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อ. เทียนไชย : ทางส านกังานนโยบายและแผนพลงังานต้องการให้ ช่วยรวบรวมความเป็นมาเป็นไปของการพฒันาพลงังานใน

อดีต ในสว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีส าคญัทีส่ดุของการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีใน ประเทศ ท่ีต้องการคืออยากได้

ภาพในอดีตยคุดัง้เดิม เร่ิมแรกตัง้แตก่ารด าริที่จะพฒันา ใครที่เข้ามาพฒันาในยคุแรก กฎหมายปิโตรเลยีมมี

ความเป็นมาอยา่งไร ปัจจบุนัมีก่ีฉบบัและเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร ภาษีเงินได้ปิโตรเลยีมเป็นอยา่งไร ท าไมถึงเก็บ 

เทา่นัน้ การเก็บคา่ภาคหลวงมีหลกัการคดิอยา่งไร และมีผลดี-ผลเสยีอยา่งไรตอ่การพฒันาทรัพยากรของไทย 

คุณไกรฤทธ์ิ : ที่เร่ิมจริงๆ จงัๆ เราเร่ิมชกัชวนตา่งชาติเข้ามาประมาณปี 2504-2505 ประมาณแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 มี

บริษัทยโูนแคล บริษัทลาฟาแอล เขามาขอสทิธิส ารวจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใช้กฎหมายแร่ ปรากฏวา่ไมไ่ด้

ท าอะไรเป็นเร่ืองเป็นราว เพราะกฎหมายไม ่ชดัเจน เร่ิมมาเป็นเร่ืองเป็นราวเมื่อรัฐบาลเร่ิมเปลีย่นมาใช้กฎหมาย

ปิโตรเลยีม เมื่อก่อนใช้กฎหมายสง่เสริมการลงทนุเชิญให้เข้ามารับสทิธิภายใต้กฎหมายแร่ เขาสนใจเข้ามาแต่

เขาบอกวา่ถ้าเง่ือนไขตามนัน้ท าไมไ่ด้ ก็เร่ิมร่างกฎหมายปิโตรเลยีมขึน้มาตัง้แตปี่ 2509 ซึง่ก็เร่ิมตัง้

คณะกรรมการร่างกฎหมายปิโตรเลยีมขึน้มา เสร็จก็ปี 2514 ช่วงนัน้จะเป็นสมยัรัฐมนตรีพงษ์ สารสนิ เป็น

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาการฯ ตอนที่เรายงัท าอะไรไมไ่ด้ แนน่อนต้องระดมบริษัทน า้มนัจากตา่งประเทศ

เข้ามาลงทนุ 

อ. เทียนไชย : ปี 2514 แมแ่บบกฎหมายปิโตรเลยีมมาจากไหน 

คุณไกรฤทธ์ิ : เรามีที่ปรึกษาเป็นผู้ เช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกา ระบบเราเลยีนแบบจากประเทศลเิบีย อนันัน้คือแมแ่บบ 

อ. เทียนไชย : ท าไมถึงไปเอาลเิบีย ท าไมไมเ่อาซาอดุิอาระเบยี 

คุณไกรฤทธ์ิ : ดขูองลเิบียเร่ืองการจงูใจให้มาลงทนุ ลกัษณะของประเทศของเขาเป็นเง่ือนไขที่ดงึดดูให้มาลงทนุมากที่สดุ เรา

ต้องยอมรับ ขนาดทีว่า่ประเทศไทยยงัไมรู้่เลยวา่เราจะมศีกัยภาพขนาดไหน เพียงแตรู้่วา่ศกัยภาพมนันา่จะมี 

วนัท่ีร่างยงัไมรู้่เลยวา่จะมอีะไรอยูบ้่าง แตก็่ร่างไปอยา่งนัน้ 

อ. เทียนไชย : ร่างไปอยา่งนัน้โดยที่ไมรู้่วา่ใต้ดินมีอะไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : ดแูล้วมนัมีลกัษณะโครงสร้างที่นา่จะเจอ ประเทศรอบบ้านก็มกีฎหมายทะเล เขาก็ให้สทิธิเข้าไป ดจูากมาเลเซยี 

อินโดนีเซีย หรือในอา่วไทยมีอะไรแน ่ไมม่ีใครรู้ มีหลายบริษัทสนใจ 

อ. เทียนไชย : คือเดาแล้วจะไมค่อ่ยมาก เพราะเห็นวา่จะเอากฎหมายฉบบัท่ีดงึดดูที่สดุ ก็คือเดาวา่ คงไมม่ากที่จะมีแรงจงูใจ 

อนันีเ้ขาเรียกวา่ Thailand one หรือเปลา่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ใช่ ฉบบัแรกเรียก Thailand one เราเรียกกนัเอง ท่ีจริงคือกฎหมายปิโตรเลยีมฉบบัเดียว ช่วงนัน้ได้

กฎหมายลเิบยีเป็นแมแ่บบเป็นระบบสมัปทาน และก็มีที่ปรึกษาเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ปิโตรเลยีมช่ือนายวอเตอร์ 



เจเวลรี ตอนนัน้เราได้ความชว่ยเหลอืจากโครงการยคูอมด้วย ด้านผู้ เช่ียวชาญ ที่ผมเรียนไว้ตอนต้นวา่ปี 

2504-2505 เรามีประเทศทีส่นใจมาลงทนุ คือยเูนี่ยนออลย์ หรือยโูนแคลปัจจบุนั กบัเอกชนอกีหลายบริษัท 

บริษัทลาฟาแอล ก็มาขอลงทนุทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แตก็่ยงัไมไ่ด้ท าอะไรเป็นเร่ืองเป็นราว ตอ่มาปี 

2507 ก็มีบริษัทเชลล์ บริษัทเอสโซ ่มาขอส ารวจในอา่วไทยโดยขอทัว่พืน้ท่ี เอสโซบ่อกวา่อยากได้ทัง้อา่วไทย 

ซึง่รัฐมนตรีพจน์ ตอนนัน้บอกวา่คงจะไมเ่หมาะสมที่จะเลอืกให้ใครไปเลย นา่จะมีการคดัเลอืกบริษัทอื่นๆ ด้วย 

ถึงได้มกีารยกร่างกฎหมายขึน้มา ก็เร่ิมปี 2509 แล้วมีที่ปรึกษาชาวอเมริกนัก็ร่างอยู ่5 ปี ไมใ่ช่ร่างอยา่งเดยีว

ต้องไปผา่นสภาด้วย 

อ. เทียนไชย : รวมทัง้พระราชบญัญตัิภาษีเงินได้ด้วยใช่ไหม 

คุณไกรฤทธ์ิ : ใช่ด้วย เสร็จพร้อมกบัหลกัการท่ีจะให้เข้าใจง่าย ดงึดดู ถึงใช้ระบบสมัปทานเข้ามาเพราะใช้ง่ายทีส่ดุ โดยรัฐ

แบง่ปันผลประโยชน์เป็นคา่ภาคหลวง เป็นอตัราที่ชดัเจน ภาษีก็ค านวณแบบง่ายๆ 

อ. เทียนไชย : เป็นเพราะเราจะติดมาจากพระราชบญัญตัแิรกหรือไม ่

คุณไกรฤทธ์ิ : เราดเูทียบเคียงจากหลายๆ ประเทศ ในปีที่เราคิดปี 2509 สว่นใหญ่เป็นระบบสมัปทานทัง้นัน้ รวมทัง้มาเลเซีย

ด้วย มาเลเซียมาเปลีย่นเป็น production sharing ตอนที่เราออกกฎหมายพอดีปี 2514 ในขณะท่ีเรา

ร่างปี 2509 เขาก็ยงัใช้ระบบสมัปทานอยู ่เราร่างเสร็จ มาเลเซียก็เลกิใช้แล้ว แตผ่มไปอา่นกฎหมายมาเลเซีย

มนัมีพืน้ฐานมาจากระบบสมัปทาน แล้วแปลงมาเป็น production sharing ในอนาคตเราอาจจะเป็นรูป

นัน้ก็ได้ถ้าเหมาะสม 

อ. เทียนไชย : ความเหมาะสมขึน้อยูก่บัอะไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : หลายๆ อยา่ง ท่ีส าคญัที่สดุคือ ศกัยภาพของเราเลน่ตวัได้หรือเปลา่ ต้องยอมรับวา่ระบบ production 

sharing อ านาจหรือสทิธิการเข้าไปด าเนินการในเร่ืองของการบริหารนัน้ๆ รัฐจะเข้าไปมากกวา่สมัปทาน 

สมัปทานคือเราให้สทิธิบริหารงานนัน้ๆ แล้วเรา ก็เรียกเก็บคา่ภาคหลวง การอนมุตัิจะไมเ่ข้มงวดเทา่ เพราะถือ

