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การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งบรรษัทพลงังานแห่งชาติ ในประเทศไทย1 

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร2 
ณพล สุกใส3 

 

บทคัดย่อ 

 งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและวเิคราะห์ความจ าเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

ในการจดัตั้งบรรษทัพลงังานแห่งชาติในประเทศไทยภายใตก้รอบแนวคิดความลม้เหลวของตลาด ความ

ลม้เหลวของรัฐ และเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ โดยใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพแบบนยันิยม และการ

วเิคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกบัขอ้มูล

ปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบ Semi-structured interviews โดยใชชุ้ดค าถามแบบเปิดและสุ่มตวัอยา่งแบบ 

Non-probability sampling  รวมไปถึงการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์และทดสอบ

หลกัเกณฑท์างเศรษฐศาสตร์จ านวน 11 หลกัเกณฑ ์ผลการศึกษาพบวา่ ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้งบรรษทัพลงังาน

แห่งชาติข้ึนใหมใ่นประเทศไทย แต่ควรพฒันาสถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมไปถึงการ

พฒันาระบบและกลไกต่างๆในการสร้างรายได ้ กระจายความมัง่คัง่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกิจการ

ปิโตรเลียม 

 

ค าส าคัญ: บรรษทัพลงังานแห่งชาติ บรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ ปิโตรเลียม
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1. บทน า 

ประเทศท่ีมีทรัพยากรปิโตรเลียมมกัจะจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ (National Oil Company: 

NOCs)4 เพื่อใหรั้ฐมีส่วนร่วม (State or national participation) ในการด าเนินการส ารวจ ขดุเจาะ และผลิต

ปิโตรเลียมโดยตรงและเพื่อใหป้ระเทศไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมจากการด าเนินกิจการ

ปิโตรเลียมและกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองทั้งในทางตรงและทางออ้ม นอกจากน้ีรัฐในฐานะเจา้ของทรัพยากรมกัจะ

อนุญาตและใหสิ้ทธิแก่บริษทัน ้ามนัขา้มชาติ (International Oil Company: IOC) ในการเขา้มาประกอบกิจการ

ส ารวจขดุเจาะและผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ธีิจดัสรรสิทธิในการประกอบกิจการผา่นวธีิการประมูล การให้

สัมปทาน หรือการคดัเลือกโดยตรง ไม่วา่ผูป้ระกอบการจะเป็น NOCs หรือไม่ รัฐก็สามารถจดัเก็บรายไดเ้ขา้

รัฐโดยใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัต่างๆ อาทิเช่นภาษีปิโตรเลียม ค่าภาคหลวง หรือส่วนแบ่งก าไร  

เน่ืองจากทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรซ่ึงใชแ้ลว้หมดไป (exhaustible resource) และมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูง จึงมกัจะก่อใหเ้กิดการถกเถียงถึงผลประโยชน์ท่ีประเทศไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียมวา่มี

ความเหมาะสมหรือไม่ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บไดถู้กบริหารจดัการเพื่อประโยชน์ของประชาชนซ่ึงถือวา่เป็น

เจา้ของทรัพยากรท่ีแทจ้ริงหรือไม่ รวมทั้งรัฐไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจการปิโตรเลียมโดยเฉพาะกิจการ

ตน้น ้าและกลางน ้าวา่มากนอ้ยเพียงใด  

ในประเทศไทย การถกเถียงในประเด็นเหล่าน้ีไดด้ าเนินมาระยะหน่ึงแลว้อนัน าไปสู่การปรับปรุง

และแกไ้ขพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญติัภาษีปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จนกระทัง่ได้

บงัคบัใช ้พระราชบญัญติัปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญติัภาษีปิโตรเลียม (ฉบบัท่ี 7) 

พ.ศ. 2560 โดยแต่เดิมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมสามารถด าเนินการไดโ้ดยจะตอ้งไดรั้บสัมปทานเท่านั้น 

ในกฎหมายท่ีไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขน้ี มีสาระส าคญัเพิ่มเติมวา่การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมสามารถ

ด าเนินการไดท้ั้งในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจา้งบริการ  

แนวคิดเร่ืองการจดัตั้งบรรษทัพลงังานแห่งชาติก็เป็นประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจและน าไปสู่

ขอ้เสนอวา่ควรใหมี้การจดัตั้งบรรษทัพลงังานแห่งชาติในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามแนวคิดน้ียงัไม่ไดถู้ก

บรรจุไวใ้นพระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัน้ี และขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัความจ าเป็นและเหมาะสมในการจดัตั้ง

บรรษทัพลงังานแห่งชาติในประเทศไทยยงัอยูใ่นความสนใจของสาธารณะ จึงควรศึกษาความเหมาะสมใน

การจดัตั้งบรรษทัพลงังานแห่งชาติในเชิงลึก  

                                                           
4 ในบทความน้ีจะใชค้  าวา่ “บรรษทัน ้ ามนัแห่งชาติ” และ “บรรษทัพลงังานแห่งชาติ” โดยหมายถึง “National Oil Company”  
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บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ความจ าเป็นและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

ในการจดัตั้งบรรษทัพลงังานแห่งชาติในประเทศไทย โดยจะค านึงถึงปริมาณและการพฒันาทรัพยากร

ปิโตรเลียมภายในประเทศ สถานการณ์พลงังาน ตลาดพลงังาน นโยบายพลงังาน สถาบนัทางพลงังานของ

ไทย ห่วงโซ่อุปทานและผูป้ระกอบการปิโตรเลียมในประเทศไทย การแข่งขนัในตลาดปิโตรเลียม

ภายในประเทศ ความเช่ือมโยงระหวา่งกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทยกบัเครือข่ายการผลิตปิโตรเลียมของ

โลก เป็นตน้ ขอบเขตของกิจการปิโตรเลียมในบทความน้ีจะครอบคลุมกิจการปิโตรเลียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

กิจการพลงังานเท่านั้น 

2. วรรณกรรมปริทศัน์ 

จากการทบทวนงานวจิยัและการศึกษาในอดีต พบวา่งานศึกษาวจิยัเก่ียวกบั NOCs ในต่างประเทศ

มกัจะใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ NOCs ในต่างประเทศ  โดยศึกษาเปรียบเทียบผล

การด าเนินงานระหวา่ง NOCs และ IOCs และ/หรือบริษทัน ้ามนัเอกชน  ไดแ้ก่งานของ Wolf & Pollitt (2008) 

Wolf (2009) Cheon et.al. (2015) Hartley & Medlock (2008) Ike & Lee (2014) Kretzschmar et al. (2017) 

และ Willian (2013) ผลการศึกษาพบวา่ถึงแมว้า่ NOCs จะมีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูง แต่ NOCs 

มกัจะมีผลการด าเนินและ/หรือประสิทธิภาพต ่ากวา่ IOCs และ/หรือบริษทัน ้ามนัเอกชน ก็เน่ืองจากการท่ีรัฐ

ใช ้ NOCs เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายของรัฐ เช่นนโยบายการก าหนดโควตา้การผลิตของกลุ่ม

ประเทศผูส่้งออกน ้ามนัรายใหญ่ (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) นโยบายการ

แทรกแซงราคาเพื่อลดความผนัผวนของราคาภายในประเทศ นโยบายอุดหนุนราคาน ้ามนั เป็นตน้ นอกจากน้ี

การท่ีรัฐถือครองหุน้ใน NOCs และ การผกูรวมตวัในแนวด่ิงของ NOCs กลบัส่งผลใหค้่าประสิทธิภาพของ 

NOCs ลดลง การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ NOCs โดยสุทธิแลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมโดยสามารถเพิ่ม

สวสัดิการสังคม ประหยดัตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยท่ีไม่ไดท้  าใหส่้วนเกินผูบ้ริโภคลดลง

แต่อยา่งใด  

งานศึกษาวจัิยเกี่ยวกบัการจัดตั้ง NOCs ในต่างประเทศ  Stevens (2003) ศึกษาการจดัตั้ง NOCs 

นบัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs คือปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัปัจจยัทางการเมืองโดยปัจจยัทั้งสองดา้นมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่ ปัจจยัทางการเมืองท่ี

สนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs สอดคลอ้งกบัแนวคิดสังคมนิยม (Socialist) และแนวคิดชาตินิยม (Nationalism) 

ท่ีเช่ือวา่ทรัพยากรปิโตรเลียมควรอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐและควรกีดกนัการเขา้มาประกอบกิจการโดย 

IOCs ในขณะท่ี ปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs คือ ปัญหาความลม้เหลวของตลาดอนั
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เกิดจากการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์และปัญหาผลกระทบภายนอกเชิงลบในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

ดงันั้นจึงควรให้รัฐวสิาหกิจโดย NOCs เป็นผูป้ระกอบกิจการ อยา่งไรก็ตาม Stevens (2003) ยงัพบปัจจยัทาง

เศรษฐศาสตร์ท่ีไม่สนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs อนัเน่ืองมาจาก NOCs เป็นองคก์รท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และมกั

เกิดพฤติกรรมการแสวงค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  

ผลการศึกษาของ Mmari & Bukurura (2016) และ Mahdavi (2014) สอดคลอ้งกบังานของ Stevens 

(2003) โดย Mmari & Bukurura (2016) และ Mahdavi (2014) พบวา่แนวคิดชาตินิยม (Resource Nationalism) 

ท าใหใ้นช่วงทศวรรษท่ี 1900-1960 ประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน ้ามนัรายใหญ่ไดจ้ดัตั้ง NOCs ของตนเองข้ึน 

เช่น การจดัตั้ง Yacimientos Petroliferos Fiscales (YFP) ของอาร์เจนตินาในปี ค.ศ. 1922 Petroleos 

Mexicanos (PEMEX) ของแมก็ซิโกในปี ค.ศ. 1938 และไดข้ยายไปสู่ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลหลาย

ประเทศในการจดัตั้ง OPEC ข้ึนในปี ค.ศ. 1960 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rosales (2017) ท่ีไดศึ้กษา

การจดัตั้ง NOCs ในประเทศเอกวาดอร์ (Ecadorian State Petroleum Corporation หรือ CEPE) และพบวา่

แนวคิดชาตินิยมในทศวรรษ 1970 มีบทบาทส าคญัในการจดัตั้ง NOCs 

ในทศวรรษท่ี 1970 รัฐบาลในหลายประเทศไดจ้ดัตั้ง NOCs และใหสิ้ทธิสัมปทานแก่ NOCs ของ

ตนเองเพื่อท าหนา้ท่ีส ารวจและผลิตปิโตรเลียม เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และนอรเวย ์ ในบาง

ประเทศท่ีไม่ไดกี้ดกนัการเขา้มาประกอบกิจการของ IOCs ก็มกัจะใชว้ธีิแบ่งปันผลผลิตเพื่อดึงส่วนแบ่ง

รายไดแ้ละผลประโยชน์กลบัเขา้สู่ประเทศของตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม NOCs ยงัมีขอ้จ ากดั

ทางดา้นเทคโนโลยกีารส ารวจและผลิตปิโตรเลียมซ่ึงกลบักลายเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของ IOCs ตั้งแต่ทศวรรษท่ี 

1990 เป็นตน้มา รัฐยงัคงส่งเสริมกิจการของ NOCs และ NOCs ในหลายประเทศไดเ้ร่ิมมีบทบาทในการ

ออกไปแข่งขนัในธุรกิจผลิตและส ารวจปิโตรเลียมในต่างประเทศอีกดว้ย 

แนวคิดชาตินิยมไดรั้บการพฒันาและถูกน ากลบัมาเป็นใชเ้ป็นเหตุผลในยดึกิจการปิโตรเลียมของ

เอกชนใหก้ลบัมาเป็นของรัฐอีกคร้ัง (Nationalization) หรือใชว้ธีิการเวนคืนทรัพยากรปิโตรเลียม 

(Expropriation) กลบัมาเป็นของรัฐ รวมไปถึงการเพิ่มความมีอ านาจเหนือ IOCs ใหแ้ก่ NOCs (Arbtli, 2018) 

Jacob & Pedersen (2018) ไดศึ้กษาแนวคิดชาตินิยมในอุตสาหกรรมสกดัทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive 

industries) ในประเทศแทนซาเนียในทศวรรษท่ี 2010 อนัน าไปสู่ระบบการคลงัท่ีเขม้งวดมากยิง่ข้ึนเพื่อให้รัฐ

ไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสูงข้ึน การมีส่วนร่วมของรัฐวสิาหกิจในกิจการปิโตรเลียมเพิ่มมาก

ยิง่ข้ึน การใหอ้ านาจประธานาธิบดีในการท าขอ้ตกลง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงและเจรจาต่อรองสัญญา

ใหม่ (Renegotiation of contracts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Mmari & Bukurura (2016) พบวา่วตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั้ง NOCs ประกอบไปดว้ย

วตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชย ์ และวตัถุประสงคด์า้นอ่ืนๆ โดยวตัถุประสงคเ์ชิงพาณิชยมี์ความแตกต่างกนัไปใน

แต่ละประเทศข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศไม่วา่จะเป็นการจดัการเศรษฐกิจมหภาค ศกัยภาพ

ทางการคลงัของรัฐบาล และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ NOCs ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เชิง

พาณิชย ์ การจดัตั้ง NOCs จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลย ี และใน

การพฒันาเศรษฐกิจสาขาอ่ืนๆ   

Heller & Marcel (2012) ไดศึ้กษาการออกแบบสถาบนัเพื่อบริหารจดัการ NOCs และ IOCs และ

พบวา่ในประเทศท่ีมีขีดความสามารถต ่าแต่ประสบผลส าเร็จทั้งทางดา้นเทคนิคและเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติจะกระจุกอยูท่ี่ NOCs ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาการยอมรับผดิมากยิ่งข้ึน ล าดบัขั้นตอน 

(Sequencing) ในการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบนัเป็นเง่ือนไขส าคญัในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ NOCs การเร่ิมตน้โดยการรวมศูนยอ์  านาจไวภ้ายใน

กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงจะท าใหใ้นกระบวนการเปล่ียนผา่นเกิดการต่อตา้นนอ้ยท่ีสุด 

Marcel (2016b) ไดศึ้กษาตน้ทุนในการด าเนินงานของ NOCs ในประเทศท่ีเพิ่งคน้พบทรัพยากร

ปิโตรเลียม รวมไปถึงรูปแบบของ NOCs ต่างๆ วธีิการหาแหล่งเงินทุน และการสร้างรายไดจ้ากทรัพยากร

ปิโตรเลียม Marcel (2016b) พบวา่ในสภาพแวดลอ้มท่ีราคาน ้ามนัปรับตวัลดลงรัฐบาลควรใชเ้ป็นโอกาสใน

การปรับวสิัยทศัน์และการจดัล าดบัความส าคญัในการท าหนา้ท่ีของ NOCs โดยประเมินฐานทรัพยากร

ปิโตรเลียมท่ีมีในประเทศ ขีดความสามารถของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ และความเป็นไปไดใ้นการสร้าง

รายได ้และรัฐบาลโดย NOCs ควรใชก้ลยทุธ์ในการสร้างขีดความสามารถเพื่อใชท้รัพยากรปิโตรเลียมท่ีมีอยู่

ในการสร้างความช านาญและสร้างงานในประเทศ  

ถึงแมว้า่การพฒันา NOCs ใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัจะมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศ แต่การพึ่งพา NOCs มากเกินไปก็จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงพื้นฐาน (Fundamental Risk) อนั

ประกอบดว้ยความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk) ในกิจการปิโตรเลียมท่ีมีความผนัผวนสูง และความเส่ียง

ดา้นธรรมาภิบาล (Governance Risk) ซ่ึงเกิดจากบทบาทของ NOCs ท่ีตอ้งตอบสนองทั้งนโยบายภาครัฐและ

ด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์(Heller, 2017) 

งานศึกษาท่ีครอบคลุมสาเหตุและแนวทางในการจดัตั้ง NOCs ตลอดจนผลการด าเนินงานของ 

NOCs เองและผลการด าเนินงานของ NOCs ในห่วงโซ่มูลค่าคืองานของ Tordo et.al. (2011) โดยไดศึ้กษา

เปรียบเทียบ NOCs ทัว่โลกกวา่ร้อยแห่ง ทั้ง NOCs ในกลุ่ม OPEC และ นอกกลุ่ม OPEC ขอ้คน้พบท่ีส าคญั
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คือสาเหตุท่ีจดัตั้ง NOCs ในแต่ละประเทศมีท่ีมาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บับริบทดา้นประวติัศาสตร์ การเมือง 

ความส าคญัของกิจการปิโตรเลียมต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ถึงแมว้า่ NOCs จะมี

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ แต่ผลการด าเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่กิจการปิโตรเลียมของ NOCs 

มกัจะมีขอ้จ ากดัอนัเน่ืองมาจากการแทรกแซงทางการเมือง ความไร้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การ

ด าเนินงานเพื่อสวสัดิการของสังคมไม่ใช่ในเชิงพาณิชย ์ การขาดธรรมาภิบาลท่ีดี รวมไปถึงการหาแหล่ง

เงินทุน ดงันั้น NOCs ในหลายประเทศสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลท่ีดีดว้ย

การออกแบบสถาบนัท่ีเหมาะสมและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี Markwell et.al. (2014) ยงัพบวา่ NOCs ท่ีมีพลวตัรในดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนั 

(Competitive dynamics) จะสามารถพฒันาตนเองจนสามารถแข่งขนัและลงทุนในต่างประเทศกลายเป็น 

NOCs ขา้มชาติ (International NOCs) และแข่งขนักบั IOCs ในกิจการปิโตรเลียมระหวา่งประเทศดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานของ Al-Fattah (2013) ท่ีไดศึ้กษาพฒันาการของ NOCs, IOCs และบริษทั

ใหบ้ริการ (Oilfield Service Companies: OFSCs)  

งานศึกษาวจิยัเฉพาะการจดัตั้ง NOCs ในประเทศใดประเทศหน่ึงมีค่อนขา้งจ ากดั งานศึกษาของ 

Mmari & Bukurura (2016) เป็นงานศึกษาในช่วงทศวรรษท่ี 2010 ท่ีไดศึ้กษาการจดัตั้ง NOCs ท่ีช่ือวา่ 

Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) ในประเทศแทนซาเนีย TPDC จดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1969 และเร่ิมด าเนินการผลิตในปี ค.ศ. 1974 ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการปิโตรเลียมทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

ในช่วงเร่ิมตน้รัฐบาลใชร้ะบบสัมปทานในการใหสิ้ทธิส ารวจและผลิตแก่ IOCs และ NOCs ของตนเอง โดย

ในขณะนั้นราคาน ้ามนัในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่า ต่อมาไดเ้ปล่ียนมาใชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตในปี ค.ศ. 1980 

โดยมีเง่ือนไขใหเ้กิดความร่วมมือในการส ารวจระหวา่ง IOCs และ TPDC ความร่วมมือดงักล่าวท าให ้TPDC 

ประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการส ารวจและผลิตเน่ืองจาก TPDC มีขอ้มูลทางธรณีวทิยาของแหล่ง

ปิโตรเลียม  

Mmari & Bukurura (2016) ยงัพบวา่ดว้ยความช่วยเหลือของธนาคารโลก และองคก์รการเงินระหวา่ง

ประเทศ ในปี ค.ศ.1996 TPDC ไดเ้ร่ิมท าการปฏิรูปใหมุ้่งเนน้เป้าหมายในเชิงพาณิชย ์โดยยงัคงด าเนินกิจการ

ดา้นการส ารวจและผลิตแต่มีความพยายามเพิ่มมาตรการในดา้นการก ากบัดูแลใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน

ภายใตร้ะบบแบ่งปันผลผลิต (Production sharing) ส่วนกิจการปลายน ้า (Downstream) จากเดิมท่ีให ้TPDC 

น าเขา้และกลัน่เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงมีผลใหเ้กิดความไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความสูญเสียรายไดท่ี้
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เกิดจากพฤติกรรมบิดเบือนตลาด ไดมี้การปรับเปล่ียนวธีิการใหม่โดยใชว้ธีิสัญญาจดัซ้ือภายใตก้ารดูแลของ 

TPDC ซ่ึงช่วยสร้างเสถียรภาพของอุปทานและราคาน ้ามนัได ้ 

นอกจากน้ี Mmari & Bukurura (2016) ไดศึ้กษาบทเรียนจาก NOCs ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดีอนัไดแ้ก่ 

Petrobras (ประเทศบราซิล), Sonatrach (ประเทศแอลจีเรีย), Statoil (ประเทศนอร์เวย)์, Petronas (ประเทศ

มาเลเซีย) และ Nigerian National Petroleum Corporation หรือ NNPC (ประเทศไนจีเรีย) อีกดว้ย NOCs ท่ี

ประสบความส าเร็จมกัจะมีความร่วมมือกบั IOCs ในการพฒันาและรวบรวมขอ้มูลธรณีวทิยา การลงทุนทาง

เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันาในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม NOCs เหล่าน้ีจะสามารถเช่ือมโยงกิจการ

ปิโตรเลียมกบัภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

Statoil เป็นตวัอยา่งของ NOCs ท่ีมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอยูใ่นระดบัตน้ๆของโลกซ่ึงส่งผล

ใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินกิจการสูงข้ึนและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่กิจการในทา้ยท่ีสุด Petronas เป็น NOCs ท่ี

ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของรัฐบาลในการท าความตกลงกบั IOCs โดยอาศยัระบบแบ่งปันผลผลิตและขอ้ตกลง

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี จึงท าให ้ Petronas สามารถพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นแหล่งการจา้ง

งานขนาดใหญ่ในประเทศมาเลเซีย  

การจดัตั้ง NNPC ของประเทศไนจีเรียมีวตัถุประสงคเ์พื่อจ ากดัสิทธิในบริหารจดัการทรัพยากร

ปิโตรเลียมไวภ้ายในประเทศเท่านั้น ภายหลงัจากการปฏิรูประบบการก ากบัดูแลทรัพยากรปิโตรเลียมแลว้

ประเทศไนจีเรียไดรั้บประโยชน์จากขนาดทรัพยากรปิโตรเลียมขนาดใหญ่ มีการร่วมด าเนินกิจการกบั IOCs 

หลายแห่ง กิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมไดส้ร้างรายไดจ้ากการส่งออกจ านวนมากใหแ้ก่รัฐบาล และยงัมี

ผลประโยชน์สืบเน่ืองไปสู่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย อยา่งไรก็ตามประโยชน์ท่ีไดย้งัไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย

เน่ืองจากมีปัญหาคอร์รัปชัน่เกิดข้ึน สืบเน่ืองจากเป้าหมายในการปฏิรูปท่ีไม่ชดัเจน ขอ้จ ากดัทางดา้นขีด

ความสามารถในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ Melyoki (2017) ท่ีพบวา่การพฒันาสถาบนัโดยเฉพาะ NOCs ในกิจการปิโตรเลียมใหมี้ธรรมาภิบาลท่ีดี

จะท าใหภ้าคพลงังานโดยรวมมีธรรมาภิบาลท่ีดียิง่ข้ึนไปดว้ย และ Silvestre et.al. (2018) ท่ีศึกษา NOCs ใน

ประเทศบราซิลและพบวา่การก าหนดนโยบายการจดัการเชิงกลยทุธ์ของ Petrobas  ท าให ้Petrobas สามารถ

เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกบัการบรรลุเป้าหมายเชิงพาณิชย์

ในดา้นผลการด าเนินงานทางการเงินของตนเอง 

ส าหรับงานศึกษาวจัิยเกีย่วกับ NOCs ในประเทศไทย ยงัไม่พบวา่มีงานศึกษาเชิงวชิาการแต่พบวา่มี

การศึกษาเร่ืองรูปแบบและวธีิการจดัตั้ง NOCs ในประเทศไทยเพื่อรองรับขอ้เสนอของสภานิติบญัญติั
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แห่งชาติ (สนช.) ในปี 2560 โดย สนช. ไดเ้สนอแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง NOCs ในประเทศไทยไว้

ดงัน้ี 1) NOCs ท่ีรัฐเป็นเจา้ของทั้งหมดมีหนา้ท่ีตั้งแต่ให้สัมปทาน ก ากบัดูแล และลงทุน 2) NOCs เป็นผู ้

ประกอบกิจการท่ีรัฐเป็นเจา้ของทั้งหมด และรัฐท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลและถือครองทรัพยากรปิโตรเลียม 

3) NOCs ท่ีรัฐเป็นเจา้ของทั้งหมด และมีการแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีของผูก้  ากบัดูแลและผูป้ระกอบกิจการท่ี

ชดัเจน และ 4) NOCs ท่ีรัฐถือครองหุน้บางส่วน 

จะเห็นไดว้า่งานวจิยัเก่ียวกบั NOCs ในประเทศไทยมีอยูอ่ยา่งจ ากดั งานวจิยัท่ีคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาใน

คร้ังน้ีจึงเป็นงานวจิยัช้ินแรกท่ีจะใชก้รอบแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห์ความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมในการจดัตั้ง NOCs ในประเทศไทย 

3. แนวคิดและทฤษฎ ี 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติคือทฤษฎีท่ี

เก่ียวกบั “ความลม้เหลวของตลาด” (Market Failure) โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็นความลม้เหลวของตลาดอนั

เน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์ (Imperfect Competition) และผลกระทบภายนอก (Externalities) 

ขณะเดียวกนัทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่สนบัสนุนการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติเกิดจาก “ความลม้เหลว

ของรัฐบาล” (Government Failure) อนัไดแ้ก่ การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking Behavior) และ 

แนวคิดเร่ืองความไร้ประสิทธิภาพ (Poor Efficiency) (Stevens, 2003) นอกจากน้ี แนวคิดและทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ (New Institutional Economics) จะไดถู้กน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัเกณฑท์าง

เศรษฐศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง NOCs อีกดว้ย 

3.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีส่นับสนุนการจัดตั้งบรรษัทน า้มันแห่งชาติ 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs เกิดจากความลม้เหลวของตลาด

อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอกในกิจการปิโตรเลียม 

3.1.1 การแข่งขันทีไ่ม่สมบูรณ์ 

การแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์เกิดข้ึนจากปัญหาขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สมมาตร (Information asymmetry) 

ระหวา่งรัฐในประเทศเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียมและผูป้ระกอบกิจการปิโตรเลียม ความสามารถในการ

ต่อรองของรัฐกบัผูป้ระกอบการในการแบ่งผลประโยชน์จะลดลงในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด (Scale) และ

ความซบัซอ้นทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลิตสูง หรือจะกล่าวในอีกแง่มุมหน่ึงไดว้า่อ านาจในการต่อรองของ

บริษทัน ้ามนัข้ึนอยูก่บัความสามารถของรัฐในการด าเนินกิจการในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีไดด้ว้ยตนเองหรือไม่  
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เพื่อให้รัฐมีความสามารถในการควบคุมผลประโยชน์ท่ีไดใ้หม้ากข้ึนจึงจ าเป็นท่ีรัฐจะตอ้งสามารถ

เขา้ถึงและมีขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ ใหม้ากข้ึนดว้ย วธีิการท่ีจะไดข้อ้มูลนั้นคือการ

จดัตั้ง NOCs ข้ึนมาด าเนินกิจการหรืออุตสาหกรรมนั้นเอง หากอนุญาตใหบ้ริษทัน ้ามนัเอกชนโดยเฉพาะ

บริษทัน ้ามนัเอกชนจากต่างประเทศด าเนินกิจการโดยไม่มี NOCs อยูเ่ลย ก็จะยิง่ท  าใหก้ารจา้งแรงงานทอ้งถ่ิน

และการสร้างผูป้ระกอบการในประเทศเกิดข้ึนไดย้าก และจะท าใหรั้ฐไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีควรจะได ้ซ่ึง

ในการประกอบธุรกิจแลว้บริษทัน ้ามนัเอกชนมกัจะไม่ตอ้งการแบ่งปันขอ้มูลท่ีจะส่งผลเสียต่อการบรรลุ

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์และส่งผลใหส้ถานะในการต่อรองรับรัฐเจา้ของทรัพยากรดอ้ยลง การจดัตั้ง NOCs จะท า

ใหรั้ฐมีประสบการณ์ในการด าเนินประกอบกิจการและด าเนินธุรกิจโดยตรง และถึงแมว้า่รัฐมีความสามารถ

ท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่วา่จะดว้ยวธีิใดก็ตาม รัฐก็ยงัเผชิญกบัปัญหาในการวิเคราะห์ขอ้มูลหากไม่ได้

ด าเนินกิจการดว้ยตนเองในฐานะ NOCs  

ดงันั้นการจดัตั้ง NOCs จึงเป็นประตูส าหรับรัฐในการเขา้สู่กิจการปิโตรเลียมเพื่อใช ้ NOCs เป็น

เคร่ืองมือในการต่อรองกบับริษทัเอกชนโดยเฉพาะบริษทัเอกชนขา้มชาติ ถึงแมว้า่รัฐจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ผา่นการมีส่วนร่วม (state participation) การจดัตั้ง NOCs จะสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการกระท า 

(Learning by doing) ให้แก่รัฐไดดี้กวา่ และถึงแมว้า่ จะมีบริษทัเอกชนในประเทศข้ึนมา ก็ยงัมีขอ้ห่วงใยวา่รัฐ

จะไม่ไดรั้บรายไดท่ี้ควรไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียมอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย หากอนุญาตใหบ้ริษทัเอกชน

ด าเนินกิจการโดยไม่มี NOCs กลไกทางดา้นภาษีหรือเคร่ืองมือทางการคลงัอ่ืน ๆ   

นอกจากน้ีการจดัตั้ง NOCs ยงัเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี ฝึกอบรมบุคลากร

ภายในประเทศ และสามารถควบคุมการใชท้รัพยากรไดด้ว้ยตนเอง แทนท่ีจะเป็นเพียงแค่หุน้ส่วนหรือ

เจา้ของท่ีดินท่ีใหผู้อ่ื้นมาเก็บเก่ียวประโยชน์จากทรัพยากรไป การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์

ในวงกวา้งโดยจะช่วยยกระดบัการพฒันาความเช่ียวชาญทางเทคนิคและสร้างสังคมสมยัใหม่ใหแ้ก่ประเทศ

เจา้ของทรัพยากร 

NOCs ในฐานะผูป้ระกอบการหลกัยงัสามารถดึงค่าเช่าทรัพยากร (Resource rent capture) มาใหแ้ก่

รัฐไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย แทนท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการคลงักบับริษทัเอกชนไม่วา่จะเป็น

ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได ้ หรือสัญญาแบ่งปันผลผลิตซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด (Sub 

optimal tools) ในการเก็บเก่ียวค่าเช่าทรัพยากร อีกทั้งในผลจากการใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ียงัข้ึนอยูก่บัตลาด

น ้ามนัระหวา่งประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และหากรัฐตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชเ้คร่ืองมือทางการ
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คลงั ก็จะน าไปสู่ขอ้พิพาทและการเจรจรต่อรองระหวา่งรัฐและบริษทัเอกชน จึงท าใหแ้นวคิดในการจดัตั้ง 

NOCs เพื่อลดตน้ทุนธุรกรรมและตดัปัญหาพ่อคา้คนกลางเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 

3.1.2 ผลกระทบภายนอก 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs เกิดจากผลกระทบภายนอก (Externalities) 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ประโยชน์ท่ีรัฐและบริษทัเอกชนตอ้งการจากกิจการปิโตรเลียมแตกต่างกนั การเขา้มามี

ส่วนร่วมของรัฐในกิจการปิโตรเลียมก็เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศไดมี้ประสิทธิภาพกวา่การอาศยักลไก

ตลาดและการอนุญาตใหภ้าคเอกชนด าเนินการทั้งหมด ดงันั้นประเทศท่ีมีน ้ามนัส ารองเป็นจ านวนมากจึง

สามารถเลือกท่ีจะวางนโยบายเพื่อใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมโดยค านึงถึงประโยชน์ใน

หลากหลายดา้น อาทิตเช่น การเก็บรักษาทรัพยากรปิโตรเลียมไวเ้พื่อรักษาความมัน่คงทางดา้นพลงังานใน

ประเทศ การก ากบัดูแลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การอบรมและจา้งงาน

ประชาชนในพื้นท่ี และการสร้างรายไดท่ี้เหมาะสม 

ประการท่ีสอง รัฐสามารถใช ้ NOCs เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานของ

ประเทศรวมไปถึงการป้องกนัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม และถึงแมว้า่การก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียมผา่นการให้

ใบอนุญาต การใชเ้คร่ืองมือทางการคลงัเช่นภาษี และค่าภาคหลวง จะเป็นวธีิทางออ้มในการดูแลและรักษา

ทรัพยากรปิโตรเลียม แต่ทางเลือกในการก ากบัดูแลเหล่าน้ียงัไม่ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์และ

ยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บการยอมรับทางการเมืองและสังคม ดงันั้น การจดัตั้ง NOCs จึงมกัน ามาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการบรรลุเป้าหมายของรัฐในการควบคุมทางดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 

ประการต่อมา NOCs ไม่ตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัในการเร่งส ารวจและผลิตเพื่อด าเนินการใหแ้ลว้

เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงัเช่นท่ีบริษทัเอกชนด าเนินการอยู ่ ซ่ึงแรงกดดนัน้ีกลบัจะท าให้

บริษทัเอกชนไม่บรรลุเป้าหมายทางดา้นตน้ทุนและการเร่งด าเนินการกลบัท าใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ี 

NOCs สามารถท่ีจะเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่และสามารถผอ่นคลายแรงกดดนัทางดา้น

ระยะเวลาในการด าเนินงานไดดี้กวา่บริษทัเอกชน 

นอกจากน้ี บริษทัเอกชนจากต่างประเทศยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ในระดบัระหวา่งประเทศ

มากกวา่ท่ีจะใส่ใจกบัประโยชน์ในประเทศท่ีตนไปลงทุน ในขณะท่ี NOCs จะค านึงถึงประโยชน์ของชาติ
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เป็นหลกั ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัต่างชาติมีขอ้จ ากดัในความพยายามท่ีจะส ารวจน ้ามนัในประเทศท่ีตนไป

ลงทุน ท าใหรั้ฐตอ้งเป็นผูแ้บกรับความเส่ียงในการส ารวจมากกวา่บริษทัเอกชนต่างชาติ 

ประการต่อมาคือ รัฐสามารถใชกิ้จการปิโตรเลียมในฐานะภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัในการน าการ

พฒันาประเทศ โดยเช่ือมโยงกิจการปิโตรเลียมเขา้กบัอุตสาหกรรมและธุรกิจภายในประเทศในภาคเศรษฐกิจ

อ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นกายภาพและการเงินการคลงั ในท านองเดียวกนั NOCs จึงมกัถูกวางใหเ้ป็น

เคร่ืองมือในการสะสมทุน (Capital accumulation) ซ่ึงการมีส่วนร่วมของรัฐไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่เป็นผู ้

รวบรวมรายได ้และเป็นผูส้ะสมทุนอีกดว้ย 

NOCs ยงัช่วยให้รัฐด าเนินนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรท่ีก าลงัจะหมดลง (Depletion policy) ได้

ดีกวา่ เน่ืองจากบริษทัเอกชนไดรั้บใบอนุญาตเพียงแค่ในระยะเวลาหน่ึง และมีแรงจูงใจท่ีจะดึงทรัพยากรมา

ผลิตและสร้างรายไดใ้หร้วดเร็วข้ึน ถึงแมว้า่จะมีความพยายามท่ีจะน าการก ากบัดูแลมาใชท้ดแทนการจดัตั้ง 

NOCs แต่การก ากบัดูแลเพื่อด าเนินนโยบายดงักล่าว กลบัเพิ่มตน้ทุนในการด าเนินกิจการใหแ้ก่บริษทัเอกชน

และกีดขวางการลงทุนในระยะยาว  ดงันั้น NOCs จึงควรถูกสร้างข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีปกป้องและรักษา

ทรัพยากรภายในประเทศ และท าหนา้ท่ีในการวางนโยบาย Depletion policy 

ประการสุดทา้ย NOCs ยงัส่งผลกระทบภายนอกต่อความมัน่คงทางดา้นพลงังาน กล่าวคือสังคมจะ

ไดรั้บประโยชน์จากการรับประกนัวา่ NOCs จะช่วยป้องกนัปัญหาการขนาดแคลนพลงังานอนัน าไปสู่

ตน้ทุนค่าเสียโอกาสจากการท่ีประชาชนไม่มีพลงังานใช ้ การรับประกนัน้ีไม่สามารถเกิดจากผูป้ระกอบการ

เอกชน เพราะประโยชน์ส่วนตวัของผูป้ระกอบกาเอกชนจะนอ้ยกวา่ประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บเสมอ 

การจดัตั้ง NOCs จึงท าใหแ้น่ใจไดว้า่แหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศจะเป็นแหล่งท่ีท าใหร้าคา

ปิโตรเลียมภายในประเทศท่ีไม่สูงนกัและเป็นแหล่งปิโตรเลียมท่ีเช่ือถือได ้ ในขณะท่ีบริษทัเอกชนต่างชาติ

กลบัจะตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากรัฐบาลของบริษทัเหล่าน้ีท่ีตอ้งการน าทรัพยากรปิโตรเลียมไปใชใ้น

ประเทศของตน นอกจากน้ี NOCs ยงัใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึงและด าเนินงานครอบคลุมไปยงัธุรกิจปลายน ้าท่ีไม่

