลจีนใต้   อ่าวไทยถูกขนาบด้วยชายฝ่ังของประเทศต่างๆ  จึงมีพ้ืนที่ทับซ้อนกัน
หลายประเทศ คือ พ้ืนที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา  พ้ืนที่ทับซ้อนไทย-เวียดนาม และพ้ืนที่ทับซ้อนไทย -
มาเลเซีย   
 แอ่งสะสมตะกอนยุคเทอร์เทียรี (อายุน้อยกว่า 65 ล้านปี) ในอ่าวไทยมีไม่น้อยกว่า 13 แอ่ง 
ซ่ึงจัดเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพในการสํารวจหาปิโตรเลียม  แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแอ่งตะกอน
ด้านตะวันตกของสันเกาะกระ (Ko Kra Ridge)  ประกอบด้วย แอ่งตะกอนขนาดเล็ก ลักษณะแคบ
และยาวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ แอ่งหัวหิน แอ่งนอร์ทเวสเทิน  แอ่งประจวบ แอ่งชุมพร แอ่งเวส
เทินกระ แอ่งกระ แอ่งอีสเทินกระ แอ่งนคร และแอ่งสงขลา ส่วนทางด้านตะวันออกของสันเกาะ
กระเป็นแอ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความสําคัญทางด้านปิโตรเลียมมาก  คือ แอ่งปัตตานี 
และแอ่งมาเลย์ ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้สุดของอ่าวไทย  
 กลุ่มแอ่งตะกอนด้านตะวันตกของสันเกาะกระ (Ko Kra Ridge)  มีการสํารวจพบ
ปิโตรเลียมในกลุ่มแอ่งกระ มีการผลิตน้ํามันดิบต่อวันจากแหล่งจัสมินและบานเย็น ประมาณ 
12,000 บาร์เรล  แหล่งบัวหลวง ประมาณ 7,400 บาร์เรล  ในแอ่งชุมพรสํารวจพบนํ้ามันดิบ
แหล่งนางนวล (หยุดผลิตชั่วคราว)  ในแอ่งสงขลาสํารวจพบนํ้ามันดิบแหล่งสงขลา มีการผลิต
ประมาณวนัละ 17,500 บาร์เรล 

แอ่งปัตตานี เป็นแอ่งสะสมตะกอนอายุเทอร์เชียรี่ที่ใหญ่ที่สุดอ่าวไทย  มีแหล่งปิโตรเลียมท่ี
สําคัญที่สุดของประเทศไทย  ธรณีวิทยาบริเวณนี้มีหินตะกอนท่ีเกิดสะสมในที่ราบน้ําท่วมถึง ที่ราบ
น้ําพัดพา และทะเลสาบนํ้าจืด เป็นหินต้นกําเนิดปิโตรเลียมท่ีสําคัญ โดยมีหินทรายท่ีเกิดจากการ
สะสมตัวในทางน้ําเป็นชั้นกักเก็บปิโตรเลียม  รูปแบบของแหล่งกักเก็บส่วนใหญ่สัมพันธ์กับแนวรอย
เล่ือน  
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บริษัท คอนติเนนตัล ออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด   เจาะสํารวจหลุมแรกของอ่าวไทย คือ 
หลุมสุราษฎร์ - 1 แต่ไม่พบปิโตรเลียม  ต่อมา ในปีพ.ศ. 2515 บริษัท ยูเนี่ยน ออยล์ (ประเทศไทย) 
จํากัด ได้เจาะสํารวจหลุม 12-1 ในแปลง 12 พบก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว ซ่ึงได้
พัฒนาเป็นแหล่งปิโตรเลียมแห่งแรกของอ่าวไทย คือ แหล่งเอราวัณ และพัฒนาแหล่งอ่ืนๆ ที่
สํารวจพบน้ํามันดิบอีกด้วย ได้แก่ แหล่งบรรพต แหล่งสตูล แหล่งปลาทอง แหล่งฟูนาน และ
แหล่งไพลิน และกลุ่มแหล่งทานตะวัน  ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ในแอ่งปัตตานี มีการผลิต
ปิโตรเลียมรวมต่อวัน คือ ก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุต  ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(คอนเดนเสท) ประมาณ 53,800 บาร์เรล และนํ้ามันดิบ ประมาณ 76,000 บาร์เรล  (กลุ่มบริษัท 
เชฟรอน เป็นผู้ดําเนินงานในปัจจุบัน)  สําหรับพ้ืนที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา ซ่ึงอยู่บริเวณตอนเหนือ
ของแอ่งปัตตานี  ยังคงอยู่ในข้ันตอนการเจรจาของท้ังสองประเทศ    
  แอ่งมาเลย์   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแอ่งปัตตานีเป็นแอ่ง Intracratonic ที่เกิด
จากการปริแยก (rifting) ในช่วงอายุ เทอร์เชียรี่ตอนต้น เนื่องมาจากการเคล่ือนตัวของรอยเล่ือนใน
แนวราบ แอ่งจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้และตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ การปริแยก
ดังกล่าวทําให้เกิดรอยเล่ือนปกติ (normal fault) ในแนวเหนือ-ใต้และเกิดแอ่งย่อยแบบ half 
graben   ชั้นหินในแอ่งมาเลย์ ประกอบด้วยหินดินดานซ่ึงสะสมตัวในทะเลสาบน้ําจืด    หินทราย
ที่สะสมตัวในแบบทางน้ํา ดินดอนปากแม่น้ํา ที่ราบน้ําท่วม และมีชั้นถ่านหินและชั้นหินดินดาน
แทรกสลับอยู่ทั่วไป โดยมีหินดินดานท่ีสะสมตัวในทะเล จะเป็นได้ทั้งหินต้นกําเนิดและชั้นกักเก็บ
ปิโตรเลียม  

แอ่งมาเลย์ตอนเหนือ มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนไทย-เวียดนาม แต่รัฐบาลทั้งสอง
ประเทศได้ข้อตกลงกําหนดเส้นแบ่งเขตประเทศเม่ือปีพ.ศ. 2540  ซ่ึงในส่วนพ้ืนที่ของไทย บริษัท 
ปตท. สผ. จํากัด สํารวจพบปิโตรเลียมแหล่งอาทิตย์ ซ่ึงรวมกับแหล่งบงกช ได้รับพระราชทาน
นามว่า แหล่งนวมินทร์   ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมรวมต่อวันจากแหล่งบงกช คือ ก๊าซ
ธรรมชาติ ประมาณ 650 ล้านลูกบาศก์ฟุต  และก๊าซธรรมชาติเหลว ประมาณ 21,000 บาร์เรล  
สําหรับปริมาณการผลิตปิโตรเลียมรวมต่อวันจากแหล่งอาทิตย์ ประกอบด้วย  ก๊าซธรรมชาติ 
ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุต  และก๊าซธรรมชาติเหลว ประมาณ 11,500 บาร์เรล 

 แอ่งมาเลย์ตอนใต้ ในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศมาเลเซีย ได้จัดต้ังองค์กรร่วมไทย-
มาเลเซีย  (Malaysia – Thailand Joint Authority : MTJA)  เพ่ือแสวงประโยชน์ในแหล่ง
ปิโตรเลียมร่วมกัน และเริ่มผลิตปิโตรเลียมแล้ว ต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548  ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าประเทศไทยวันละประมาณ 760 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต  และ 7,500 บาร์เรล ตามลําดับ    
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3.3 แหล่งปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน  ต้ังอยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทย  ชายฝ่ังทะเล    
อันดามัน มีความลาดชันสูงกว่า ด้านอ่าวไทยมาก ในน่านนํ้าไทย พ้ืนทะเลค่อยลาดชันไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ตรงบริเวณต่อแดนกับน่านนํ้าอินโดนีเซีย ทะเลอันดามันในเขตไทยมีน้ําลึกกว่า 
1,000 เมตร  นับแต่ปีพ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2555 มีผู้รับสัมปทานหลายรายเจาะสํารวจแล้ว 19 
หลุม พบร่องรอยก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันดิบ 8 หลุม  ทั้งนี้ ข้อมูลการสํารวจทางธรณีวิทยา ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าในทะเลอันดามันมีศักยภาพทางปิโตรเลียม มีโอกาสพบแหล่งปิโตรเลียมได้ 
ดังเช่นแหล่งปิโตรเลียมท่ีพบในน่านนํ้าประเทศสหภาพพม่า และอินโดนีเซีย  

 
ภาพแผนท่ีแสดงแหล่งปิโตรเลียมบนบกและในทะเล 
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4.  เหตุใดรฐัจึงไม่ทําการสํารวจและผลิตปโิตรเลยีมเอง แต่ให้สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติ         
มาดําเนินการสํารวจปิโตรเลียม  
 คําตอบ 

      ความพยายามในการสํารวจหาปิโตรเลียมบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของกรมโลหกิจ  
เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2491 ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร  ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอที่จะดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความ
เส่ียงสูง และใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาล  ในการเจาะสํารวจแต่ละหลุมจะต้องใช้เงินประมาณ     
2 - 10  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (60 – 300 ล้านบาท)  โอกาสท่ีจะพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่มีค่อนข้าง
น้อย  สถิติโดยท่ัวไปจะอยู่ที่ 1:10 นั่นคือเจาะสํารวจ 10 หลุม มีโอกาสพบปิโตรเลียม 1 หลุม  
ดังนั้น ในปีพ.ศ. 2503 รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ เข้ามา
สํารวจหาปิโตรเลียมท้ังบนบกและในทะเล  โดยให้กองเช้ือเพลิงธรรมชาติ (ปัจจุบัน คือ กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน) กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ผู้ดําเนินการ รวมทั้งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  เพ่ือให้บริษัทผู้รับ
สัมปทานปิโตรเลียมได้ดําเนินการสํารวจอย่างจริงจัง  จนประสบความสําเร็จ  ทําให้ประเทศไทย
สามารถผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศที่สําคัญในอ่าวไทย ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ  
จักรวาล  ฟูนาน  ปลาทอง และไพลิน ของกลุ่มบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จํากัด  แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช  ของบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) แหล่งน้ํามันดิบ และก๊าซธรรมชาติทานตะวัน เบญจมาศและมะลิวัลย์ของบริษัท เชฟรอน 
ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น สําหรับแหล่งปิโตรเลียมบนบก ได้แก่ แหล่งสิริกิต์ิ ของ
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด   แหล่งก๊าซนํ้าพองของบริษัท เอสโซ่ฯ โคราช อิงค์และแหล่งก๊าซ
สินภูฮ่อม ของบริษัท เฮสส์ฯ เป็นต้น 
 นอกจากน้ี  รัฐบาลยังก็มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่บุคลากรไทย  มีการพัฒนาและจ้างแรงงานไทยเพิ่มมากข้ึน  พร้อมท้ังสนับสนุนการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตได้ภายในประเทศให้มากท่ีสุด 
  บริษัทเอกชนของประเทศไทยขนาดใหญ่ที่ทําธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)  และ ยังมีบริษัทเอกชนไทย เช่น บริษัท พลังโสภณ จํากัด ร่วมลงทุนใน
ฐานะผู้ร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม  
 สําหรับหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ กรมการพลังงาน
ทหาร  กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ดําเนินการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โดยผลิตน้ํามันจากแหล่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราประมาณวันละ 1,000 บาร์เรล 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นยุทธปัจจัยและความม่ันคง ปลอดภัยของประเทศ  
 จึงสรุปได้ว่าการสํารวจปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูง เป็นธุรกิจทีม่ีความเส่ียงค่อนข้างสูง 
และมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ โดยท่ัวไปเพียงร้อยละ 10 ดังนั้น ที่ผ่านมารัฐบาลจึงส่งเสริม
ให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติมาลงทุนในธุรกิจนี้แทนที่รัฐจะลงทุนเอง
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5. ประเทศไทยมีปิโตรเลยีมมหาศาลจริงหรือไม่ 
      คําตอบ 

 ปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แล้วประมาณ 10 ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก สําหรับปริมาณสํารองน้ํามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติเหลวมีประมาณ 400 ล้านบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.02 ของปริมาณ
สํารองท่ัวโลก 

 จากข้อมูลในรายงาน BP Statistical Review of World Energy Outlook 2012 แสดงข้อมูล
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก ณ ปีพ.ศ. 2554 โดยจําแนกเป็นปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 7,361  ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และปริมาณสํารองน้ํามันดิบประมาณ 1.65 ล้านล้านบาร์เรล โดย
พ้ืนที่ที่มีปริมาณสํารองอยู่มากและเป็นแหล่งพลังงานท่ีสําคัญของโลกคือ ตะวันออกกลาง  บริเวณประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  อิหร่าน  อิรัก  การ์ตา  ซ่ึงมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติรวมกันประมาณ   2,826 ล้านล้าน
ลบ .ฟุต (ร้อยละ 38) และมีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบประมาณ   0.795  ล้านล้านบาร์เรล  (ร้อยละ 48) 
ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ตะวันออกกลางและยุโรป  โดยประเทศ
รัสเซีย อิหร่าน และกาตาร์ มีปริมาณสํารองมากที่สุดเป็นสามอันดับแรกของโลก คือ 1,575  1,169  
และ 885 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือประมาณร้อยละ 24  16 และ 12 ของปริมาณสํารองทั่วโลก 
ตามลําดับ รัสเซียมีบทบาทสําคัญต่อการผลิตและการใช้ก๊าซธรรมชาติในทวีปยุโรป  โดยผลิตได้ในอัตรา 
58,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ประเทศท่ีมีการผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติมากท่ีสุด คือสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติในอัตราเฉล่ีย 63,000 และ 66,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามลําดับ  

ในปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2555) ทั่วโลกมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมวันละ  311,800 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต หากปริมาณสํารองไม่เพ่ิมข้ึนและยังคงมีการใช้ในระดับนี้ต่อไป  โลกจะมีก๊าซธรรมชาติ
เหลือใช้ต่อไปอีก  64 ปี ส่วนประเทศไทยน้ัน มีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แล้วประมาณ 10 
ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือร้อยละ 0.1 ของปริมาณสํารองท่ัวโลก ขณะท่ีอัตราการผลิตอยู่ที่ 2,794 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากมีอัตราการผลิตคงที่อยู่ในระดับนี้  ประเทศไทยจะมีก๊าซเหลือใช้ต่อไปอีก
อย่างน้อย  10  ปี  (ค่า R/P ratio แสดงจํานวนปีที่ผลิตปิโตรเลียมได้ ได้มาจากการนําปริมาณสํารอง
ปิโตรเลียม (Reserves) หารด้วยอัตราการผลิตปิโตรเลียมต่อปี (Production) ค่า R/P ratio เป็นค่าที่ใช้
สําหรับประมาณการอย่างคร่าว ๆ ว่าจะมีปิโตรเลียมคงเหลือให้ใช้ได้อีกกี่ปี  ดังนั้น ข้อมูล R/P ratio ที่
แสดงในตารางได้มาจากการนําปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วหารด้วยอัตราการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของปีพ.ศ. 2554) 

สําหรับปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วทั่วโลก  ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ตะวันออกกลางและ
อเมริกา  โดยประเทศเวเนซุเอลา ซาอุดิอาระเบีย  และแคนาดา มีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้ว
มากท่ีสุดเป็นสามอันดับแรก คือ 0.296 0.265 และ 0.175 ล้านล้านบาร์เรล ตามลําดับ น้ํามันดิบในที่นี้
หมายถึงผลรวมของน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว ส่วนประเทศที่มีการผลิตน้ํามันดิบมากท่ีสุดสาม
อันดับแรก คือ ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย  และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผลิตในอัตรา 11.2  10.3  และ 7.8 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เป็นผู้ใช้น้ํามันดิบมากท่ีสุดสาม
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อันดับแรกในอัตรา 18.8  9.8 และ 4.4  ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามลําดับ เมื่อคํานึงว่าทั่วโลกมีปริมาณ
สํารองน้ํามันดิบรวม 1.65 ล้านล้านบาร์เรลและมีการใช้น้ํามันดิบประมาณวันละ 88   ล้านบาร์เรล 
ดังนั้น หากยังมีปริมาณการใช้อยู่ในระดับนี้ก็จะมีน้ํามันดิบใช้ไปอีกประมาณ   54  ปี  สําหรับปริมาณ
สํารองน้ํามันดิบของประเทศไทยมีประมาณ 400 ล้านบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.02 
ของปริมาณสํารองท่ัวโลก (ค่า R/P ratio น้ํามันดิบของประเทศไทยไม่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ว่า
ประเทศไทยยังมีน้ํามันดิบเหลือใช้อีก 5 ปี เพราะประเทศไทยใช้น้ํามันดิบมากกว่าที่ผลิตมาก ประเทศไทย
ใช้น้ํามันดิบวันละประมาณ 1 ล้านบาร์เรล แต่สามารถผลิตได้เพียงวันละประมาณ 2 แสนบาร์เรล จึงต้อง
นําเข้าอีกประมาณวันละ 8 แสนบาร์เรล) 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปริมาณสํารอง อัตราการผลิตและการใช้ปิโตรเลียม ซ่ึงเผยแพร่ใน
รายงาน BP Statistical Review of World Energy Outlook 2012 ไม่ได้ชี้แจงถึงที่มาของข้อมูล
และคงมีความคลาดเคล่ือนอยู่บ้าง โดยในส่วนของประเทศไทยก็มีความแตกต่างกับข้อมูลของกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ เช่น ปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2554 
ซ่ึงแสดงไว้ในรายงานของ BP เท่ากับ 9.9 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ขณะท่ีข้อมูลของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติเป็น 10.1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งใน
รายงานและในภาคสนามเป็นประจําตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ดังนั้นการอ้างอิงถึงรายงาน
ของ BP นี้ จึงมีจุดประสงค์เพียงเพ่ือให้เห็นภาพเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียมและ
อัตราการใช้ของประเทศไทยกับประเทศช้ันนําของโลกและประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น  

ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว อัตราการผลิต จาํนวนปีที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ และอัตราการบริโภค 
ก๊าซธรรมชาติของประเทศท่ีมีแหล่งก๊าซธรรมชาติสําคัญและประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลําดับ ประเทศ 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

 อัตราการผลิต  
 จํานวนปีท่ีผลิต
ก๊าซธรรมชาติ 
ได้ R/P Ratio  

 อัตราการบริโภค  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

 (ปี)  
 (ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

1 สหพันธรัฐรัสเซีย        1,574.98               0.0587              73.47              0.0411  

2 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน        1,168.56               0.0147            217.79              0.0148  

3 รัฐกาตาร์          884.53               0.0142            170.66               0.0023  

4 เติร์กเมนิสถาน          858.80               0.0058           405.67               0.0024  

5 สหรัฐอเมริกา          299.82               0.0630              13.04              0.0668  

6 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย          287.82               0.0096              82.13               0.0096  

7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์          215.06               0.0050            117.84               0.0061  

8 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา          195.18               0.0030            178.25               0.0032  

9 ไนจีเรีย          180.46               0.0039            126.77   n/a  
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ก๊าซธรรมชาติ 

ลําดับ ประเทศ 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

 อัตราการผลิต  
 จํานวนปีท่ีผลิต
ก๊าซธรรมชาติ 
ได้ R/P Ratio  

 อัตราการบริโภค  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

 (ปี)  
 (ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

10 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

         159.06               0.0075              57.75               0.0027  

11 ออสเตรเลีย          132.76               0.0044              83.61               0.0025  

12 สาธารณรัฐอิรัก          126.70               0.0002          1,735.62   n/a  

13 สาธารณรัฐประชาชนจีน          107.75               0.0099              29.76              0.0127  

14 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย          104.71               0.0073              39.22               0.0037  

15 มาเลเซีย            86.01               0.0060              39.41               0.0028  

16 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์            77.34               0.0059              35.75               0.0048  

17 ราชอาณาจักรนอร์เวย์            73.10               0.0098              20.41               0.0004  

18 แคนาดา            70.01               0.0155              12.35              0.0101  

19 สาธารณรัฐคาซัคสถาน            66.43               0.0019              97.62               0.0009  

20 รัฐคูเวต            63.00               0.0013            132.77               0.0016  

21 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน            56.59               0.0055              28.11               0.0048  

22 ลิเบีย            52.80               0.0004            361.61   n/a  

23 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน            44.87               0.0014              85.79               0.0008  

24 อินเดีย            43.82               0.0045              26.90               0.0059  

26 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์            38.89               0.0062              17.15               0.0037  

27 รัฐสุลต่านโอมาน            33.55               0.0026              35.82   n/a  

28 ยูเครน            33.01               0.0018              51.29               0.0052  

29 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน            27.50               0.0038              19.89               0.0038  

30 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม            21.79               0.0008              72.30               0.0009 

31 สาธารณรัฐเยเมน            16.92               0.0009              50.74   n/a  

32 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล            15.98               0.0016              27.09               0.0026  

33 รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี            15.60   n/a   n/a   n/a  

34 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก            14.17               0.0039               9.86               0.0021  

35 สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ            12.50               0.0019              17.80               0.0019  

36 สหรัฐเม็กซิโก            12.49               0.0051               6.74               0.0067  

37 สาธารณรัฐเปรู            12.46               0.0009              31.06               0.0006  
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ก๊าซธรรมชาติ 

ลําดับ ประเทศ 

 ปริมาณสํารอง
พิสูจน์แล้ว  

 อัตราการผลิต  
 จํานวนปีท่ีผลิต
ก๊าซธรรมชาติ 
ได้ R/P Ratio  

 อัตราการบริโภค  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต)  

 (ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

 (ปี)  
 (ล้านล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)  

38 ราชอาณาจักรบาห์เรน            12.28               0.0013              26.79   n/a  

39 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา            12.03               0.0038               8.78               0.0045  

40 เนการาบรูไนดารุสซาลาม            10.17               0.0012              22.51   n/a  

41 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย            10.06               0.0008              34.26   n/a  

42 ไทย              9.94               0.0036               7.61               0.0045  

  รวมท้ังโลก        7,360.85             0.3170              63.60             0.3118  

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2012 
* เลือกมาบางประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่สําคัญ และประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย 
** รายงานประจําปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554 รายงานว่าประเทศไทยมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว 
10.1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต อัตราการผลิต 0.0028 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จํานวนปีที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 9.9 ปี 
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ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว อัตราการผลิต จาํนวนปีที่ผลิตนํ้ามันดิบได้ และ อัตราการบริโภคนํ้ามันดิบ 
ของประเทศท่ีมีแหล่งนํ้ามันดิบสําคัญและประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

น้ํามันดิบ 

ลําดับ ประเทศ 
 ปริมาณสํารอง

พิสูจน์แล้ว  
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
น้ํามันดิบ 

ได้ R/P ratio  
 อัตราการบริโภค  

 (ล้านบาร์เรล)   (บาร์เรลต่อวัน)   (ปี)   (บาร์เรลต่อวัน)  

1 สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา           296,500         2,720,300           298.62  831,960 

2 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย           265,400       11,161,000             65.15  2,856000 

3 แคนาดา           175,220         3,521,600           136.32  2,293,190 

4 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน           151,170         4,321,100            95.85  1,824,000 

5 สาธารณรัฐอิรัก           143,100         2,798,110           140.11  n/a 

6 รัฐคูเวต           101,500         2,865,430             97.05  438,000 

7 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์             97,800         3,322,050            80.66  671,000 

8 สหพันธรัฐรัสเซีย             88,180       10,280,000             23.50  2,961,000 

9 ลิเบีย             47,100           479,050           269.37  n/a 

10 ไนจีเรีย             37,200         2,457,360             41.47  n/a 

11 สหรัฐอเมริกา             30,870         7,841,000             10.79  18,835,470 

12 สาธารณรัฐคาซัคสถาน             30,000        1,840680             44.65  212,410 

13 รัฐกาตาร์             24,680         1,722,590             39.26  238,000 

14 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล             15,050         2,192,910            18.80  2,652,710 

15 สาธารณรัฐประชาชนจีน             14,710         4,089,660              9.86  9,758,000 

16 สาธารณรัฐแองโกลา             13,500         1,746,440            21.18  n/a 

17 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย 

            12,200         1,728,560             19.34  345,000 

18 สหรัฐเม็กซิโก             11,390         2,937,780             10.63  2,027,210 

19 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน              7,000           930,720             20.61  79,600 

20 ราชอาณาจักรนอร์เวย์              6,880         2,039,320              9.25  253,000 

21 สาธารณรัฐซูดาน              6,700           453,000             40.52  n/a 

22 สาธารณรัฐเอกวาดอร์              6,160           508,610             33.17  226,120 

23 มาเลเซีย              5,860           572,970            28.02  608,000 

24 อินเดีย              5,700           858,410            18.20  3,473,000 

25 รัฐสุลต่านโอมาน              5,500           891,040             16.91  n/a 

26 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม              4,400           328,150             36.74  358,000 

27 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์              4,300           735,070             16.03  709,000 

28 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย              4,040           941,750             11.75  1,430,000 

29 ออสเตรเลีย              3,870           483,660             21.94  1,003,000 
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น้ํามันดิบ 

ลําดับ ประเทศ 
 ปริมาณสํารอง

พิสูจน์แล้ว  
 อัตราการผลิต  

 จํานวนปีท่ีผลิต
น้ํามันดิบ 

ได้ R/P ratio  
 อัตราการบริโภค  

 (ล้านบาร์เรล)   (บาร์เรลต่อวัน)   (ปี)   (บาร์เรลต่อวัน)  

30 สาธารณรัฐกาบอง              3,680           245,000             41.20  n/a 

31 สหราชอาณาจักร              2,810         1,099,730              6.99  1,542,000 

32 สาธารณรัฐเยเมน              2,670           228,410             32.03  n/a 

33 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา              2,520           606,870             11.40  609,200 

34 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย              2,500           332,210             20.62  n/a 

35 สาธารณรัฐโคลอมเบีย              1,990           930,030              5.86  252,690 

36 สาธารณรัฐคองโก              1,940           295,420             17.99  n/a 

37 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี              1,710           251,870            18.55  n/a 

38 สาธารณรัฐชาด              1,500           113,700             36.14  n/a 

39 สาธารณรัฐอิตาลี              1,380           110,230             34.26  1,486,090 

40 สาธารณรัฐเปรู              1,240           152,720             22.25  203,140 

41 เนการาบรูไนดารุสซาลาม              1,100           165,900            18.17  n/a 

42 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก              830           135,870             16.74  34,420 

43 ราชอาณาจักรเดนมาร์ก              820           224,230              9.99  172,760 

44 โรมาเนีย              600             88,030            18.67  187,000 

45 เติร์กเมนิสถาน              600           215,810              7.62  108,000 

46 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน              590             86,100            18.90  91,000 

47 ไทย              440           345,130              3.51  1,080,000 

  รวมทั้งโลก        1,652,610       83,575,680             54.17        88,034,480 

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2012 
* เลือกมาบางประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่สําคัญ และประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทย 
** รายงานประจําปีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ พ.ศ. 2554 รายงานว่าประเทศไทยมีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แลว้    
400ล้านบาร์เรล อัตราการผลิต 223,000 บาร์เรลต่อวัน จํานวนปีที่ผลิตนํ้ามันดิบได้ 4.9 ปี 
 
  ตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณสํารองนํ้ามันดิบน้อยกว่าบรูไนอยู่ 660 ล้านบาร์เรล แต่
มีอัตราการผลิตน้ํามันดิบเป็น 2 เท่าของบรูไน ซ่ึงทําให้ประเทศไทยสามารถผลิตน้ํามันดิบได้อีกแค่ 
3.2 ปีแล้วหมด ซ่ึงต่างกับบรูไนท่ีผลิตได้อีก 18.2 ปี ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยไม่สามารถ
ส่งออกนํ้ามันดิบได้เหมือนกับประเทศบรูไน เนื่องจาก ประเทศไทยมีอัตราการผลิตและการบริโภค
สูงกว่าของประเทศบรูไน 
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6.  ประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจริงหรือไม่ 
       คําตอบ 

ปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยผลิตก๊าซธรรมชาติวันละประมาณ 2.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุต 
หรือร้อยละ 0.9 ของอัตราการผลิตท่ัวโลก สําหรับอัตราการผลิตน้ํามันดิบผลิตวันละประมาณ    
2 แสนบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของอัตราการผลิตท่ัวโลก แต่การวิเคราะห์อัตราการ
ผลิตเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เข้าใจผิดได้ การวิเคราะห์การใช้ปิโตรเลียมควรคิดเป็นภาพรวม
พลังงานท้ังหมด ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 1.86 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบต่อวัน คือมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ํามันดิบ ถ่านหิน พลังงานน้ํา
และพลังงานทดแทน โดยคิดรวมตั้งแต่การผลิตและการบริโภคโดยคํานึงถึงจํานวนประชากร 
มูลค่าสินค้าท่ีผลิตได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปัจจัยอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย   

การจะช้ีว่าประเทศผลิตปิโตรเลียมได้มากหรือน้อยควรเปรียบเทียบกับอัตราการบริโภค 
ตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากท่ีสุดในโลก 63 พันล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน แต่ไม่พอเพียงกับความต้องการใช้ในประเทศ ที่ 66.8 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากและมีอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย  อีกตัวอย่างคือประเทศกาตาร์ที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 14.2 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
น้อยกว่าประเทศอเมริกาถึง 4 เท่า  แต่สามารถเป็นผู้นําการส่งออกก๊าซธรรมชาติของโลก เพราะ
ความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 2.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ตารางหน้า 42)  

ย้อนกลับมาท่ีประเทศไทยท่ีผลิตก๊าซธรรมชาติวันละประมาณ 2.8 พันล้านลูกบาศก์
ฟุต หรือร้อยละ 0.9 ของอัตราการผลิตท่ัวโลก แต่บริโภค 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือ
ร้อยละ 1.4 ของอัตราการบริโภคของโลก สําหรับอัตราการผลิตน้ํามันดิบผลิตวันละประมาณ 2 
แสนบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของอัตราการผลิตท่ัวโลก แต่บริโภค 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
หรือ ร้อยละ 1 ของอัตราการบริโภคของโลก เบ้ืองต้นจากอัตราการบริโภคน้ํามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติแสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยบริโภคปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกแต่ก็บริโภคมากกว่าที่
ผลิตได้ นอกจากจะดูที่ปริมาณการผลิตหรือการบริโภคแล้วยังต้องปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจว่าการใช้ปิโตรเลียมของประเทศคุ้มค่าหรือไม่ เช่น จํานวนประชากร 
(ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน หรือ 1% ของประชากรโลก) มูลค่าของผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมโดยตรง เช่น ถุงพลาสติก เครื่องสําอาง ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมท่ีสําคัญคือ 
ไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ในประเทศไทย มาจากโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง การ
วิเคราะห์การใช้ปิโตรเลียมควรคิดเป็นภาพรวมพลังงานท้ังหมด คือ คิดร่วมกันการใช้ถ่านหิน 
พลังงานนํ้า และ พลังงานทดแทน โดยคิดรวมตั้งแต่การผลิตและการบริโภคโดยคํานึงถึงจํานวน
ประชากร มูลค่าสินค้าท่ีผลิตได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปัจจัยอ่ืนๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประเทศไทยไม่ได้ผลิตปิโตรเลียมได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ตามที่
มีการกล่าวอ้าง โดยผลิตปิโตรเลียมได้เพียงร้อยละ 44 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นที่เหลือ
อีกร้อยละ 56 ยังต้องมีการนําเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ   
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7. เม่ือ 20 ปีท่ีแล้วก็บอกว่ามีน้ํามันดิบเหลือใช้ได้อีก 40 ปี ปัจจุบันก็บอกว่ายังเหลืออีก
มากกว่า 50 ปี ผลิตมาแล้ว 20 ปี ทําไมกลับเหลือมากกว่าเดิมอีก แล้วตกลงเหลือน้ํามันดิบ
เหลือใช้ได้อีกก่ีปีกันแน่ 
คําตอบ 