การตดัสนิใจเป็นของเขา 

อ. เทียนไชย : คือ เขารับความเสีย่ง 100% รัฐไมต้่องไปยุง่อะไร ถ้าเขาได้ก็จะได้ไป แตถ้่าไมไ่ด้เขาก็สญูไป 

คุณไกรฤทธ์ิ : Production sharing อีกอยา่งหนึง่จะคล้ายๆ กบัเป็นผู้ รับจ้างของรัฐทีจ่ะไปลงทนุ 

อ. เทียนไชย : ดงันัน้เราเลยใช้ระบบสมัปทานตัง้แตว่นันัน้มาเลย 

คุณไกรฤทธ์ิ : ใช่ จนกระทัง่ถงึวนันีก็้ยงัเป็นสมัปทาน เพียงแตว่า่มีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้เหมาะสม กบัสถานการณ์ จะ

เห็นวา่เรามี Thailand one, Thailand two, Thailand three ส าหรับ Thailand two 

ประมาณปี 2528 เราก็พยายามที่จะเอาระบบ production sharing ของมาเลเซยีมาใช้ผนวกเข้าไป 

ครัง้นัน้เราไมแ่ก้กฎหมายเราใช้ประกาศเชิญชวนและให้เขาเสนอผลประโยชน์พิเศษ วา่ถ้าเกิดพบปิโตรเลยีมก็จะ

ใช้ระบบ production sharing เข้ามาครอบ แตท่ าไปท ามา พอใช้จริงๆ แล้วใช้ไมไ่ด้ เพราะมนัขดักบั

แมบ่ท ขดักบัระบบสมัปทานทีว่างไว้ในตวักฎหมาย เพราะฉะนัน้ปรากฏวา่ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมผลติขาดทนุยอ่ยยบั 

เพราะหลกัการขดักบัตวัแมบ่ท ไมไ่ด้มีการแก้กฎหมายก็เลยมี Thailand three เข้ามา ในปี 2532 เป็น

การแก้ไข Thailand two ให้ใช้ได้ แล้วก็ปี 2532 มีการคดิการแบง่ปันผลประโยชน์แบบใหมข่ึน้มา อตัรา



ภาคหลวงแทนทีจ่ะเป็น 12.5 คงที่ ก็เปลีย่นเป็น 5-15% เป็นอตัราขัน้บนัได คือผลติน้อยจา่ยน้อย ผลติมาก

จ่ายมาก เพราะฉะนัน้พวกบริษัทเลก็ๆ ที่เขาพบแหลง่ปิโตรเลยีมขนาดเลก็แล้วใช้ Thailand two ไมไ่ด้ เขา

ก็ขอใช้ Thailand three เช่น วิเชียรบรีุ บริษัทแปฟิซกิไทเกอร์ พวกนอร์ทเซ็นทรัล ตอนนีเ้ป็นของบริษัท 

Gime แล้วของ ปตท.สผ. พวกนีจ้ะขอเข้ามาอยูภ่ายใต้ Thailand three เพื่อเสยีอตัราคา่ภาคหลวงต ่า 

เพราะพวกนีเ้สยี 5% อยา่งเช่นขณะนีม้ีบริษัทน า้มนัท่ีอยูภ่ายใต้ Thailand three แล้วเสยีอตัราภาค

หลวง 15% คือ เชฟลอน คือ ระดบัการผลติถ้าถงึ 38,000 บาร์เรลตอ่วนั อตัราจะเทา่กบั 12.5% พอดี 

หากเชฟลอนผลติถึง 50,000-60,000 แล้ว เขาจะเสยีอตัราสงูสดุ 15% ตอนแก้ไขปี 2532 เป็น 

Thailand three นอกจากคา่ภาคหลวงเป็นแบบขัน้บนัไดแล้ว เราเพิม่ประโยชน์อีกอยา่งหนึง่ เรียกวา่

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเป็น windfall ศกึษามาจากระบบ PRT-Petroleum Revenue Tax 

ของประเทศองักฤษ ซึง่เราก็เก็บในอตัราที่สงูเหมือนกนั แนวความคิดตรงนีเ้กิดขึน้ในชว่งราคาน า้มนั มีแนวโน้มที่

จะสงูมากๆ เคยมคีนคาดการณ์วา่จะถงึ 80 เหรียญฯตอ่บาร์เรล รัฐก็พยายามให้ได้เม็ดเงินโดยเก็บภาษีเพิม่ 

ตรงนีก็้เลยใช้หลกัการวา่ ถ้าในปีใดผู้ รับสมัปทานมกี าไรเกินกวา่ทีค่วรจะได้ในอตัราปกติ สมมติราคาน า้มนัปกติ

เทา่นี ้ถ้าราคาน า้มนัสงูขึน้ไปเขามีก าไรขึน้มา เขาจะมกีลไกตวัหนึง่เพื่อจะให้ภาษีเพิม่ หรือเขาเจอแหลง่ใหญ่

มากๆ ซึง่ตอนนัน้เราศกึษากนัคือ เราดแูหลง่สริิกิติเ์ป็นแหลง่น า้มนัในประเทศไทยควรจะมี 30 ล้านบาร์เรล ถ้า

เจอแหลง่ใหญ่กวา่นีแ้สดงวา่เขาก็มีรายได้สงูขึน้ มีก าไรเพิ่มมากขึน้ก็ควรจะเสยีภาษีพิเศษ ตรงนีเ้ป็นหลกัการท่ี

น ามาใช้ อีกไมก่ี่ปีเชฟลอนคงจะจ่ายตรงนี ้

อ. เทียนไชย : ยงัไมม่ใีครจา่ย 

คุณไกรฤทธ์ิ : ยงัไมม่ี เชฟลอนเป็นรายเดยีวที่อยูภ่ายใต้ Thailand three หลงัประสบความส าเร็จ นอกนัน้อยา่งยโูนแคล 

ปตท.สผ. เอสโซ่ เชลล์ อยู ่Thailand one หมด 

อ. เทียนไชย : เขาขอเปลีย่นได้ไหม 

คุณไกรฤทธ์ิ : ไมไ่ด้ เพราะวา่ตอนที่เราออกกฎหมายปี 2532 เราก าหนดเวลาไว้ภายในช่วงหนึง่เขา ไมม่า เพราะ 

Thailand one ดีกวา่ ไมม่ ีspecial tax ประการท่ี 2 ถ้าเกิดระดบัการผลติของเขาเสยี 12.5 แตเ่ขา

ผลติต ่ากวา่ก็ผลติภายใต้ Thailand three ประการท่ี 3 เร่ืองของภาคหลวงเป็นภาษี ใน Thailand 

one เราเขยีนไว้ในกฎหมายบอกไว้วา่เพื่อท่ีจะ ชกัจงูหรือชกัชวนให้ใช้ปิโตรเลยีมภายในประเทศ ภาคหลวงที่

ขายในประเทศให้มาขอคืน ภาษีได้ทัง้จ านวน ในขณะท่ี Thailand three ไมว่า่ปิโตรเลยีมสง่ออกหรือใช้ใน

ประเทศถือเป็นคา่ใช้จ่ายอยา่งเดยีว ตรงนีเ้ป็นอีกจดุที่เกิดความแตกตา่ง ถ้าท า cash flow analysis แล้ว

ออกมาตา่งกนัสกัประมาณ 5-6% เพราะฉะนัน้ Thailand one จะดกีวา่ตอ่ผู้ลงทนุ 

อ.เทียนไชย : แสดงวา่เราเปลีย่นเพื่อท่ีจะให้เรา tough ขึน้เทา่นัน้เอง เพราะตอนนัน้ไมค่ิดวา่ราคา น า้มนัจะแพง แตต่อนนี ้

น า้มนัก็ไมแ่พง 

คุณไกรฤทธ์ิ : ช่วงนัน้ออกไป 2 อยา่ง ในขณะที่ก าลงัแก้ไข windfall profit tax ราคาน า้มนัพุง่ขึน้ พอถึงเวลาทีจ่ะออก

กฎหมาย ราคาน า้มนัลดต า่ลงอกี เพราะฉะนัน้เราก็ต้องใสไ่ป 2 อยา่ง มี sliding scale ผนวกกบั 

windfall profit ซึง่ก็นา่จะเหมาะสมอยูใ่นปัจจบุนั ก็มีหลายกระแสที่พดูกนัมากคือ production 

sharing ท าไมประเทศเราจึงไมเ่อา production sharing มาใช้ นา่จะ tough กวา่นี ้นา่จะมีสทิธิ



ไปบริหารมากกวา่นี ้ที่จริงแล้วหลกัการสมัปทานทีเ่ราใช้อยูส่ามารถที่จะท าระบบแบง่ปันผลประโยชน์ จะเทา่

หรือจะสงูกวา่ก็ได้ กบัระบบ production sharing ก็เป็นการเปลีย่นอตัราหนึง่ หรือไมเ่ราสามารถจะเพิม่ 