คุม้ค่าในเชิงพาณิชยเ์พื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีดอ้ยโอกาส ซ่ึงธุรกิจปลายน ้าเหล่าน้ีจะเป็นธุรกิจท่ี

บริษทัเอกชนมกัจะไม่ใหค้วามสนใจเน่ืองจากไม่คุม้ค่าในเชิงพาณิชย ์

เน่ืองจากรัฐเป็นเจา้ของ NOCs จึงท าให ้NOCs มีตน้ทุนทางการเงินในอตัราท่ีต ่ากวา่บริษทัเอกชน จึง

สามารถลงทุนในกิจการกลางน ้าซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญัของกิจการปิโตรเลียมไดอ้ยา่งทัว่ถึง อาทิ

เช่นคลงัน ้ามนั เป็นตน้ การด าเนินงานโดย NOCs ยงัส่งผลกระทบภายนอกเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมส่วน
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ขยาย โดย NOCs สามารถเลือกท่ีจะจ าหน่ายปิโตรเลียมในฐานะ feedstock ให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึง

เป็นอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศอีกดว้ย   

3.2 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีไ่ม่สนับสนุนการจัดตั้งบรรษัทน า้มันแห่งชาติ 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่สนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs เกิดจากความลม้เหลวของ

รัฐบาลอนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของ NOCs และความไม่มีประสิทธิภาพ

ของ NOCs  

3.2.1 การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิ 

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในกิจการปิโตรเลียมประกอบดว้ย (1) “ค่าเช่าจากตวัเน้ือทรัพยากร”(Resource 

rent) ในกรณีน้ีคือทรัพยากรปิโตรเลียม ในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปิโตรเลียมอยูเ่ป็นจ านวนมาก ตน้ทุนในการได้

ปิโตรเลียมมาจะต ่า ผูป้ระกอบกิจการจะไดรั้บ “ส่วนเกินผูผ้ลิต” (Producer surplus) เป็นจ านวนมาก ถึงแมว้า่

กิจการนั้นจะเป็นกิจการท่ีแข่งขนักนัในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ก็ตาม และ (2) เน่ืองจาก NOCs เป็นหน่วยงาน

ของรัฐและเป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวในกิจการปิโตรเลียมในประเทศ จึงท าให ้NOCs มีอ านาจผกูขาด

ในการประกอบกิจการ และหากวา่ NOCs ด าเนินกิจการเพื่อใหไ้ดรั้บก าไรสูงสุด NOCs จะสามารถผลิตและ

จ าหน่ายปิโตรเลียมไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่ตน้ทุนส่วนเพิ่มก่อใหเ้กิด “ค่าเช่าจากอ านาจผกูขาด” (Monopoly rent) 

เม่ือรวมค่าเช่าทั้งสองส่วนน้ีเขา้ดว้ยกนั จึงท าให ้NOCs เป็นหน่วยงานท่ีสามารถแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

ไดเ้ป็นจ านวนมากและสร้างแรงจูงใจให ้NOCs ด าเนินกิจการเพื่อแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ(Rent seeking 

behavior) แทนท่ีจะด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคมหรือด าเนินกิจการในฐานะตวัแทนของ

ประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรในประเทศ 

นอกจากน้ี การบริหารจดัการ NOCs ในกิจการปิโตรเลียมท่ีมีความซบัซอ้นทางเทคนิคสูงก่อใหเ้กิด

ปัญหาขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร (Information Asymmetry) อนัไดแ้ก่ปัญหานายบ่าว (Principal-agent 

problem) หรือปัญหาตวัแทน กล่าวคือผูบ้ริหาร NOCs ในฐานะตวัแทนของรัฐมีขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงในกิจการปิโตรเลียมมากกวา่รัฐเอง จึงด าเนินกิจการเพื่อแสวงหาค่าเช่าทาง

เศรษฐกิจมากกวา่ท่ีจะค านึงถึงวา่ตนเองเป็นตวัแทนของรัฐซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชนอีกชั้นหน่ึง และควร

ด าเนินกิจการเพื่อสวสัดิการของสังคม 

ดว้ยลกัษณะของผูผ้กูขาดและการด าเนินงานของ NOCs ซ่ึงมกัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก

รัฐ ไม่ตอ้งเผชิญกบัสภาพการแข่งขนัภายในประเทศ ไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษในการด าเนินกิจการ และ



13 
 

แมแ้ต่ในธุรกิจปลายน ้าซ่ึงมีลกัษณะท่ีแข่งขนัได ้NOCs ยงัสามารถสร้างอุปสรรคการเขา้สู่ตลาด (Barriers to 

entry) หรือสร้างความไดเ้ปรียบใหแ้ก่ตนเองจนกระทัง่การแข่งขนัในธุรกิจปลายน ้าไม่มีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ความไม่มีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่สมมาตรรวมทั้งพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจของ NOCs 

จึงน าไปสู่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่สนบัสนุนใหจ้ดัตั้ง NOCs เพราะ NOCs เป็นผูผ้กูขาดท่ีรัฐเป็น

เจา้ของและไดรั้บสิทธิประโยชน์จากรัฐในการด าเนินกิจการ อีกทั้งยงัประกอบกิจการในตลาด

ภายในประเทศท่ีไม่มีการแข่งขนัจึงท าให ้ NOCs ด าเนินกิจการไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิ

บาลท่ีดี การจะเปรียบเทียบหรือ benchmarking การด าเนินงานของ NOCs ท าไดย้าก เน่ืองจาก NOCs ไม่ได้

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 

ขอ้สังเกตต่อความไร้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ NOCs เป็นขอ้สังเกตในท านองเดียวกนักบั

รัฐวสิาหกิจโดยทัว่ไป กล่าวคือใน NOCs จะมีพนกังานเป็นจ านวนมากและพนกังานเหล่าน้ีไดรั้บ

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ท่ีมากกวา่อตัราตลาด อีกทั้งยงัไม่มีระบบท่ีสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานท างาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ การจา้งงานในระยะยาวและไม่มีกลไกในการเลิกจา้งหากพนกังานท างานดอ้ย

ประสิทธิภาพ 

การตดัสินใจทางธุรกิจมกัจะถูกแทรกแซงทางการเมืองมากกวา่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดทางธุรกิจ การ

ก าหนดราคามกัจะเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง (Subsidized prices) เพื่อเป้าหมายทางการเมืองมากกวา่

เพื่อการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีท่ี NOCs มีผลการด าเนินงานท่ีดี NOCs นั้น

มกัจะถูกรัฐกดดนัใหส่้งเงินรายไดใ้หแ้ก่รัฐ จึงท าให ้ NOCs ขาดเงินส ารองเพื่อใชใ้นด าเนินกิจการและการ

ลงทุน  

ลกัษณะการประกอบกิจการของ NOCs ท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งในตลาด และสามารถกีดกนัไม่ให้

บริษทัน ้ามนัต่างประเทศเขา้มาสู่ธุรกิจตน้น ้าไดโ้ดยสามารถเลือกพื้นท่ีมีทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีอุดมสมบูรณ์

ไดก่้อนคู่แข่ง นอกจากน้ี รัฐยงัไดช่้วยเหลือ NOCs โดยก าหนดใหบ้ริษทัท่ีตอ้งการเขา้มาประกอบกิจการใน

ประเทศจะตอ้งร่วมลงทุน (Joint venture) กบั NOCs ซ่ึงบริษทัน ้ามนัต่างชาติท่ีมีประสิทธิภาพจะไม่สามารถ

ประกอบกิจการไดอ้ยา่งคล่องตวัหรือเตม็ความสามารถของตนเองได ้ และในกิจการท่ีร่วมลงทุน บริษทั

น ้ามนัต่างชาติจะถูกบงัคบัใหเ้ขา้ไปประกอบธุรกิจในกิจการท่ีมิใช่เชิงพาณิชยอี์กดว้ย 
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นอกจากน้ี NOCs ยงัด าเนินกิจการโดยมีเป้าหมายท่ีหลากหลายทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละมิใช่เชิงพาณิชย์

ควบคู่กนัไปเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ชพ้ลงังานภายในประเทศและยงัเผชิญแรงกดดนัจากสหภาพ

แรงงานอีกดว้ย จึงท าให ้NOCs มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีมากเกินไปและเป้าหมายหลายประการมีความ

ขดัแยง้กนั ตวัอยา่งเช่น NOCs ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างก าไรใหไ้ดม้ากท่ีสุด ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

ดงักล่าวเน่ืองจากวา่ตอ้งจ าหน่ายน ้ามนัใหผู้มี้รายไดน้อ้ยในราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง และขณะเดียวกนั

ตามระบบราชการและแรงกดดนัทางการเมือง NOCs ก็ตอ้งจา้งงานเกินความจ าเป็นและอาจเป็นการจา้งงาน

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพส่งผลท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้ (Hartley & Medlock III, 

2008 p.2462) ในกรณีท่ี NOCs มีผลการด าเนินงานท่ีดี NOCs นั้นมกัจะถูกรัฐกดดนัใหส่้งเงินรายไดใ้ห้แก่รัฐ 

จึงท าให ้NOCs ขาดเงินส ารองเพื่อใชใ้นด าเนินกิจการและการลงทุน  

เม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่ง NOCs และผูป้ระกอบการเอกชนหรือ IOCsแลว้พบวา่ ใน

การบริหารจดัการ NOCs มกัจะมีปัญหาขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร กล่าวคือในการควบคุมดูแลผลการ

ด าเนินงานของ NOCs นกัการเมืองกลบัมีขอ้มูลท่ีไม่สมมาตรหรือนอ้ยกวา่ผูบ้ริหาร NOCs จึงท าใหก้าร

ตรวจสอบการด าเนินงานของ NOCs ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ในขณะท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัเอกชนหรือ

บริษทัน ้ามนัขา้มชาติสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานไดโ้ดยผา่นทางราคาหุ้นซ่ึงสะทอ้นมูลค่าของ

บริษทันั้น ๆ ได ้(Hartley & Medlock III, 2008 p.2461) ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดแลว้จะท าให้ NOCs มีประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานท่ีดอ้ยกวา่ผูป้ระกอบการเอกชนรายอ่ืน ๆ  

เม่ือพิจารณาทางดา้นประสิทธิภาพแลว้ จะเห็นไดว้า่การเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียมใหบ้ริษทัเอกชน

ทั้งในและต่างประเทศไดเ้ขา้สู่ตลาดและมีการแข่งขนักนัอยา่งจริงจงัแลว้จะสร้างแรงจูงใจให ้ NOCs 

ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัการสร้างสภาวะการแข่งขนัในกิจการปิโตรเลียม

ควบคู่ไปกบัการก ากบักิจการท่ีดี (Regulation) ก็สามารถสร้างประสิทธิภาพใหเ้กิดข้ึนในกิจการปิโตรเลียม

และทดแทนการควบคุมโดยตรงจากรัฐ (Direct Government Intervention) ได ้อยา่งไรก็ตาม การก ากบักิจการ

ท่ีดีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสในกิจการปิโตรเลียมพร้อมไปกบัการสร้างความ

เช่ียวชาญในการบริหารจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลในกิจการปิโตรเลียมใหแ้ก่หน่วยงานก ากบักิจการ รวมไป

ถึงใหแ้ก่ NOCs ดว้ย โดยเฉพาะเม่ือรัฐก าหนดใหบ้ริษทัต่างชาติตอ้งร่วมลงทุนกบั NOCs การสร้างขีด

ความสามารถใหแ้ก่ NOCs จะท าใหก้ารประกอบกิจการของบริษทัต่างชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
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3.3 เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ (New Institutional Economics) 

เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ (New Institutional Economics: NIE) ไดก้ล่าวไวว้า่ สถาบนัคือกฎ

กติกาของเกมในเศรษฐกิจซ่ึงมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนและก าเนิดข้ึนจากพฤติกรรมของมนุษยแ์ต่ละคนและจาก

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมนุษยมี์ต่อกนั สถาบนัจึงเป็นขอ้จ ากดัท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อก าหนดการกระท า (Action) ของมนุษย์

นัน่เอง องคก์ร (Organization) จึงเกิดข้ึนตามโครงสร้างของสถาบนั 

สถาบนัอยูใ่นรูปของกฎกติกาท่ีเป็นทางการเช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิใน

ทรัพยสิ์น หรือเป็นกฎกติกาท่ีไม่เป็นทางการเช่น ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบติั ประมวลความประพฤติ

จริยธรรม ขอ้ตกลงในชุมชน ขอ้หา้มในชนเผา่ รวมไปถึงวฒันธรรมท่ีถือปฏิบติักนัมา  

เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่เสนอวา่ในการตดัสินใจกระท าการใด บุคคลหน่ึง ๆ ไม่ไดมี้

วตัถุประสงคท่ี์จะไดรั้บอรรถประโยชน์สูงสุด แต่ไดต้ดัสินใจภายใตเ้ง่ือนไขของความมีเหตุมีผลอยา่งมี

ขอบเขต (Bounded Rationality) ถึงแมว้า่บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุมีผลแต่ก็มี

ขอ้จ ากดัในการบรรลุความตั้งใจนั้น  

เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่มกัจะถูกน ามาใชอ้ธิบายปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถ

อธิบายไดด้ว้ยกลไกราคาหรือระบบตลาด เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ไม่ไดต้ั้งอยูบ่นทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง 

แต่ตั้งอยูบ่นหลากหลายทฤษฎีท่ีใชป้ระกอบกนั (Complementary theories) โดยเฉพาะทฤษฎีตน้ทุนธุรกรรม 

(Transaction costs theory) ทฤษฎีสิทธิในทรัพยสิ์น (Property right theory) และ ทฤษฎีตวัแทน (Agency 

theory) ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแต่เฉพาะทฤษฎีท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บับรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 

ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไปและไม่สามารถทดแทนได ้ (Exhaustible and 

non-renewable resource) การน าทรัพยากรปิโตรเลียมข้ึนมาใชป้ระโยชน์จึงจ าเป็นตอ้งก าหนด “สถาบนั” 

หรือกฎกติกาใหช้ดัเจน และการเลือกใชรู้ปแบบของสถาบนัใดก็ตามจะตอ้งก่อใหเ้กิดตน้ทุนธุรกรรม 

(Transactions costs) ท่ีต  ่าท่ีสุด 

“Coase Theorem” กล่าวไวว้า่ในการจดัสรรสิทธิในทรัพยสิ์นหรือสิทธิทางกฎหมาย (Allocation of 

property right) หรือการจดัสรรใบอนุญาต (Allocation of licenses) อยา่งมีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบดว้ย 

ก) นิยามของสิทธิจะตอ้งถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน (Clear definition of right) ข) สิทธิท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้ง

สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ (Enforceable) ในกลไกการบงัคบัใชสิ้ทธิจะเกิดตน้ทุนธุรกรรมข้ึน ค) สิทธินั้นสามารถ

ถ่ายโอนได ้(Transferabiltiy of rights) (Coase, 1998) 
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ตามทฤษฎีสิทธิในทรัพยสิ์น นิยามของ “สิทธิในทรัพยสิ์น (Property rights)” คือส่วนผสม (bundle) 

ของสิทธิในการตดัสินใจเหนือทรัพยสิ์น (หรือท่ีในทางกฎหมายเรียกวา่ Entitlement) ซ่ึงสิทธิน้ีท าใหเ้กิดการ

กระท า (actions) หรือท่ีเรียกวา่ “สิทธิในการเขา้ถึง (right of access)” และป้องกนัไม่ใหผู้อ่ื้นกระท าการใด ๆ 

หรือท่ีเรียกวา่ “สิทธิในการกีดกนั (right of exclusion) รวมไปถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

สินทรัพยแ์ละหา้มไม่ใหผู้อ่ื้นไดรั้บก าไรน้ี หรือท่ีเรียกวา่ สิทธิในการไดรั้บก าไร (profit rights) หรือสิทธิใน

กระแสดเงินสด (cash flow rights) ทั้งหมดน้ีสามารถกล่าวไดส้ั้น ๆ วา่ สิทธิในทรัพยสิ์นคือสิทธิท่ีใหคุ้ณหรือ

โทษแก่ตนเองหรือ/และผูอ่ื้นจากการกระท าใด ๆ เหนือทรัพยสิ์นนั้น ๆ  

สิทธิในทรัพยสิ์นมีลกัษณะส าคญัส่ีประการ อนัไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึงคือความเป็นสากล 

(Universality) กล่าวคือผูท่ี้ถือครองสิทธิในทรัพยสิ์นจะเป็นบุคคล รัฐ หรือกลุ่มบุคคลก็ได ้ โดยสิทธิ 

(Entitlements) ตอ้งถูกก าหนดใหช้ดัเจนและบงัคบัใชไ้ด ้ (Enforce) ประการท่ีสองคือ ความพิเศษ 

(Exclusivity) กล่าวคือคุณและโทษท่ีเกิดจากสิทธิจะตกเป็นของเจา้ของสิทธิเท่านั้น ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบั

ระยะเวลาในการถือครองสิทธิ (Length of the entitlement) ประการท่ีสามคือ ความสามารถในการถ่ายโอน 

(Transferability) สิทธิในทรัพยสิ์นสามารถถ่ายโอนไดโ้ดยสมคัรใจ ดว้ยความสามารถในการถ่ายโอนจึงท า

ใหสิ้ทธิสามารถถูกแบ่งแยกได ้(Divisibility) และประการสุดทา้ยคือ ความมัน่คง (Security) กล่าวคือ สิทธิใน

ทร้พยสิ์นจะตอ้งไดรั้บประกนัวา่จะไม่ถูกยดึ (Seizure) โดยมิชอบ  

ในการประยกุตใ์ชก้บัเกณฑใ์นการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ Coase Theorem ซ่ึงกล่าวโดยสรุป

ไวว้า่ “หากวา่สิทธิหรือใบอนุญาตมีความชดัเจน กลไกในการบงัคบัใชสิ้ทธิไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนธุรกรรม และ

สิทธิหรือใบอนุญาตสามารถถ่ายโอนเปล่ียนมือไดโ้ดยสามารถจดัสรรสิทธิหรือใบอนุญาตใหม่หากวา่ผู ้

ไดรั้บสิทธิหรือผูถื้อใบอนุญาตเดิมไม่สามารถด าเนินงานไดจ้นกระทัง่ไดผู้รั้บสิทธิหรือใบอนุญาตรายใหม่ท่ี

มีประสิทธิภาพมากกวา่และตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ กระบวนการจดัสรรใหม่น้ีไม่มีตน้ทุนธุรกรรมและสามารถ

ด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง” หากการใหสิ้ทธิหรือใบอนุญาตในกิจการปิโตรเลียมเป็นไปตาม Coase Theorem 

ผูป้ระกอบการจะเป็นผูป้ระกอบการรายใดก็ได ้(จะเป็น NOCs หรือไม่ก็ได)้ และจะมีจ านวนก่ีรายก็ได ้(จะมี

