
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
ฉบับวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 
จับสัญญาณร้อนสัมปทาน 2 แหล่งก๊าซ จุดเปลี่ยนชะตากรรมอุตสาหกรรมไทย 

 
หลังจากปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมน้อยใหญ่และประชาชนคนไทยท้ังประเทศต้องผิดหวังกับนโยบาย 

“ไม้หลักปักเลน” ของกระทรวงพลังงานต่อการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 กันมานาน ท้ายท่ีสุด
วันนี้กระทรวงพลังงานก็ “ดีเดย์” เปิดประมูล 2 แหล่งก๊าซใหญ่ในอ่าวไทย คือ “แหล่งเอราวัณ” และ “แหล่ง
บงกช” ท่ีจะหมดสัมปทานในระยะ 4–5 ปี ข้างหน้า (ปี 2565–2566) โดยเปิดให้เอกชนท่ีสนใจเข้ายื่นแบบฟอร์ม
แสดงความจ านง (ลงทะเบียน) เข้าร่วมส ารวจและผลิตไปเมื่อปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีบริษัทเอกชนถึง 
6 รายแสดงความจ านงเข้าร่วม ท้ังบริษัทเชฟรอนประเทศไทยเจ้าของสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณเดิม และบริษัท 
ปตท.สผ.เจ้าของแหล่งก๊าซบงกช รวมท้ังบริษัทน้ ามันยักษ์ใหญ่อย่างมูบาดาลาจากอาหรับ หรือโททาลจาก
ฝรั่งเศส แต่ยังไม่ทันเริ่มกระบวนการประมูล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ก็ออกมาทะลุกลาง
ปล้องแสดงความกังวลต่อการประมูลสัมปทานปิโตรเลียมครั้งนี้ว่าแม้กระทรวงพลังงานจะกาง “โรดแม็ป” จะ
เซ็นสัญญากับผู้ชนะประมูลในเดือน ก.พ.2562 แต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วต้องเจอ “อาถรรพณ์” จนต้องเลื่อนการ
ประมูลไปอีก 

อะไรคือปัจจัยท่ีท าให้ ส.อ.ท.แสดงความกังวลต่อการเปิดประมูล 2 แหล่งก๊าซท่ีว่ามี “สัญญาณใด” บ่ง
บอก และภาครัฐจะล้างอาถรรพณ์ท่ีว่านี้อย่างไร “ทีมเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์ “นายบวร วงศ์สินอุดม” รอง
ประธาน ส.อ.ท. และ “นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” รมว.พลังงาน ต่อประเด็นร้อนดังกล่าวดังนี้ : 
ส.อ.ท.หว่ัน “โรดแม็ป” เลื่อนอีก! 

เริ่มจาก นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ท่ีเปิดฉากกับ 
“ทีมเศรษฐกิจ” ว่า แม้จะมีบริษัทเอกชนสนใจถึง 6 รายเข้ายื่นแบบฟอร์มแสดงความจ านงเข้าร่วมประมูล 
ประกอบด้วยบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) , บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จ ากัด, 
บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม จ ากัด, บริษัท โททาล อีแอนด์พีไทยแลนด์ จ ากัด, กิจการร่วมค้าพลังงานสะอาด 
101 ร่วมกับบริษัทอัลจาเบอร์ กรุ๊ป และบริษัทโอเอ็มวี แอคเทียนวีเซลสคาฟท จ ากัด  แต่กระนั้นยังไม่เชื่อว่า
กรอบเวลาท่ีกระทรวงพลังงานก าหนดไว้ว่าจะสามารถคัดเลือกผู้ชนะการประมูลได้ในเดือน ธ.ค.นี้ และเซ็น
สัญญาในเดือน ก.พ.2562 จะเป็นไปได้ เพราะเชื่อว่าอาจมีการคัดค้านไปจนถึงการประท้วงจากผู้ท่ีไม่เห็นด้วย
อย่างแน่นอน 

“การประมูลควรเกิดขึ้นและส าเร็จไปตั้งแต่ 2 ปีก่อน แต่ก็เกิดความล่าช้ามาโดยตลอด แม้ภาครัฐจะ
ก าหนดขั้นตอนท่ีชัดเจนแต่ก็เลื่อนไปเลื่อนมา เพราะไม่ว่าจะออกแบบการประมูลรูปแบบใด ท้ังระบบสัมปทาน 
ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ระบบจ้างผลิต (SC) ก็มีท้ังคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึงไม่มีสิ่งใดยืนยันว่าจะได้ผู้
ชนะประมูล” 