จํานวนปีท่ีน้ํามันเหลือใช้ได้อีก (R/P ratio) ได้มาจากการนําปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ี
พิสูจน์แล้วหารด้วยอัตราการผลิตน้ํามันดิบต่อปี  ปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนท่ีมากกว่าอัตราการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ขึนอยู่กับ 1. ราคาน้ํามันดิบ  2. การเจาะสํารวจเพิ่มเติม 3. เทคโนโลยีท่ีดีขึ้น 
ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจาก 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เป็น 80-120 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทําให้มีปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นมากขึ้นจาก 1.0 
ล้านล้านบาร์เรลในปีพ.ศ. 2534 เป็น 1.6 ล้านล้านบาร์เรลในปีพ.ศ. 2554 ขณะท่ีอัตราการ
ผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจากประมาณ 65 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 85 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วง
เวลาเดียวกัน    

     
สัดส่วนปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แลว้ของแต่ละภูมิภาค ในปีพ.ศ. 2534 2544 และ 2554 

 
  ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2012 
 

หากต้องการเข้าใจคําตอบนี้อย่างแท้จริงต้องทําความเข้าใจนิยามปริมาณสํารอง ปริมาณ
สํารองนํ้ามันดิบ คือ ปริมาณทรัพยากรน้ํามันดิบที่  

1. พบนํ้ามันแล้ว  
2. สามารถผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีและข้อกฎหมายในปัจจุบัน   
3. ผลิตได้โดยมีกําไร   
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ปริมาณสํารองสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1) ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แล้ว            
 2) ปริมาณสํารองท่ีคาดว่าจะพบ และ  
 3) ปริมาณสํารองท่ีน่าจะพบ (รูปแสดงนิยามปริมาณสํารอง) 
1) ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แล้ว (Proved reserve หรือ P1) เป็นปริมาณปิโตรเลียมในแหล่ง

กักเก็บที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมั่นใจมากว่าจะสามารถผลิตได้จริงมากกว่า 90 %  
2) ปริมาณสํารองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable reserves  หรือ P2) มีระดับความน่าเช่ือถือ

ตํ่ากว่าปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แล้ว แต่ก็ยังเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถผลิตได้จริง ระหว่าง 50 - 90 % 
3) ปริมาณสํารองท่ีน่าจะพบ (Possible reserves หรือ P3) เป็นปริมาณปิโตรเลียมท่ีมี

ความน่าเชื่อถือตํ่ามากและม่ันใจว่าจะสามารถผลิตได้จริงระหว่าง 10 - 50 % 
จํานวนปีท่ีน้ํามันเหลือใช้ได้อีก (R/P ratio) ได้มาจากการนําปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ี

พิสูจน์แล้วหารด้วยอัตราการผลิตน้ํามันดิบต่อปี  ปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนท่ีมากกว่าอัตราการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น  ปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ 1. ราคาน้ํามันดิบ  2. การเจาะสํารวจเพิ่มเติม 3. เทคโนโลยีท่ีดีขึ้น 
ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจาก 20-30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว เป็น 80-120 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทําให้มีปริมาณสํารองน้ํามันดิบท่ีพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นมากขึ้นจาก 1.0 
ล้านล้าบาร์เรลในปีพ.ศ. 2534 เป็น 1.6 ล้านล้านบาร์เรลในปีพ.ศ. 2554 ขณะท่ีอัตราการผลิต
น้ํามันดิบเพิ่มขึ้นจากประมาณ 65 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 85 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเวลา
เดียวกัน การเจาะสํารวจเพิ่มเติมถ้าทําในแหล่งเดิมสามารถเพ่ิมความมั่นใจที่จะผลิตได้   ปริมาณ
สํารองท่ีคาดว่าจะพบ และ ปริมาณสํารองท่ีน่าจะพบ  บางส่วนสามารถปรับเป็นปริมาณสํารอง
น้ํามันดิบที่พิสูจน์แล้วได้  การเจาะสํารวจเพ่ิมเติมถ้าทําในแหล่งใหม่สามารถเปล่ียนปริมาณ
ทรัพยากรบางส่วนเป็นปริมาณสํารองนํ้ามันดิบที่พิสูจน์แล้วได้  เทคโนโลยีที่ดีข้ึนสามารถลดต้นทุน
การสํารวจและการผลิตเอ้ือให้การพัฒนาแหล่งน้ํามันดิบมีกําไรมากข้ึน เทคโนโลยีที่ดีข้ึนยังทําให้
สามารถสํารวจหรือผลิตในที่ที่มีสภาพแวดล้อมท่ีท้าทาย เช่น ในอ่าวเม็กซิโกที่มีระดับนํ้าลึก
มากกว่า 1 กิโลเมตร  หรือในทวีปแอนตาร์กติกาท่ีมีอุณหภูมิตํ่ามาก           
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แสดงนิยามปริมาณสํารอง 
 

 
 
 
 

ปริมาณปิโตรเลียมใต้ดินท้ังหมด 

พบแล้ว ยังไม่ค้นพบ 

สามารถผลิตได้ 

ไม่สามารถผลิตได้ 

ยังไม่กําไร กําไร 

ปริมาณสํารอง ปริมาณทรัพยากร 

ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แล้ว (เชื่อม่ันว่าจะผลิตได้มากกว่า 90%) 

ปริมาณสํารองท่ีคาดว่าจะพบ (เชื่อม่ันว่าจะผลิตได้ 50 - 90%) 

ปริมาณสํารองท่ีน่าจะพบ (เชื่อม่ันว่าจะผลิตได้ 10 - 50%) 

PRMS 2008, www.spe.org 
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กลุ่มท่ี 2 : นโยบาย การพัฒนา           
และกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
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8. ทําไมประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งรัดการสํารวจปิโตรเลียมในประเทศ เรานําเข้าปิโตรเลียม
จากต่างประเทศเหมือนเดิมไม่ได้หรือ 
คําตอบ 

ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งรัดการสํารวจปิโตรเลียม เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศมีการใช้
พลังงานเป็นจํานวนมากในการขนส่ง อุตสาหกรรม บริการ และในครัวเรือน และส่วนใหญ่ต้อง
พ่ึงพาการนําเข้าจากต่างประเทศ และปัจจุบันราคานํ้ามันในตลาดโลกก็มีแนวโน้มสูงข้ึน ทําให้ต้อง
เร่งรัดการสํารวจหาปิโตรเลียมภายในประเทศ ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ข้ันต้นเท่ากับ 1.85 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน และคิดเป็นมูลค่า 1.9 ล้านล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 17 ชองรายได้ประชาชาติ (GDP) ในจํานวนนี้ต้องมีการนําเข้าพลังงาน
ถึง 1.0 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท หรือต้องนําเข้า
พลังงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 46 ของปริมาณการใช้เชิงพาณิชย์ข้ันต้นทั้งหมด  

 
ทั้งนี้ ไทยผลิตปิโตรเลียมได้ราว 44% ของความต้องการใช้พลังงานข้ันต้นในเชิงพาณิชย์

ของทั้งประเทศ แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,599 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นําเข้าจากพม่า 1,000 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว 92,136 บาร์เรลต่อวัน น้ํามันดิบ 150,315 บารเ์รลต่อวัน  
ที่เหลือต้องนําเข้าน้ํามันอีกประมาณ 800,000 บารเ์รลต่อวัน 

โดยในปริมาณสํารองของประเทศที่เหลืออยู่ประมาณ 6,197 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบ ประกอบด้วย ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แล้ว คาดว่าจะพบ 2,185  2,542  1,470 ล้านล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ตามลําดับหากสํารวจแล้วไม่พบปิโตรเลียมเพ่ิม ปีพ.ศ. 2565 ปริมาณ
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การผลิตภายในประเทศจะลดเหลือเพียง 18% ของปริมาณการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ชั้นต้น ใน
ปริมาณ 2.6 ล้านล้านบาร์เรลต่อวันซ่ึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะพยายามรักษาระดับการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติไว้ให้นานท่ีสุดที่ 3,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นับจากปีพ.ศ. 2555 นี้อาจไม่เกิน 5 ปี 
จากน้ันปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจะค่อยๆ ลดลงจาก 861,787 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน
ในปัจจุบัน จนเหลือ 468,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของความ
ต้องการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์เท่าน้ัน  

 
 จากเหตุผลด้านความต้องการใช้ปิโตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในขณะที่การจัดหา
ปิโตรเลียมรอบใหม่ภายในประเทศมีไม่เพียงพอและมีแนวโน้มจะลดลง ดังนั้นจึงจําเป็นที่ประเทศ
ต้องเร่งรัดให้มีการสํารวจปิโตรเลียมรอบใหม่เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากแปลงสํารวจและดําเนินการผลิต
ปิโตรเลียมท่ีมีอยู่ โดยการเปิดสัมปทานรอบใหม่เพ่ือให้บริษัทน้ํามันเข้ามาลงทุนสํารวจทําให้มี
โอกาสในการค้นพบปิโตรเลียมมีมากข้ึน 

ดังนั้น ความเข้าใจที่ว่าประเทศไทยร่ํารวยทรัพยากรปิโตรเลียม จึงเป็นความเข้าใจท่ีผิดและ
นับเป็นอันตราย เพราะนอกจากจะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนแล้ว อาจทําให้ไม่รู้
คุณค่าของพลังงานและใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย ขาดประสิทธิภาพได้ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยต้องสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศจํานวนมหาศาลในแต่ละปี เพ่ือนําเข้าพลังงานมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรใต้ดิน การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมในอดีตอาจทําง่ายๆ เพียง
สํารวจหาร่องรอยของนํ้ามันบนผิวดิน ต่อมาเมื่อปริมาณการใช้ปิโตรเลียมเพิ่มมากข้ึน แหล่งที่
สํารวจหาได้โดยง่ายมีน้อยลง จึงจําเป็นต้องสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ลึกหรือห่างไกลออกไป
จากแหล่ง ที่มีอยู่เดิมบนบก และขณะเดียวกันก็ได้มีการสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมจากทะเลนํ้าต้ืน
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ไปสู่ทะเลลึก พร้อมๆ กับเทคนิคการสํารวจก็ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และมีความซับซ้อน
มากข้ึน 

ในปีพ.ศ. 2555 มีผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม รวม 61 สัมปทาน จํานวน 76 แปลงสํารวจ 
เป็นแปลงสํารวจบนบก 38 แปลง ในทะเลอ่าวไทย 35 แปลง และทะเลอันดามัน 3 แปลง  และยัง
มีแปลงสํารวจในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 2 สัญญา จํานวน 3 แปลงสํารวจ 
 เราสามารถทราบว่าบริเวณใดใต้ผิวโลกมีแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่ โดยใช้วิธีการ
สํารวจปิโตรเลียม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 1) การสํารวจทางธรณีวิทยา 2) การสํารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ และ 3) การเจาะสํารวจ 

ขั้นตอนการสํารวจปโตรเลียม

สํารวจธรณีฟสิกสสํารวจธรณีฟสิกส

สํารวจธรณีวิทยาสํารวจธรณีวิทยา

  วิธีวัดคล่ืนไหวสะเทือนของวิธีวัดคล่ืนไหวสะเทือนของช้ันหินช้ันหิน

เจาะหลุมสํารวจเจาะหลุมสํารวจ

พบปโตรเลียม ไมพบปโตรเลียม

พัฒนาแหลงผลิตปโตรเลียม

คืนแปลงสัมปทาน
คุมคา

ตอการลงทุน
ไมคุมคา

ตอการลงทุน

คืนแปลงสัมปทาน

EIA

EIA
 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจทางธรณีวิทยา (Geological  Survey) เป็นการสํารวจเบ้ืองต้น
ด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพ่ือหาลักษณะรูปแบบการวางตัวของชั้นหิน และชนิดของหินในบริเวณ
ที่สํารวจ โดยอาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่และรายงานทาง
ธรณีวิทยา เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบการกําเนิดเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ได้แก่ หินที่มี
สารอินทรีย์ต้นกําเนิดปิโตรเลียม หินที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บปิโตรเลียม และโครงสร้างของช้ัน
หินที่มีแนวโน้มว่าจะพบปิโตรเลียม 
 

(รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม) 

(รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม) 
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การสํารวจทางธรณีวิทยาเพือ่ตรวจสอบชนิดและการลาํดับชั้นหนิและโครงสร้างธรณีวิทยาปิโตรเลียม 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Geophysics  Survey) เป็นการสํารวจหา
ข้อมูลรูปแบบการวางตัวของช้ันหินใต้ผิวโลก โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันของช้ันหิน 
การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์มีหลายวิธีและแต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น การวัด
คล่ืนไหวสะเทือน (Seismic Survey) และการวัดค่าแรงดึงดูดของโลก (Gravity Survey) เป็นต้น 
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ทําให้เราทราบขอบเขตของแอ่งสะสมตะกอนทาง
ธรณีวิทยา และลักษณะรูปแบบการวางตัวของชั้นหินใต้ผิวโลก และถ้ามีแนวโน้มที่จะพบ
ปิโตรเลียม บริษัทผู้ได้รับสัมปทานจะทําการเจาะสํารวจหาปิโตรเลียมต่อไป 

 
การบินสํารวจธรณฟีิสิกส์วิธวัีดแรงโน้มถ่วงโลกและความเข้มสนามแม่เหล็กโลก 

                     

   
การสํารวจธรณีฟิสิกส์วิธีวัดคลืน่ไหวสะเทือนบนบก 



 28 

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิทํางานประสานประโยชน
มุงม่ัน เต็มใจ โปรงใส และรับผิดชอบ

 ท่ีมา :- PGS & PTTEP

การสํารวจเก็บขอมูลในทะเลการสํารวจเก็บขอมูลในทะเล
เรือสํารวจ

อุปกรณอัด 
อากาศ

สายรับสัญญาณ

 
การสํารวจธรณีฟิสิกส์วิธีวัดคลืน่ไหวสะเทือนในทะเล 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การเจาะสํารวจ (Drilling) เมื่อมีการสํารวจทางธรณีวิทยาและทางธรณี
ฟิสิกส์ด้วยการวัดคล่ืนไหวสะเทือนแล้ว บริษัทผู้รับสัมปทานจะได้ข้อมูลโครงสร้างชั้นหินใต้ผิวดิน 
และจะนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณากําหนดตําแหน่งหลุมเจาะสํารวจ (Exploration Well) การ
เจาะสํารวจน้ีในเบ้ืองต้นจะเป็นการเจาะเพื่อพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมภายในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
หรือไม่ นอกจากน้ันยังได้ตัวอย่างหินและตัวอย่างของไหลที่อยู่ในชั้นหินมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือหา
ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ชนิดและอายุของหิน โครงสร้างและการลําดับของช้ันหิน เป็นต้น  และหากพบ
ปิโตรเลียมภายในแหล่งกักเก็บ ก็จะเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณภาพของปิโตรเลียม 
และดําเนินการเจาะสํารวจเพิ่มเติมเพ่ือหาขอบเขตท่ีแน่นอนของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม และวัด
ปริมาณการไหลของปิโตรเลียม ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จะทําให้ทราบปริมาณสํารองของปิโตรเลียม
ภายในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมน้ันๆ เพ่ือดําเนินการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียมดังกล่าวและตัดสินใจว่าจะดําเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมต่อไปหรือไม่ 

เมื่อเจาะสํารวจพบปิโตรเลียมในหลุมแรกแล้ว จะมีการเจาะสํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือหาข้อมูล
ขอบเขตของแหล่ง  ปริมาณการไหลของปิโตรเลียม ข้ันตอนน้ีเรียกว่า การเจาะขั้นประเมินผล  
เพ่ือให้ทราบปริมาณสํารองปิโตรเลียมของแหล่งกักเก็บนั้น บริษัทผู้ประกอบการจะประเมินคุณค่า
ทางเศรษฐกิจของแหล่ง เพ่ือตัดสินใจว่าจะลงทุนพัฒนาแหล่งเพ่ือการผลิตหรือไม่ ในข้ันตอนการ
ผลิตจะต้องเจาะหลุมเพ่ือการผลิต หรือหลุมพัฒนา (Development Well) ต่อไป    