เง่ือนไขในเร่ืองของการมีสว่นร่วมของรัฐอยา่งทีเ่ราเอา ปตท.สผ. เข้าไปก็เป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่หลายประเทศ

เขาใช้ 

อ. เทียนไชย : แตอ่นันัน้ไมใ่ช่ production sharing ใช่ไหม 

คุณไกรฤทธ์ิ : ไมใ่ช่ อนันัน้เป็น joint venture ซึง่ของเรา ปตท.สผ. ไปเร่ิมต้น เข้าไปตามผลประโยชน์พิเศษ ตอนที่เราไป

ร่วมของเชลล์ที่ก าแพงเพชร เข้าไปร่วมเอสโซท่ี่น า้พอง อนันัน้เป็นเง่ือนไขที่ทางผู้ รับสมัปทานเขาเสนอให้ตอนยื่น

ขอสมัปทาน เขาเขียนไว้เลยตอนที่เข้ามาประมลูแขง่วา่ ถ้าเกิดเขาพบแหลง่ปิโตรเลยีมที่มีสมรรถนะเชิงพาณิชย์

เขายินดีจะให้รัฐเข้า ร่วมในอตัราของเชลล์ 25% ของเอสโซใ่นอตัรา 20% โดยที่เขามเีขียนไว้ในเร่ืองการ

จ่ายเงินคืนเอาใสเ่ข้าไป เอาเงินคนืคา่ลงทนุอยา่งไรซึง่ยงัเป็นประโยชน์กบัรัฐมาก ซึง่อนันีท้ าให้เกิดการพฒันาให้

คนของเราสามารถเข้าไปอยูใ่นกิจการนีไ้ด้ ซึง่ถ้าพดูไปแล้วก็ไมแ่ตกตา่งกบั production sharing 

เทา่ไหร่ 

อ. เทียนไชย : การพดูถงึข้อด-ีข้อเสยีของ production sharing กบัระบบสมัปทานอีกอยา่งหนึง่คือ การท่ีรัฐจะเข้าไป

ควบคมุกบัเร่ืองการผลติ รวมทัง้ข้อมลูขา่วสาร ที่เก่ียวกบัโครงสร้างเราจะเสยีเปรียบเขาไหม เพราะถ้าเราให้

สมัปทานเขาไปแล้วจะผลติมาก ผลติน้อย เห็นวา่ เราอาจจะไมส่ามารถควบคมุได้มากมายนกั หรือวา่ขา่วสาร

ข้อมลูของเขา เราจะไปขอดกูารส ารวจใต้ดินที่บอกวา่มีเทา่นัน้ เทา่นี ้จริงๆ แล้วเป็นอยา่งนัน้จริงไหม 

คุณไกรฤทธ์ิ : เราได้ข้อมลูครบหมดทกุอยา่งภายใต้กฎหมาย ปัจจบุนัเขาก็มีหน้าที่ท่ีจะต้องสง่ข้อมลูทกุชนิดให้เราอยูแ่ล้ว 

อ. เทียนไชย : โดยไมปิ่ดบงั 

คุณไกรฤทธ์ิ : ไมปิ่ดบงั ที่เราปิดในกฎหมายคือไมเ่ปิดเผยกบัผู้อื่น มาตรา 76 จะระบไุว้ชดัเจนวา่ผู้ รับสมัปทานจะต้องรายงาน

ผลการประกอบปิโตรเลยีมตอ่กรม ทรัพยากรธรณี ในเร่ืองตา่งๆ ตามที่จะมีประกาศก าหนดซึง่เราก็ประกาศกนั

เป็นระยะๆ มาตรา 76 คือเรามสีทิธิขอได้ทัง้หมด เขาจะต้องให้เร่ืองปริมาณส ารอง อตัราการผลติ แผนการผลติ 

เร่ืองของข้อมลูไมม่ีความแตกตา่งแนน่อน 

อ. เทียนไชย : สว่นเร่ืองการผลติเขาจะต้องผลติเต็มที่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : จะต้องมีแผนการผลติสง่ให้ 

อ. เทียนไชย : ในช่วงที่ผา่นมาน า้มนัขาดแคลนจะต้องเพิ่ม ส ารอง ปัจจบุนัส ารองแตน่ า้มนัส าเร็จรูป ซึง่ก็เก็บไว้ตามถงัตา่งๆ ซึง่

มีส ารองใต้ดินอกีมาก ซึง่ผมคิดวา่มีถ้ามีการควบคมุทีด่ี เราก็อาจจะมองได้วา่นีก็้เป็นส ารอง 

คุณไกรฤทธ์ิ : เร่ืองของส ารองน า้มนัท่ีเราพดูอยูต่ลอดเวลา ส ารองนีเ้ป็นผลติภณัฑ์ซึง่ทางกรมทะเบียนการค้าเก่าดแูล 

อ. เทียนไชย : จะมีส ารองไว้อตัรา 3% 5% 

คุณไกรฤทธ์ิ : ไปมองภาพตรงนัน้ ที่จริงแล้วพึง่ใสเ่ข้าไปเพิม่ ตอนที่ไปประชมุกนัท่ีกระทรวงพลงังาน ส ารองน า้มนัไมใ่ช่แคน่ัน้ 

เพราะวา่สมัปทาน ณ ขณะที่เราผลติน า้มนั 150,000 บาร์เรล ซึง่ประมาณ 10% ของปริมาณการใช้ของ

ประเทศ ส ารองจะต้องเพิ่มในสว่นส ารองน า้มนัดิบ 



อ. เทียนไชย : ที่อยูใ่ต้ดิน ท่ีรู้แล้ววา่มี 

คุณไกรฤทธ์ิ : คือ จะให้ขนานข้อมลูที่เทา่กนัของผลติภณัฑ์ เราต้องดทูี่เขาผลติขึน้มา ส ารองก็จะดวูา่ ก่ีวนัเขาผลติได้เทา่ไหร่ 

ใช้ลกัษณะแบบเดียวกนัเข้าใจวา่ 6 วนั ที่จะเทยีบเคยีงกนั เราผลติได้วนัละ 150,000 บาร์เรล จะให้เพยีงพอ

ตอ่การใช้ของประเทศก่ีวนั เราก็ใช้หลกัการค านวณแบบเดยีวกนัคอื ถ้าไมไ่ด้เอาส ารองที่อยูใ่นแหลง่ เราเอาการ

ผลติมาเป็นส ารอง การผลติของน า้มนัดิบเขาไปเก็บในเรือกกัเก็บซึง่อยูก่ลางทะเล แล้วที่อยู่ platform ก็เอา

ตรงนีเ้ข้ามาผนวกกบัท่ีกรมธุรกิจพลงังานเขาจดัไว้ ตวัส ารองในแหลง่อีกเร่ืองหนึง่ซึง่ก็เป็นตวัเลขของกรม

เชือ้เพลงิฯ เสนอตอ่ทางกระทรวงฯ แล้วในปีนีเ้รามองในรูปของการพยายามรักษาระดบัการผลติในประเทศไว้วา่

เราจะท า ตวัชีว้ดัในรูปของ R-P Ratio อตัราส ารองตอ่การผลติ เราพยายามที่จะรักษาไว้ หมายความวา่ใน

แตล่ะปีเราจะผลติในระดบันีไ้ปได้อีกก่ีปี สมมติผลติไปเราก าหนดได้ R-P Ratio จะไมต่ า่กวา่ 10 ปี ส ารอง

ต้องหาเพิ่มต้องพยายามผลกัดนัให้มีการส ารวจเพิ่มมากขึน้ พยายามผลกัดนัผู้ รับสมัปทานทีเ่ขาพบแล้ว แตย่งั

เป็นการส ารวจที่ยงัมคีวามไมแ่นน่อนสงูให้เปลีย่นเป็นความแนน่อนสงู ท าตรงนีซ้ึง่จะแตกตา่งจากตวัเลขของ

กรมธุรกิจพลงังาน เราพึง่ใช้งบประมาณปีนีเ้ป็นปีแรก 

อ. เทียนไชย : เร่ืองสว่นผลติกบัการพฒันาเพื่อจะส ารวจเป็นสว่นของผู้ รับสมัปทานที่เขาจะท า เราก็จะต้องขอความร่วมมือให้

เขาเร่งรัดการผลติ หรือส ารอง 

คุณไกรฤทธ์ิ : คือ ทกุๆ ปี ตามปีปฏิทินเราจะให้ทกุบริษัทท่ีเป็นบริษัทใหญ่ๆ ที่มีผลตอ่การพฒันาการผลติของประเทศเป็น

อยา่งมากเสนอแผนการผลติตอ่เรา ที่เขาวางแผนจะท าภายในปีหน้า และบวกอีก 4 ปี คือ แผน 5 ปี ทกุปี

จะต้องท ามา แล้วเราเอาพวกนีม้าผนวกกนัหมด เพื่อจะท าแผนสง่ไปวางแผนอีกทใีห้ สนพ. 