เหตุผลนั้นรองประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ไม่อยากคาดการณ์ล่วงหน้าว่ายังคงมีขบวนการปลุกผี “บรรษัท
น้ ามันแห่งชาติ” เพื่อให้มาบริหารจัดการ 2 แหล่งขุมทรัพย์นี้อยู่ ซึ่งหากเป็นจริงจะขอคัดค้านถึงท่ีสุดเพราะไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะมีหน่วยงานนี้ 

“ปัจจุบันภาครัฐมี “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)” และ “คณะกรรมการบริหาร
พลังงาน (กบง.)” ท่ีก ากับดูแลนโยบายพลังงานของชาติอยู่แล้ว ท้ังยังมีส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) รวมท้ังยังมีบริษัท ปตท.จ ากัด 



(มหาชน) และ ปตท.สผ.ท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติอีกทอดหนึ่ง จึงถือว่าประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีก ากับดูแลตรวจสอบ
และคานอ านาจกันและกันอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีบรรษัทน้ ามันแห่งชาติแต่อย่างใด” 

 
ล้มประมูล...อีอีซีกระเทือน! 

“หากการประมูลไม่ประสบผลส าเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ จะท าให้ประเทศเสียโอกาสจากการเก็บ
ค่าภาคหลวง ท่ีส าคัญค่าไฟฟ้าก็อาจปรับเพิ่มขึ้นเพราะต้องมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) มาทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าซึ่งจะท าให้ต้นทุนไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 18 สตางค์ต่อหน่วย ด้วยปริมาณก๊าซจาก 2 
แหล่งผลิตมีปริมาณ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟุต) ต่อวันส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าถึง 10 แห่งท่ีมีก าลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวมกัน 12,000 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับ 50% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าท้ังประเทศ 

นอกจากนี้ หากไม่มีก๊าซป้อนเข้าโรงแยกก๊าซจะท าให้ไม่สามารถผลิตเม็ดพลาสติกท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ า
ท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบไปยังโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะ
อุตสาหกรรมส าคัญๆในอีอีซีก็คือปิโตรเคมีท่ีจะต่อยอดไปสู่ปิโตรเคมีขั้นสูง ท้ังยังจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยัง 
“เอสเอ็มอี” อีกกว่า 1,000 รายท่ีไม่มีวัตถุดิบในการผลิตจนอาจต้องน าเข้า ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน
ต่างประเทศได้ ท้ายท่ีสุดนักลงทุนอาจย้ายฐานหนีไปลงทุนในอินโดจีนแทน “ผมไม่ได้พูดเกินความเป็นจริง แต่
อยากให้ภาครัฐท าอย่างไรก็ได้ให้นักลงทุนมั่นใจว่าหากเข้ามาลงทุนแล้ว เขาจะไม่ขาดแคลน ท้ังไฟฟ้าและวัตถุดิบ
ในพื้นท่ี เพราะหากการประมูล 2 ขุมทรัพย์แห่งนี้ต้องล้มลงจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่า 
450,000 ล้านบาท” 
 
พลังงานยืนยัน “ไม่มีมวยล้ม” 

ขณะที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวกับ “ทีมเศรษฐกิจ” ว่า ข้อห่วงใยของภาคเอกชนข้างต้น
เป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่การเปิดประมูลสัมปทานรอบท่ี 21 ท่ียังคงไม่สามารถด าเนินการได้ แต่
กระทรวงพลังงานยืนยันว่า ขั้นตอนการประมูลจะเดินไปตามกรอบเวลาท่ี วางไว้ โดยหลังจากเอกชนได้
ลงทะเบียนแสดงความจ านงเข้าร่วมประมูลไปเมื่อวันท่ี 4 พ.ค.ท่ีผ่านมา จากนี้ไปกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) จะ
เปิดให้ยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นวันท่ี 15-16 พ.ค.นี้ และประกาศผลในวันท่ี 28 พ.ค.นี้ ผู้ผ่าน
คุณสมบัติเบ้ืองต้นจะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีแปลงส ารวจระหว่างวันท่ี 7 มิ.ย.-21 ก.ย.นี้ 