สําหรับทิศทางของหลุมเจาะมีทั้งเป็นแบบหลุมตรง (Straight Well) ซ่ึงมักเป็นหลุมเจาะ
สํารวจข้ันแรก   หลุมเอียง (Deviation Well) หรือหลุมเจาะในแนวราบ (Horizontal Well) มัก
เป็นการเจาะข้ันประเมินผล และการเจาะหลุมผลิตทั้งบนบก (Onshore) และในทะเล (Offshore) 
ทั้งนี้ข้ึนกับข้อกําหนดทางธรณีวิทยา และวิศวกรรมการเจาะ   

เมื่อเจาะถึงความลึกสุดท้ายตามแผน งานข้ันต่อไปคือ การประเมินคุณค่าทางกายภาพของ
ชั้นหินด้วยวิธีการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ( Well Logging) เพ่ือให้รู้ว่ามีปิโตรเลียมสะสมอยู่หรือไม่ ที่
ความลึกเท่าไร ปิโตรเลียมท่ีพบเป็นน้ํามันหรือก๊าซ และบางครั้งก็จะทําการเก็บตัวอย่างของไหล
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จากช้ันหินในหลุมเจาะ เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและหาค่าความร้อน (Heating Value) ของ
ปิโตรเลียม  

ข้อมูลที่ได้จากการหยั่งธรณีหลุมเจาะ บางครั้งอาจไม่เพียงพอสําหรับการวางแผน ตัดสินใจ
พัฒนาแหล่งปิโตรเลียม จึงต้องทําการทดสอบอัตราการไหล (Drill Stem Test; DST) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม เช่น ความกดดัน อัตราการไหล ความสามารถในการผลิตของแหล่ง และ
การประเมินขนาดของแหล่ง    

เมื่อการปฏิบัติงานเจาะหลุมดําเนินมาถึงช่วงนี้ นับว่าเกือบส้ินสุดแล้ว งานในข้ันสุดท้ายของ
การเจาะหลุม  หากไม่พบปิโตรเลียม หรือเป็นหลุมแห้ง ก็จะต้องทําการลงซีเมนต์อุดหลุมและปรับ
สภาพพื้นที่ให้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากท่ีสุด กรณีผลสํารวจพบว่าแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมมีปริมาณ
มากเพียงพอที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนประมาณร้อยละ 10-14 เช่นเดียวกับการลงทุนในสาขา
การผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว ผู้รับสัมปทาน จะวางแผนผลิตปิโตรเลียม โดยออกแบบ
การวางหลุมผลิตปิโตรเลียมให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมและออกแบบอุปกรณ์การผลิตเพ่ือให้การ
ผลิตปิโตรเลียมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องบริหาร
จัดการให้มีผลกระทบต่อสังคม สุขภาพ และส่ิงแวดล้อมของชุมชนน้อยท่ีสุด 

   
แท่นเจาะหลุมปิโตรเลียม 

   

   
การปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม 
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หัวเจาะหลุมปโิตรเลียม 

 
           ในการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพปิโตรเลียม นักสํารวจจะพิจารณาจากข้อมูลการสํารวจ
ธรณีฟิสิกส์วิธีวัดค่าแรงโน้มถ่วงโลก หรือวิธีวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลก ซ่ึงจะบ่งบอกให้
ทราบขอบเขตแอ่งสะสมตะกอนทางธรณีวิทยา  โดยจะพิจารณาแอ่งตะกอนที่มีความลึกมากกว่า 
1,000 เมตรลงไป ซ่ึงจะมีค่าอุณหภูมิและความกดดันที่เหมาะสมในการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของช้ันหิน ที่คาดว่าจะมีองค์ประกอบของการก่อกําเนิดเป็นแหล่งปิโตรเลียมท่ี
เหมาะสม ได้แก่ หินต้นกําเนิดปิโตรเลียม หินกักเก็บ หินปิดกั้นและโครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียม ซ่ึง
จะต้องดําเนินการสํารวจหาปิโตรเลียมตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น คือ สํารวจธรณีวิทยา สํารวจ
ธรณีฟิสิกส์วิธีวัดคล่ืนไหวสะเทือน และเจาะสํารวจ 

ศักยภาพปิโตรเลียมเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะจูงใจให้เกิดการลงทุนสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม
เพ่ิมข้ึน จากผลการสํารวจปิโตรเลียมของประเทศไทยท่ีผ่านมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แหล่ง
ปิโตรเลียมท่ีพบ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแหล่งปิโตรเลียมท่ีพบในแอ่งสะสมตะกอนอายุน้อย
กว่า 65 ล้านปี (Tertiary Basin) ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ในอ่าวไทย และทะเล
อันดามัน และกลุ่มแหล่งปิโตรเลียมท่ีพบในแอ่งสะสมตะกอนมีอายุมากกว่า 65 ล้านปี  (Pre-
Tertiary Basin) คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ทะเลอันดามัน อยู่ฝ่ังตะวันตกของประเทศไทย  มีชายฝ่ังที่ลาดชันกว่าด้านอ่าวไทยมาก      
พ้ืนทะเลค่อยลาดชันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ตรงบริเวณต่อแดนกับน่านนํ้าอินโดนีเซีย  ทะเลอันดา
มันในเขตไทย มีน้ําลึกกว่า 1,000 เมตร   จึงกําหนดแปลงสํารวจเป็นเขตน้ําต้ืนมีน้ําลึกไม่เกิน 200 
เมตร และเขตนํ้าลึกเกิน 200 เมตร นับถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2555) มีผู้ได้รับสัมปทานหลายครั้ง 
และมีการเจาะสํารวจแล้ว 19 หลุม พบปิโตรเลียม 8 หลุม แต่ไม่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์   
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9. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างไร 
คําตอบ 

 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีบทบาทและภารกิจหลักในการกํากับดูแลกิจการปิโตรเลียม
ของประเทศในด้านการจัดหาปิโตรเลียมเพ่ือสนองความต้องการของประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
จัดเก็บรายได้จากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม นอกจากน้ี ยังมีบทบาทในการกํากับดูแลด้านการ
สํารวจ และการผลิตปิโตรเลียมให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยมีความปลอดภัยและคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมดูแล และร่วมตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน และช่วยประเทศในการ
จัดหาพลังงานได้อย่างมั่นคง 

การบริหารงานสํารวจและพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ประกอบด้วยงานด้านสัมปทานปิโตรเลียม การสํารวจ การผลิต การประเมินปริมาณสํารอง และ
การจัดเก็บรายได้ค่าภาคหลวงจากการขายปิโตรเลียม นอกจากนั้น ยังรวมถึงการวางแผนการ
จัดหาปิโตรเลียมเพ่ือสนองต่อความต้องการใช้ปิโตรเลียมในปัจจุบันและในอนาคต โดยการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมที่มีอยู่ในประเทศ หาแหล่งใหม่เพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนาปิโตรเลียมในเขตพื้นที่ที่
ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงปัจจุบันได้แก่พ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และได้มีการเจรจา
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาปิโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชามาโดย
ลําดับ ในปัจจุบันการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ไหล่ทวีปทับซ้อนไทย-กัมพูชาอยู่ในข้ันตอน
ของการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ทั้งนี้ หากรัฐบาลทั้งสองสามารถเจรจาตกลง
กันได้อย่างรวดเร็วคาดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10 ปี ในการดําเนินการยกร่างกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง การจัดต้ังองค์กรร่วมรวมทั้งสํารวจ และพัฒนาปิโตรเลียม นอกจากน้ี ชธ. ยังมีบทบาทใน
การประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาปิโตรเลียมในพ้ืนที่ทับซ้อน 3 ฝ่าย ได้แก่ ไทย-มาเลเซีย-เวียดนาม 
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10. หากสํารวจพบปิโตรเลียมจะต้องเวนคืนท่ีดินหรือไม่ 
คําตอบ 

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของ
หน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามระเบียบของ
หน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพ้ืนที่ หากเป็นพ้ืนที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซ่ึงอาจ
เป็นการเช่าหรือซ้ือขาย ตามความตกลงกัน สําหรับพ้ืนที่ฐานเจาะจะมีขนาดเล็กประมาณ 10-15 
ไร่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของแท่นเจาะ 

ในกรณีที่สํารวจพบปิโตรเลียมมีปริมาณเชิงพาณิชย์  ผู้รับสัมปทานจะต้องขออนุมัติกําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการผลิตปิโตรเลียมดังกล่าว นําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มการผลติ 
การผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งบนบกโดยทั่วไป อาจใช้หลุมเจาะสํารวจท่ีพบปิโตรเลียมเป็นหลุมผลิต 
และหากต้องการเจาะหลุมผลิตเพ่ิมเติม จะใช้พ้ืนที่ฐานเจาะที่มีอยู่เดิมได้ ดังนั้น การผลิต
ปิโตรเลียมจะใช้พ้ืนท่ีบนผิวดินในบริเวณจํากัด  ไม่มีการเวนคืนที่ดินของประชาชนรอบพ้ืนที่
โครงการ แต่จะต้องขออนุญาต หรือเจรจาทําความตกลงการใช้ที่ดินกับเจ้าของท่ีดิน จนได้ข้อยุติซ่ึง
เป็นที่พอใจของทั้ง 2 ฝ่ายเสียก่อน 
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Holding Basin
50x80x5 m3
(20,000 M3 

or125,786 bbl 
capacity)

Cutting Pit
25x40x3 m3

Laterite Area
Access Road

( 3,000 m3 or 18,868 bbl
capacity)

Location area approx. 22 rais.

Holding Basin
50x80x5 m3
(20,000 M3 

or125,786 bbl 
capacity)

Cutting Pit
25x40x3 m3

Laterite Area
Access Road

( 3,000 m3 or 18,868 bbl
capacity)

Location area approx. 22 rais.

พื้นที่เจาะสํารวจปโตรเลียม

  
 

  



 33 

9

หลุมน้ําบาดาล

หลุมน้ํามัน

การผลิตนํ้ามันโดยใช Submersible Pump

 

10

อุปกรณการผลิตน้ํามันและการขนสง
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11. เจ้าของท่ีดินท่ีสํารวจพบปิโตรเลียมจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 
คําตอบ 

ระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นระบบสัมปทานปิโตรเลียม กฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียมกําหนดว่า “ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดจะสํารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในท่ีใด ไม่ว่าที่
นั้น เป็นของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนต้องได้รับสัมปทาน การขอสัมปทานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงกระทรวงพลังงานกําหนด โดยในทางเดียวกัน
สินแร่(เช่น ทองคํา ดีบุก)อ่ืนๆที่มีการให้สัมปทานน้ัน สินแร่ทั้งหมดก็เป็นของรัฐเช่นกัน 

ระบบสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการให้สิทธิประโยชน์  ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
รัฐให้แก่บริษัทเอกชนซ่ึงเป็นผู้สนใจมาลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานนั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้
ประสงค์จะได้รับสิทธิ สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ต้องยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้หลักเกณฑ์
ที่กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง และต้องมีคุณสมบัติของผู้
ขอรับสัมปทานและปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ในการขอสัมปทานปิโตรเลียมตามที่กําหนดใน
ประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทาน และการให้สัมปทานปิโตรเลียมเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

การขอใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประกอบกิจการปิโตรเลียม ในกรณีที่เป็นที่ดินของ
หน่วยงานราชการ ที่ดินสาธารณะ หรือพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามระเบียบของ
หน่วยงาน/หน่วยราชการเจ้าของพ้ืนที่ หากเป็นพ้ืนที่ของเอกชนต้องมีการเจรจาขอใช้ที่ดิน ซ่ึงอาจ
เป็นการเช่าหรือซ้ือขายตามความตกลงกัน   
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12. ผลประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศโดยรวมในพื้นท่ีสํารวจพบปิโตรเลียมมีอะไรบ้าง 
คําตอบ 

รัฐบาลมีรายได้ในรูปของค่าภาคหลวงตาม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จากมูลค่า
ปิโตรเลียมท่ีขาย  และมีการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมแหล่งบนบกให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อบต. และ อบจ.) ตามนโยบายกระจายอํานาจการปกครองและรายได้สู่ท้องถ่ิน โดยให้
ท้องถ่ินที่เป็นแหล่งทรัพยากรได้รับการจัดสรรรายได้ที่รัฐฯได้รับจากการผลิตทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถ่ิน โดยเริ่มมีการจัดสรรต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2539 เป็นต้นมา 
 ปัจจุบันค่าภาคหลวงท่ีจัดเก็บได้จากสัมปทานที่มีพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียมบนบกอยู่ในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (1 กรกฎาคม พ.ศ.2544) จะส่งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 40 และจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 60 ดังนี้ 

- อบต. และเทศบาลในเขตพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม    ร้อยละ 20 
- อบต. และเทศบาลอื่นที่อยู่ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ผลิตปิโตรเลียม     ร้อยละ 10 
- อบต. และเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดอ่ืน (ทั่วประเทศ)   ร้อยละ 10 
- อบจ. ในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม      ร้อยละ 20 

นับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันในปีพ.ศ. 2554 ผลประโยชน์ของประเทศใน
รูปของรายได้รัฐจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยรวมคิดเป็นมูลค่าถึง 1.08 ล้านล้านบาท 
จัดสรรให้ท้องถ่ิน 20,708 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของรายได้รัฐทั้งหมด 

    สําหรับค่าภาคหลวงจากแหล่งปิโตรเลียมในทะเล ส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมดมิได้จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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13. การให้สัมปทานปิโตรเลียมมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร 
คําตอบ 

การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนเพ่ือสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกําหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและกฎกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  โดยมีข้ันตอนและวิธีการ  ดังนี้ 
 1) การประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม กระทรวงพลังงานออกประกาศเชิญชวนให้
เอกชนยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในพ้ืนที่แปลงสํารวจตามที่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกําหนด โดยจะ
กําหนดให้ยื่นขอในพ้ืนที่ทั่วประเทศ หรือเฉพาะบางพ้ืนที่ เช่นบนบก ในทะเลอ่าวไทย หรือทะเลอัน
ดามันก็ได้  
         2) ระยะเวลาการประกาศให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม การประกาศให้ยื่นขอสัมปทาน
ปิโตรเลียมจะกระทําโดยเปิดเป็นรอบๆ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานโดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ได้
เปิดให้บริษัทยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมไปแล้ว 20 รอบ โดยกําหนดระยะห่างของการเปิดแต่ละ
รอบตามความเหมาะสมอาจจะทุกๆ 2- 5 ปี เป็นต้น สําหรับการกําหนดระยะเวลาและบริเวณ
พ้ืนที่ที่ให้ยื่นขอสัมปทาน จะพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 

2.1) มีบริเวณที่มีโอกาสจะสํารวจพบปิโตรเลียมท่ีมีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ 
2.2) มีบริษัทปิโตรเลียมแสดงความสนใจท่ีจะยื่นขอสัมปทานในพ้ืนที่  
2.3) แรงจูงใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและราคานํ้ามันในตลาดโลก 

 3) รายละเอียดประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ประกอบด้วยพ้ืนที่แปลง
สํารวจท่ีเปิดให้ยื่นขอสัมปทาน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอสัมปทาน วิธีการยื่นขอสัมปทาน 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สัมปทาน ข้อสงวนสิทธิ และอ่ืนๆ 
 4) คุณสมบัติของผู้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ผู้ที่ยื่นขอสัมปทานต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมคือ 

(1) เป็นบริษัท 
(2) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะสํารวจ ผลิต 

ขาย และจําหน่ายปิโตรเลียม 
        5) การยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม ต้องยื่นที่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ตามแบบฟอร์มที่
กําหนด และวันที่กําหนดในประกาศเชิญชวน โดยต้องจัดทําหลักฐาน โครงการประกอบคําขอ และ
ผลประโยชน์พิเศษให้รัฐ ดังนี้ 

5.1)  หลักฐานแสดงการเป็นบริษัท 
5.2)  หลักฐานการเป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทนบริษัท 
5.3)  หลักฐานแสดงว่ามีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียง

พอท่ีจะสํารวจ ผลิต ขาย และจําหน่ายปิโตรเลียม  
                        ในกรณีไม่มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเพียงพอ จะต้อง
มีบริษัทที่รัฐบาลเช่ือถือรับรองให้ทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ 
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5.4)  โครงการสํารวจปิโตรเลียมและประมาณการค่าใช้จ่าย 
5.5)  ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสําหรับการสํารวจปิโตรเลียม 
5 .6)  ผลประโยชน์พิเศษให้รัฐอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง  เช่น  (1) 

ทุนการศึกษา (2) เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย (3) เงินโบนัสการลงนาม
สัมปทานปิโตรเลียม และเงินโบนัส การผลิต (4) การให้รัฐหรือสาธารณชนชาวไทยเข้าร่วมลงทุน 
(5) การขายปิโตรเลียมให้แก่รัฐเป็นอันดับแรก (6) การใช้บริการภายในประเทศ 

6) การประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอสัมปทาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะประกาศรายชื่อผู้ยื่น
ขอสัมปทาน และแปลงสํารวจท่ีมีผู้ยื่นขอ 
 7) การแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอสัมปทาน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
จะแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอสัมปทาน
ปิโตรเลียมให้ผู้ยื่นขอทราบ 
 8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอสัมปทานปิโตรเลียม จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

8.1) คุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นขอสัมปทาน ซ่ึงพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความมั่นคงทางการ
เงินผู้ขอสัมปทานท่ีผ่านการพิจารณาข้อนี้แล้วจึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัมปทาน 

8.2) การคัดเลือกผู้รับสัมปทาน จะให้คะแนนโดยเปรียบเทียบแต่ละคําขอ ดังนี้   
   (1) โครงการสํารวจ ข้อผูกพันด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน 80 คะแนน                           
  (2)  ผลประโยชน์พิเศษท่ีเสนอให้แก่รัฐ 20 คะแนน 
                          นอกจากน้ีอาจมีข้อสงวนสิทธิอ่ืนๆ เช่น กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับสัมปทาน จะต้องเป็นบริษัทไทยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือให้วางหนังสือค้ําประกัน
จากธนาคาร  
           9) การพิจารณาให้สัมปทานปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคําขอสัมปทานปิโตรเลียม จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสัมปทาน โครงการสํารวจ 
ข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินและผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดเพ่ือพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับสัมปทาน แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
ปิโตรเลียม พิจารณากล่ันกรองและนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป 
      10) การอนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียม เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ขอสัมปทาน
สมควรได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

11) การออกสัมปทานปิโตรเลียม เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สัมปทานแล้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน จะออกสัมปทานให้แก่ผู้ขอตามแบบสัมปทานท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และมี
ข้อผูกพันการสํารวจด้านปริมาณงาน ปริมาณเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษที่เสนอให้แก่รัฐตามท่ี
ผู้รับสัมปทานเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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2

คณะกรรมการรับคําขอคณะกรรมการรับคําขอ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคําขอ

สัมปทานปโตรเลียม

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคําขอ

สัมปทานปโตรเลียม

คณะกรรมการปโตรเลียมคณะกรรมการปโตรเลียม รมว.พน.
คณะอนุกรรมการ

พิจารณาขอกฎหมายและ
รางสัมปทานปโตรเลียม

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาขอกฎหมายและ
รางสัมปทานปโตรเลียม

ครม.

รมว.พน.
ออกสัมปทาน

สัมปทานตามแบบ 
ชธ. ป2 ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2532

ขั้นตอนการพิจารณาคําขอและออกสัมปทาน

หลักเกณฑการพิจารณา
1. คุณสมบัติตาม ม.24
2. ความเหมาะสมของโครงการสํารวจ 
และผลประโยชนพิเศษที่เสนอ

•ขอผูกพันการสํารวจ  80 คะแนน
•ผลประโยชนพิเศษ    20 คะแนน

 

การประกอบกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

กําหนดแปลงสัมปทาน
และประกาศเชิญชวน

การให
พื้นที่ผลิต

กิจกรรมการสํารวจ
ปโตรเลียม

ใหสัมปทานการผลิต & ขาย

การพัฒนาแหลง
-ปริมาณสํารอง
-ขอพื้นที่ผลิต
-ออกแบบกอสราง
-กอสราง+ติดต้ัง
-ทดสอบอุปกรณ

-กําหนดจดุซื้อขาย, มาตรวัด
-อนรัุกษทรัพยากร
-ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม
-ราคาซื้อขาย

-กําหนดแปลง
-ประกาศเชิญชวน
-ยื่นขอ
-คัดเลือก
-ใหสัมปทาน

 
  
         รวมระยะเวลาตั้งแต่ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมจนกระท่ังได้รบัอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี       
ให้สัมปทานจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน รายละเอียดของข้ันตอนให้สัมปทานปิโตรเลียมมีดังนี้ 
 

ขั้นตอนการพจิารณาใหส้ัมปทานปิโตรเลยีม 

คณะรัฐมนตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยา (K-Factor) และค่าลดหย่อนพิเศษ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามประกาศเชิญชวนให้ย่ืนขอสัมปทานปิโตรเลียม 

คณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอสัมปทาน พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับสัมปทานปิโตรเลียม 

คณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาผลการคดัเลือกผู้สมควรได้รับสัมปทานปิโตรเลียม 

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่าง
สัมปทานและคณะกรรมการปิโตรเลียม 
- กําหนดพ้ืนทีแ่ปลงสํารวจทีจ่ะเปิดให้ย่ืนขอสัมปทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
- กําหนดค่าคงที่แสดงสภาพทางธรณีวิทยา (K-Factor) และค่าลดหย่อนพิเศษ (SR) ของแต่ละแปลงสาํรวจ 
- กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอสัมปทานปิโตรเลียม 

คณะรัฐมนตรพิีจารณาผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับสัมปทานปิโตรเลียม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามและมอบสัมปทานปิโตรเลียมแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมดําเนินงานตามข้อผูกพันในสญัญาสัมปทาน 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้รับสัมปทานภายใต้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
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14. สัมปทานปิโตรเลียมมีอายุก่ีปี 
คําตอบ 

ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานปิโตรเลียมในส่วน
ของ Thailand I และ Thailand II ระหว่างปีพ.ศ. 2514-2531 โดยสัมปทานปิโตรเลียมมีกําหนด
ระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม 9 ปี นับแต่วันให้สัมปทาน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงผูกพันช่วงที่ 1 มี
ระยะเวลา 5 ปี และช่วงผูกพันช่วงที่ 2 มีระยะเวลา 4 ปี และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการ  จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาสํารวจช่วงท่ีสามได้อีกไม่เกิน 3 ปี รวม
ระยะเวลาในการสํารวจท้ังส้ินไม่เกิน 12 ปี ในระหว่างช่วงการสํารวจ ผู้รับสัมปทานสามารถขอ
เปล่ียนแปลงข้อผูกพัน หรือโอนข้อผูกพัน ระหว่างแปลงสํารวจได้  เนื่องจากข้อผูกพันเดิมอาจไม่
เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ สัมปทานหรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการสํารวจ
ปิโตรเลียมท่ีทันสมัยข้ึน   

สัมปทานผลิตปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand I และ Thailand II มีกําหนดระยะเวลา
ผลิตปิโตรเลียม ไม่เกิน 30 ปี นับแต่วันถัดจากวันส้ินระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิต
ปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียมก็ตาม และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ได้ไม่เกิน 10 ปี     

สัมปทานผลิตปิโตรเลียมในส่วนของ Thailand III ระหว่างปีพ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน 
สัมปทานปิโตรเลียมมีกําหนดระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม ไม่เกิน 6 ปีนับแต่วันให้สัมปทาน  
แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีหนึ่ง มีระยะเวลา 3 ปี  และช่วงข้อผูกพันช่วงท่ีสอง มี
ระยะเวลา 3 ปี  เช่นกัน  ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามข้อผูกพันที่กําหนดใน
สัมปทานทั้งด้านปริมาณงานและปริมาณเงิน และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุก
ประการ  จะมีสิทธิได้รับการต่อระยะเวลาสํารวจช่วงท่ีสามได้อีกไม่เกิน 3 ปี รวมระยะเวลาใน
การสํารวจท้ังส้ินไม่เกิน 9 ปี ในระหว่างช่วงการสํารวจ ผู้รับสัมปทานสามารถขอเปล่ียนแปลงข้อ
ผูกพัน หรือโอนข้อผูกพัน ระหว่างแปลงสํารวจได้  เนื่องจากข้อผูกพันเดิมอาจไม่เหมาะสมกับ
สภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีสัมปทานหรือในกรณีที่มีเทคโนโลยีการสํารวจปิโตรเลียมที่ทันสมัยข้ึน   

สัมปทานปิโตรเลียม มีกําหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ไม่เกิน 20 ปี นับแต่วันถัดจาก
วันส้ินระยะเวลาสํารวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสํารวจ
ปิโตรเลียมก็ตาม และถ้าหากผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการ จะมีสิทธิได้รับการ
ต่อระยะเวลาผลิตปโิตรเลียม ได้ไม่เกิน 10 ปี     

กล่าวโดยสรุป อายุของสัมปทานปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาสํารวจ 
ผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุนสํารวจและรับความเส่ียงแต่ฝ่ายเดียว เม่ือทําการสํารวจตามปริมาณ
งานและปริมาณเงินลงทุนที่ได้ระบุในข้อผูกพันแล้วไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ก็จะคืนแปลง
สํารวจน้ันกลับมาให้รัฐ ในกรณีที่สํารวจพบปิโตรเลียมเมื่อส้ินสุดระยะเวลาสํารวจจะเข้าสู่ ช่วง
ระยะเวลาผลิต  

สัมปทานที่อยู่ภายใต้ระบบ Thailand I จะมีระยะเวลาสํารวจไม่เกิน 12 ปี (5+4+3) และ
มีระยะเวลาผลิตไม่เกิน 40 ปี (30+10) 

สัมปทานท่ีอยู่ภายใต้ระบบ Thailand III จะมีระยะเวลาสํารวจไม่เกิน 9 ปี (3+3+3) และมี
ระยะเวลาผลติไม่เกิน 30 ปี (20+10)
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15. ในการสาํรวจและผลติปิโตรเลียม มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ 
คําตอบ 

การมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถเข้าร่วมใน 2 ขั้นตอน คือ 

1) ในขั้นตอนการสํารวจปิโตรเลียม 

       การสํารวจปิโตรเลียม วิธีวัดความไหวสะเทือนของชั้นหิน จะต้องจัดทํารายงานแผนการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเริ่มการสํารวจ สําหรับโครงการเจาะหลุมสํารวจ จะต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมกับดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของ
โครงการ และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แล้วจึงจะเริ่มดําเนินโครงการได้ 

2) ในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียม 

เมื่อผู้รับสัมปทานสํารวจพบปิโตรเลียมและพิสูจน์ได้ว่ามีสมรรถนะเชิงพาณิชย์ และ
ได้รับอนุมั ติ พ้ืนที่ผ ลิตปิโตรเ ลียมจากกรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติ  โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียมแล้ว  ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมจัดทํากระบวนการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียของโครงการ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) แล้ว จึงจะเริ่มดําเนินการผลิตปิโตรเลียมตามโครงการได้ 



 41 

16.  รัฐได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานรือ้ถอนสิ่งติดตั้งในกิจการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมอย่างไรบ้าง 

       คําตอบ 

 ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กําหนดให้ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมต้อง
รับผิดชอบในการดําเนินการรื้อถอนส่ิงก่อสร้างในกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในการจะ
จัดทําแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนส่ิงติดต้ังในกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมสําหรับประเทศ
ไทย (Thailand Decommissioning Guideline) ให้เป็นแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง ได้
มาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายใน
ประเทศ นั้นมีความจําเป็นท่ีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติจะต้องทําการศึกษาข้อกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และวิธีการกํากับดูแลและดําเนินงาน รื้อถอนฯ ของต่างประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือนําแนวทางของต่างประเทศมาวิเคราะห์ ข้อดี 
ข้อจํากัดในการดําเนินงานเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เหมาะสม 

 1. กฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ใน
กิจการสํารวจและผลิตปโิตรเลียม 

 กฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญา (Global convention) และหลักปฏิบัติ
สากล เกี่ยวกับการ    รื้อถอนส่ิงติดต้ัง ในกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมได้มีการเขียนกําหนด 
และใช้มาแล้วกว่า 50 ปี โดยในที่นี้จะหมายถึงส่ิงติดต้ัง ในทะเลเท่านั้นเพราะถ้าเป็นกิจการสํารวจ
และผลิตปิโตรเลียมบนบกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ  
  ทั้งนี้สาเหตุสําคัญในการร่างข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ในเรื่องการรื้อถอนฯ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมต้องดําเนินการรื้อถอนส่ิงติดต้ัง ออกจากพ้ืนที่เม่ือเสร็จส้ิน
การใช้งานแล้ว เพ่ือเป็นการคืนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทะเลบริเวณนั้น โดยข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ จะพิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน ความปลอดภัยในการดําเนินงาน และความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคการรื้อถอนส่ิงติดต้ัง  
  สนธิสัญญาสากล และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนฯ ได้แก่ 

- 1958 Geneva Convention on the Continental Shelf 
- 1982 Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
- 1989 International Maritime Organization (IMO) Guidelines and 

Standards 
- 1972 London Convention (LC) 
- 1996 Protocol to the London Convention 

  สนธิสัญญาและหลักปฏิบัติสากลเหล่านี้ ได้กําหนดขอบเขต และเง่ือนไขไว้ชัดเจน
ว่า ส่ิงติดต้ัง ในกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล ประเภทใด ระดับความลึกน้ําเท่าไร ที่
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ควรทําการรื้อถอนเม่ือเสร็จส้ินการใช้งาน และประเภทใดสามารถปล่อยไว้ที่เดิมได้ หรือมีวิธีการ
พิจารณาหากจะต้องนําไปจมไว้ในทะเลท่ีกําหนดไว้เป็นที่เฉพาะ (Marine dumping) 

 2. หลักการรื้อถอนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ 

  ปัจจุบันนับว่าภูมิภาคท่ีมีประสบการณ์งานรื้อถอนเกิดข้ึนเป็นจํานวนมากได้แก่
ประเทศ สหรัฐอเมริกาในบริเวณอ่าวเม็กซิโก นอกจากน้ีก็จะเป็นพ้ืนที่ในเขตทะเลเหนือ แต่พ้ืนที่ใน
เขตทะเลเหนือมีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีต่างจากประเทศไทยคือการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝ่ังส่วนมากจะเป็นเขตน่านนํ้าลึกทําให้ค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีที่ใช้ ย่อมมีความ
เป็นไปได้สูงท่ีจะไม่สามารถเทียบเคียงได้กับประเทศไทย แต่หลักการรื้อถอนโดยรวมแล้วลักษณะท่ี
คล้ายกันคือข้ันตอนการรื้อถอน กล่าวคือจะเริ่มต้นด้วย 1) การปิดและสละหลุม (Plug and 
Abandonment) 2) การรื้อถอนท่อส่งปิโตรเลียม หรืออุปกรณ์เสริม 3) การรื้อถอนแท่นหรือสถานี
ผลิต และ 4) การตรวจสอบติดตามประเมินผลหลังจากการดําเนินการรื้อถอน ทั้งนี้ทุกข้ันตอนต้อง
มีการระบุไว้ในแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในบางประเทศมีข้อระบุให้ยื่นแผนเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย  5 ปี ก่อนเริ่มดําเนินงานรื้อถอนเพ่ือการตรวจสอบและอนุมัติงานดังกล่าว  