อ. เทียนไชย : ในแง่ของผู้ผลติและผู้ รับสมัปทานได้มีข้อ สงัเกต ข้อร้องเรียนวา่ระบบปิโตรเลยีม ภาษีเงินได้ของเราไมท่นัสมยั

ยงัมจีดุบกพร่องควรจะปรับปรุงในแง่ใดบ้าง 

คุณไกรฤทธ์ิ : เรามองอยูห่ลายประเด็นมี land regime กบั fiscal regime เร่ือง land ก่อน หมายถึง เง่ือนไขตา่งๆ 

ในการขอสมัปทาน ที่เห็นอยูใ่นขณะนีแ้ละเราก็เจอเอง ทางผู้ ร่วมงานก็ขอมาด้วย บางพืน้ท่ีเราเปิดสมัปทานไป

แล้วก็มีการคืนพืน้ท่ีมาเป็นระยะๆ อาจมีการส ารวจพบแหลง่ในพืน้ท่ีที่เลยออกมาจากพืน้ท่ีสมัปทานก็ท าอะไร

ไมไ่ด้ เช่น ยโูนแคล เจอแหลง่ก๊าซฯ เป็นพืน้ท่ียื่นออกมาข้างนอก ก็ไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ีทีเ่ขาได้รับสมัปทาน เขาจะ

ผลติก็ไมไ่ด้เพราะพืน้ท่ีคืนไปแล้ว จะท าการส ารวจ ท าการผลติไมไ่ด้ เราก าหนดพืน้ท่ีเป็นบลอ็กใหญ่เลย เขา

บอกไมอ่ยากได้บลอ็คใหญ่เพราะเขาต้องเสนอขอเป็นพืน้ท่ีใหม ่เอกชนต้องการให้ผนวกกบัของเดมิ ซึง่กฎหมาย

เก่าท าไมไ่ด้ก็เป็นข้อจ ากดัอยูอ่นัหนึง่ เป็นเร่ืองใหญ่ที่สดุ 

อ. เทียนไชย : หมายความวา่ เราจะเพิ่มความยดืหยุ่นให้เขาในการเอาพืน้ท่ีทีค่ืนมาแล้วจะเอากลบัไปใหม ่

คุณไกรฤทธ์ิ : จะเข้าไปผนวกกบัแหลง่เกา่ได้ใหม่ เพราะวา่ตามหลกักฎหมายของเราให้สมัปทานที่ละ บลอ็ค และก็เร่ิมนบัใหม่ 

เร่ิมนบัใหมต้่องมีการเสนอข้อผกูพนั เสนองาน ต้องมีการคืนพืน้ท่ี ต้องไปเข้าระบบขอพืน้ท่ีใหมเ่ลย จริงๆ แล้ว

ต้องการให้ผนวกกบัของเดมิซึง่ตรงนีข้้อกฎหมายปัจจบุนัไมส่ามารถที่จะท า ได้ อีกประการหนึง่ในเร่ืองของแหลง่

อา่วไทย แหลง่ก๊าซฯ บางแหลง่ หรือแหลง่น า้มนัมนัคร่อม 2-3 สมัปทาน ก็มีปัญหาวา่ใครเป็น เจ้าของ อยากที่

จะหาอะไรท่ีชดัเจนมาก าหนดเชน่เป็นบลอ็คเดยีวได้ไหม ต้อวางกฎเกณฑ์ให้ชดัเจน ให้ทกุรายอยากที่จะเข้าไป

ร่วมกนัท า เป็นอีกเร่ืองหนึง่ที่ได้รับการร้องเรียน ตรงทีว่า่เขาเจอเยอะมาก สามารถผลติได้ 70,000 บาร์เรล 



แตเ่ขาผลติไมไ่ด้ ถ้าเขาผลติเขาจะเสยีผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษสงูมาก เขาจะต้องชะลอการผลติของแหลง่

หนึง่ไปอีก 2-3 ปี หรือ 4-5 ปี เพื่อให้เขาได้ cash flow ที่ดีที่สดุตอ่การผลติ เขาพยายามที่จะมาแสดงให้

เราด ูถ้าเขาสามารถทีจ่ะลดผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ที่ต้องจ่ายจะมีประโยชน์ทัง้ตอ่เราและผู้ลงทนุ เขาท า 

Net Present Value ออกมาสงูกวา่ทัง้รัฐและทัง้บริษัท ถ้าสามารถเร่งการผลติก็อยูใ่นการพิจารณา 

อ. เทียนไชย : มีความเป็นไปได้ไหมที่จะไปปรับลด 

คุณไกรฤทธ์ิ : คอ่นข้างเหน่ือย เราต้องท าการบ้านหนอ่ย และให้มัน่ใจวา่รัฐไมเ่สยีประโยชน์ แตพ่อลดผลประโยชน์ตอบแทน

พิเศษลงไป เม็ดเงินมนัหายไป 

อ. เทียนไชย : แตไ่มแ่นใ่จวา่การผลติจะขึน้มาชดเชยได้หรือ เปลา่ แตเ่ขาก็ต้องมข้ีอผกูพนั มีการเซ็นสญัญา มกีารรับประกนั 

แตก็่เป็นไปได้ที่จะรับเง่ือนไขเขามาพิจารณา 

คุณไกรฤทธ์ิ : รับเง่ือนไขเขามาพิจารณาเพราะเขาเห็นวา่สามารถท าได้ และถกูกวา่จริง 

อ. เทียนไชย : และรัฐก็ร่างได้ในท่ีสดุก็มากกวา่ ถ้าเขาผลติได้จริง 

คุณไกรฤทธ์ิ : สิง่ที่ผมกลวั ถ้ารัฐบอกวา่จะท าอยา่งไรท่ีเขาจะผลติและได้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษด้วย เพราะรัฐจะได้สงู 

และก็มีการตอ่รองกนั 

อ. เทียนไชย : ทัง้หมดขึน้อยูก่บัราคาน า้มนั ถ้าราคาต ่าก็พดูยาก ถ้าราคาน า้มนัสงูจะพดูง่าย เก่ียวกนัไหมเร่ืองการผลติตา่งๆ 

คุณไกรฤทธ์ิ : เก่ียว 

อ. เทียนไชย : มีอีกเร่ืองหนึง่ที่เข้าใจวา่มคีนพดูเอาไว้ คือระยะเวลาทีใ่ห้เขาผลติ สทิธิในการผลติยาวไปหรือเปลา่ ที่รับสมัปทาน

แล้ว และเลกิผลติไปแล้ว 

คุณไกรฤทธ์ิ : ถ้าเทยีบกบัประเทศอื่นแล้วจะปกติ จะสัน้กวา่ด้วยซ า้ไป Thailand one เราให้ระยะเวลาส ารวจ 12 ปีคือ 

3+5+4 แล้วผลติอีก 30 + 10 รวมเป็น 52 ปี 

อ. เทียนไชย : ประเด็นคือ ยาวไปหรือเปลา่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ยาวไป เราก็เลยแก้ไขในปี 2532 เดีย๋วนีเ้วลาส ารวจเป็น 9 ปี คือ 3+3+3 และระยะเวลาผลติ 20+10 

ลดลงจาก 52 ปี เหลอื 39 ปี แล้วนอกจากนัน้ 20+10 ส าหรับ 10 จะต้องมาเจรจากนัให้ชดัเจนในเร่ือง

ผลประโยชน์ใหม ่รัฐมีสทิธิไมใ่ห้ได้ แต ่30+10 รัฐจะต้องให้แตจ่ะต้องเจรจาผลประโยชน์ใหมเ่หมือนกนั 

อ. เทียนไชย : เป็นสากลแล้วใช่ไหมหรือวา่ดกีวา่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ดีกวา่ ถ้าเทียบกบัมาเลเซยี พืน้ท่ี TGM ที่ทอ่ก๊าซฯ จะลาดมา อนันัน้ 35 ปี ก็เป็น ระยะเวลาส ารวจ 5 + 

ตลาด 5 + พฒันา 5 + ผลติ 20 รวมเป็น 35 ปี ก็พอๆ กนั โครงการนอกจากนีเ้ป็นโครงการระยะยาวจะต้อง

ให้เวลาเขา 

อ. เทียนไชย : สมมติถ้าเราย้อนเวลาได้ เรามีข้อมลู ณ ปี 2514 หรือก่อนหน้านัน้ดีเทา่กบัวนันี ้หน้าตาของ Thailand 

one จะเป็นอยา่งไร คิดวา่อะไรเหมาะสมกบัประเทศไทย ในแง่ของ พระราชบญัญตัิปิโตรเลยีมเราจะเป็น