เพียงรายเดียวก็ได)้ และสังคมจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานภายใตสิ้ทธิท่ีผูป้ระกอบการไดรั้บ 

Coase Theorem เร่ิมตน้จากแนวคิดท่ีมีลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัความจริง (Counterfactual) กล่าวคือ 

Coase ไดใ้หข้อ้สมมติไวว้า่ไม่มีตน้ทุนธุรกรรมเกิดข้ึนในกลไกการบงัคบัใชสิ้ทธิและการถ่ายโอนสิทธิ ซ่ึง

เป็นขอ้สมมติท่ีสุดโต่งเพราะในความเป็นจริงกลไกการบงัคบัใชสิ้ทธิและการถ่ายโอนสิทธิก่อใหเ้กิดตน้ทุน

ธุรกรรมข้ึนเสมอ เม่ือผอ่นคลายขอ้สมมติน้ี จึงสามารถกล่าวไดว้า่ “กลไกการบงัคบัใชสิ้ทธิและการถ่ายโอน
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สิทธิก่อใหเ้กิดตน้ทุนธุรกรรมเพียงแต่วา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้ีจะตอ้งไม่สูงไปกวา่ตน้ทุนธุรกรรมในกรณีท่ีไม่มี

กลไกเหล่าน้ี” หากเป็นดงัน้ีแลว้การจดัสรรสิทธิหรือใบอนุญาตจะเป็นไปตามการคาดการณ์ของ Coase 

Theorem (Gaille, 2010 p.118)  

ในกิจการปิโตรเลียมมีสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการตามนิยาม

ของสิทธิหรือใบอนุญาต ตวัอยา่งเช่น ความขดัแยง้ในพื้นท่ีตามสิทธิท่ีไดรั้บท าใหผู้รั้บสิทธิไม่สามารถ

ด าเนินการไดต้ามนิยามหรือใบอนุญาตท่ีไดรั้บ การเวนคืนสินทรัพยก์ลบัไปเป็นของรัฐ และการ

เปล่ียนแปลงสิทธิหรือใบอนุญาต ความขดัแยง้ทางการเมือง เป็นตน้ สถานการณ์เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความไม่

แน่นอนในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมตามสิทธิท่ีไดรั้บ ตน้ทุนธุรกรรมภายใตก้ลไกการบงัคบัใชสิ้ทธิจึง

สูงมาก และท าให ้NOCs อยูใ่นฐานะท่ีไดเ้ปรียบผูป้ระกอบการรายอ่ืนเพราะสามารถรับความเส่ียงจากความ

ไม่แน่นอนในสถานการณ์เหล่าน้ีไดดี้กวา่ (Gaille, 2010 p.119-120) 

4. กรอบแนวคิดและวธีิการศึกษา 

4.1 กรอบแนวคิด 

จากแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทั้งท่ีสนบัสนุนและไม่สนบัสนุนการจดัตั้ง NOCs รวมทั้ง

ทฤษฎีสถาบนัแนวใหม่ ผูว้จิยัสามารถสรุปข้อเสนอ (Proposition) ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

“การจัดตั้งและการด าเนินงานของบรรษัทน ้ามันแห่งชาติ (NOCs) จะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดใน

กจิการปิโตรเลียมภายในประเทศกต่็อเมื่อสังคมได้รับ “ประโยชน์สุทธิจากการจัดต้ัง NOCs” โดย NOCs 

ก่อให้เกดิประโยชน์จากการช่วยบรรเทาปัญหาทีเ่กดิจากการแข่งขันทีไ่ม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอกอัน

เกดิจากความล้มเหลวของตลาด NOCs ได้มากกว่าผลเสียจากการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิและความไร้

ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการของ NOCs และกต่็อเมื่อ NOCs มีความได้เปรียบทางสถาบันหรือมีต้นทุน

ธุรกรรมในการด าเนินงานที่ต ่ากว่า”  

ผูว้จิยัไดว้างเกณฑท์างเศรษฐศาสร์ท่ีส าคญัเพื่อพิสูจน์ขอ้เสนอดงักล่าว โดยจะอธิบายเกณฑต่์าง ๆ 

ไวใ้นส่วนน้ี5  

                                                           
5 เกณฑต์่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวน้ี้ไม่อาจจะแบ่งแยกกนัไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเดด็ขาด แต่ละเกณฑมี์ความเช่ือมโยงระหวา่งกนัในทาง
ใดทางหน่ึง ซ่ึงในการอธิบายเกณฑเ์หล่าน้ีคณะผูว้จิยัจะอธิบายใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งกนั การแบ่งเกณฑอ์อกมา
เป็นหวัขอ้ยอ่ยก็เพ่ือใหง่้ายต่อการอธิบาย 
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อน่ึง คณะผูว้ิจยัตระหนกัดีวา่ไม่มีแบบจ าลองของ NOCs แบบใดแบบหน่ึงท่ีดีท่ีสุดและสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกประเทศ (one-size-fits-all model) การด ารงอยูข่อง NOCs หรือการจดัตั้ง NOCs 

ข้ึนมาใหม่ข้ึนอยูก่บัเกณฑห์รือปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากเกณฑท์างดา้นเศรษฐศาสตร์ อนัไดแ้ก่ดา้นระบอบ

การเมืองการปกครอง รวมไปถึงขอบเขตโครงสร้างการบริหารรัฐกิจทางดา้นปิโตรเลียมผา่นกระทรวง 

หน่วยงานของรัฐ และองคก์รระหวา่งประเทศ (Mas’ud, 2010, p.26) 

 “หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์” ในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง 

NOCs ในประเทศไทย มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร: NOCs มกัถูกจดัตั้งข้ึนในประเทศท่ีมีทรัพยากรปิโตรเลียม ณ 

แหล่งก าเนิดท่ีสมบูรณ์ มีปริมาณส ารอง และปริมาณการผลิตเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีความ

ลม้เหลวของตลาดวา่ดว้ยผลกระทบภายนอกไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะ

ก าหนดวา่ควรจดัตั้ง NOCs นอกจากน้ีการจดัตั้ง NOCs ทั้งในประเทศน าเขา้สุทธิหรือส่งออกสุทธิก็ไม่ไดมี้

ความแตกต่างกนัตามทฤษฎีความลม้เหลวของตลาดวา่ดว้ยการแข่งขนัในตลาดท่ีไม่สมบูรณ์และผลกระทบ

ภายนอกอีกดว้ย  

 ปริมาณทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีมีอยูเ่ป็นตวัช้ีวดัเบ้ืองตน้ท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการสร้างความ

มัง่คัง่ใหแ้ก่ประเทศ (Hartley & Medlock, 2008) รวมทั้งผลการด าเนินงานของ NOCs และบริษทัในกิจการ

ปิโตรเลียม เพราะวา่ประเทศท่ีมีปริมาณทรัพยากรเป็นจ านวนมากสามารถผลิตและเกิดการประหยดัจาก

ขนาด (Economies of scale) ลดตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัทรัพยากรท่ีมีอยู ่ อนัจะน าไปสู่รายไดท่ี้รัฐ

ไดรั้บและผลการด าเนินงานของผูป้ระกอบการต่อไป 

2. รายได้ทีรั่ฐได้รับจากกจิการปิโตรเลยีมในรูปแบบต่าง ๆ: ส่วนแบ่งรายไดจ้ากทรัพยากรปิโตรเลียม

ท่ีน าส่งใหแ้ก่รัฐในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถในจดัเก็บรายไดข้องรัฐและความสามารถในการ

บริหารจดัการสิทธิหรือสัญญาท่ีใหแ้ก่คู่สัญญา หากมีความชดัเจน ถูกตอ้ง ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีความเส่ียงนอ้ย อีกทั้งยงัมีการรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งชดัเจน ก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง

พิจารณาจดัตั้ง NOCs เพื่อมาดูแลรายไดข้องรัฐจากทรัพยากรปิโตรเลียม การจดัตั้ง NOCs ไม่สามารถ

รับประกนัไดว้า่รัฐไดรั้บส่วนแบ่งรายไดห้รือก าไรจากการผลิตปิโตรเลียมไดม้ากกวา่ในกรณีท่ีไม่มี NOCs 

โดยสามารถอธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีของ Coase 
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3. การสร้างความมั่งคั่ง: โดยเฉพาะความมัง่คัง่ทางดา้นทรัพยากร (Resource wealth) อนัจะน าไปสู่

ความมัง่คัง่ท่ีมีผลิตภาพ (Productive wealth): NOCs สามารถสร้างความมัง่คัง่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพราะ 

NOCs สามารถสนบัสนุน Resource nationalism ไดโ้ดยตรง รวมทั้งสามารถรองรับเป้าหมายเชิงพาณิชยแ์ละ

มิใช่เชิงพาณิชยข์องภาครัฐไดไ้ปพร้อมๆ กนั  

อยา่งไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายเชิงพาณิชยไ์ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการมีอยูข่อง NOCs แต่เพียงประการ

เดียว ยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัการเศรษฐกิจมหภาคของรัฐ ประสิทธิภาพของ NOCs ระบบการ

คลงัปิโตรเลียมท่ีน่าเช่ือถือ และขีดความสามารถทางดา้นสถาบนัในการบริหารจดัการทรัพยากรปิโตรเลียม 

(Mmari & Bukurura, 2016) หากหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียมสามารถด าเนินงานไดใ้น

ลกัษณะเดียวกนั ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs และการก ากบัดูแลท่ีดีจะท าใหผู้ป้ระกอบการสร้างความมัง่คัง่

ใหแ้ก่ประเทศไดเ้ช่นเดียวกนั  

4. ความเป็นเจ้าของ: ความเป็นเจา้ของกิจการปิโตรเลียมท่ีเร่ิมตน้โดยการท่ีรัฐเป็นเจา้ของ NOCs 

มกัจะประสบปัญหาทางดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินการตามทฤษฎีวา่ดว้ยความลม้เหลวของรัฐบาล จึง

ท าใหรั้ฐบาลในหลายประเทศแปรรูป NOCs บางส่วนหรือเตม็ส่วนเพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการท างานมากยิง่ข้ึนในฐานะบริษทั นอกจากน้ี รัฐยงัสามารถเปิดโอกาสบริษทัเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศ ประกอบกิจการแทนหรือร่วมกบั NOCs ไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม หากใหบ้ริษทัเอกชนด าเนิน

กิจการปิโตรเลียมตามแนวคิดเสรีนิยม ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเตม็ท่ี ทั้งกิจการตน้น ้า กลางน ้าและปลายน ้า จะ

เกิดผลเสียไดต้ามทฤษฎีความลม้เหลวของตลาดวา่ดว้ยการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก การ

ท่ีรัฐเป็นเจา้ของ NOCs เต็มส่วนหรือบางส่วนไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่ NOCs จะมีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานท่ีดีหรือดอ้ยกวา่บริษทัเอกชน  

นอกจากน้ี ตามแนวคิดของ Coase Theorem ท่ีกล่าววา่ “ความแตกต่างทางดา้นประสิทธิภาพของ 

NOCs และบริษทัเอกชน จะท าใหก้ารสร้างมูลค่าจากใบอนุญาตหรือสิทธิท่ีไดรั้บมีความแตกต่างกนัมากกวา่

ตน้ทุนธุรกรรมในการถ่ายโอนใบอนุญาตหรือไม่” ถา้หากวา่มูลค่าท่ีไดจ้ากใบอนุญาตหรือสิทธิมากกวา่

ตน้ทุนธุรกรรมในการถ่ายโอนใบอนุญาตหรือสิทธิ ก็ยิง่ก่อใหเ้กิด “ความเป็นไปไดใ้นการจดัสรรใบอนุญาต

ใหม่อีกคร้ัง” ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

ดว้ยแนวคิดน้ี Coase Theorem จึงอธิบายวา่หากมีนิยามของสิทธิท่ีชดัเจน (Clear Definition of Right) 

และ มีความสามารถในการถ่ายโอนสิทธิเหนือใบอนุญาต (Transferability of the rights in the license) 

ผูป้ระกอบการแลว้นั้น จะเป็น NOCs หรือบริษทัเอกชนก็สามารถด าเนินงานไดโ้ดยไม่แตกต่างกนั การท่ีรัฐ
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เป็นเจา้ของ NOCs ทั้งหมดหรือบางส่วนจะส่งผลให ้NOCs  มีผลการประกอบกิจการท่ีแตกต่างไปจากบริษทั

น ้ามนัเอกชน ก็ต่อเม่ือ NOCs ท่ีมีรัฐเป็นเจา้ของจะมีสิทธิท่ีเหนือกวา่บริษทัเอกชน และสิทธิท่ีไดรั้บตาม

กฎหมายนั้นไม่สามารถถ่ายโอนใหบ้ริษทัเอกชนได ้ ซ่ึงน่าจะเป็นขอ้ดีต่อการด าเนินงาน แต่ในขณะเดียวกนั 

การท่ี NOCs มีภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิพิเศษตามกฎหมายจดัตั้งส่งผลต่อการแข่งขนัในกิจการ

ปิโตรเลียม ก่อใหเ้กิดความลม้เหลวของตลาดเพราะเกิดการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์  

5. ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับความเส่ียง: ตามค าอธิบายของ Coase Theorem 

NOCs มีความไดเ้ปรียบทางดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและความสามารถในการรับความ

เส่ียงไม่วา่จะเป็นความเส่ียงจากการด าเนินกิจการท่ีสามารถควบคุมไดป้ระกอบดว้ย market risk และ firm 

risk รวมทั้ง financial risk และความเส่ียงจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดป้ระกอบดว้ย ความเส่ียงทาง

การเมือง ความเส่ียงจากการก ากบัดูแล ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา ความเส่ียงทางดา้นเศรษฐกิจมห

ภาคเช่นอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียน ความไม่แน่นอนทางดา้นนโยบายของรัฐ เพราะสถาบนัของรัฐ

สามารถรับความเส่ียงไดดี้กวา่ โดยเฉพาะเม่ือประเทศขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Marcel, 2016a) อยา่งไร

ก็ตาม หากอธิบายดว้ยทฤษฎีความลม้เหลวของรัฐ NOCs ไม่มีขอ้ไดเ้ปรียบ นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัวา่ NOCs 

มีขอบเขตหนา้ท่ีอะไรหากท าหนา้ท่ีเพียงประกอบกิจการเชิงพาณิชยข์อ้ไดเ้ปรียบน้ีจะยิ่งโดดเด่น แต่หากท า

หนา้ท่ีทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละมิใช่เชิงพาณิชย ์ขอ้ไดเ้ปรียบน้ีจะดอ้ยลง 

6. ธรรมาภิบาลและการก ากบักจิการทีด่ี: การจดัตั้ง NOCs ไม่ใช่หนทางเดียวท่ีก่อให้เกิดธรรมาภิบาล

ท่ีดีในกิจการปิโตรเลียม การด าเนินการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี สามารถใชก้ลไกในการก ากบัดูแล 

ตรวจสอบและถ่วงดุลจากทั้งภายในองคก์รและจากภายนอกองคก์ร ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแต่

ละขั้นตอนของการพฒันาทรัพยากรปิโตรเลียม ควรจะตอ้งมีธรรมาภิบาลท่ีดี โดยหลกัการแลว้ควรมี

องคป์ระกอบดงัน้ี (Marcel, 2016a) 

1) เป้าหมาย บทบาท และความรับผดิชอบท่ีชดัเจน (Clarity of goals, roles and responsibilities) ทั้ง

ในส่วนของ NOCs ผูก้  าหนดนโยบาย ผูก้  ากบัดูแล และผูป้ระกอบการเอกชน  

2) ความสามารถท่ีจะด าเนินการตามบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย (Enablement to carry out the role 

assigned) ของ NOCs  

3) ความโปร่งใสและถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล (Transparency and accuracy of information) 

ระบบบญัชี การรายงานและการตรวจสอบขอ้มูล  
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4) การรับผิดต่อการตดัสินใจและผลการด าเนินงาน (Accountability of decision-making and 

performance)  

5) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลงั (Sustainable development for the benefit of 

future generations) 

กลไกใดๆ ท่ีสามารถท าใหเ้กิดธรรมาภิบาลและการก ากบักิจการท่ีดีไดจ้ะช่วยบรรเทาปัญหาความ

ลม้เหลวของตลาดและความลม้เหลวของรัฐบาลไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการจดัตั้ง NOCs เสมอไป อน่ึง 

ธรรมาภิบาลในองคก์รเป็นส่วนหน่ึงของธรรมาภิบาลในกิจการปิโตรเลียมดว้ยเช่นกนั ดงันั้น องคก์รดงัเช่น 

NOCs จะตอ้งเกิดข้ึนพร้อมกบัธรรมาภิบาลท่ีดีในองคก์รจึงจะก่อใหเ้กิดธรรมาภิบาลในภาคพลงังาน 

7. ความสามารถทางสถาบัน (Institutional endowment): หากสถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิมมีลกัษณะ 

คุณสมบติั ความสามารถ และท าหนา้ท่ีหลากหลาย เพียงพอและเหมาะสมต่อการพฒันากิจการปิโตรเลียมอยู่

แลว้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้งองคก์ร NOCs ข้ึนใหม่และท าหนา้ท่ีซ ้ าซอ้นกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะ

ได ้NOCs ท่ีขาดประสบการณ์และไม่มีประสิทธิภาพ  

แต่หากสถาบนัท่ีมีอยูย่งัท  างานไดไ้ม่ดีและขาดตกบกพร่องเป็นภาระทางการคลงัต่อรัฐและท าให้

ประชาชนเดือดร้อน การจะสร้าง NOCs ใหดี้กวา่สถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิม จะตอ้งใช ้Coase theorem ในการอธิบาย

ถึงสิทธิท่ีสถาบนัใหม่ควรมีอยูแ่ละรับถ่ายโอนได ้เม่ือ Coase theorem อธิบายเร่ืองสิทธิไดแ้ลว้ และสามารถ

สร้าง NOCs ท่ีดีกวา่สถาบนัเดิมได ้เม่ือนั้นจึงควรสร้าง NOCs ข้ึนมาใหม่  

8. ความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยใีนกจิการปิโตรเลียม: ระดบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยหีรือ

ความเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยใีนกิจการปิโตรเลียม จ าเป็นตอ้งใช ้NOCs ในการพฒันาเทคโนโลยตีาม

ทฤษฎีความลม้เหลวของตลาดวา่ดว้ยการแข่งขนัในตลาดท่ีไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก ขณะเดียวกนั 

ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้NOCs โดยอธิบายดว้ย Coase Theorem จะเห็นไดว้า่เทคโนโลยใีนกิจการน้ีมีการคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาสูง ความช านาญและความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยไีม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความเป็น 

NOCs เท่านั้นแต่เป็นขีดความสามารถทางดา้นเทคโนโลยใีนประเทศนั้น ๆ ดว้ย อยา่งไรก็ตามการจดัตั้ง 