 3. แนวทางการจัดการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม  

  จากผลการศึกษาแนวทางการจัดการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนฯ ของหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบสัมปทานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ 
นิวซีแลนด์ เป็นต้น  ได้ยอมให้ผู้รับสัมปทานวางหลักประกันทางการเงินสําหรับการรื้อถอนและ
นําไปหักค่าใช้จ่ายได้ โดยมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการให้ ค่าใช้จ่ายคืนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(Carried Back)  หรือในบางประเทศมีการอนุญาตให้นําประมาณการค่าใช้จ่ายมาใช้หักภาษี
ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้การวางหลักประกันอาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น Parental Guarantee, Bank 
Guarantee, พันธบัตรรัฐบาล จนถึงการวางเงินประกันในขณะที่ประเทศที่ใช้ระบบ Production 
Sharing Contract (PSC) ส่วนใหญ่จะใช้ระบบการเก็บเงินเข้าเป็นกองทุน  

  ดังนั้น สําหรับประเทศไทยซ่ึงใช้ระบบสัมปทาน (Concession System) รัฐ
ต้องการหลักประกันเพ่ือความมั่นใจว่าผู้รับสัมปทานจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อทําการรื้อถอนได้ หรือกรณี
ผู้รับสัมปทานไม่ทําการรื้อถอนรัฐก็สามารถเรียกหลักประกันดังกล่าวเพื่อนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การรื้อถอน และควรให้มีการนําหลักประกันไปหักภาษีได้  

  สรุปประเด็นที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการรือ้ถอนส่ิงปลูกสร้างของประเทศไทย 
1. ในระหว่างท่ีดําเนินการผลิตปิโตรเลียมน้ัน ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบ

กิจการเป็นของผู้รับสัมปทาน กล่าวคือ สามารถดําเนินการใช้ประโยชน์ในการผลิตปิโตรเลียมได้
และต้องดูแลรักษาให้อยู่ในความปลอดภัยและเหมาะสม โดยการควบคุมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

2. ตามกฎหมายปิโตรเลียม เมื่อหมดอายุสัมปทานแล้วทุกอย่าง ทั้งส่ิงปลูกสร้าง 
อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆตกเป็นของรัฐทั้งหมด 
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3. กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติมีสิทธิในการส่ังให้รื้อถอนส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด โดยใช้เงิน
ของผู้รับสัมปทานเอง หรืออาจจะให้วางวงเงินไว้เพ่ือดําเนินการรือ้ถอนเองโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในอนาคตก็เป็นได้ 

4. ถ้ามีความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมหรือประชาชน ที่เกิดจากส่ิงปลูกสร้างน้ันๆ ใน
อนาคตหลังจากหมดสัมปทาน ผู้รับสัมปทานยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 
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17. ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  

กฎหมายปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการ กํากับดูแล และจัดเก็บ
รายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซ่ึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงรวม 4 ครั้ง เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และแก้ไขข้อขัดข้องในการดําเนินการประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยการ
แก้ไขในปีพ.ศ. 2532 เป็นการแก้ไขครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องส่วนแบ่งของผลประโยชน์ที่รัฐและ
ผู้ประกอบการจะได้รับ  เรื่องพ้ืนท่ีและระยะเวลาในการสํารวจและผลิต  รวมทั้งกติกาและเง่ือนไข
ต่างๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน แต่โดยท่ีกฎหมายดังกล่าว ไม่อาจกําหนดให้มีผลย้อนหลังหรือ
บังคับต่อผู้รับสัมปทานท่ีได้รับสัมปทานก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้ได้  ดังนั้นกฎหมายปิโตรเลียม  
ที่ใช้ในปัจจุบันจึงอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ที่เรียกว่า
กฎหมายเก่า หรือ Thailand I  ซ่ึงใช้กับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานก่อนปีพ.ศ. 2532 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2532  ที่เรียกว่ากฎหมายใหม่ หรือ Thailand III ซ่ึงใช้
กับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานหลังปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นไป สําหรับผู้รับสัมปทานที่ได้รับ
สัมปทานในชว่งปี พ.ศ. 2525 - 2528 ซ่ึงอยู่ภายใต้เง่ือนไขของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง
การยื่นคําขอสัมปทานปิโตรเลียมสําหรับแปลงสํารวจบนบก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 หรือ
ที่เรียกว่า Thailand II ซ่ึงกําหนดให้เสียผลประโยชน์รายปีให้แก่รัฐในอัตราท่ีสูงทําให้ไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการลงทุนนั้น ได้ขอเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  (ฉบับที่4) พ.ศ. 2532  
ทุกรายแล้ว ปัจจุบันจึงไม่มีผู้รับสัมปทานท่ีอยู่ภายใต้ Thailand II เลย 

 ความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมของไทย อาจแบ่งได้เป็น 2 ยุค ดังนี้  

ยุคต้น คือการดําเนินกิจการปิโตรเลียมของประเทศในช่วงก่อนมีพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
คือต้ังแต่ปี พ.ศ. 2464 - 2514  ซ่ึงต้องการสํารวจหานํ้ามันเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถไฟ โดยการ
สํารวจในช่วงปี พ.ศ. 2464 - 2496 กระทําโดยหน่วยงานของรัฐ  ในช่วงปีพ.ศ. 2496 – 2503 ให้
สิทธิแก่เอกชนหรือนิติบุคคลท่ีเป็นคนไทยดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ และช่วงปี 
พ.ศ. 2504 - 2507 ซ่ึงให้สิทธิแก่บริษัทต่างประเทศดําเนินการสํารวจปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยเหมืองแร่และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการสํารวจเฉพาะบนบก ต่อมาในปี
พ.ศ. 2507 เมื่อมีผู้ขอสํารวจในทะเลอ่าวไทย ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ครอบคลุมไม่ถึง ก็ได้มี
การกําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสํารวจและหรือผลิตปิโตรเลียมเพ่ือใช้บังคับสําหรับการ
ดําเนินการดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ได้แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2509 และเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ยุคปัจจุบัน คือการดําเนินกิจการปิโตรเลียมของประเทศในช่วงที่มีกฎหมายเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงได้ประกาศใช้เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 และได้มี
การแก้ไขรวม 5 ครั้ง ในปี พ.ศ.2516  พ.ศ. 2522  พ.ศ. 2532  พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2550 
รวมทั้งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการยื่นคําขอสัมปทานปิโตรเลียมสําหรับแปลงสํารวจ
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บนบก ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 หรือที่เรียกว่า Thailand II  โดยมีความเป็นมาของ
กฎหมายในยุคปัจจุบันดังนี้ 

เมื่อปี พ.ศ. 2510  รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนสํารวจหา
ปิโตรเลียมในประเทศ จึงได้เ ลือกระบบสัมปทานซ่ึงจูงใจให้มีการมาลงทุน และแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมข้ึน แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการออก
กฎหมาย 

 ปีพ.ศ. 2511  รัฐบาลจึงได้ประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
เป็นครั้งแรกในอ่าวไทย ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแร่ไปก่อน  โดยมีเง่ือนไขให้สัญญาดังกล่าว
เปล่ียนมาเป็นสัมปทานภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมท้ังหมด  

 ปีพ .ศ .  2514 การยกร่างกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมจึงแล้วเสร็จได้ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514  เรียกว่า  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
และพระราชบัญญัติภาษี   เงินได้ปิโตรเลียม  พ.ศ. 2514 หรือเรียกว่า ระบบ Thailand I  (การ
ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและเม่ือมีกําไร  ก็จะแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรกันคนละครึ่ง) โดยมีข้อกําหนดเป็นดังนี้ 
 1. การเก็บค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 12.5  ของรายได้จากการขายหรือจําหน่าย
ปิโตรเลียม 
 2. การเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50  ของกําไรสุทธิ   
 3. รวมทั้งกําหนดให้ค่าภาคหลวงสําหรับปิโตรเลียมขายหรือจําหน่ายในประเทศสามารถ
นํามาเป็นเครดิตภาษีในแต่ละปีได้   
 และเมื่อกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมีผลบังคับใช้แล้ว  ได้มีการออกสัมปทานให้ผู้รับ
สัมปทานที่อยู่ภายใต้กฎหมายแร่ มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉบับปีพ.ศ. 2514 ทั้งหมด 

 ปีพ.ศ. 2516  มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ครั้ง
แรก อันเป็นการแก้ไขรองรับการที่รัฐบาลจะเปิดให้สัมปทานในทะเลอันดามัน ซ่ึงมีความเส่ียงในการ
ลงทุนสูง  

 ปีพ.ศ. 2522 มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้เป็น
ครั้งที่สอง  เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการต่อระยะเวลาสํารวจและผลิต และการ
ดําเนินงานตามข้อผูกพันให้รัดกุมข้ึน รวมทั้งแก้ไขกรรมวิธีในการคิดภาษีเงินได้ปิโตรเลียมไม่ให้เกิด
การเก็บภาษีซ้อน สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศบางประเทศ อย่างไรก็ดียังคงหลักการแบ่ง
กําไรฝ่ายละครึ่งหนึ่งของระบบ Thailand I  

 ในปีพ.ศ. 2524 ราคาน้ํามันในตลาดโลกในช่วงครึ่งปีแรกได้ทะยานสูงข้ึนถึงมากกว่า 30 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําให้แต่ละประเทศผู้เป็นเจ้าของ
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ทรัพยากรเริ่มตระหนักถึงการท่ีรัฐควรเข้าไปมีบทบาทในการควบคุม ดูแลและเรียกเก็บส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ให้เพ่ิมมากข้ึน ดังตัวอย่างเช่น ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น  

 สําหรับประเทศไทยน้ัน ปีพ.ศ. 2524 นับเป็นปีที่มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างโดยมีการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยข้ึนมาใช้ประโยชน์ได้เป็นครั้งแรก  นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า บริษัท Esso พบแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เหตุการณ์ที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การที่บริษัท Thai Shell สํารวจพบแหล่งน้ํามันดิบขนาด
กลางท่ีกิ่งอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงนับว่าเป็นแหล่งน้ํามันดิบในเชิงพาณิชย์แหล่ง
แรกที่พบในประเทศไทย  รัฐบาลจึงได้มีการจัดต้ังคณะทํางานข้ึนเพ่ือที่จะเรียกเก็บผลประโยชน์ให้
มากข้ึนตามแนวนโยบาย โดยกําหนดให้ผู้มายื่นขอสัมปทานนับแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาต้อง
เสนอผลประโยชน์พิเศษให้แก่รัฐโดยระบุไว้ในสัมปทาน โดยกําหนดเป็นเง่ือนไขในการรับสัมปทาน
ที่เพ่ิมข้ึนจากระบบ Thailand I เรียกว่า ระบบ Thailand II คือ 
 1. ผลประโยชน์รายปี (Annual Benefit) ได้แก่ การที่ผู้รับสัมปทานจะต้องจํากัดค่าใช้จ่าย   
ที่พึงหักได้ในแต่ละปี ภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมิให้เกินร้อยละ 20 ของรายได้ในรอบปี
นั้น 
 2. โบนัสรายปี (Annual Bonus) ได้แก่ การที่บริษัทผู้รับสัมปทานจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเป็น
พิเศษ (นอกเหนือไปจากการจ่ายค่าภาคหลวง) ตามปริมาณน้ํามันดิบที่ผลิตเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 (ก) ร้อยละ 27.5 ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่วนที่ผลิตเฉล่ียวันละ 10,000-20,000 บาร์เรล 
 (ข) ร้อยละ 37.5 ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่วนที่ผลิตเฉล่ียวันละ 20,000-30,000 บาร์เรล 
 (ค) ร้อยละ 43.5 ของรายได้จากนํ้ามันดิบส่วนท่ีผลิตเฉล่ียวันละ 30,000 บาร์เรล 

 ระบบ Thailand II ได้ประกาศเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลเป็นครั้งแรก เม่ือวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ในการออกประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมในพ้ืนที่บน
บก และมีผู้ที่ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมบนบก ภายใต้ระบบ Thailand II นี้ จํานวน 7 ราย โดยราย
สุดท้ายได้รับสัมปทานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2528  

 แต่ผลการสํารวจนับแต่ปีพ.ศ. 2525 เป็นต้นมา บ่งชี้ไปในทางที่ว่า แหล่งน้ํามันดิบใน
ประเทศไทยน่าจะเป็นแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก ซ่ึงมีต้นทุนต่อหน่วยบาร์เรลค่อนข้างสูง จึงทําให้
แหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก (marginal fields) หลายแหล่งที่สํารวจพบไม่สามารถพัฒนาผลิตในเชิง
พาณิชย์ภายใต้ระบบ Thailand II นี้ได้ เนื่องจากหากผลิตแล้ว ผู้รับสัมปทานก็จะต้องจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ให้แก่รัฐมากจนกระทั่งไม่อาจเกิดกําไรได้เลย  ทําให้ไม่มีการพัฒนาแหล่งและผลิต
น้ํามันหรือเรียกเก็บผลประโยชน์ภายใต้ระบบ Thailand II ดังกล่าวได้แต่อย่างใด 

 กล่าวโดยสรุป ระบบ Thailand I ดูจะเป็นที่จูงใจต่อเอกชนผู้ลงทุน แต่ยังให้ผลประโยชน์
แก่รัฐไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร  ขณะเดียวกันระบบ Thailand II  มุ่งแต่จะเรียกเก็บประโยชน์เข้ารัฐ
แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน จึงทําให้ขาดแรงจูงใจต่อ
เอกชน 
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 ดังนั้น จึงควรท่ีจะต้องหาระบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถจัดสรรผลประโยชน์แก่
รัฐและผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  รัฐบาลจึงให้มูลนิธิสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
(PTIT) และ United Nations Center for Transnational Cooperation (UNCTC) ร่วมกันจัด
สัมมนารับฟังความเห็นจากภาครัฐและเอกชน และจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอแนะระบบบริหารจัดการแบ่งผลประโยชน์ที่เหมาะสมสําหรับสัมปทาน
ปิโตรเลียม  เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บผลประโยชน์และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมท้ังสอง
ฉบับให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมตามผลการศึกษาและวิเคราะห์นั้นด้วย 

ในประมาณปีพ .ศ .2527 จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมโดยแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมี 
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอมร  จันทรสมบูรณ์) เป็นประธานอนุกรรมการ  
และมีอนุกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (นายศิววงศ์  จังคศิริ) นายกมล สนธิ
เกษตริน  ผู้แทนกรมสรรพากร (นายวิทย์  ตันตยกุล)  ผู้แทนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย นาย
อัคราธร จุฬารัตน์ นายวันชัย ศารทูลทัต นายประสงค์ วินัยแพทย์ นายคัมภีร์ แก้วเจริญ   
ผู้อํานวยการกองเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี นายสินธุรักษ์ เสาวนะ ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเลขานุการ และนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2532  กฎหมายดังกล่าวได้ออกเป็น พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและ
พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่  4 )  พ.ศ. 2532  ถือเป็นการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายวา่ด้วยภาษีเงินได้ ครั้งที่สาม (ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  
พ.ศ. 2532 ในสมัยนายบรรหาร  ศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และพล
เอกชาติชาย    ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี) หรือเรียกว่า ระบบ Thailand III  มีการแก้ไขท้ังใน
ด้านหลักเกณฑ์การแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างรัฐกับผู้รับสัมปทาน (Fiscal Regime) โดยเอ้ือ
ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งที่มีขนาดเล็ก ช่วยให้นําทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างไรก็ตาม หากมีกําไรเกิดข้ึนเกินกว่าที่ควรจะได้รับตามปกติ  ก็ให้ผู้รับสัมปทานแบ่ง
ผลประโยชน์ให้เพ่ิมข้ึนจากผลกําไรน้ัน  และหลักเกณฑ์ในด้านการตรวจสอบและควบคุมการ
ดําเนินงานของผู้รับสัมปทาน (Land Regime) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกาลเวลาท่ี
เปล่ียนไป โดยมีข้อกําหนดเพ่ือกระตุ้นการลงทุนดังนี้ 