รูปแบบของสมัปทาน หรือ joint venture หรือเป็น production sharing หรือเป็นอยา่งไร 



คุณไกรฤทธ์ิ : ผมคิดวา่ระบบสมัปทานเป็นระบบท่ีดี ถ้าถามวา่ประเทศไทยศกัยภาพสงูหรือเปลา่ ไมใ่ช่ ถ้าเทียบกบัประเทศ

เพื่อนบ้านคนละเร่ืองเลย ของเรายงัไมต่ดิอนัดบัใดๆ ทัง้สิน้ เพียงแตเ่ราสามารถที่จะพฒันาขึน้มาใช้ทดแทนได้

บางสว่น แตถ้่าถามวา่เราผลติได้มากไหม ไมใ่ช่ เทียบกบัเวียดนามในอนาคตเราก็สู้ ไมไ่ด้ โอกาสทีเ่ขาจะเจอ

ก่อนคอ่นข้างจะสงู 

อ. เทียนไชย : สิง่ที่คิดเอาไว้ในอดีตเป็นสิง่ที่ยงัถกูอยู ่

คุณไกรฤทธ์ิ : ถ้าย้อนอดีตผมคดิวา่ควรท่ีจะปรับปรุงอะไรไหม เร่ืองของการเข้าไปมีสว่นร่วมของบริษัทไทย หรือบริษัทของรัฐ

อยา่ง ปตท. ควรจะมีมากขึน้ เราสามารถใช้ระบบสมัปทาน ซึง่เป็นระบบที่จงูใจอยูแ่ล้ว ผนวกกบัการเข้าไปร่วม

โดยบริษัทของรัฐ เข้าไปแคน่ัน้นา่จะเพียงพอ ซึง่ไมแ่ตกตา่งจาก production sharing 

อ. เทียนไชย : ก็ยงัเป็นสมัปทานอยู ่คดิวา่อนันีเ้หมาะสมที่สดุในประเทศไทย 

คุณไกรฤทธ์ิ : Modified concession นา่จะท าได้ เพียงอาจจะต้องมาดหูลกัอตัราการแบง่ปันผลประโยชน์ ในเร่ือง

ของภาษี ในเร่ืองของคา่ภาคหลวงให้เหมาะสม ซึง่ตรงนีไ้มย่าก ผมถามวา่ปกติแล้วใครอยากที่จะลงทนุท า เขาก็

อยากทีจ่ะด าเนินงานเอง หลายๆ ประเทศเราอาจจะเห็นวา่มาเลเซียประสบความส าเร็จ อินโดนีเซยีประสบ

ความส าเร็จหรือเปลา่ ใช้ระบบเดยีวกนั คือ production sharing ระบบเขาก็ไมไ่ด้วิเศษอะไร ณ ขณะนี ้

อินโดนีเซีย กลบัใช้ระบบสมัปทาน 

อ. เทียนไชย : นีเ้ป็นเร่ืองที่คนถามมากวา่ท าไมมาเลเซีย น า้มนัถึงถกูกวา่ประเทศไทย ดีเซลขายลติรละ 6 บาท แล้วก็ท าได้

ตลอดเวลา น า้มนัในโลกเขาขายได้สงูถึงไหน มาเลเซยีก็ยงัขาย 6 บาท คนก็บอกวา่รัฐบาลมาเลเซยีเป็นเจ้าของ

บอ่น า้มนัหรือมีสว่นเป็นเจ้าของบอ่ น า้มนั เพราะฉะนัน้ รัฐบาลมาเลเซียก็สามารถเอาน า้มนัท่ีเขาเป็นเจ้าของเอง

ขึน้มาและสามารถผลติใน ราคาที่ให้การอดุหนนุท าให้ประชาชนเขาได้ใช้ดีเซลได้ในราคาทีถ่กู นัน้เป็นสว่นดีที่

คนเขาพดูวา่การเป็นเจ้าของบอ่น า้มนัก็เลยกลบัมาสะท้อนท่ี ประเทศไทย นีเ้ป็นเร่ืองท่ีคณุไกรฤทธ์ิเคยได้ยินไหม

ถกูโจมตวีา่น า้มนัก็ต้องซือ้เขามา ถึงแม้จะเป็นน า้มนัของคนไทยอยูใ่นอา่วไทย แล้วไปซือ้ของเราเองในราคาแพง

ในราคาตลาดโลก ในขณะท่ีมาเลเซียเขาเป็นเจ้าของเองเขาซือ้ในราคาถกู เขาไมไ่ด้ซือ้ เขาเป็นเจ้าของเอง 

รัฐบาลก็เลยป๊ัมขึน้มาขายในราคาไมค่ิดภาษีให้ประชาชนได้ในราคาถกู 

คุณไกรฤทธ์ิ : คงไมใ่ช่ เขาจะมีการอดุหนนุให้บางสว่น ถ้าถามปริมาณที่เขาเองมาใช้ในลกัษณะทีม่ีการ อดุหนนุเทียบกบั

ปริมาณการผลติทัง้หมด เขาเป็นประเทศสง่ออก เขาสามารถท าได้ 

อ. เทียนไชย : ไมใ่ช่เพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของบางสว่น 

คุณไกรฤทธ์ิ : มนัมีอยูบ้่างในบางสว่น แตถ้่าถามวา่เขาอยากท าอยา่งนัน้หรือเปลา่ ถึงแม้ของเราเอง คา่ภาคหลวงของเราก็

สามารถเก็บได้ เก็บเป็นน า้มนัสว่นนัน้จะมาลดเทา่ไหร่ก็ได้ มนัก็ไมแ่ตกตา่ง หลายทา่นก็บอกวา่ตอนนีเ้ราต้อง

เปลีย่นเป็น production sharing ราคาก๊าซฯ จะได้ถกูลงจะได้คมุราคาได้ ผมยงัสงสยัเลยวา่จะเป็นไป

ได้อยา่งไร ที่มาเลเซียราคาก๊าซฯ ต ่า แตเ่วลาทีเ่ขาสง่ออกไปขายในตา่งประเทศก็ราคาสงูกวา่ประเทศไทยทัง้นัน้ 

อ. เทียนไชย : ถ้ายงัใช้ในประเทศมาเลเซีย เขาคมุราคาได้ดี ทัง้ก๊าซฯ ก็ขายได้ถกู เบนซินเขาขายได้แพง น า้มนัดเีซลเขาก็ขาย

ได้ถกู เป็นน า้มนัเศรษฐกิจใช้ในอตุสาหกรรม เขาท าอยา่งไรถึงได้ถกูกวา่เราได้มาก แล้วก็สร้างปัญหาให้เรา

พอสมควร 



คุณไกรฤทธ์ิ : ส ารองของเขาจะมากคอืยงัเทียบกนัไมไ่ด้ 

อ. เทียนไชย : แหลง่ทรัพยากรในอา่วไทยของเราหรือแม้แตบ่นบกจะใช้ได้นานไหม ในข้อมลูที่เรารู้ทัง้ก๊าซธรรมชาติ และน า้มนั 

คุณไกรฤทธ์ิ : ก๊าซฯ ยงัใช้ได้อีกนาน 20-30 ปี ขึน้ไปแนน่อน 

อ. เทียนไชย : ผมดขู้อมลูยงัไมค่อ่ยเข้าใจ ถ้ามองในอดตีเคยเอาข้อมลูในยคุต้นๆ มาด ูจะหมดภายใน 10 ปี 15 ปี อีก 5 ปี

มาดก็ูจะหมดภายใน 15 ปี ระยะเวลาทีม่นัจะหมดมนัไมเ่คยสัน้ลง แตม่นัก็ไมไ่กลเทา่ไหร่ มนัก็ยดืไปเลย เพราะ

อะไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : เพราะมนัมีการส ารวจตอ่เน่ือง เมือ่ก่อนแหลง่สริิกิติ์ผลติมา 10 ปี หมดไป 150 ล้าน ยงัเหลอื 150 ล้าน ถาม

วา่เขาหลอกหรือเปลา่ เวลาที่จะส ารวจออกมาก็คือ ข้อมลูที่ได้จากการส ารวจทีเ่ราเจาะหลมุก่อนท่ีจะตีปริมาณ

ส ารอง ของแหลง่ลานกระบือ สริิกิติ์ออกมา มีอยูป่ระมาณ 6-7 หลมุ ข้อมลูของแหลง่ แล้วดขูอบเขต โครงสร้าง 

มนัใหญ่ขนาดไหน ดแูตล่ะหลมุทีม่ีปิโตรเลยีม มีน า้มนัดิบ มคีวามหนาเทา่ไหร่ มีอตัราการผลติเทา่ไหร่ เขาก็เอา

ข้อมลูตรงนีไ้ปค านวณ ค านวณจากโครงสร้างทัง้หมด ความหนา อตัราที่ไหลออกมา ควรท่ีจะมีเทา่นี ้แล้วมนั