จากนั้นในวันท่ี 25 ก.ย.ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยื่นค าขอเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พร้อมเอกสารแสดง
คุณสมบัติท่ีก าหนด อาทิ แผนการด าเนินงาน งบลงทุน ข้อเสนอทางเทคนิค ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ โดยจะ
ประกาศผลผู้ท่ีชนะประมูลได้ภายในเดือน ธ.ค.เพื่อจะได้ลงนามในสัญญากับผู้ชนะประมูลในเดือน ก.พ.2562 
 



“ยอมรับว่าหากไม่สามารถจัดประมูลท้ัง 2 แหล่งได้ตามแผนท่ีวางไว้ จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศชนิดไม่สามารถจะย้อนกลับมาแก้ไขได้ ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงจัดท ากรอบเวลา เงื่อนไขการ
ประมูลต่างๆ จนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับ กพช.ได้และสามารถตอบสังคมได้อย่างชัดเจนว่า การประมูล
ครั้งนี้ด าเนินการบนพื้นฐานและหลักการท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ มีความเป็นธรรมและเป็นกลางอย่าง
แท้จริง!” 
 
ความ “ลงตัว” ระบบแบ่งปันผลผลิต 

รมว.พลังงาน ยังกล่าวกับ “ทีมเศรษฐกิจ” ด้วยว่าแม้การใช้รูปแบบใดในการประมูลจะมีท้ังคนเห็นด้วย
และคัดค้าน เพราะรูปแบบการประมูลท้ัง 3 รูปแบบ คือระบบสัมปทาน, แบ่งปันผลผลิต (PSC) และระบบจ้าง
บริการ (SC) ต่างมีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน แต่ระบบแบ่งปันผลผลิต PSC ท่ีกระทรวงเลือกใช้ในครั้งนี้ได้รับการ
ออกแบบให้เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบ -
เสียเปรียบ กล่าวคือภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการอนุมัติแผนงาน งบลงทุน ตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ ร่วมกับผู้
ได้รับสัญญา ท่ีส าคัญภาครัฐจะได้รับท้ังค่าภาคหลวงเป็นขั้นบันได 5-15% ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% และ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอื่นๆในอัตรา 0-75% ส่วนเงื่อนไขการประมูลท่ีก าหนดก าลังผลิตขั้นต่ า 10 ปีและ
การให้น้ าหนัก 65% กับการพิจารณาราคาก๊าซธรรมชาติท่ีไม่สูงเกินราคาปัจจุบันจะท าให้เกิดความมั่นคงด้าน
พลังงานและต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ า เป็นผลดีต่อประชาชน 
 
แผนส ารองหากเกิด “อุบัติเหตุ” 

อย่างไรก็ตาม หากเกิด “อุบัติเหตุ” จนการประมูลครั้งนี้ประสบความล้มเหลว กระทรวงพลังงานก็มี
ทางออกไว้แล้ว กล่าวคือจะเรียกผู้ประกอบการรายเดิมคือ ปตท.สผ.และเชฟรอนมาเจรจาให้ด าเนินโครงการ
ต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อปริมาณก๊าซจากท้ัง 2 แหล่งท่ีมีปริมาณการผลิตวันละ 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต้อง
สะดุดลง! 

นอกจากนี้ ยังจะให้ ปตท.เร่งก่อสร้างคลังส ารองแอลเอ็นจีแห่งที่ 2 เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคลังแอลเอ็นจีท่ี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ีสามารถรองรับปริมาณก๊าซได้ถึง 10 ล้านตัน ซึ่งคงเป็นทางเลือกสุดท้าย “ผมขอกา
รันตีว่า ไม่ว่าจะใช้แผน 1 หรือแผน 2 ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนให้อีอีซี หรือท าให้ค่าไฟฟ้าใน 
15 ปีข้างหน้าแพงขึ้นจากปัจจุบัน เพราะเงื่อนไขส าคัญของผู้ชนะการประมูลก็คือ ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีจะขายให้
ภาครฐัต้องไม่สูงเกิน 214 บาทต่อล้านบีทียูท่ีเป็นราคาท่ีผลิตได้จาก 2 แหล่งดังกล่าวในปัจจุบัน” 

ท้ังหมดถือเป็นการไขความกระจ่างของการประมูล 2 แหล่งก๊าซใหญ่ในอ่าวไทยท่ีทุกฝ่ายก าลังเฝ้าจับตา
อย่างไม่กะพริบว่าจะสามารถล้าง “อาถรรพณ์” สัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ได้หรือไม่!!! 

ทีมเศรษฐกิจ 