1. อัตราค่าภาคหลวง ปรับปรุงอัตราค่าภาคหลวงจากเดิมที่กําหนดในอัตราร้อยละ 12.5 
ของมูลค่าปิโตรเลียมท่ีขายหรือจําหน่าย  เป็นกําหนดในอัตราก้าวหน้าแบบข้ันบันไดตามระดับ
ปริมาณการขายหรือจําหน่ายในรอบเดือนระดับของการผลิต (คือเริ่มจากร้อยละ 5 ที่ระดับการ
ผลิตตํ่าๆ ในแหล่งขนาดเล็ก และเพ่ิมข้ึนเป็นข้ันๆ จนถึงร้อยละ 15 ที่ระดับการผลิตสูงๆ ในแหล่ง
ปิโตรเลียมขนาดใหญ่จะทําให้ค่าภาคหลวงลดลงสําหรับแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก ซ่ึงมีต้นทุนสูง 
อันจะเป็นการจูงใจให้มีการลงทุนสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมากข้ึน) ในอัตราดังนี้ 
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   ปริมาณปิโตรเลียมท่ีขายหรือจําหน่าย  อัตราค่าภาคหลวง 
    (บาร์เรล/เดือน)         (ร้อยละ) 
      0-60,000    5 
      60,000-15,000    6.25 
    150,000-300,000    10 
    300,000-600,000    12.5 
    600,000 ข้ึนไป    15 

 (สําหรับก๊าซธรรมชาติที่ขายหรือจําหน่าย ให้คํานวณปรับเทียบโดยก๊าซธรรมชาติจํานวน 
10 ล้านบีทียูมีค่าเทียบเท่ากับปริมาณปิโตรเลียม 1 บาร์เรล) 

2.  เพ่ิมการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเข้ารัฐ (Special  Remuneration  
Benefit  หรือ  SRB  ในลักษณะของการเรียกเก็บ  Windfall Profit Tax) โดยมีหลักการว่าเม่ือ  
ผู้ลงทุนมีกําไรมากเกินควรแล้ว รัฐก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งเพ่ิมเติม (คือผลประโยชน์ SRB นี้) ใน
สัดส่วน ที่สูงข้ึน นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปกติ  ทั้งนี้หลักการดังกล่าว
จะช่วยให้รัฐได้รับประโยชน์มากข้ึนในกรณีที่มีการพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่  หรือราคานํ้ามัน
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างผิดปกติ 
 สําหรับอัตราการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB) นี้ จะเรียกเก็บเป็นรายปี  
โดยอิงอัตราดังกล่าวให้ข้ึนอยู่กับ รายได้รวมจากการขายปิโตรเลียมในปีหนึ่งๆ หารด้วย ความลึก
รวมสะสมเป็นเมตรของหลุมเจาะปิโตรเลียม ที่ผู้ลงทุนได้เจาะสํารวจไปแล้วทั้งหมด การกําหนด
อัตราดังกล่าวให้ยืดหยุ่นได้เป็นรายปีเช่นนี้ จะช่วยให้หลักประกันที่ เป็นธรรมในการแบ่ง
ผลประโยชน์ระหว่างรัฐและผู้ลงทุน เพราะจะเห็นได้ว่า รายได้ในแต่ละปีย่อมข้ึนอยู่กับว่าในปีนั้น
ผลิตมากหรือน้อย และราคานํ้ามันสูงหรือตํ่า ถ้ามีรายได้มาก ก็ควรแบ่งกําไรให้รัฐในสัดส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึน แต่ถ้ามีรายได้น้อยรัฐก็จะเก็บน้อยลงตามส่วนด้วย ขณะเดียวกันถ้ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
มาก (อันจะสะท้อนให้เห็นได้จากจํานวนความลึกรวมที่ได้เจาะหลุมปิโตรเลียมไปทั้งหมด) รัฐก็เรียก
เก็บในอัตราส่วนท่ีน้อยลงตามสัดส่วนของการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
 3. ในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมน้ัน ยังคงไว้ในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
แต่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถือค่าภาคหลวงเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการคํานวณภาษี แทนท่ีจะให้เป็น
เครดิตดังเช่นในกฎหมายเดิม รวมทั้งให้ถือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB)  นั้น เป็นค่าใช้จ่ายด้วย 

ระบอบ Fiscal Regime ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2532 ได้รับการตราออกใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 และก็ยัง
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  20  ปี  ที่ผ่านมา  ยังผลให้เกิดการค้นพบและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียมท้ังขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมข้ึนอีกมากมายหลายแหล่ง  ช่วยเพ่ิมปริมาณสํารองก๊าซ
ธรรมชาติและน้ํามันให้แก่ประเทศ  และท่ีสําคัญ กลไกการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB)  
ได้ทําหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นรายได้แผ่นดินให้แก่รัฐนับรวมเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาทด้วย 
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ในปีพ.ศ. 2550  มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมและกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ครั้งที่ส่ี เรียกว่า พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550  โดยได้ว่าจ้างศูนย์วิจัย
กฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
แชนด์เล่อร์และทองเอก จํากัด เพ่ือทําการประเมินระบบสัมปทานเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ปิโตรเลียม (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 69 ก วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ .ศ .  2550 ในสมัยนายปิยสวัสด์ิ  อัมระนันทน์  เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี) เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานของโลกและคล่องตัวยิ่งข้ึน สามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นได้  โดยเพ่ิมแรงจูงใจให้มีการสํารวจและผลิตในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงในการลงทุนสูง
หรือพ้ืนที่ที่มีพลังการผลิต (Production Capacity) ลดตํ่าลง ปรับปรุงข้ันตอนการอนุมัติอนุญาต
เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมให้รวดเร็วยิง่ข้ึน เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรื้อ
ถอนส่ิงปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่หมดอายุใช้งานออกจากพ้ืนที่ผลิต 
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
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กลุ่มท่ี 3 : ประโยชน์ท่ีชุมชนและประเทศ
ได้รับจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
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18. ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างไรจากการให้สัมปทานปิโตรเลียม 
คําตอบ 

การให้สัมปทานปิโตรเลียม เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทน้ํามันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้นําเทคโนโลยีและเงินลงทุน เข้ามาสํารวจหาปิโตรเลียมทําให้ประเทศได้รับข้อมูล
จากการสํารวจปิโตรเลียมในพ้ืนที่ต่างๆ มากมาย เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลหลุม
เจาะ และเป็นการพิสูจน์ทราบว่าที่ใดบริเวณใดมีศักยภาพปิโตรเลียม โดยท่ีรัฐบาลไม่ต้องเสียเงิน
ลงทุนและยังได้นําข้อมูลมาใช้เพ่ือการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมของประเทศอีกด้วย ภายหลัง
การสํารวจพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ซ่ึงเป็นของรัฐจะถูก
ผลิตข้ึนมา ทําให้ประเทศได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมโดยตรง ในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย 

นับต้ังแต่เปิดให้สัมปทานในปีพ.ศ. 2524 จนถึงส้ินปีพ.ศ. 2554 ประเทศได้รับประโยชน์จาก
การให้สัมปทานพ้ืนท่ีบนบก อ่าวไทย และพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ประโยชน์ที่ประเทศไทย
ได้รับจากการให้สัมปทานปิโตรเลียมท่ีสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

1) ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศสามารถจัดหาปิโตรเลียมเพื่อใช้ในประเทศเฉล่ีย 801,200 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน แบ่งออกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,300 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน 
น้ํามันดิบ 138,900 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสท) 92,200 
บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น
ของประเทศ 

2) กจิการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 
1 ล้านล้านบาท จะเห็นได้จากมูลค่ารวมของปิโตรเลียมสะสม (ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2524 - 
2554) ที่ผลิตได้ในประเทศเท่ากับ 3.32 ล้านล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากองค์กรร่วม
ไทย-มาเลเซีย) โดยรัฐได้รับรายได้ในรูปค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
และเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ รวมกันเท่ากับ 1.04 ล้านล้านบาท และเม่ือหักเงิน
ลงทุนของบริษัทผู้ผลิตน้ํามัน จํานวน 1.42 ล้านล้านบาทแล้ว ผลประโยชน์ที่
บริษัทเอกชนได้รับเท่ากับ 0.86 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์จาก
กําไรหลังหักค่าใช้จ่ายระหว่างรัฐกับเอกชนเท่ากับร้อยละ 55 ต่อ 45 

3) ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ โดยในแต่ละปีมีการว่าจ้างงานโดยตรงกว่า 20,000 คน 
และในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอีกไม่น้อยกว่า 150,000 คน 

4) ประเทศสามารถได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมให้แก่
คนไทย 

5) ลดการนําเข้าปิโตรเลียม โดยจะเห็นได้จากปัจจุบันนําเข้าพลังงานคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 
1.13 ล้านล้านบาท  ผลจากการผลิตในประเทศทําให้ลดการนําเข้าพลังงานลงปีละ 3.75 
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แสนล้านบาท  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมการก่อสร้างแท่น และอ่ืนๆ 

6) สนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ินในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในบริเวณเขตสัมปทาน  
หน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในชุมชนยังได้รับผลประโยชน์โดยตรงจาก
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่นทุนการศึกษาแก่นักเรียน การ
ฝึกอบรมครูอาจารย์ การฝึกกีฬาให้เยาวชน  รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและศาสนาและการจ้างงานในท้องถ่ินเป็นต้น ซ่ึงผลประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ 
อยู่นอกเหนือสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาลและผู้รับสัมปทาน อย่างไรก็ดี กิจกรรม
ต่างๆดังกล่าวจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ในท้องถ่ินให้ดีข้ึนในทุกๆ ด้าน  ถือ
เป็นนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซ่ึงถือปฏิบัติควบคู่กันไปกับการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ของประเทศไทย   
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19. ประเทศไทยได้รับรายได้และผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพียงร้อยละ 
29.87 จริงหรือ 
คําตอบ 

 ในการพิจารณาสัดส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
จากระบบสัมปทาน (Concession System) จะต้องนํารายรับของผู้รับสัมปทานที่ได้จากการขาย
ปิโตรเลียมไปหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost& Expense) ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม
เสียก่อน จึงจะได้รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีรัฐจะจัดเก็บรายได้ในรูปของค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียมบวกด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และบวกด้วยผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยเม่ือ
พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของทุกแปลงสํารวจต้ังแต่ปี
พ.ศ. 2514 จนถึงส้ินปีพ.ศ. 2554 มีจํานวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายสะสม ทั้งส้ินประมาณ 1.461 ล้าน
ล้านบาท ขณะที่มูลค่าการขายปิโตรเลียมได้เป็นเงินสะสมประมาณ 3.415 ล้านล้านบาทคงเหลือ
เป็นรายได้สุทธิของผู้รับสัมปทานหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 1.954 ล้านล้านบาท ซ่ึงในจํานวนน้ี
รัฐจัดเก็บรายได้เป็นค่าภาคหลวง (คิดจากมูลค่าการขายถึงส้ินปีพ.ศ. 2554) ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษรวมเป็นเงินสะสมประมาณ 1.074 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนเงินเข้ารัฐทางตรงต่อรายรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 และผู้รับ
สัมปทานท่ีผลิตปิโตรเลียมทุกรายมีรายได้สุทธิสะสมประมาณ 0.88 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนกําไรของบริษัทผู้ประกอบการต่อรายรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายที่ประมาณร้อยละ 45 ดังนั้น 
คํากล่าวอ้างที่ว่าประเทศไทยได้รับรายได้และผลประโยชน์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
เพียงร้อยละ 29.87 จึงไม่จริง  
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สัดส่วนผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชนในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

 
ประเภทรายได้ 

ผู้รับสัมปทานกลุ่มท่ี 1 
Thailand I 

อัตรา 

ผู้รับสัมปทานกลุ่มท่ี 2 
Thailand III 

อัตรา 

 
หน่วยงานท่ีจัดเก็บ 

ค่าภาคหลวง 
(จากยอดขายหรือจําหน่าย) 

12.5% ของรายได้ 
(ชําระรายไตรมาส) 

12.5% ของรายได้ 
(ชําระรายเดือน) 

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 

 
- 

0-75% ของกําไรปิโตรเลียม 
ประจําปีรายแปลงสํารวจ 

 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% ของกําไรสุทธิ 50% ของกําไรสุทธิ กรมสรรพากร 

 

รายได้ของผู้ได้รับสัมปทาน 
(ข้อมูลต้ังแต่ พ.ศ. 2524 ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2554) 
รายได้จากการขายปิโตรเลียม 
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 

 
หน่วย : ล้านบาท 
3.415 ล้านล้านบาท 
1.461 ล้านล้านบาท 
1.954 ล้านล้านบาท 

 
คิดเป็นกําไร% 
 
 
100% 

รายได้รัฐประกอบด้วย 
- ค่าภาคหลวง 
- เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
- ภาษีเงินได้ 
รวมรายได้รัฐ 

 
0.425 ล้านล้านบาท 
0.035 ล้านล้านบาท 
0.614 ล้านล้านบาท 
1.074 ล้านล้านบาท 

 

สัดส่วนรายได้รัฐ : ผู้รับสัมปทาน 
รายได้รัฐ 
รายได้ผู้รับสัมปทาน 

 
1.074 ล้านล้านบาท 
0.88  ล้านล้านบาท 

 
55% 
45% 

 จากการพิจารณาของบริษัท Daniel Johnston (2006) เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บรายได้
จากการประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมของโลก พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ในช่วงประมาณ
ร้อยละ 50-75 ปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือกําหนดสัดส่วนดังกล่าวคือขนาดของ
แหล่งปิโตรเลียม มูลค่าเงินลงทุน และโอกาสในการค้นพบแหล่งปิโตรเลียมซ่ึงหากพิจาณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยจึงได้กําหนดสัดส่วนผลประโยชน์ของประเทศในรูปส่วนแบ่ง
รายได้รัฐ ให้อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ เพ่ือเป็นการดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้าน
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเน่ืองจากประเทศไทยพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก และใช้เงิน
ลงทุนสูงในการสํารวจ เพ่ือผลิตปิโตรเลียมในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศท่ี
กําหนดส่วนแบ่งของรัฐอยู่ในระดับสูง ประมาณร้อยละ 75-90 เนื่องจาก แหล่งปิโตรเลียมของ
ประเทศเหล่านั้นมีขนาดใหญ่โอกาสพบปิโตรเลียมสูงและใช้เงินลงทุนน้อยในการสํารวจ เพ่ือผลิต
ปิโตรเลียมในปริมาณที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ประเทศเวเนซุเอลา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น 

 
 

สรุปการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 
จากการประกอบ 
กิจการปิโตรเลียม  
(Thailand’s Petroleum  
Fiscal Regime) 
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ส่วนแบ่งรายได้รัฐ VS ส่วนแบ่งผู้รับสัมปทานของประเทศต่างๆ 
 

 
 ในตารางเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค แสดงให้เห็นว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีขนาดเล็ก เม่ือเทียบกับแหล่งใน
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แหล่งนาทูนา  ในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีปริมาณสํารองถึง 210 ล้านล้าน 
ลบ.ฟุต มากกว่าแหล่งเอราวัณซ่ึงเป็นแหล่งขนาดใหญ่ของประเทศไทยถึง 210 เท่า หรือแหล่ง
ยาดานาและเยตากุนในประเทศพม่า ก็มีขนาดใหญ่กว่าแหล่งในประเทศไทยเช่นกัน 

 นอกจากในด้านขนาดของแหล่งแล้ว การผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศไทยยัง
ต้องใช้หลุมผลิตจํานวนมาก เนื่องจากอัตราการผลิตต่อหลุมตํ่า เช่นแหล่งเอราวัณต้องใช้หลุมทั้งส้ิน
กว่า 508 หลุมเพ่ือที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติในอัตรา 275 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ในขณะที่แหล่งยาดานา
ในประเทศพม่าใช้หลุมเพียง 10 หลุมในการผลิตก๊าซธรรมชาติ 800 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน จึงทําให้
บริษัทผู้รับสัมปทานต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการเจาะหลุมผลิต และทําให้มีต้นทุนการผลิตที่
สูงข้ึนในที่สุด 
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เปรียบเทียบศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

 