เป็นไปตามหลกัวิชา หลงัจากเร่ิมลงทนุท าการพฒันาก็ต้องมีการเจาะเพิ่ม เจาะเพิ่มข้อมลูก็มากขึน้ ลกึลงไปก็ยงั

มีอีก พิสจูน์กนัขึน้มา และสามารถผลติตอ่เนื่องกนัได้ มนัเป็นเร่ืองปกติของการส ารวจของการพฒันาแหลง่

ปิโตรเลยีม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศเราถ้าจะเทยีบกบัตะวนัออกกลางไมไ่ด้ ของเขาเจาะหลมุหนึง่ 20,000 

บาร์เรล 50,000 บาร์เรล ของเราหลมุหนึง่ 200 บาร์เรล 20 บาร์เรล มนัเทียบกนัไมไ่ด้เลย และต้นทนุสงู

กวา่มาก แตต้่องให้เครดิตบริษัทน า้มนันิดหนึง่เพราะเขาพฒันาเทคโนโลยีในอา่วไทยมาก ยโูนแคลกบัโทเทลเขา

มาเจอ ตอนที่เขาส ารวจดคูร่ึงแรกของเอราวณั 1.5 ล้านล้าน วาง platform ตอนแรก 5 platform เอง 

ทัง้โครงการ 20 ปี วา่จะขายก๊าซฯ วนัละ 250 ล้านลกูบาศก์ฟตุ ปรากฏเอาเข้าจริง เดี๋ยวนีเ้ป็นพนัหลมุ 

กระเปาะมนัไมไ่ด้ใหญ่โตเหมือนตะวนัออกกลาง เลก็นิดเดียวถ้าเทียบกบัประเทศอื่นๆ แล้ว เพราะฉะนัน้เขาต้อง

มีการพฒันาเทคโนโลยี จะท าอยา่งไรถ้าเกิดยงัใช้การเจาะเหมือนเดิม วธีิการแบบเดิมคา่เจาะหลมุละ 60 ล้าน 

80 ล้าน แทนที่จะเจาะ 10-60 หลมุ ต้องเจาะ 500-600 หลมุ เขาพยายามคดิเทคโนโลยีจากการเจาะที่

ใช้เวลาเกือบ 1 เดือนตอ่หลมุ เดีย๋วนีเ้จาะ 3 วนั 5 วนั 

อ. เทียนไชย : เป็นเทคโนโลยีที่คิดเฉพาะในอา่วไทย เรียนรู้จากเราหรืออยา่งไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : เรียนรู้จากเรา ยโูนแคลศกึษาและพฒันาจากอา่วไทยถือเป็นกรณีศกึษาของยโูนแคล คนของเขาท าด้านอื่น

จะต้องมาเรียนรู้ที่น่ีเพื่อลดต้นทนุคือ เจาะเร็ว หลมุเลก็ 

อ. เทียนไชย : นีถื้อเป็นข้อดี ท่ีถามวา่ประเทศไทยหลมุเลก็ ต้นทนุสงู ค าถามคือแล้วท าไมฝร่ังยงัสนใจ คือฝร่ังก็มสี ารองที่

ประเทศตา่งๆ มาก ท าไมประเทศไทยยงัอยูใ่นความสนใจ ทัง้ๆ ที่รู้อยูแ่ล้วา่หลมุหนึง่ก็แพง 

คุณไกรฤทธ์ิ : มีทัง้มาและก็ไป มนัขึน้อยูก่บัการวางกลยทุธ์ของแตล่ะบริษัท ของเราเคยมีบีพี โคโนโค พวกนีข้ายทิง้ไปหมด คือ

เขาคืนสมัปทาน ขายตอ่ เขามองแล้วธุรกิจเขาไมไ่ด้อยูต่รงนี ้เขาไปท่ีอื่น แตบ่างรายมาสร้างฐานการผลติตรงนี ้

อยา่งยโูนแคล ฐานการผลติตรงนีส้ าคญั เชฟลอนพึง่เข้ามา เขาพยายามที่จะใช้ประเทศไทย ไทยเป็นส านกังาน

ภมูิภาค ของเชฟลอน เอสโซม่ีอยูท่ี่น า้พองไมไ่ด้ท าอะไรตอ่แล้ว ไมล่งทนุแล้ว เขามีการด าเนินการในหลายๆ 

ประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้เขาเลอืกประเทศไทย 



อ. เทียนไชย : ความจริง เอสโซ ่ท่ีน า้พอง ถ้าลงทนุเพิ่มอาจจะเจออีก แตปั่จจบุนัไมท่ าก็เลยหมดแล้ว 

คุณไกรฤทธ์ิ : พวกนีเ้ป็นบริษัทยกัษ์ใหญ่ น า้พองผลติวนัละ 50-60 ล้านลกูบาศก์ฟตุ สู้คนอื่นไมไ่ด้ 

อ. เทียนไชย : ผมถึงสงสยัวา่บริษัทพวกนีเ้ขาแขง่กนัเองในเครือเขา เขาก็ลงทนุอะไรท่ีผลตอบแทนดี ผมก็มองเมืองไทย 

โครงสร้างแบบนีย้งัมคีนมาลงทนุ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ขึน้อยูก่บันโยบายและกลยทุธ์ของบริษัทด้วย เชลล์เมื่อก่อนมีอยูช่ว่งหนึง่จะขายทิง้ เขาไปวเิคราะห์อยูท่ี่กรุงเฮก 

หรือที่องักฤษไมรู้่นะคือวา่เมืองไทยไมไ่หวแล้ว พวกนีจ้ะมองวา่ ถ้าเป็นก าไรสะสมไปแล้ว ไมไ่ด้อะไร ไมเ่ข้าขา่ย 

เขาก็ไมเ่อา 

อ. เทียนไชย : พวกนีเ้หมือนกนัเขาถงึถอนตวั เขาไปเอาภมูิภาคอื่นที่ได้ผลตอบแทนสงูกวา่เพราะเงินเขาจ ากดั เขาก็จดัสรรไป 

คุณไกรฤทธ์ิ : สกัระยะหนึง่บริษัทยกัษ์ใหญ่จะหายไป บริษัทเลก็กวา่จะเข้ามาแทน พวกนี่สามารถจะ ด าเนินการด้วยต้นทนุท่ี

ต ่ากวา่ เปลีย่นไปเลย จากยกัษ์ลงมาเหลอืเลก็ๆ 

อ. เทียนไชย : ถ้ามองอยา่งนีป้ระเทศไทยในฐานะประเทศเราเองก็ต้องแขง่เหมือนกนั โดยเฉพาะดงึ เงินทนุเข้ามา เราก็ต้องแขง่ 

เราอยูเ่ฉยๆ ไมไ่ด้เหมือนกนั ในฐานะภาครัฐก็คิดเหมือนกนัวา่ท าอยา่งไรถงึดงึดดูให้เขามาลงทนุซึง่สะท้อน

กลบัมาในเร่ือง Thailand one, two, three 

คุณไกรฤทธ์ิ : ประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสมัปทาน เราเปิดมา 17 ครัง้ที่ผา่นมา เปิดครัง้หนึง่ประมาณ 2-3 เดือน ก็ให้มาขอ

กนัที คดัเลอืกได้แล้วก็เปิดใหม ่เป็นอยา่งนีท้กุๆ ปี แตค่รัง้ที่ 18 เราเปิดตัง้แตก่รกฎาคม 2543 ประกาศเชิญ

ชวนครัง้นีม้ีอาย ุ3 ปี เพื่อให้มาขอทกุวนัท่ี 15 ของเดือน ถ้าเกิดใครพร้อมที่จะลงทนุมาลงได้เลย คือเรามี

ประสบการณ์ เราก าหนดเวลาไว้ ท่ีจริงแล้วเราท าเสร็จเราถงึประกาศ บางชว่งไมไ่ด้อยูใ่นการพิจารณา FE ของ

บริษัทพึง่ผา่นการพิจารณาไปบ้าง ก็เลยอดไป บอกวา่รออีก 3 เดือนคอ่ยปิด เลยปลอ่ยยาวเลย ทกุวนัท่ี 15 

ของเดือนมาขอได้ ทีจ่ริงแล้วนา่ทีจ่ะได้ผล เราออกสมัปทานช้าไปนิด ยื่นขอสมัปทานครัง้ที่ 18 มีคนขอยื่นครัง้

แรกคือเดือนถดัไปของการประกาศเชิญชวน ขอมา 7 แปลง พอดีช่วงพิจารณามีการเปลีย่นรัฐบาลบ้างก็ใช้เวลา

พอสมควร ตอนนีก้ าลงัอนมุตัิ 

อ. เทียนไชย : นีเ้ป็นสญัญาณบง่บอกอะไรไหม ที่เราเปิดนานอยา่งนีแ้ล้วมีจ านวนคนมาขอเทา่นีม้นัเป็นสญัญาณบง่บอกได้วา่