NOCs ไม่ใช่เง่ือนไขท่ีจ าเป็นในการพฒันาเทคโนโลยใีนกิจการปิโตรเลียมจนสามารถเป็นผูน้ าทางดา้น

เทคโนโลยไีด ้ 

ระดบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยใีนประเทศท่ีรับการลงทุน (Host countries) มีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัระดบัการขยายกิจการไปต่างประเทศ (Internationalization) ของประเทศท่ีมีความกา้วหนา้ทาง



22 
 

เทคโนโลยแีละเป็นประเทศท่ีออกไปลงทุน (Home countries) นอกประเทศ โดย NOCs ใน Host countries 

สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยผีา่นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเช่น การเป็น

พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ (Strategic alliance) การควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน (Joint ventures) เป็นตน้ 

(Mas’ud, 2010) การขยายกิจการไปต่างประเทศมีไดห้ลายรูปแบบอนัไดแ้ก่ การด าเนินกิจการระหวา่ง

ประเทศแบบบูรณาการ (Integrated international operations) หรือการท่ี NOCs ไปประกอบธุรกิจตั้งแต่ตน้

น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ใน Host countries หรือการท่ี NOCs ด าเนินกิจการประเภทใดประเภทหน่ึง เท่านั้น 

9. สภาพตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิรูปและเปิดเสรีกจิการปิโตรเลยีม

ภายในประเทศ: การด ารงอยูข่อง NOCs กลบัท าใหก้ารปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียมเป็นไปอยา่ง

ล่าชา้ ท าใหต้ลาดมีผูเ้ล่นนอ้ยราย ผูป้ระกอบกิจการรายใหม่ขาดแรงจูงใจในการเขา้สู่ตลาด และการแข่งขนั

ในกิจการปิโตรเลียมอยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นหากตอ้งการให้การปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียม

ด าเนินการอยา่งรวดเร็ว ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs แต่ควรเปิดเสรีและก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียมเพื่อช่วย

ใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดได ้

10. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากบัดูแล และผู้ประกอบการ รวมทั้งบทบาท

หน้าที่ทีชั่ดเจนในห่วงโซ่มูลค่ากจิการปิโตรเลียม:  

ในการสร้างความมัง่คัง่จากทรัพยากรใหน้ าไปสู่ความมัง่คัง่ท่ีมีประสิทธิผลและก่อใหเ้กิดการพฒันา

ประเทศท่ีย ัง่ยนื ควรจะตอ้งแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูก้  าหนดนโยบาย ผูก้  ากบักิจการ และผูป้ระกอบการให้

ชดัเจน (Heller & Marcel, 2012) จะช่วยบรรเทาปัญหาความลม้เหลวของตลาดและความลม้เหลวของรัฐบาล

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมี NOCs ก็ได ้เม่ือมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีชดัเจนแลว้ บทบาทของ NOCs จะลดลงจนเป็น

เพียงผูป้ระกอบกิจการรรายหน่ึงเท่านั้น จึงไม่ควรจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ และไม่ควรให ้NOCs ท าหนา้ท่ี

เป็นผูก้  ากบัดูแลในกิจการท่ีสามารถแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจได ้บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ NOCs ไม่ควร

เกินกวา่การเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้น 

ค าถามส าคญัท่ีวา่การท่ีประเทศไทยไดเ้พิ่มเติมระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และระบบสัญญาจา้ง

ส ารวจและผลิต เป็นเหตุจ าเป็นท่ีท าใหต้อ้งมีการตั้ง NOCs ข้ึนมาเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐหรือไม่ หากไม่ตั้ง 

NOCs แลว้ระบบสัญญาทั้งสองดงักล่าวจะสามารถท างานไดห้รือไม่ เม่ือพิจารณาจากประโยชน์ของ

ประชาชน หากใช ้Coase Theorem ในการอธิบาย จะเห็นไดว้า่ เม่ือสามารถถ่ายโอนสิทธิได ้การท่ีจะใช้

ระบบจดัสรรแบบใดก็ใหผ้ลไม่แตกต่างกนั โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาจากมุมมองทางดา้นสวสัดิการสังคม 
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(Social Welfare) โดยสังคมประกอบดว้ยรัฐ ผูผ้ลิต และ ผูบ้ริโภค เพราะจะเป็นการเคล่ือนยา้ยประโยชน์

วนเวยีนอยูใ่นสังคม หรือสามารถกล่าวไดว้า่ การเพิ่มเติมระบบใด ๆ ไม่ใช่เหตุผลในการตั้ง NOCs  

11. ระดับการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศ และการเช่ือมโยงกจิการปิโตรเลียมไปยงักจิการหรือ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ทีม่ีความส าคัญในการพฒันาประเทศ: หากประเทศมีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีดี

ในระดบัหน่ึงแลว้ รวมทั้งกิจการปิโตรเลียมมีความเช่ือมโยงไปสู่กิจการหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ อยูแ่ลว้ ก็ไม่

จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs อยา่งไรก็ตาม การเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรปิโตรเลียมและการพฒันาเศรษฐกิจ

โดยผา่น NOCs มีไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช ้local content การสร้างงาน การกระจายรายได ้

การใหเ้งินเพื่อลงทุนในสาธารณูปโภค เป็นตน้ นอกจากน้ี NOCs ยงัเป็นผูร่้วมลงทุนและก าหนดเง่ือนไขใน

การร่วมลงทุนในการใช ้local content เพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าข้ึนภายในประเทศ กระตุน้ใหเ้กิดอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ นอกจากน้ียงัสามารถจดัหาพลงังานไดใ้นราคาท่ีสมเหตุสมผลและมีพลงังานเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ  (Mmari & Bukurura, 2016, p.13) 

4.2 วธีิการศึกษา 

ภายใตก้รอบแนวคิดและหลกัเกณฑท์างเศรษฐศาสตร์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจะศึกษา

และวเิคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง NOCs ภายในบริบทของประเทศไทย 

(Particular context) โดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัแนวทางการศึกษาแบบนยั

นิยม (Interpretivism) และใช ้ Qualitative cross-case analysis (การวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาเชิง

คุณภาพ) และเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพโดยใชว้ธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

1. การรวบรวมขอ้มูลและเอกสารทั้งจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ   

2. การศึกษากรณีศึกษา (Case Study) จากต่างประเทศ  

3. การสัมภาษณ์แบบ Semi-structured interviews โดยไดส้ัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในประเทศ

ไทยซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลกิจการ

ปิโตรเลียม รัฐวสิาหกิจและบริษทัเอกชนในธุรกิจปิโตรเลียมทั้งธุรกิจตน้น ้า ธุรกิจกลางน ้า และธุรกิจปลาย

น ้า รวมทั้งนกัวชิาการและตวัแทนกลุ่มผูบ้ริโภคในกิจการปิโตรเลียม  

คณะผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกรุงเทพมหานครในระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 

พ.ศ.2561 โดยจะไม่ใชว้ธีิการส ารวจท่ีมีแบบสอบถามแบบปิด (Close-ended survey) หรือตีขอบเขตจ ากดั

ความคิดในการสังเคราะห์ขอ้มูล แต่จะใชชุ้ดค าถามแบบเปิด (Open-ended questions) การใชรู้ปแบบ Semi-
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structured interviews จะเปิดใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นและตอบค าถามไดอ้ยา่งยดืหยุน่

และผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลในรายละเอียดไดห้ลากหลาย 

คณะผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบ Non-probability sampling โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์จะถูกเลือกตาม 

“ลกัษณะเฉพาะ” ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูภ่ายในประชากรท่ีถูกสุ่มตวัอยา่ง (Groups within sampled 

population) กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมาประกอบดว้ยหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการในกิจการตน้น ้า กลางน ้า 

และปลายน ้า นกัวชิาการ และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้ัมภาษณ์มีจ านวน 14 ราย โดย

รายละเอียดของหน่วยงานท่ีใหส้ัมภาษณ์อยูใ่นตารางท่ี ก1 ใน ภาคผนวก ก 

ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ไดต้อบค าถาม

ตามความเช่ียวชาญและสาขาอาชีพดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี ก2 ในภาคผนวก ก ค าถามหลกัท่ีใชใ้นการ

สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มคือ ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ ความจ าเป็นใน

การจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติในประเทศไทย ความเหมาะสมของระบบการจดัเก็บรายไดแ้ละระบบการ

ใหส้ัมปทานในปัจจุบนั บทบาทของรัฐในกิจการปิโตรเลียม และการก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียมในปัจจุบนั 

ส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการ จะมีค าถามโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลียม บทบาทของ

บริษทัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ในกิจการปิโตรเลียมของไทย และการท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือของรัฐ 

รวมทั้งโครงสร้างกิจการปิโตรเลียมท่ีบริษทัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ประกอบกิจการอยู ่ สภาพการแข่งขนั และ

ผลกระทบท่ีผูป้ระกอบกิจการไดรั้บหากมีการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ ในกลุ่มนกัวชิาการและกลุ่มอ่ืนๆ 

จะมีค าถามท่ีขอความเห็นเก่ียวกบัธรรมาภิบาลโดยเฉพาะความโปร่งใสในกิจการปิโตรเลียมของไทย 

คณะผูว้จิยัไดติ้ดต่อขอสัมภาษณ์ตวัแทนจากกลุ่มองคก์รพฒันาเอกชน (Non-Governmental Organization: 

NGO) และกลุ่มผูบ้ริโภค แต่ไม่ไดรั้บการตอบรับใหเ้ขา้สัมภาษณ์จึงไม่มีผลการสัมภาษณ์จากกลุ่มน้ี 

คณะผูว้จิยัจะรายงานผลการศึกษาโดยไม่เปิดเผยช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์รวมทั้งช่ือหน่วยงานตน้สังกดั แต่

จะน าเสนอผลการศึกษาโดยแยกเป็นประเด็นและใชผ้ลสรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผล

การศึกษาและวเิคราะห์ 

4. การประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือ

หลกัเกณฑใ์นการจดัตั้ง NOCs ในประเทศไทย และความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง NOCs ภายใตเ้ง่ือนไขหรือ

หลกัเกณฑเ์หล่าน้ี รายละเอียดการประชุมกลุ่มยอ่ยอยูใ่นภาคผนวก ข ในการประชุมกลุ่มยอ่ย  
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ในการประชุมกลุ่มยอ่ยไดข้อความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มแบ่งออกไดเ้ป็นสาม

ส่วนใหญ่ๆ อนัไดแ้ก่ 1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์พลงังานและกิจการปิโตรเลียมของไทยในดา้น

ต่างๆท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และ 2) ค าถามเชิงเปรียบเทียบ โดยตั้งค  าถามเชิงเปรียบเทียบระหวา่งกรณีท่ีมีและ

ไม่มี NOCs วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร พร้อมทั้งขอเหตุผลประกอบ และ 3) การสรุป อภิปรายและ

น าเสนอขอ้คิดเห็นจากตวัแทนของแต่ละกลุ่ม และเปิดใหแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่งกลุ่ม  

5. ผลการศึกษา 

 จากกรอบแนวคิดและวธีิการศึกษาคณะผูว้จิยัจะรายงานผลการศึกษาโดยแบ่งตามหลกัเกณฑท์าง

เศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง NOCs ในประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร  

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแต่ปริมาณของทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีมีอยู่

ภายในประเทศ ในการจดัตั้ง NOCs และ/หรือเพิ่มบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของ NOCs ท่ีมีอยูเ่ดิม รัฐบาล

จะตอ้งพิจารณาถึง “ระดบัขั้นในการพฒันาทรัพยากร” (Stage of Resource development) ภายในประเทศ 

(Marcel, 2016a) จากการแบ่งระดบัขั้นในการพฒันาทรัพยากรปิโตรเลียมในตารางท่ี ค1 ภาคผนวก ค จะเห็น

ไดว้า่ประเทศไทยไดพ้ฒันากิจการปิโตรเลียมจนมาอยูใ่นขั้นท่ี 4 แลว้ และไดค้น้พบ ส ารวจ และผลิต

ปิโตรเลียมมาเป็นระยะเวลากวา่สามทศวรรษแลว้ อีกทั้งยงัมีสัดส่วนปริมาณส ารองต่อการผลิต (R/P ratio) ท่ี

ต  ่าทั้งในทรัพยากรน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติดงัปรากฎในตารางท่ี ค2 และ ค3 ตามล าดบั โดยเฉพาะเม่ือ

เปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมี NOCs และเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออกน ้ามนัรายใหญ่ของโลก อนัไดแ้ก่

นอร์เวย ์ ซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย และเวเนซุเอลา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยไม่ไดมี้ความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรปิโตรเลียมเทียบเท่ากบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี NOCs อยู ่  

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความเห็นตรงกนัวา่ประเทศไทยไม่ไดมี้ทรัพยากร

ปิโตรเลียมเป็นจ านวนมากเกินกวา่ความตอ้งการในประเทศในระดบัท่ีสามารถเป็นประเทศผูส่้งออกได ้

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดส้ ารวจพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมไปมากแลว้ ส าหรับ

พื้นท่ีท่ียงัเหลืออยูจ่ะตอ้งใชค้วามสามารถทางเทคโนโลยใีนการส ารวจในระดบัสูง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยั

ความสามารถทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
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 นอกจากน้ีเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพึ่งพาการน าเขา้น ้ามนัดิบ รัฐจึงมีหนา้ท่ีในการ

บริหารจดัการทรัพยากรปิโตรเลียมใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศมากกวา่ท่ีจะท าหนา้ท่ีรักษา

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียมดงัเช่นท่ี NOCs ในต่างประเทศตอ้งท าหนา้ท่ีบริหาร

ผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมท่ีคน้พบ 

 ผลการสัมภาษณ์สอดคลอ้งกบัผลจากการประชุมกลุ่มยอ่ย โดยถึงแมว้า่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยจะ

มีความเห็นหลากหลายในเร่ืองระดบัความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปิโตรเลียมในปัจจุบนั แต่โดยส่วน

ใหญ่จะเห็นวา่ประเทศไทยมีทรัพยากรปิโตรเลียมนอ้ยและมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเพราะไม่สามารถส ารวจ

และคน้พบแหล่งใหม่ได ้ และยงัมีความเห็นวา่ การจะพิจารณาวา่ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกหรือน าเขา้สุทธิ 

จะตอ้งพิจารณาจากประเภทผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม โดยประเทศไทยเป็นประเทศน าเขา้สุทธิ เม่ือกล่าวถึง

น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นผู ้

ส่งออกสุทธิน ้ามนัท่ีกลัน่แลว้ 

 จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปไดว้า่ภายใตห้ลกัเกณฑ์น้ีประเทศไทยไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs 

ข้ึนมาใหม ่

5.2 รายได้ที่รัฐได้รับจากกจิการปิโตรเลยีมในรูปแบบต่าง ๆ 

รายไดท่ี้รัฐไดรั้บข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของ NOCs และก าไรท่ี NOCs ไดรั้บ และผลการ

ด าเนินงานรวมทั้งผลก าไรของ NOCs ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยันบัตั้งแต่ระดบัขั้นการพฒันาทรัพยากร

ปิโตรเลียม ไปจนถึงบทบาทหนา้ท่ีของ NOCs และความสามารถในการด าเนินงานของ NOCs นอกจากน้ี 

รายไดท่ี้รัฐไดรั้บยงัข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือทางการคลงัในการจดัเก็บรายได ้ กระบวนการ ขั้นตอน วธีิการเก็บ 

และระบบการคลงัปิโตรเลียมอีกดว้ย ดงันั้น NOCs ไม่ใช่เป็นหลกัประกนัวา่รัฐจะไดรั้บรายไดท่ี้ดีเสมอไป 

(Marcel, 2016a)  

ระบบการคลงัในกิจการปิโตรเลียมในต่างประเทศมีความแตกต่างกนัโดยแบ่งออกไดเ้ป็นสองระบบ

ใหญ่ๆ คือระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิต จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ ถึงแมว้า่ระบบการคลงัจะ

แตกต่างกนั แต่เคร่ืองมือทางการคลงัในการจดัเก็บรายไดไ้ม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั โดยส่วนมากรายไดท่ี้รัฐ

ไดรั้บจะอยูใ่นรูปแบบภาษี ค่าภาคหลวง ส่วนแบ่งก าไร และข้ึนอยูก่บัระดบัการมีส่วนร่วมของรัฐในกิจการ

ปิโตรเลียมอีกดว้ย  
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ในกรณีของประเทศไทย รัฐไดรั้บรายไดจ้ากกิจการปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ และมีการรายงาน

ผลรายไดท่ี้ไดรั้บอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามรัฐตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงของระดบัรายไดท่ี้ควรไดรั้บ เน่ืองจาก

ภายใตร้ะบบสัมปทาน รายไดท่ี้รัฐไดรั้บข้ึนอยูก่บัความสามารถในการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการ 

การเพิ่มทางเลือกใหใ้ชร้ะบบแบ่งปันผลผลิตและสัญญาบริการจะเปิดโอกาสใหรั้ฐมีวธีิในการสร้างรายได้

จากทรัพยากรปิโตรเลียมไดเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน ผลจากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่ไม่วา่จะใชร้ะบบ

สัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิต รายไดข้องรัฐไม่ไดแ้ตกต่างกนัมาก ข้ึนอยูก่บัความสามารถและ 

ธรรมาภิบาลในการจดัสรรสิทธิและการจดัเก็บรายได ้รวมทั้งยงัข้ึนอยูก่บัราคาน ้ามนัในตลาดโลกอีกดว้ย จะ

เห็นไดว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดท่ี้รัฐไดรั้บจากทรัพยากรปิโตรเลียมและการมีอยูข่อง NOCs ไม่ไดมี้

ความสัมพนัธ์กนัโดยตรง การจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ในประเทศไทยจึงไม่สามารถรับประกนัไดว้า่รัฐจะไดรั้บ

รายไดจ้ากทรัพยากรปิโตรเลียมเพิ่มมากยิง่ข้ึน รัฐควรใหค้วามส าคญัในการปรับปรุงหน่วยงานเดิมท่ีมี

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบใหมี้ขีดความสามารถในการด าเนินงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

5.3 การสร้างความมั่งคั่ง  

การสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยั NOCs แต่เพียงผูเ้ดียว แต่ข้ึนอยูก่บัขีด

ความสามารถในการก ากบัดูแลของรัฐ ความสามารถในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพราะการสร้างขีด

ความสามารถในกิจการปิโตรเลียมใหแ้ก่ประเทศไม่สามารถบรรลุผลไดโ้ดยการท่ีบริษทัต่างชาติท่ีมาลงทุน

ในประเทศเป็นผูใ้หต้ามท่ีรัฐร้องขอแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ประเทศท่ีรับการลงทุนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

เชิงรุกดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะสามารถท าให ้Resource wealth พฒันาเป็น Productive wealth ในรูปของการสร้าง

งาน ความสามารถในการแข่งขนั และการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 

รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ 

การสร้างความมัง่คัง่จากทรัพยากรปิโตรเลียมในต่างประเทศมกัจะอยูใ่นรูปแบบของการจดัตั้ง

กองทุนความมัง่คัง่ของประเทศ เช่น Government Pension Fund Global ของประเทศนอร์เวย ์National Trust 

Fund ของประเทศมาเลเซีย SAMA Foreign Holding ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้น 

กล่องท่ี ง1 ภาคผนวก ง ในการประเมินกองทุนความมัง่คัง่ในแต่ละประเทศ (Sovereign wealth funds) 

Natural Resource Governance Institute (2017) ไดค้  านวณ Resource Governance Index (RGI) โดยใน RGI 

มีองคป์ระกอบยอ่ยหน่ึง คือ กองทุนความมัง่คัง่ของประเทศ (Sovereign wealth funds) เน่ืองจากประเด็น

ดงักล่าวสามารถแสดงถึงความสามารถในการสร้างผลประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศได ้ ผลการ
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ประเมินกองทุนความมัง่คัง่ของประเทศ (Sovereign wealth funds) ของประเทศท่ีคดัเลือกมาศึกษาแสดงไว้

ในตารางท่ี 1 

 จะเห็นไดว้า่กองทุนความมัง่คัง่ของประเทศมีขนาดแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากโดยมีมูลค่าสินทรัพย์

สูงกวา่เกา้แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐในกรณีของประเทศนอร์เวย ์ และมีมูลค่าต ่าในระดบัสามพนัลา้นดอลลาร์

สหรัฐในกรณีของประเทศมาเลเซีย และขนาดของกองทุนก็ไม่ไดส้ะทอ้นผลการด าเนินงานของกองทุนดว้ย 

จะเห็นไดว้า่ซาอุดิอาระเบียบมีมูลค่าสินทรัพยใ์นกองทุนมัง่คัง่สูงถึงหา้แสนลา้นดอลลาร์ แต่กลบัไดค้ะแนน

และอนัดบัในระดบัท่ีต ่ากวา่กองทุนมัง่คัง่ของประเทศนอร์เวยเ์ป็นอยา่งมาก โดยส าหรับกองทุนความมัง่คัง่

ของประเทศของเวเนซุเอลาและซาอุดิอาระเบียถูกประเมินวา่กองทุนมีความเส่ียงสูง มีความไม่ชดัเจน ไม่

สามารถประเมินผลความเสียหายจากการบริหารจดัการท่ีไม่ดีได ้ รวมถึงไม่สามารถทราบไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ

ประโยชน์จากการลงทุนของกองทุนอีกดว้ย 

ตารางที ่1: อันดับ (Rank) และ Score (คะแนน) ผลการประเมินกองทุนความมั่งคั่งของประเทศ 

ประเทศ Sovereign wealth fund 
มูลค่าสินทรัพย ์

(USD millions, selected 
years) 

อนัดบั คะแนน 

นอร์เวย ์ Government Pension Fund Global 926,940 5 90 
มาเลเซีย National Trust Fund 3,019 18 42 
เวเนซุเอลา Fondo de Desarollo Nacional 17,250 26 22 

ซาอุดิอาระเบีย SAMA Foreign Holding 514,000 29 18 
ท่ีมา: Natural Resource Governance Institute, 2017 Resource Governance Index, P.20. 

 เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีกองทุนความมัง่คัง่ จึงท าใหไ้ม่มีผลการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวกบัการสร้าง

ความมัง่คัง่ทางดา้นทรัพยากรและความมัง่คัง่ท่ีมีประสิทธิผลท่ีชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมกลุ่มยอ่ย 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ธุรกิจปิโตรเลียมมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจ การเพิ่ม

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติของไทย และการเพิ่มการจา้งงาน อีกทั้งยงัเช่ือมโยงไปยงัการพฒันา

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาชีวติความ

เป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ ในขณะท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยจ านวนหน่ึงเห็นวา่ถึงแมว้า่จะเกิดการ

พฒันาข้ึนจริงแต่การกระจายความมัง่คัง่ยงัไม่ดีนกั อีกทั้งรายไดย้งักระจุกตวัอยูท่ี่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียบางกลุ่ม

เท่านั้น จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยสามารถสร้างความมัง่คัง่จากทรัพยากรปิโตรเลียมไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั
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กองทุนฯ และไม่ตอ้งพึ่งพาการมีอยูข่อง NOCs โดยตรง แต่การจะสร้างความมัง่คัง่ท่ีมีผลิตภาพไดจ้ะตอ้ง

อาศยัโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีดี 

5.4 ความเป็นเจ้าของ 

 การจดัตั้ง NOCs โดยใหรั้ฐเป็นเจา้ของทั้งหมดนั้นไม่สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้า่การด าเนินงาน

จะมีประสิทธิภาพท่ีดีเสมอไป ในการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ  Natural Resource 

Governance Institute (2017) ไดค้  านวณ Resource Governance Index (RGI) โดยใน RGI มีองคป์ระกอบยอ่ย

หน่ึง คือ การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากร เน่ืองจาก

รัฐวสิาหกิจมีบทบาทส าคญัในการน าทรัพยากรมาใชเ้พื่อการพฒันาประเทศ 

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจท่ีท าหนา้ท่ีบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของ

ประเทศท่ีคดัเลือกมาศึกษาพบวา่ Statoil ของนอร์เวยไ์ด ้80 คะแนนจากเตม็ 100 คะแนน จดัอยูใ่นอนัดบั 4 

จากประเทศทั้งหมด 74 ประเทศท่ีถูกน ามาประเมิน ขณะท่ี  Petronas ของมาเลเซียได ้65 คะแนน และจดัอยู่

ในอนัดบั 20 จากประเทศทั้งหมด  และ Petroleos de Venezuela ของเวเนซุเอลาได ้ 58 คะแนน จดัอยูใ่น

อนัดบั 27 จากประเทศทั้งหมด Saudi Aramco ของซาอุดิอาระเบียได ้ 27 คะแนน จดัอยูใ่นอนัดบั 63 จาก

ประเทศทั้งหมด จะเห็นไดว้า่ NOCs ท่ีมีมูลค่ายอดขายรวมในระดบัสูงดงัเช่น Petronas และ Petroleos de 

Venezuela กลบัมีคะแนนและอนัดบัท่ีต ่ากวา่ Statoil ดงันั้น ความเป็น NOCs ท่ีมีมูลค่ายอดขายรวมใน

ระดบัสูงไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่ NOCs นั้นจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีเสมอไป 

ส าหรับในกรณีของประเทศไทย หากพิจารณาจากความเป็นเจา้ของโดยรัฐเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วน

สูงท่ีสุดพบวา่บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มีลกัษณะท่ีเป็น NOCs ตามเง่ือนไขความเป็นเจา้ของโดยรัฐอยู่

แลว้ จึงไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs เพิ่มข้ึนอีก 

ตารางที ่2: อันดับ (Rank) และ คะแนน (Score) การประเมินการด าเนินงานของ NOCs 

ประเทศ บรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 
มูลค่ายอดขายรวม 

(USD millions, selected years) 
อนัดบั คะแนน 

นอร์เวย ์ Statoil 45,873 4 80 
มาเลเซีย Petronas 63,412 20 65 
เวเนซุเอลา Petroleos de Venezuela 55,339 27 58 

ซาอุดิอาระเบีย Saudi Aramco N/A 63 27 
ท่ีมา: Natural Resource Governance Institute, 2017 Resource Governance Index, P.18-19. 
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5.5 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับความเส่ียง 

NOCs มีขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและความสามารถในการรับ

ความเส่ียงไม่วา่จะเป็นความเส่ียงทางการเมือง ความเส่ียงจากการก ากบัดูแล และความไม่แน่นอนทางดา้น

นโยบายของรัฐ  

จากการสัมภาษณ์ พบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามส าคญักบัความเส่ียงในการเลือกใชแ้ละการ

เปล่ียนแปลงระบบการใหสิ้ทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ความเส่ียงในการลงทุนและประกอบธุรกิจส ารวจ

และขดุเจาะปิโตรเลียมเน่ืองจากความไม่แน่นอนดา้นธรณีวทิยา ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่นความ

ผนัผวนทางดา้นราคาน ้ามนัในตลาดโลก ซ่ึงจะไดเ้ห็นไดว้า่ NOCs จะมีความไดเ้ปรียบในการรับความเส่ียง

เหล่าน้ีไดดี้กวา่บริษทัเอกชน อยา่งไรก็ตาม NOCs ตอ้งมีความสามารถในการบริหารความเส่ียงดว้ยเช่นกนั 

5.6 ธรรมาภิบาลและการก ากบักจิการทีด่ี 

จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบวา่ ในปี 2017 สถาบนั National Resource Governance Institute 

(NRGI) ไดจ้ดัท า Resource Governance Index (RGI) โดยประเมินคุณภาพของธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติใน 81 ประเทศ ซ่ึงประเทศเหล่าน้ีเป็นผูผ้ลิตน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่

โดยรวมแลว้ผลิตไดเ้ป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 82 และ 78 ของปริมาณน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตทัว่โลก 

NRGI ไดจ้ดัท าคะแนน RGI โดยรวม ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนจากสามส่วน ส่วนแรกคือ Value 

Realization Index โดยครอบคลุมธรรมาภิบาลในการจดัสรรสิทธิในการส ารวจ การขดุเจาะ และการผลิต การ

ใหใ้บอนุญาต การป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การเก็บรายไดจ้ากปิโตรเลียมและรายไดภ้าษี และธรรมาภิบาลของ

รัฐวสิาหกิจ ส่วนท่ีสองคือ   Revenue Management Index โดยครอบคลุมการจดัท างบประมาณระดบัประเทศ 

การแบ่งปันรายไดจ้ากทรัพยากรใหแ้ก่ระดบัทอ้งถ่ิน และกองทุนความมัง่คัง่แห่งชาติ (Sovereign Wealth 

Funds)  ส่วนสุดทา้ยคือ การประเมิน Enabling Environment Index โดยครอบคลุม การเปิดเผยขอ้มูล การรับ

ผดิ คุณภาพในการก ากบัดูแล การป้องกนัคอร์รัปชัน่ เสถียรภาพทางการเมืองและการไม่ใชค้วามรุนแรง และ

ประสิทธิผลของรัฐบาล 

ผลการศึกษาของ NRGI ในกลุ่มประเทศท่ีมี NOCs และอยูใ่นกรณีศึกษาส าหรับงานวจิยัน้ีอนัไดแ้ก่

ประเทศนอร์เวย ์ มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเวเนซุเอลา มีรายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก จ จะเห็นไดว้า่

ประเทศท่ีมี NOCs เหล่าน้ีมีระดบั RGI ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากในทุกๆ มิติ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ NOCs ไม่ไดเ้ป็น

ปัจจยัส าคญัเพียงอยา่งเดียวท่ีจะสร้างเสริมธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลท่ีดีในกิจการปิโตรเลียมในแต่ละ
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ประเทศ ธรรมาภิบาลในองคก์รและธรรมาภิบาลในการก ากบัดูแลโดยเฉพาะความโปร่งใสและการยอมรับ

ผดิในการประกอบกิจการ การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ และ การก ากบักิจการท่ีเขม้แขง็ มี

เสถียรภาพ ไดรั้บความไวว้างใจ และด าเนินการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดี สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยใชก้ลไก

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร NOCs  

 ในกรณีของประเทศไทย จากการสัมภาษณ์พบวา่การจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ไม่สามารถปรับปรุง

ธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการใหดี้ข้ึน แต่ควรปรับปรุงธรรมาภิบาลเร่ืองความโปร่งใสดา้นขอ้มูล

พลงังานในกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทยเป็นหลกั ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการไดใ้หข้อ้มูลแก่หน่วยงาน

ภาครัฐแลว้ แต่การน าขอ้มูลมาปรับใชอ้ยูท่ี่ความสามารถของหน่วยงานของรัฐดว้ย ขณะเดียวกนั

ผูป้ระกอบการเห็นวา่ขอ้มูลมีจ านวนมาก เกินกวา่แค่ขอ้มูลของผูป้ระกอบการรายใดรายหน่ึง เพียงแต่ขอ้มูล

เหล่าน้ีเขา้ถึงไดย้ากและไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีใชง้านไดง่้าย ควรน าหลกัการความโปร่งใสในอุตสาหกรรม

สกดัทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries Transparency Initiative: EITI) มาใชเ้ป็นตน้แบบ เป็นท่ีน่า

สังเกตวา่ประเทศท่ีมี RGI ในระดบัสูงดงัเช่นประเทศนอร์เวยก์็เป็นประเทศท่ีไดน้ า EITI มาใชก้บักิจการ

ปิโตรเลียมของตนเองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 

5.7 ความสามารถทางสถาบัน (Institutional endowment) 

ในกิจการปิโตรเลียม หากสถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิมมีลกัษณะ คุณสมบติั ความสามารถ และท าหนา้ท่ี

หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสมต่อการพฒันากิจการปิโตรเลียมอยูแ่ลว้ ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้งองคก์ร

หรือ NOCs ใหม่ ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะได ้NOCs ท่ีขาดประสบการณ์และไม่มีประสิทธิภาพ  

แต่หากสถาบนัท่ีมีอยูย่งัท  างานไดไ้ม่ดีและขาดตกบกพร่องเป็นภาระทางการคลงัต่อรัฐและท าให้

ประชาชนเดือดร้อน การจะสร้าง NOCs ใหดี้กวา่สถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิม จะตอ้งใช ้Coase theorem ในการอธิบาย

ถึงสิทธิท่ีสถาบนัใหม่ควรมีอยูแ่ละรับถ่ายโอนได ้ เม่ือ Coase theorem อธิบายเร่ืองสิทธิไดแ้ลว้ และสามารถ

สร้าง NOCs ท่ีดีกวา่สถาบนัเดิมได ้เม่ือนั้นจึงควรสร้าง NOCs ข้ึนมาใหม่  

จะเห็นไดว้า่ในกรณีของประเทศไทย สถาบนัท่ีมีอยูใ่นกิจการปิโตรเลียมมีอยูค่รบถว้นและส่วน

ใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ หากมีปัญหาในสถาบนัของรัฐท่ีมีอยู ่ แสดงวา่โดยนยัแลว้

ประเทศไทยยงัประสบปัญหาความลม้เหลวของรัฐบาล จึงไม่ควรสร้าง NOCs ใหม่ข้ึนมาอีกเพราะจะเป็น

ปัญหาต่อเน่ือง ยกเวน้เสียแต่วา่ในการจดัตั้งสถาบนัใหม่น้ีไดน้ า Coase theorem มาใชส้ร้างสถาบนัไดอ้ยา่ง

ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี Coase ไดร้ะบุไว ้ 
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จากผลการศึกษาของ Global Petroleum Survey ดงัปรากฏในภาคผนวก ฉ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทย

ไดรั้บการจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่ม Small Reserve Holder ในปี 2015 และต่อมาไดข้ยบัไปอยูใ่นกลุ่ม Medium 

Reserve Holder  ท่ีมี Proved Reserve ต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกรณีศึกษา  

ผลการศึกษาจาก Global Petroleum Survey ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 ในภาคผนวก ฉ พบวา่

ประเทศไทยไดรั้บคะแนน Policy Perception Index ในระดบัท่ีดีข้ึนจากปี 2013 ท่ีไดค้ะแนน 39.14 อยูใ่น

อนัดบัท่ี 96 จาก 157 เขตอ านาจ เพิ่มข้ึนในปี 2017 โดยไดค้ะแนน 68.07 อยูใ่นอนัดบัท่ี 36 จาก 97 เขตอ านาจ 

ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ีสูงกวา่ประเทศมาเลเซียและเวเนซุเอลาในปีเดียวกนั สะทอ้นให้เห็นวา่ประเทศไทยได้

ปรับปรุงความสามารถทางสถาบนัอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ห็นถึงการพฒันาขีด

ความสามารถทางสถาบนัโดยเฉพาะทางดา้นนโยบายและการก ากบัดูแล   

ผลจากการสัมภาษณ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจาก Global Petroleum Survey กล่าวคือประเทศไทย

มีความสามารถทางดา้นสถาบนัท่ีไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะทางดา้นบุคลากร การสะสม

องคค์วามรู้ดา้นการส ารวจและการพฒันาแหล่งปิโตรเลียม ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมีความสามารถไม่เท่ากบั

ประเทศนอร์เวยแ์ต่ก็ดว้ยความสามารถทางสถาบนัท าใหย้งัคงรักษาความมัน่คงดา้นพลงังานไดจ้นถึง

ปัจจุบนั 

5.8 ความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยใีนกจิการปิโตรเลียม 

การจดัตั้ง NOCs ไม่ใช่เง่ือนไขจ าเป็นในการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยหีรือความเป็นผูน้ าทางดา้น

เทคโนโลยใีนกิจการปิโตรเลียม การจะเป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยไีดข้ึ้นอยูก่บัขีดความสามารถทางดา้น

การศึกษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศนั้นๆ และความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลย ี การ

ร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัวจิยัและสถาบนัการศึกษา รวมไปถึงการรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากต่างประเทศอีกดว้ย 

NOCs ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นเทคโนโลยใีนกิจการปิโตรเลียม เช่น StatoilHydro มี 

Deep offshore waters และ arctic region technologies ในขณะท่ี Petronas มี Liquefied Natural Gas 

Technology และ Saudi Aramco ไดซ้ื้อ Frac Tech International และเปิดศูนยว์จิยัและพฒันาร่วมกนั Baker 

Hughes เพื่อวจิยัและพฒันาหาแหล่งส ารองน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกรูปแบบ (Unconventional Oil and 

Gas Reserves) เป็นตน้ 
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ตารางที ่3: ผลการเปรียบเทยีบคะแนน Policy Perception Index 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Jurisdiction 
Policy 

Perception 
Index Score 

Proved 
Reserves 

(bboe) 

Policy 
Perception 

Index Score 

Proved 
Reserves 

(bboe) 

Policy 
Perception 

Index Score 

Proved 
Reserves 

(bboe) 

Policy 
Perception 

Index Score 

Proved 
Reserves 

(bboe) 

Policy 
Perception 

Index Score 

Proved 
Reserves 
(bboe) 

Large Reserve 
Holder 

          

Norway - North Sea 27.06 14.220 29.70 13.576 - - - - - - 
Malaysia 43.55 21.932 53.10 19.513 - - - - - - 

Venezuela 100.00 332.981 100.00 334.449 99.12 335.186 0.00 335.19 0.00 337.03 
Medium Reserve 
Holder 

          