 สาเหตุหนึ่งที่แหล่งปิโตรเลียมของประเทศไทยเล็กกว่าแหล่งปิโตรเลียมของประเทศเพ่ือน
บ้าน เนื่องจากข้อจํากัดของสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย เช่น แหล่ง
ปิโตรเลียมท่ีค้นพบในอ่าวไทย กําเนิดมาจากการสะสมของแอ่งบริเวณทรายตะกอนแม่น้ํา ขณะท่ี
ประเทศเพ่ือนบ้านแหล่งปิโตรเลียมกําเนิดมาจากการสะสมของแอ่งตะกอนในทะเล และแหล่งกัก
เก็บปิโตรเลียมในอ่าวไทยยังมีรอยเล่ือนจํานวนมากอีกด้วย ทําให้ชั้นหินกักเก็บไม่ต่อเนื่อง จึงต้องใช้
หลุมเจาะจํานวนมาก 

 นอกจากจํานวนเงินลงทุนในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจะข้ึนอยู่กับขนาดของแหล่ง
น้ํามัน จํานวนหลุมที่เจาะและผลิตแล้ว ยังข้ึนอยู่กับอัตราความสําเร็จ (Success Rate) ในการพบ
ปิโตรเลียมในประเทศไทย จากตารางอัตราความสําเร็จในการพบปิโตรเลียมในประเทศไทย จะเห็น
ว่า โดยเฉล่ียทั้งประเทศ หลุมสํารวจในโครงสร้างใหม่ระหว่างปีพ.ศ. 2552-2554 จํานวน 70 หลุม  
มีหลุมที่พบปิโตรเลียมและสามารถผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ 7 หลุม หรือคิดเป็นอัตราความสําเร็จ   
ร้อยละ 10 ซ่ึงหมายความว่าขุดหลุมสํารวจ 10 หลุม มีโอกาสพบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เพียง 1 
หลุม หากแบ่งตามแหล่งปิโตรเลียมในภูมิภาคต่างๆ พบว่าอัตราความสําเร็จในการพบปิโตรเลียม
เ ชิ งพาณิชย์ของภาคกลางและภาคเหนือ สูงที่ สุด ถึ งร้ อยละ  33 รองลงมาไ ด้แก่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทยร้อยละ 11 และ 7 ตามลําดับ บริเวณที่สํารวจปิโตรเลียมไปแล้ว
ถึง 19 หลุม แต่ยังไม่พบหลุมปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เลยคือ ทะเลอันดามัน อัตราความสําเร็จในการ
ค้นพบปิโตรเลียมจึงเท่ากับศูนย์ และทําให้ผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินค่าลงทุนไปแล้วทั้งส้ินถึง 
40,000 กว่าล้านบาท โดยไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเลย 
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 จากข้อมูลในตารางข้างบนจะเห็นว่า (Success rate) อัตราความสําเร็จของประเทศไทยใน
การเจาะหลุมแล้วพบปิโตรเลียม เพ่ือนํามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้มีแค่ร้อยละ10 หรือเจาะ 10 หลุม
ประสบความสําเร็จนํามาผลิตได้ในเชิงพาณิชย์แค่ 1 หลุม 
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กลุ่มท่ี 4 : สภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
เนื่องจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ผลกระทบ มาตรการป้องกนัและแก้ไข 
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20. ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม มีนโยบายและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง 
คําตอบ 

          กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) มีแนวนโยบายและมาตรการในการป้องกันปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยกําหนดว่า “ผู้รับสัมปทานจะต้อง
ดําเนินการในด้านการป้องกันและบําบัดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมโดยต้องดําเนินการตาม
มาตรฐานสากล” และตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ได้กําหนดว่า 
“ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทานต้องป้องกันโดยดําเนินมาตรการอันเหมาะสมตาม
วิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีเพ่ือมิให้ที่ใดโสโครกด้วยน้ํามัน โคลนหรือส่ิงอ่ืนใด ในกรณีที่ที่ใด
เกิดความโสโครกด้วยนํ้ามัน โคลน หรือส่ิงอ่ืนใดเนื่องจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยผู้รับ
สัมปทาน ผู้รับสัมปทานต้องบําบัดปัดป้องความโสโครกน้ันโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่
ดําเนินการหรือดําเนินการดังกล่าวจนเกิดความล่าช้า หรือหากไม่ดําเนินการทันทีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายมากข้ึน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือบุคคลอ่ืนที่อธิบดีมอบหมายอาจเข้าดําเนินการ
บําบัดปัดป้องความโสโครกนั้นแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทาน โดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวท้ังหมด” 

นอกจากน้ี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติได้กําหนดมาตรการให้ผู้รับสัมปทานต้องดําเนินการดังนี้  
1) ในการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งที่อยู่ในเขต 12 ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานตรง ผู้รับ

สัมปทานจะต้องไม่ปล่อยเศษหินจากการเจาะและนํ้าจากกระบวนการผลิตลงทะเลโดยตรง 
2) ในการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ผู้รับสัมปทานต้องดําเนินการอัดกลับน้ําทั้งหมดจาก

กระบวนการผลิตลงชั้นกักเก็บใต้ดิน (100% Produced water injection)  
 3) ให้มีการลดปริมาณก๊าซเผาท้ิงจากโครงการผลิตปิโตรเลียม  

4) ให้มีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และบริษัท
ผู้รับสัมปทานต้องส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ซ่ึงที่ผ่านมาผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

5) กิจกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ต้องดําเนินการโดยมีมาตรการและ
แผนงานในทุกข้ันตอนให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามกฎหมายปิโตรเลียม  และมาตรฐานสากลใน
การเจาะหลุมปิโตรเลียม กฎกระทรวงกําหนดให้มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งของปิโตรเลียม 
หรือ BOP (Blowout Preventer) ซ่ึงมีวาล์วนิรภัยถึง 3 ชั้น และในหลุมผลิตจะต้องติดต้ังวาล์ว
นิรภัยภายในทุกหลุม เพ่ือป้องกันและควบคุมความดันและสามารถปิดหลุมโดยอัตโนมัติหากมีเหตุ
ฉุกเฉิน  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบริษัทผู้ดําเนินงานอยู่ประจํา และมี
การตรวจสอบและกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

6) บริษัทผู้ดําเนินงานจะต้องมีแผนรองรับเพ่ือแก้ไข และเผชิญเหตุต่างๆ และมีการทบทวน
ซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอทุกปี โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์เผชิญเหตุรั่วไหลของนํ้ามันในทะเลไว้ที่
แท่นเจาะหรือแท่นผลิต  
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 หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
สําหรับการเจาะหลุมปิโตรเลียมและการผลิตปิโตรเลียม มีดังนี้ 

1. จัดทํารายละเอียดโครงการ รายละเอียดกิจกรรมโครงการของเสียและการจัดการ 
2. จัดทําและวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและ

ชีวภาพ คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3. ต้องมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นอยา่งน้อย 2 

ครั้ง และมีการสํารวจทัศนคติผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
4. ดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง

และโปร่งใส 
5. จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สังคม และสุขภาพ  
 

ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
(สผ. : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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 จากรูปข้างบนแสดงให้เห็นว่า ฝูงปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุมรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมในทะเล  
ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญว่า การผลิตปิโตรเลียมในทะเลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต ในทางตรงข้ามกลับเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านของปลาให้พักอาศัย และ
หลบคล่ืนรบกวนในทะเล อาจสรุปได้ว่าที่ใดมีการขุดเจาะสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล เราจะ
เห็นฝูงปลาอยู่ในบริเวณนั้นอย่างชุกชุม ซ่ึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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21.  กระทรวงพลังงานยืนยันไดไ้หมวา่การเจาะหลุมน้ํามันในอ่าวไทยมีความปลอดภัยแน่นอน
และไม่เกิดเหตุรั่วไหลเหมือนของบรษัิท BP ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา 

 คําตอบ 

ตามที่มีกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว แสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนการ
เจาะหลุมสํารวจเพ่ือค้นหาปิโตรเลียมในอ่าวไทยของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม  เช่นเดียวกับที่เกิด
เหตุรั่วไหลของน้ํามันดิบจากแหล่ง Macondo  ของบริษัท  BP  ในอ่าวเม็กซิโก และคัดค้านการ
ดําเนินการดังกล่าว  โดยเฉพาะการดําเนินงานใน  4  แปลง สํารวจในพ้ืนที่ใกล้เกาะสมุย  เกาะพงัน 
และเกาะเต่า  เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อแหล่งส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ การท่องเท่ียว 
และวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  นั้น 
 กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่า แหล่งน้ํามันในอ่าวไทยมีความ
แตกต่างกับแหล่งน้ํามันในอ่าวเม็กซิโกเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสภาพภูมิศาสตร์และลักษณะทาง
ธรณีวิทยา ด้วยแหล่งน้ํามันในอ่าวไทยเป็นแหล่งขนาดเล็กและไม่ต่อเนื่อง  มีความดันของแหล่ง
ค่อนข้างตํ่า อยู่ที่ไม่เกิน 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และจําเป็นต้องติดต้ังป๊ัมช่วยในการผลิต โดย
ปัจจุบันมีการผลิตน้ํามันดิบในอัตราวันละ 128,000 บาร์เรลจาก 11 แหล่ง โดยต้องใช้หลุมผลิต
จํานวนท้ังส้ิน  476  หลุม  เท่ากับมีอัตราการไหลเฉล่ียเพียงหลุมละ 300 – 500 บาร์เรลต่อวัน  
และในขณะท่ีแหล่งน้ํามันดิบท่ีเกิดการรั่วไหลในอ่าวเม็กซิโกเป็นแหล่งขนาดใหญ่ มีความดันใน
แหล่งสูงถึง 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  หรือสูงกว่าของไทยถึง 4.3 เท่า   

นอกจากน้ีระดับความลึกของนํ้าในอ่าวไทยมีเพียง 30-80 เมตร จึงสามารถติดต้ังอุปกรณ์
ป้องกันการพลุ่ง (Blowout Preventer) บนแท่นเจาะ ซ่ึงมีวาล์วนิรภัยที่จะปิดหลุมโดยอัตโนมัติ
ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์พลุ่งไหลของนํ้ามันดิบ หรือหากมีเหตุทําให้อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งไม่
สามารถปิดเองโดยอัตโนมัติ ก็สามารถใช้คนปิดอุปกรณ์ได้ทันทีเพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบน
แท่นเจาะตลอด 24 ชั่วโมง  ในขณะท่ีระดับน้ําในอ่าวเม็กซิโกมีความลึกถึง  1,600 เมตร หรือลึก
กว่าของไทยถึงเกือบ 30 เท่า โดยต้องติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งที่พ้ืนทะเล และใช้อุปกรณ์
ควบคุมระยะไกล ซ่ึงเป็นสภาพที่ยากต่อการปฏิบัติงาน   

จากสถิติของการเจาะหลุมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในโลกมีมากกว่า  1 ล้านหลุม  มีสถิติ
การเกิดเหตุการณ์พลุ่งและรั่วไหลของปิโตรเลียม  (Blow Out) เพียง 45 ครั้ง  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
0.0045 เท่านั้น  ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 40 ปีของไทย ต้ังแต่มีการให้สัมปทานสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศตามกฎหมายปิโตรเลียมมีการเจาะหลุมปิโตรเลียมท้ังบนบกและในทะเล
มากกว่า 6,000 หลุม (เป็นหลุมเจาะบนบก 995 หลุม) และมีการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตทั้ง
บนบกและอ่าวไทยรวม 54 แหล่ง (เป็นแหล่งบนบก 25 แหล่ง) ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนแต่อย่างใด  

การดําเนินงานด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในบ้านเรา รัฐได้กําหนดให้ผู้ประกอบการ
มีทั้งมาตรการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ โดยมีกฎหมาย
หลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยังต้อง
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ดําเนินการตามข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงการดําเนินการในทุกข้ันตอนได้มีการตรวจสอบและ
กํากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

 
รูปจําลองแสดงภาพท้องทะเลของอ่าวไทยเทียบกับอ่าวเม็กซิโก 
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22. การกําจัดกากของเสียอันตรายจากการเจาะหลุมสํารวจปิโตรเลียม ตัวอย่างเช่น เศษหิน    
เศษดิน และกากน้ําโคลนฯ รัฐจะมีวิธีการกําจัดอย่างไร ท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันของชุมชน
รอบพ้ืนท่ีเจาะหลุมว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
คําตอบ 

1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีแนวนโยบายและการกํากับดูแลอย่างเข้มงวดในการ
ป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังนี้ 

1) นโยบายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

1.1) โครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใดๆ ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแล้วจึงจะดําเนินการได้ 

1.2) โครงการผลิตปิโตรเลียมท่ีอยู่ในเขต 12 ไมล์ทะเล (1 ไมล์ทะเล = 1.85 
กิโลเมตร) นับจากชายฝ่ัง จะต้องไม่ปล่อยเศษหินจากการเจาะ และนํ้าจากกระบวนการผลิตลง
ทะเลโดยตรง  

1.3) ให้โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเลท้ังหมดอัดกลับน้ําจากกระบวนการผลิต
ลงชั้นกักเก็บ 

1.4) ส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเผาท้ิงจากโครงการผลิตปิโตรเลียม โดยนํามาใช้
ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิงของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ  ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม และใช้ผลิตก๊าซ LNG 

1.5) ให้มีการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
และบริษัทผู้รับสัมปทานต้องส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ ซ่ึงท่ีผ่านมาผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 

1.6) กิจกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ต้องดําเนินการโดยมี
มาตรการและแผนงานในทุกข้ันตอนให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามกฎหมายปิโตรเลียม  และ
มาตรฐานสากล  ในการเจาะหลุมปิโตรเลียม กฎกระทรวงกําหนดให้มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกัน
การพลุ่งของปิโตรเลียม หรือ BOP (Blowout Preventer) ซ่ึงมีวาล์วนิรภัยถึง 3 ชั้น และในหลุม
ผลิตจะต้องติดต้ังวาล์วนิรภัยภายในทุกหลุม เพ่ือป้องกันและควบคุมความดันและปิดหลุมโดย
อัตโนมัติหากมีเหตุฉุกเฉิน  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบริษัทผู้ดําเนินงาน
อยู่ประจํา และมีการตรวจสอบและกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ 

1.7) บริษัทผู้ดําเนินงานจะต้องมีแผนรองรับเพื่อแก้ไข และเผชิญเหตุต่างๆ และ
มีการทบทวนซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอทุกปี โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์เผชิญเหตุรั่วไหลของน้ํามัน
ในทะเลไว้ที่แท่นเจาะ หรือแท่นผลิต    

 



 65 

2) การกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

  2.1) กํากับดูแลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบและมาตรฐานสากล ได้แก่ 

2.1.1) การจัดการเศษหินจากการเจาะหลุมสํารวจและผลิต   
2.1.2) การจัดการน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต   
2.1.3) การจัดการของเสียอันตราย  
2.1.4) การรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน  
2.1.5) รายงานผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม  

 2.2) บริษัทผู้รับสัมปทานต้องส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซ่ึงที่ผ่านมาผลการตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด  

 2.3) โครงการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย เริ่มต้ังแต่ปีพ.ศ. 
2540 จนปัจจุบัน โดยว่าจ้างภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาปริมาณปรอทในเน้ือเยื่อปลาหน้าดินบริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าว
ไทย ผลการศึกษาพบว่ามีค่าเฉล่ียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ ไม่เกิน 
0.5 ไมโครกรัมต่อกรัม 

 2.4) ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมและ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําข้อกําหนดเรื่อง “การทดสอบความเป็นพิษโดยรวมของน้ําที่ได้
จากการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย” เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบเฉียบพลันต่อสัตว์
น้ําในอ่าวไทยท่ีเกิดจากนํ้าจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม  

2.5) จัดทําฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม เพ่ือ
ใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพส่ิงแวดล้อมและใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและ
เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

สภาพพ้ืนทะเลและฝูงปลาบรเิวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 

   
 

******************************* 
หากมีข้อสงสัย 
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