ศกัยภาพของบ้านเรามนัเร่ิมน้อยแล้ว คนเร่ิมสนใจน้อยหรือเปลา่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ที่จริงแล้วควรจะบอกได้ ถ้ามีการยื่นขอกนัปกติ สมมติวา่เราประกาศมาแล้วเดือนนีม้คีนยื่นขอ 2 เดือนก็ให้

สมัปทาน แปลงใครที่ขอแล้วไมไ่ด้ก็ไปยื่นขอใหม ่แล้วก็มกีารชกัชวนกนัตอ่เนื่องเป็นล าดบัมาเลย มนันา่จะดี 

แล้วนา่จะบอกได้วา่เชิญอยา่งไรก็ยงัไมม่า จะบอกได้วา่ศกัยภาพเราแยแ่ล้ว แตม่นัไมเ่ป็นล าดบัมาอยา่งนัน้ ก็

เลยไมแ่นใ่จวา่เป็นเพราะศกัยภาพท่ีแท้จริงหรือเปลา่ ผมจดัสมัมนาครบรอบ 30 ปี กรมทรัพยากรธรณีผมวา่

หลายคนยงัสนใจ ในหลายบริเวณที่คนอยากลงทนุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพืน้ท่ีไทย- กมัพชูา มีศกัยภาพคอ่นข้างสงู 

อ. เทียนไชย : แล้วเวยีดนาม 

คุณไกรฤทธ์ิ : เวียดนามหมดปัญหาไปแล้ว ตอนแรกเป็นพืน้ท่ีที่ซบัซ้อนอยู ่ตอนนีต้กลงกนัไปแล้ว แบง่เขตเลย ซึง่ตรงนีเ้ป็น

แหลง่ใหญ่ของ ปตท.สผ. เราได้มา 



อ. เทียนไชย : แตท่ัง้หมดแล้วถ้าเราพฒันาขึน้มา คนใช้คือ คนไทย 

คุณไกรฤทธ์ิ : คือเราเป็นตลาดแนน่อน ไมใ่ชเ่ป็นตลาดใช้อยา่งเดียว ผมวา่พวกสง่ก าลงับ ารุง ฐานท่ีตัง้ ถ้าดอูยา่งนีแ้ล้วภาพ

ก๊าซฯ ก็ยงัอกียาวอยูเ่หมือนกนั เพราะนีย้งัไมร่วมเขมร เวียดนาม 

อ. เทียนไชย : ถ้ามเีอกสารอะไรท่ีสามารถให้ได้ที่ประกาศไว้วา่เรามีไว้เทา่ไหร่ ท่ีเปิดเผยได้ ไมท่ราบวา่มเีอกสารทีไ่มเ่ป็น

ความลบัของทางราชการ ประวตัคิวามเป็นมาเป็นไปตัง้แตส่มยัรัฐมนตรี พจน์ จะเป็นประโยชน์ คือทัง้หมดเราจะ

ท าเป็นรายงานแล้วเอาไว้ห้องสมดุ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ผมคิดที่จะท าเป็นสือ่การสอน ตอนนัน้ท าอยูเ่ร่ืองหนึง่คือการส ารวจ เพื่อให้กรมสามญัท าทัง้คูม่ือครู ทัง้ CD-

ROM ท าให้เป็นตลกๆ ท าเป็นค าถาม-ค าตอบ 

อ. เทียนไชย : จะขอถามถงึทรัพยากรอยา่งอื่น พลงังานนอกเหนือจากก๊าซฯ น า้มนั ภายในประเทศ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ถ่านหินถ้าเป็นงานกองเชือ้เพลงิเก่าของกรม ทรัพยากรธรณี เราท าทางด้านการส ารวจด้วย โดยเชิญชวนผู้มา

ลงทนุมาส ารวจแร่เพื่อขออาชญาบตัรท าการผลติตอ่ไป ตอนนีง้านของเราเสร็จหมดแล้ว ในเร่ืองของศกัยภาพ

ควรจะมีอยูท่ี่ไหนบ้าง ปริมาณเทา่ไหร่ เสร็จแล้ว ตอนนีเ้ร่ืองไปอยูท่ี่กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการแร่ 

กระทรวงอตุสาหกรรมเขาก็จะไปด าเนินการตอ่ในเร่ืองที่จะหาผู้มาขออาชญาบตัรมา ส ารวจหาผู้ทีจ่ะไปท า

เหมืองในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

อ. เทียนไชย : มีเอกสารเผยแพร่หรือเปลา่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : มี ช่วงที่ก าลงัจะมกีารจดัตัง้กระทรวงพลงังานขึน้มา ต้องมาทัง้หมดครบวงจร ทัง้ปิโตรเลยีมและถา่นหิน ปรากฏ

วา่ปิโตรเลยีมมาครบ แตถ่า่นหินมาแตก่ารส ารวจอยา่งเดยีว 

อ. เทียนไชย : ท าไมเป็นอยา่งนัน้ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ขัน้ตอนท าเหมืองอยูภ่ายใต้กฎหมายแร่ เขาก็เลยต้องแยกกนั กฎหมายแร่กระทรวง อตุสาหกรรมเป็นผู้ดแูล 

กระทรวงพลงังานดแูลสว่นของถา่นหินเฉพาะการส ารวจ ที่เหลอืก็ยงัอยูท่ีเ่ดิม คือ กระทรวงอตุสาหกรรม ที่นีเ้ลย

เบนเข็มนดิหนึง่ การส ารวจเพื่อการหาศกัยภาพการหาปริมาณถา่นหินส ารองวา่มีขนาดไหนเราท าเสร็จแล้ว สง่

ให้เขาด าเนินการตอ่ไปตามพระราชบญัญตัแิร่ ในเร่ืองของถา่นหินเราเบนไปท าเร่ืองการหาก๊าซจากชัน้ถ่านหิน

มาใช้ประโยชน์เพราะเป็นก๊าซมเีทนอยา่งเดียว ซึง่หลายๆ ประเทศน ามาใช้อยา่งประเทศอินเดีย จีน ในอเมริกา

เองก็มีการส ารวจหลายๆ แหง่เหมือนกนั ของเราก็มแีหลง่ถา่นหินซึง่มคีวามเก่าแก่พอที่จะผลติได้ ก็ก าลงัส ารวจ

อยูใ่นโครงการ มีบริษัทผู้ รับสมัปทานมายื่นขอท าด้วย โดยก าลงัจะออกสมัปทานใหม ่

อ. เทียนไชย : โอกาสเจอมีไหม 

คุณไกรฤทธ์ิ : มนัก็มี ขึน้อยูว่า่เราไมท่ราบวา่จะผลติหรือเปลา่ โอกาสทางธรณีวทิยา กรมของเรามองวา่มีทางเป็นไปได้สงู อาจ

เป็นทรัพยากรอกีอยา่งหนึง่ทีเ่ราสามารถน ามาใช้ได้ แล้วก็ไมส่ร้างปัญหามลภาวะเพราะวา่เอามาเฉพาะก๊าซ

อยา่งเดยีว 

อ. เทียนไชย : คงจะเหมือนกบัอา่วไทยทีเ่อาก๊าซขึน้มาใช้ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ปริมาณคงจะไมส่งูขนาดนัน้ แล้วก็เป็นก๊าซมเีทนอยา่งเดียวเป็นก๊าซแห้ง 



อ. เทียนไชย : ศกัยภาพของประเทศไทย นอกจากน า้มนั ก๊าซฯ และถ่านหินแล้วยงัมเีชือ้เพลงิอื่นอีกไหม ที่ยงัไมไ่ด้น ามาใช้

อยา่งเตม็ที่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : มี ที่มีคนฟืน้ชีพขึน้มา คือเร่ืองของดินน า้มนัท่ีแมส่อด เป็นแหลง่ใหญ่ขึน้มาถงึข้างบนด้วยซ า้ไป มองเห็นชดัแล้วก็

ส ารองสงู 

อ. เทียนไชย : ดินน า้มนัก็เป็นแหลง่หนึง่ ท าไมถงึไมม่ีใครพูดถงึที่จะพฒันาขึน้มาใช้ เพราะอะไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : เมื่อก่อนหลงัจากที่เราส ารวจไปแล้วก็มีรัฐบาลเยอรมนัเข้ามาช่วย คือดินน า้มนั เทคโนโลยีตอนนัน้ต้องใช้วิธีการ

สกดัเอาน า้มนัมาแล้วก็เอากากไปท าปนูซีเมนต์ ปรากฏวา่คา่การลงทนุสงูเมื่อเทียบกบับาร์เรล คือต้นทนุสงูไป

ท าให้แขง่ขนักบัน า้มนัไมไ่ด้ก็เลยหยดุกนัไป พวกพลงังานทดแทนก็เป็นอยา่งนีท้ัง้หมด เมื่อถึงจดุหนึง่พอราคา