Norway - Other 25.18 6.327 30.07 6.043 26.72 5.78 85.83 5.82 87.03 5.93 
Norway - North Sea - - - - 19.15 13.241 91.67 13.21 85.49 11.90 

Thailand 39.14 2.292 53.69 2.138 - - 67.01 2.03 68.07 1.85 
Malaysia - - - - 46.5 19.513 67.44 19.51 60.41 11.41 

Small Reserve 
Holder 

          

Thailand - - - - 40.46 2.034 - - - - 

ท่ีมา: Global Petroleum Survey 
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ตารางที ่4: Policy Perception Index - Percentile Rank, 2013-2017 (97 Jurisdictions) 

 Percentile Rank Survey Rank 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Norway - Other Offshore (except 
North Sea)* 95% 86% 78% 80% 92% 5/157 17/156 21/126 16/96 8/97 
Norway - North Sea 91% 82% 92% 91% 89% 11/157 21/156 8/126 7/96 11/97 
Thailand 33% 43% 58% 52% 63% 96/157 77/156 48/126 42/96 36/97 
Malaysia 58% 45% 55% 53% 42% 60/157 73/156 53/126 41/96 57/97 
Venezuela 1% 1% 2% 1% 1% 157/157 156/156 125/126 96/96 97/97 
ท่ีมา: Global Petroleum Survey 
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สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศก็มีส่วนท าให้ NOCs จ าเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยี 

ตวัอยา่งเช่น สภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงของนอร์เวย ์เง่ือนไขดา้นภูมิประเทศทางทะเล ประกอบกบักฎระเบียบ

ต่าง ๆ ท่ีเขม้งวด ท าใหเ้กิดการพฒันาดา้นเทคโนโลยปิีโตรเลียม และจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของนอร์เวย์

จึงมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาเทคโนโลยใีนการส ารวจและผลิต เช่น เทคโนโลยขีองแท่นปิโตรเลียมกลาง

ทะเลจากท่ีเป็นคอนกรีตไปสู่แบบท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยจากแหล่งหน่ึงไปอีกแหล่งได ้ เทคโนโลยกีารส ารวจ

วดัคล่ืนไหวสะเทือน (Seismic) ท่ีพฒันาจาก 3D Seismic เป็น 4D Seismic ในกรณีของประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ในทศวรรษ 2000 Saudi Aramco ไดก้ าหนดบทบาทของกิจการตน้น ้าใหม่ โดยพยายามพฒันา

ทางดา้นเทคโนโลย ี ลงทุนในการวจิยัและพฒันา สร้างความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาและศูนยว์จิยั

นานาชาติ 

 ประเทศไทยไม่ไดมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่เพื่อพฒันาและเป็นผูน้ าทางดา้น

เทคโนโลย ีแต่ควรใชอ้งคก์รเดิมท่ีมีอยูใ่นการต่อยอดพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี 

5.9 สภาพตลาดและการแข่งขัน รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิรูปและเปิดเสรีกจิการปิโตรเลยีม

ภายในประเทศ 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการแข่งขนัไปในทิศทางท่ีลดปัญหาความลม้เหลวของตลาด

โดยเฉพาะลดปัญหาการแข่งขนัท่ีไม่สมบูรณ์และส่งเสริมการแข่งขนัใหม้ากยิง่ข้ึน ยิง่ตลาดมีการแข่งขนัมาก 

มีความกา้วหนา้ในการปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียมก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้ง NOCs และหากวา่

ปัญหาดงักล่าวยงัมีอยูแ่ต่สามารถใชก้ารก ากบัดูแลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านั้น ก็ไม่มี

ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้ง NOCs เช่นกนั  

 ในกรณีศึกษาของต่างประเทศท่ีมี NOCs อยูมี่สภาพตลาดและการแข่งขนัรวมทั้งความกา้วหนา้ใน

การปฏิรูปและเปิดเสรีปิโตรเลียมภายในประเทศท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ตวัอยา่งเช่น ประเทศนอร์เวย์

ไม่ไดส้ร้างอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดและจ ากดัให ้NOCs แต่เพียง Statoil ประกอบกิจการเท่านั้น โดยเฉพาะ

ในธุรกิจตน้น ้าท่ีมีธุรกิจรายลอ้มท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนธุรกิจส ารวจ ขดุเจาะ และผลิตปิโตรเลียม มีผู ้

ประกอบธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสามารถเขา้มาใหบ้ริการได ้ในขณะท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย กิจการกลาง

น ้าและปลายน ้าไม่ไดมี้การแข่งขนัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่จะเป็นโรงกลัน่และการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ 

รวมทั้งกิจการตน้น ้า Saudi Aramco เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และเป็นผูส้ ารวจ ขดุเจาะ และผลิตปิโตรเลียม

ทั้งหมดในประเทศ การปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียมในประเทศซาอุดิอาระเบียยงัขาดความกา้วหนา้ 

บริษทัน ้ามนัขา้มชาติสามารถประกอบกิจการไดใ้นลกัษณะการร่วมทุนกบั Saudi Aramco เท่านั้น  
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 ในกรณีของประเทศไทย ความกา้วหนา้ในการเปิดเสรีและส่งเสริมการแข่งขนัในกิจการปิโตรเลียม

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของธุรกิจ กล่าวคือ เม่ือพิจารณาธุรกิจปลายน ้า ผลการศึกษาพบวา่ธุรกิจปลายน ้ามี

การเปิดเสรีและมีการแข่งขนัในระดบัหน่ึงแลว้จึงมีผูป้ระกอบการหลายรายโดยมี ปตท. เป็นผูป้ระกอบการ

รายใหญ่และเป็นเจา้ตลาดอยู ่ในขณะท่ีธุรกิจตน้น ้ามีการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิในการส ารวจ ขุดเจาะ และ

ผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและอาศยัเทคโนโลยเีฉพาะดา้น จึงมกัไม่มีผูป้ระกอบการ

รายใหม่เขา้สู่ตลาดมากนกั และผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีมกัจะรวมกลุ่มกนัเป็นลกัษณะ Consortium จึงท าให้

การแข่งขนัในธุรกิจน้ีไม่รุนแรงเท่าใดนกั การปฏิรูปในกิจการตน้น ้ามนัจะเป็นการปฏิรูประบบการคลงั

ปิโตรเลียมมากกวา่การปฏิรูปเพื่อเปล่ียนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรม 

ธุรกิจกลางน ้าโดยเฉพาะโรงกลัน่และธุรกิจขนส่งมีผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาแข่งขนัจ านวนนอ้ยมาก

เน่ืองจากลกัษณะการผกูขาดโดยธรรมชาติ การใชเ้งินลงทุนสูง และในการด าเนินธุรกิจเช่น การวางท่อขนส่ง

ก็ตอ้งใชอ้  านาจรัฐในการวางท่อ จึงท าใหธุ้รกิจเหล่าน้ีกระจุกตวัอยูท่ี่ผูป้ระกอบการเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น โดย

เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีฐานะเป็นรัฐวสิาหกิจอนัไดแ้ก่ ปตท. ซ่ึงเป็นเจา้ตลาดอยู ่ 

จะเห็นไดว้า่ NOCs ไม่ไดมี้บทบาทส าคญัในการส่งเสริมการแข่งขนัหรือการเปิดเสรีกิจการ

ปิโตรเลียม เพราะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบกิจการ ดงันั้นจึงไม่จ  าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs ใหม่ข้ึนมา   

5.10 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ก ากับดูแล และผู้ประกอบการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่

ชัดเจนในห่วงโซ่มูลค่ากจิการปิโตรเลียม 

ส าหรับประเทศท่ีมีการจดัตั้ง NOCs อยูก่่อนแลว้ไดก้ าหนดความรับผดิชอบในการจดัการกิจการ

ปิโตรเลียมไวโ้ดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามแนวทางอนัไดแ้ก่ แนวทางท่ีหน่ึงคือ การแบ่งแยกอ านาจอยา่ง

ชดัเจน (Separation-of-power model) โดยมีองคก์รอิสระท่ีมีอ านาจในการก ากบัดูแล (Regulatory powers) 

หรือท่ีเรียกวา่แบบจ าลองของนอร์เวย ์ (Norwegian model) แนวทางท่ีสองคือ การให้อ านาจกระทรวงหรือ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง (Ministry-dominated model) รับผดิชอบและก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียม 

ตวัอยา่งเช่น กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน ในประเทศไทย แนวทางสุดทา้ยคือ การให้อ านาจ 

NOCs ผูรั้บผดิชอบโดยพฤตินยั (NOCs-dominated model) ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

และจะสามารถรวมไปถึงการใหอ้ านาจแก่ NOCs ในการใหใ้บอนุญาตส ารวจและผลิตปิโตรเลียมอีกดว้ย 

เช่น Petronas ในประเทศมาเลเซีย 
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จากประสบการณ์ของประเทศท่ีมี NOCs ท่ีมีขีดความสามารถในการจดัการต ่า (low-capacity 

setting) พบวา่ไม่วา่จะเป็นแนวทางใด เง่ือนไขท่ีจะท าให้การก ากบัดูแลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ

กิจการปิโตรเลียมประกอบดว้ยเง่ือนไขสองประการอนัไดแ้ก่ เง่ือนไขท่ีหน่ึงคือองคก์รหรือหน่วยงานท่ีท า

หนา้ท่ีก ากบัดูแลและจดัการกิจการปิโตรเลียมจะตอ้งมีธรรมาภิบาลท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑด์า้นธรรมาภิ

บาลท่ีผูว้จิยัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ อนัไดแ้ก่ความชดัเจน และความโปร่งใสและความถูกตอ้งของขอ้มูล และ

เง่ือนไขสุดทา้ยคือ ผลการด าเนินงานท่ีดีในกิจการปิโตรเลียมทั้งทางดา้นเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเกิด

จากกฎระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจนส่งเสริมใหเ้กิดการด าเนินกิจการท่ีมีประสิทธิภาพและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่รัฐในสัดส่วนท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมใหรั้ฐสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ

ผูป้ระกอบการและเก็บรายไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และหากหน่วยงานท่ีไดรั้บอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบใด ๆ จะตอ้งสามารถพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถ (capacity) ของตนเอง รวมทั้งผูป้ระกอบการ

เอกชนในประเทศหรือ NOCs จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีรัฐได้

วางไว ้(Heller & Marcel, 2012) 

ประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผูก้  าหนดนโยบายและผูก้  ากบัดูแลออกอยา่ง

ชดัเจน โดยจะเห็นไดว้า่ในขณะท่ีกระทรวงพลงังานมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายพลงังาน หน่วยงานในกระทรวง

พลงังานอนัไดแ้ก่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการตน้น ้า และกรมธุรกิจพลงังานมีหนา้ท่ี

ก ากบัดูแลกิจการกลางน ้าและปลายน ้า อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ

ผูป้ระกอบการไวอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ทบัซอ้นกบัหนา้ท่ีของผูก้  าหนดนโยบายและผูก้  ากบัดูแล 

ผูป้ระกอบการในกิจการตน้น ้ าท่ีส าคญัคือ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ในขณะท่ี 

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกิจการปลายน ้า  

จากการสัมภาษณ์ ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความเห็นวา่ ในฐานะรัฐวสิาหกิจผูป้ระกอบการทั้งสองรายน้ีได้

ท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็น NOCs อยูแ่ลว้ ดงันั้นการจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่จึงไม่มีความเหมาะสมเพราะจะท า

ใหเ้กิดการท าหนา้ท่ีท่ีซ ้ าซอ้น นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ยงัเห็นวา่ NOCs ควรมีขอบเขตการด าเนินงานใน

ฐานะผูป้ระกอบการเท่านั้น ไม่ควรท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบัดูแลในกิจการปิโตรเลียม  

 ผลจากการประชุมกลุ่มยอ่ยสามารถกล่าวไดว้า่ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีผูก้  ากบัดูแลมีศกัยภาพปาน

กลางจนถึงสูง ในขณะท่ีผูก้  าหนดนโยบายของไทยยงัมีศกัยภาพต ่า โดยเฉพาะในเร่ืองความไม่ชดัเจนของ

นโยบาย ความขดัแยง้กนัเองและความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายดา้นพลงังานท่ีไดว้างไว ้  แต่อยา่งไรก็ตาม ก็

ไม่ใช่สาเหตุท่ีควรจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ เพราะ NOCs ไม่ควรท าหนา้ท่ีทั้งสองบทบาทน้ี  
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 จากการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มยอ่ย ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยมีความเห็น

ตรงกนัวา่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์รและหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัให้ดี

ยิง่ข้ึน แทนท่ีจะตั้งองคก์รในรูปแบบของ NOCs ข้ึนมาใหม่เพื่อมาท าหนา้ท่ีท่ีซ ้ าซอ้นกบัองคก์รและ

หน่วยงานเดิมท่ีมีอยู ่

5.11 ระดับการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศ และการเช่ือมโยงกจิการปิโตรเลยีมไปยงักจิการหรือ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัในการพฒันาประเทศตวัอยา่งเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

จากกรณีศึกษาในต่างประเทศพบวา่ NOCs ในแต่ละประเทศมีความส าคญัในการจา้งงานทั้งใน

ทางตรงและทางออ้มจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมภายในประเทศ บุคลากรท่ีอยูใ่นกิจการปิโตรเลียมเป็น

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

นอกจากน้ี NOCs ดงัเช่น StatOil มีขีดความสามารถในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการต่อเรือท่ีมีอยู่

จึงสามารถส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัในอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงและกิจการท่ีสนบัสนุนการผลิตในกิจการ

ปิโตรเลียม และสามารถเช่ือมโยงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยจีากสถาบนัการศึกษา สถาบนัทางการวจิยั 

รวมถึงความเช่ือมโยงกบักิจการท่ีท าหนา้ท่ีจดัหาและใหก้ารสนบัสนุนการผลิตปิโตรเลียม และน ามาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในการด าเนินกิจการของตนเอง 

ในกรณีของประเทศไทย  ผูป้ระกอบการในกิจการปิโตรเลียมมีความเช่ือมโยงไปยงักิจการและ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ เท่ากบัวา่ไดบ้รรเทาปัญหาความลม้เหลวของตลาดไดใ้นระดบัหน่ึงจึงไม่

จ  าเป็นตอ้งมีการจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ แต่หากวา่ยงัไม่เช่ือมโยงแสดงวา่สถาบนัท่ีมีอยูย่งัไม่สามารถท า

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมสะทอ้นถึงปัญหาความลม้เหลวของรัฐบาล ดงันั้นจึงยิง่ไม่ควรหาทางออกโดยอาศยั

การจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่แต่ควรใชว้ธีิการบริหารทางดา้นอ่ืนเพื่อก่อให้เกิดการเช่ือมโยงท่ีดียิง่ข้ึน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัวชิาการพบวา่ กิจการปิโตรเลียมของไทยเร่ิมตน้ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อ

สร้างความมัน่คงทางพลงังานใหแ้ก่ประเทศไทย และไดเ้ช่ือมโยงกิจการน้ีไปยงัการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ของรัฐ (infrastructure) การสร้างงานภายในประเทศ (job creation) การถ่ายทอดเทคโนโลย ี (technology 

transfer) การ tricker down ไปยงัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลาสติก 

เป็นตน้ จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ 
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6. บทสรุป 

 ดว้ยหลกัเกณฑท์างเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้ง 

NOCs ข้ึนในประเทศไทย คณะผูว้จิยัพบวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ แต่ควรพฒันาสถาบนัท่ีมีอยูเ่ดิม

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน รวมไปถึงการพฒันาระบบและกลไกต่างๆในการสร้างรายได ้ กระจายความมัง่

คัง่ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในกิจการปิโตรเลียม บทสรุปและขอ้เสนอมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่5: บทสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ 

หลกัเกณฑ ์ ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากร 

ไม่จ าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ เน่ืองจากประเทศไทยไม่ไดมี้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ปิโตรเลียมในระดบัท่ีผลิตและส่งออกเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ และกิจการปิโตรเลียมใน
ประเทศไทยไดพ้ฒันามาสู่ขั้นตอนการผลิตขนาดใหญ่และไดค้น้พบ ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมา
เป็นระยะเวลากวา่สามทศวรรษ 

รายไดท่ี้รัฐไดรั้บจากกิจการ
ปิโตรเลียมในรูปแบบต่าง ๆ 

ไม่จ าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ เน่ืองจากในปัจจุบนัรัฐไดรั้บรายไดจ้ากกิจการปิโตรเลียมใน
รูปแบบต่างๆ และมีรายงานรายไดท่ี้ไดรั้บอยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัไดเ้พ่ิมทางเลือกใหใ้ชร้ะบบ
แบ่งปันผลผลิตและสญัญาบริการนอกเหนือจากระบบสมัปทาน ไม่จ าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึน
ใหม่ จึง NOCs รายใหม่ไม่สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้า่รัฐจะไดรั้บรายไดจ้ากทรัพยากร
ปิโตรเลียมมากยิง่ข้ึน 

การสร้างความมัง่คัง่ การสร้างและกระจายความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากทรัพยากรปิโตรเลียมไม่ไดจ้ าเป็นตอ้งอาศยั 
NOCs แตเ่พียงผูเ้ดียว ถึงแมว้า่ NOCs จะสามารถสนบัสนุน Resource nationalism และตอบสนอง
เป้าหมายของรัฐทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละมิใช่เชิงพาณิชยไ์ดโ้ดยตรงก็ตาม จึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัตั้ง 
NOCs ข้ึนมาใหม่ แต่ควรมีการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการปิโตรเลียมเพ่ือสร้างและกระจายความ
มัง่คัง่ท่ีมีผลิตภาพออกไปใหท้ัว่ถึง 

ความเป็นเจา้ของ ไม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์ชดัเจนวา่ประสิทธิภาพในการประกอบกิจการของ NOCs ท่ีรัฐเป็น
เจา้ของบางส่วนหรือเตม็ส่วนจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีกวา่ผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่ NOCs 
นอกจากน้ี หากพิจารณาจากความเป็นเจา้ของโดยรัฐเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนสูงท่ีสุดจะพบวา่
ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการอนัไดแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็น NOCs อยูแ่ลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งจดัตั้ง NOCs 
เพ่ิมข้ึนอีก 

ความสามารถในการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนและการรับความ
เส่ียง 

NOCs ไดเ้ปรียบทางดา้นความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและความสามารถในการรับ
ความเส่ียงไดดี้กวา่บริษทัเอกชนโดยเฉพาะในประเทศท่ีตลาดเงินและตลาดทุนขาดความเขม้แขง็
และไม่มีประสิทธิภาพ  
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หลกัเกณฑ ์ ผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ธรรมาภิบาลและการก ากบั
กิจการท่ีดี 