น า้มนัและก๊าซฯ ลง ท่ีฮือฮาก็หยดุ ถึงเวลาราคาขึน้ก็วิง่ 

อ.เทียนไชย : ดินน า้มนัตา่งกบั orimulsion อยา่งไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : มีคณุสมบตัคิล้ายๆ กนั แล้วก็เรามี tar sand ทางภาคเหนือ แตผ่มไมรู้่ปริมาณที่แนน่อน 

อ. เทียนไชย : เป็นแหลง่ที่ฝาง อนัท่ีจริงก็เป็นสว่นของน า้มนัดิบที่มนัหนกัซ้อนอยู่ คือถ้าราคานีเ้หมาะสมก็สามารถพฒันาได้ 

คุณไกรฤทธ์ิ : อนันีก็้เป็นอีกสว่นหนึง่ แตด่ินน า้มนัก็มีมาก แล้วก็สามารถที่จะน าขึน้มาได้ 

อ. เทียนไชย : ตอนนีม้ีปัญหาวา่กากไปทิง้ที่ไหน แตช่่วงนีผ้มได้ยินวา่มเีทคโนโลยีใหมท่ี่ท าได้ โดยไมต้่องน าขึน้มา เอาก๊าซ

ขึน้มา ถ้าเป็นในรูปนัน้ ในอนาคตก็สามารถที่จะเอาส ารองขึน้มาใช้ได้ พดูไปแล้วแหลง่ปิโตรเลยีมก็ยงัเป็นความ

มัน่ใจของนกัธรณีวิทยาของเรา อยา่งแหลง่ที่อีสานท่ียงัมีเคร่ืองหมายค าถามอกีเยอะแยะไปหมด 

อ. เทียนไชย : ยงัไมไ่ด้ส ารวจกนัจริงจงัหรืออยา่งไร หรือเป็นพืน้ท่ีที่กว้างใหญ่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : เพราะเป็นพืน้ท่ีกว้างใหญ่ แล้วก็มีลกัษณะเป็นดงเกลอือยา่งนัน้ ใต้ดงเกลอืนา่จะมีแหลง่เมื่อสกัประมาณ 10 

กวา่ปีที่แล้ว ผมจ าไมไ่ด้วา่ปีไหน เชลล์ โทเทล ยโูนแคล เข้ามาส ารวจ เพราะได้แนวคิดใหม ่เขาเรียกวา่ New 

Play เข้าไปดกูนั ก็คิดวา่มนันา่จะมีแหลง่ตรงนัน้ตรงนี ้เขาก็ระดมกนัใหญ่ นกัธรณีวิทยาก็จะได้แนวคิดออกมา

ตามนัน้ แล้วปรากฏวา่ไมเ่จอแตย่งัเป็นเคร่ืองหมายค าถามอยูว่า่มนัต้องมีที่ไหนสกัแหง่ 

อ. เทียนไชย : เห็นวา่ชัน้ใต้ดินลกึมากก็เป็นปัญหาอยา่งหนึง่ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ชัน้หินลกึแล้วก็มคีวามสลบัซบัซ้อนพอสมควร และมีความไม่เข้าใจวา่มนันา่จะอยูต่รงไหนซึง่ก็ยาก มนัมองไม่

เห็น อยูใ่ต้ดิน เพียงใช้หลกัวิทยาศาสตร์ผนวกศิลปศาสตร์ของนกัธรณีวิทยาแล้วคดิวา่อยูต่รงนัน้ตรงนี ้

อ. เทียนไชย : ยงัส ารวจไมไ่ด้เต็มที่ ส ารวจแคบ่างสว่นเทา่นัน้เอง 

คุณไกรฤทธ์ิ : ส ารวจแทบทัง้หมดตามทฤษฎีเทา่ที่มีอยูว่า่ควรจะเจาะตรงนัน้ตรงนี ้ถ้ามีสญัญาณขึน้มาลกัษณะอยา่งนี ้เจาะ

ไปตรงนีโ้อกาสที่จะเจอนา่จะมีแตม่นัไมเ่จอ ถึงจะต้องหาแนวคิด ใหมว่า่อยูต่รงไหน 

อ. เทียนไชย : ก็ยงัไมถ่ึงกบัทิง้ไป อาจจะมีความเป็นไปได้ แล้วสว่นของภาคอื่นๆ อยา่งภาคเหนือ ภาคกลาง ไมม่ีแล้วหรือ 



คุณไกรฤทธ์ิ : ก็ยงัมี พดูถึงภาคอีสานยงัไมจ่บ ภาคอีสานซึง่ยงัมีบริษัทท่ีเจาะเจอแหลง่ชัน้ก๊าซที่มคีวามดนัสงู แตป่รากฏวา่หา

ส ารองไมไ่ด้ เจาะแล้วเจออปุสรรคตลอด เจาะแล้วเจอ ความดนัสงูก็ยงัเป็นเคร่ืองหมายค าถามอยู ่มนันา่จะเป็น

แหลง่ที่ด ี

อ. เทียนไชย : สว่นในภาคอื่นๆ ภาคกลาง ภาคเหนือ ทางภาคเหนือรู้แล้ววา่มีแนน่อน 

คุณไกรฤทธ์ิ : แถบนีอ้ยูใ่นความดแูลของกรมการพลงังานทหาร เขาเคยเอาบริษัทมาส ารวจในพืน้ท่ีก็ไมพ่บอะไร แตผ่มวา่

อาจจะไมไ่ด้ดอูยา่งจริงจงั ก าลงัขยายพืน้ท่ีการส ารวจเพิ่มเติมในแหลง่ฝางแล้วก็พืน้ท่ีรอบๆ ของไทยเชลล์ โดย

เชลล์ขอสปัทานเพิ่ม แล้วก็แปซิฟิกไทเกอร์ ซึง่ผลติอยู ่200 กวา่บาร์เรล ก็ขอแปลงเพิม่ 2 แปลง ปตท.สผ. 

ปรากฏวา่เจาะหลมุใหม ่ก็เจอเป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ เข้าใจวา่ก าลงัจะมาขอสมัปทาน 

อ. เทียนไชย : ก็เป็นวา่อยูใ่นชัน้ขยายพืน้ท่ีส ารวจ แตโ่อกาสเจอแหลง่ใหญ่คงไมม่ี คงจะเจอบ้างแตค่งไมม่าก 

คุณไกรฤทธ์ิ : ถกูต้อง โดยมีบริเวณอา่วไทย พืน้ที่บริเวณแถบนีค้ิดวา่เชฟลอนได้สมัปทาน โอกาสที่จะพบสงู และอีกบริษัทหนึง่ 

สว่นบริเวณอนัดามนัมีบ้างแตน้่อย 

อ.เทียนไชย : บริเวณอนัดามนัน่ีไมม่เีลย เพราะอะไร 

คุณไกรฤทธ์ิ : มนัมี ไมใ่ช่ไมม่ี เจอในกรณีของก๊าซฯ ต้องเจอเยอะจริงๆ 

อ. เทียนไชย : เพราะทางพมา่เองก็เจอแตท่างใต้ลงมา ท าไมถงึไมม่ี 

คุณไกรฤทธ์ิ : ถ้าเจอมนัต้องเจอเยอะ ยิ่งไปเจอก๊าซฯ การสร้างทอ่ต้องลงทนุสงู ถ้าถามวา่จะแขง่ขนักบัอา่วไทยได้ไหม ก็คงจะ

สู้ไมไ่ด้ ถ้าไมเ่ยอะมากๆ 

อ. เทียนไชย : แตว่า่การส ารวจไมไ่ด้ท าถ่ีถ้วนเหมือนอา่วไทยหรือเปลา่ หรือไมเ่ก่ียวท าแล้วก็ยงัไมพ่บ 

คุณไกรฤทธ์ิ : ท าในระดบัหนึง่ คงจะยงัไมถ่ี่ถ้วน ท าในระดบันัน้ ถ้าเจอก็จะต้องเห็นแล้ว แตถ้่าเห็น ในระดบันีม้นัไปไมร่อด เขา

ก็หยดุลงทนุไปเยอะ ทัง้เอสโซ ่ยโูนแคล แล้วมีอีกหลายบริษัทท่ีเข้ามาลงทนุ แตก็่ไมเ่จออะไร 

อ. เทียนไชย : ที่สนใจจริงก็มีพวกเอกสาร ถ้ามีโอกาสขอเอกสารไปศกึษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัประวตัเิกา่ๆ ท านองนัน้ 

คุณไกรฤทธ์ิ : เคยเห็นหนงัสอืของคณุหญิงทองทิพย์หรือยงั ปิโตรเลยีมเมืองสยาม ซึง่เราก็มาท าเป็น ซีดี เป็นวีดีโอ ออกช่อง 9 

เป็นตอนๆ 

 

  

  

  

 