ธรรมาภิบาลและการก ากบักิจการท่ีดีในกิจการปิโตรเลียมตอ้งอาศยักลไกและระบบในการก ากบั
ดูแลโดยเฉพาะความโปร่งใสและการยอมรับผิด รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง 
ๆ การจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ไม่สามารถปรับปรุงธรรมาภิบาลและการก ากบักิจการใหดี้ข้ึน ดงันั้น 
จึงควรปรับปรุงธรรมาภิบาลเร่ืองความโปร่งใสดา้นขอ้มูลพลงังานโดยน าหลกัการความโปร่งใส
ในอุตสาหกรรมสกดัทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ป็นตน้แบบ 

ความสามารถทางสถาบนั 
(Institutional endowment) 

สถาบนัในกิจการปิโตรเลียมของไทยมีอยูค่รบถว้นและผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นรัฐวสิาหกิจ 
หากสถาบนัของรัฐท่ีมีอยูเ่ดิมยงัตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถ การจดัตั้ง NOCs ข้ึนใหม่ไม่สามารถ
สร้างความสามารถทางสถาบนัไดใ้นทนัที จึงควรพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์และขีดความสามารถในกิจการปิโตรเลียมในหน่วยงานและ
องคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ 

ความเป็นผูน้ าทางดา้น
เทคโนโลยใีนกิจการ
ปิโตรเลียม 

การจดัตั้ง NOCs ไม่ใช่เง่ือนไขจ าเป็นในการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยหีรือความเป็นผูน้ าทางดา้น
เทคโนโลยใีนกิจการปิโตรเลียม หากตอ้งการพฒันาและเป็นผูน้ าในดา้นน้ีควรจะยกระดบัการ
พฒันาเทคโนโลยทีั้งประเทศ และอาศยัเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากต่างประเทศผา่นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศ  

สภาพตลาดและการแข่งขนั 
รวมทั้งความกา้วหนา้ในการ
ปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการ
ปิโตรเลียมภายในประเทศ 

หากตลาดมีสภาพการแข่งขนัสูง และมีความความกา้วหนา้ในการปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการ
ปิโตรเลียมก็ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ นอกจากน้ียงัสามารถใชก้ารก ากบัดูแลใน
การส่งเสริมการแข่งขนัและใชก้ารก าหนดนโยบายในการปฏิรูปและเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียม
ภายในประเทศ 

การแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งผู ้
ก าหนดนโยบาย ผูก้  ากบัดูแล 
และผูป้ระกอบการ รวมทั้ง
บทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนใน
ห่วงโซ่มูลค่ากิจการ
ปิโตรเลียม 

ประเทศไทยยงัไม่ไดมี้การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูก้  าหนดนโยบายและผูก้  ากบัดูแลออกอย่าง
ชดัเจนแต่ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการไวอ้ยา่งเหมาะสมและไม่ทบัซอ้นกบัหนา้ท่ี
ของผูก้  าหนดนโยบายและผูก้  ากบัดูแล ผูป้ระกอบการในกิจการตน้น ้ าท่ีส าคญัคือ บริษทั ปตท. 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ในขณะท่ี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกิจการปลายน ้ า ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็น NOCs อยูแ่ลว้ การจดัตั้ง 
NOCs ข้ึนใหม่จึงไม่มีความจ าเป็นและจะน าไปสู่การท าหนา้ท่ีท่ีซ ้ าซอ้น 

ระดบัการพฒันาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และ
การเช่ือมโยงกิจการ
ปิโตรเลียมไปยงักิจการหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความส าคญัในการพฒันา
ประเทศ 

ผูป้ระกอบการในกิจการปิโตรเลียมมีความเช่ือมโยงไปยงักิจการและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการจดัตั้ง NOCs ข้ึนมาใหม่ แต่ควรปรับปรุงกลไกในการน า
ทรัพยากรปิโตรเลียมมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ และเช่ือมโยงกิจการน้ีไปยงัการสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ (infrastructure) การสร้างงานภายในประเทศ (job creation) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(technology transfer) การ tricker down ไปยงัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองดว้ย  
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ภาคผนวก ก   

วธีิการศึกษา: การสัมภาษณ์ 

ตารางที ่ก1: หน่วยงานทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง หน่วยงานท่ีใหส้ัมภาษณ์ 

หน่วยงานภาครัฐ 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กรมธุรกิจพลงังาน 

ผูป้ระกอบการในกิจการตน้น ้ า 
(Upstream) 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากดั 
บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระกอบการในกิจการกลางน ้า 
(Midstream) 
 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากดั 
บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไออาร์พีซีจ  ากดั (มหาชน) 

ผูป้ระกอบการในกิจการปลายน ้า 
(Downstream) 

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

นกัวชิาการ 
คุณมนูญ ศิริวรรณ 
ดร.คุรุจิต นาครทรรพ 
สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

กลุ่มอ่ืนๆ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติและสมาชิก
สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดา้นพลงังาน) 
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ตารางที ่ก2: ค าถามทีใ่ช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ค าถาม 
หน่วยงานภาครัฐ ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. บทบาทของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติในฐานะหน่วยงานของรัฐผูก้  ากบักิจการ 
2. บรรษทัน ้ามนัแห่งชาติในบริบทของประเทศไทยปัจจุบนั 
3. ความจ าเป็นในการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของไทย 
4. สาเหตุท่ีมีการเสนอให้จดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของไทย 
5. บทบาทและความส าคญัของ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูป้ระกอบการกิจการปิโตรเลียมไทยท่ีรัฐมีบทบาทในการบริหารงาน 
6. สถานการณ์ความเป็นเจา้ของและการแข่งขนัในกิจการปิโตรเลียมของไทย 
7. แนวทางการก าหนดมาตรการดา้นความมัน่คงทางดา้นปิโตรเลียมของไทย 
8. การด าเนินงานขององคก์รก ากบักิจการปิโตรเลียมของไทย 
9. ความเหมาะสมเก่ียวกบัระบบการจดัเก็บรายไดใ้นกิจการปิโตรเลียม 
10. อุตสาหกรรมปิโตรเลียมตน้น ้าของไทย 

ผูป้ระกอบการในกิจการ
ตน้น ้า (Upstream) 

ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย 
2. การจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของประเทศไทย 
3. ระบบการจดัเก็บรายไดแ้ละระบบสัมปทานในกิจการปิโตรเลียมของไทย 
4. ปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในกิจการปิโตรเลียม และการมีศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลดา้นพลงังานในกิจการปิโตรเลียมไทย 
5. บทบาทของบริษทัในกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย 
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ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ค าถาม 
6. บทบาทของรัฐท่ีใชบ้ริษทัในฐานะองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 
7. บทบาทของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติและองคก์รของรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงมีอยูแ่ลว้ 
8. การท่ีภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 
9. โครงสร้างกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย 
10. ผลกระทบของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติท่ีมีต่อราคาพลงังาน 

ผูป้ระกอบการในกิจการ
กลางน ้า (Midstream) 
(หมายเหตุ: 
ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ี
ประกอบกิจการขนส่ง
น ้ามนัเป็นหลกั) 
 

ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. ความเป็นมาของบริษทัและบทบาทของบริษทัในกิจการปิโตรเลียมของไทย 
2. ภาพรวมกิจการขนส่งน ้ามนัของประเทศไทย 
3. บทบาทของรัฐในกิจการขนส่งน ้ามนัและกิจการปิโตรเลียมของไทย 
4. สภาพการแข่งขนัในกิจการขนส่งของไทย 
5. บรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของประเทศไทย 
6. ความเห็นอ่ืนๆ 

ผูป้ระกอบการในกิจการ
ปลายน ้า (Downstream) 
(หมายเหตุ: 
ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีมี
ลกัษณะผกูรวมตวัใน
แนวด่ิงโดยประกอบ

ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. บทบาทของบริษทัในกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย 
2. บริบทท่ีเปล่ียนไปในฐานะผูป้ระกอบการโรงกลัน่และการขยายธุรกิจเขา้สู่กิจการคา้ปลีกน ้ามนัส าเร็จรูป และธุรกิจดา้นพลงังานอ่ืน ๆ   
3. การเขา้มามีบทบาทของรัฐในกิจการปิโตรเลียมไทย 
4. การแทรกแซงของรัฐในการก าหนดนโยบายท่ีมีต่อบริษทั  
5. ผลของการลดบทบาทของรัฐในการบริหารบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบัแต่เดิมท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ 
6. การด าเนินงานของรัฐไทยในฐานะเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม 
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ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ค าถาม 
กิจการกลัน่น ้ามนัและ
กิจการปลายน ้าดว้ย) 
 

7. บทบาทของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 
8. การจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติในประเทศไทย  
9. ผลกระทบต่อบริษทัหากมีการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติข้ึนใหม่ 
10. บทบาทท่ีใกลเ้คียงบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของบริษทั 
11. ความเหมาะสมของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติในการท าหนา้ท่ีพิจารณาจดัสรรแหล่งผลิตปิโตรเลียมแหล่งใหม่ 
12. ความคิดเห็นต่อระบบการประมูลแหล่งผลิตปิโตรเลียมแหล่งใหม่ 
13. ความเห็นต่อองคก์รก ากบักิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย และการแกไ้ขปัญหาความไม่ไวว้างใจของสาธารณชนต่อการท างานของ
องคก์รก ากบักิจการในปัจจุบนั 
14. การเปิดเสรีกิจการปิโตรเลียมในประเทศไทย 
15. แนวโนม้ของธุรกิจโรงกลัน่น ้ามนัในปัจจุบนัและการปรับตวัของธุรกิจในอนาคต 
16. ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการด าเนินกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทยในปัจจุบนั 
17. ความเห็นอ่ืน ๆ 

นกัวชิาการ ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย โครงสร้างการบริหารจดัการทรัพยากรปิโตรเลียมของไทย 
2. หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของไทยในปัจจุบนั 
3. ความจ าเป็นในการจดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติข้ึนในประเทศไทย 
4. รูปแบบของบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติ 
5. ระบบการบริหารจดัการและการจดัเก็บรายไดใ้นกิจการปิโตรเลียมของไทย 
6. การสร้างความโปร่งใสในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
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ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ค าถาม 
7. กิจการกลางน ้าซ่ึงมีการผกูขาดโดยสภาพ เช่นระบบท่อส่ง 
8. บทบาทของผูก้  ากบักิจการในอุตสาหกรรมพลงังาน 
9. การแข่งขนัในกิจการปิโตรเลียมของไทย 
10. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นปิโตรเลียม 
11. ผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งผลการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในปัจจุบนั 
12. ความเห็นอ่ืนๆ 

กลุ่มอ่ืนๆ ขอทราบความเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงัต่อไปน้ี 
1. การศึกษาเร่ืองบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของฝ่ายนิติบญัญติั 
2. หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของไทยในปัจจุบนั 
3. ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย 
4. ระบบแบ่งปันผลผลิตเพิ่มข้ึนในพระราชบญัญติัปิโตรเลียมฯ ฉบบัใหม่ 
5. บทบาทของภาครัฐในกิจการปิโตรเลียม 
6. สาเหตุท่ีมีการเสนอให้จดัตั้งบรรษทัน ้ามนัแห่งชาติของไทย 
7. การสร้างความโปร่งใสในกิจการปิโตรเลียมของไทย 
8. ปัญหาและอุปสรรคในกิจการปิโตรเลียมไทยปัจจุบนั 
9. ความเห็นอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ข 

วธีิการศึกษา: การประชุมกลุ่มย่อย 

ในการประชุมกลุ่มยอ่ย จดัข้ึนในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมกลุ่มยอ่ยอนัไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในกิจการตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า นกัวชิาการ และตวัแทนจาก

หน่วยงานภาครัฐ ในการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 น้ี คณะผูว้จิยัไม่ไดรั้บการตอบรับเขา้ร่วมการประชุมกลุ่ม

ยอ่ยจากตวัแทนของกลุ่ม NGO และกลุ่มผูบ้ริโภค การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากตวัแทนของกลุ่ม NGO และ

กลุ่มผูบ้ริโภคในการใหข้อ้มูลทั้งจากการสัมภาษณ์และการเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยจึงเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญั

ของงานวจิยัน้ี 

ในการจดัประชุมกลุ่มยอ่ย คณะผูว้จิยัไดแ้บ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมออกเป็นส่ีกลุ่ม โดยจะจดัใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุมไดอ้ยูใ่นกลุ่มท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ และในแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยตวัแทนจากผูป้ระกอบการ 

นกัวชิาการ และหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงมาจากบริษทั สถาบนั และหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้เกิดการความ

แตกต่างหลากหลายของตวัแทนในแต่ละกลุ่ม 

ในการประชุมกลุ่มยอ่ยไดข้อความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มแบ่งออกไดเ้ป็นสาม

ส่วนหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1: ค  าถามทัว่ไป โดยเนน้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2. ประเทศไทยถือวา่เป็นผูส่้งออกสุทธิในธุรกิจปิโตรเลียมในโลกหรือไม่ 

3. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัความมัง่คัง่ของทรัพยากรปิโตรเลียมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัการพฒันา

ประเทศ หรือไม่ อยา่งไร 

4. ในปัจจุบนั ความสามารถของหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย ผูก้  ากบัดูแล และผู ้

ประกอบกิจการอยูใ่นระดบัใด 

5.  สภาพตลาดและการแข่งขนัในธุรกิจปิโตรเลียมทั้งในธุรกิจตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า เป็น

อยา่งไร 

6. สมมติวา่ ถา้ประเทศไทยจะมีการจดัตั้ง NOC องคก์รน้ีควรมีบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งไร ควร

ประกอบธุรกิจในธุรกิจตน้น ้ า กลางน ้า หรือปลายน ้า หรือประกอบธุรกิจทั้งหมด และรัฐควรเป็นเจา้ของ 

NOC ดว้ยหรือไม่ ในสัดส่วนเท่าใด โดยมีค าถามยอ่ยดงัต่อไปน้ี 



50 
 

 ก) NOC ควรมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง โดยมีตวัเลือกใหคื้อ 1) ผูป้ระกอบการ เพียงอยา่งเดียว 2) ผู ้

ก  ากบัดูแล เพียงอยา่งเดียว และ 3) เป็นทั้งผูป้ระกอบการและผูก้  ากบัดูแล   

 ข) ในฐานะผูป้ระกอบการ ขอบเขตการด าเนินงานของ NOC ควรครอบคลุมธุรกิจตน้ กลาง 

และ/หรือปลายน ้า โดยประกอบธุรกิจประเภทใดประเภทหน่ึง หรือประกอบธุรกิจไดห้ลายประเภทพร้อมๆ 

กนั 

 ค) รัฐควรถือหุน้ใน NOC หรือไม่ เป็นสัดส่วนเท่าใด 

 ง) NOC ควรเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม ณ “แหล่งก าเนิด" แทนรัฐหรือไม่ 

ส่วนท่ี 2: ค  าถามเชิงเปรียบเทียบ โดยตั้งค  าถามเชิงเปรียบเทียบระหวา่งกรณีท่ีมีและไม่มี NOC วา่มี

ความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร พร้อมทั้งขอเหตุผลประกอบ โดยตั้งประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. หากประเทศไทยมี NOC ในลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท่านคิด

วา่จะมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 

2. หากประเทศไทยมี NOC ในลกัษณะเป็นผูก้  ากบัดูแลเม่ือเทียบกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท่านคิดวา่

จะมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 

3. หากประเทศไทยมี NOC ในลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการและผูก้  ากบัดูแลเม่ือเทียบกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั ท่านคิดวา่จะมีขอ้ดี ขอ้เสียอยา่งไร 

ส่วนท่ี 3: การสรุปและน าเสนอขอ้คิดเห็นจากตวัแทนของแต่ละกลุ่ม และเปิดใหแ้ลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนัระหวา่งกลุ่ม  
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ภาคผนวก ค  

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์: ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ตารางที ่ค1: บทบาทของบรรษัทน า้มันแห่งชาติในระดับขั้นการพฒันาทรัพยากรปิโตรเลยีมต่าง ๆ 

ระดบัขั้น บทบาทของ NOCs ทรัพยากรมนุษย ์ การเงิน 
ขั้นท่ี 1 ก่อนการ
คน้พบเชิงพาณิชย ์

เป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยในธุรกิจตน้น ้า และอาจจะมี
บทบาทในการก ากบัดูแลในบางเร่ือง เช่น การให้
ใบอนุญาต การรวบรวมและจดัการขอ้มูล
ธรณีวิทยา การตรวจสอบการท างานของบริษทั
ต่างชาติ 

จ านวนบุคลากรไม่มากนกัโดยเฉพาะเม่ือ 
NOCs ไม่มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล และหาก
ก าหนดให ้NOCs มีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางดา้นเทคนิค 

NOCs ไดรั้บงบประมาณจากรัฐ 
มีรายไดจ้ากการขายในธุรกิจปลายน ้าแต่ไม่มาก
นกั 
ไม่มีความแน่นอนทางดา้นแหล่งเงินทุน 

ขั้นท่ี 2 หลงัการคน้พบ
ปิโตรเลียมในเชิง
พาณิชย ์ แต่ก่อนการ
ผลิต 

หลงัจากคน้พบแลว้ รัฐมกัจะลดหรือถอดบทบาท
ของ NOC ในฐานะผูก้  ากบัดูแลออก และให ้NOC 
เป็นผูป้ระกอบกิจการเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะ
ยงัคงดูแลรับผิดชอบขอ้มูลทางธรณีวิทยา 
ขณะเดียวกนั NOC ยงัคงถือหุน้ไม่มากนกัใน
โครงการปิโตรเลียมท่ีด าเนินการภายในประเทศ 

ลงทุนในการพฒันาและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางดา้นเทคนิคและการ
ด าเนินงานเชิงพาณิชยใ์นธุรกิจตน้น ้า 

NOCs ยงัตอ้งพ่ึงพารายไดท่ี้ไดรั้บจากขั้นท่ี 1 
ส าหรับใชจ่้ายในการด าเนินเงิน 
ใชง้บลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ NOCs จะเพ่ิมส่วน
แบ่งในฐานะผูร่้วมทุนหรือผูรั้บใบอนุญาต 
NOCs หนัไปหาเงินทุนผา่นแหล่งเงินกูเ้พ่ิมข้ึน 
 

ขั้นท่ี 3 การผลิตใน
ระยะเร่ิมตน้ หรือมี
ปริมาณส ารองนอ้ย 

เม่ือประเทศเร่ิมเขา้สู่ขั้นตอนในการผลิต
ปิโตรเลียม NOCs ตอ้งทบทวนบทบาทของตนเอง
ใหม่ วา่จะยงัคงบทบาทในฐานะผูก้  ากบัดูแลและ
ผูใ้หใ้บอนุญาตไวห้รือไม่ ส่วนใหญ่แลว้ NOCs 

เม่ือ NOCs พฒันาขีดความสามารถในฐานะ
ผูป้ระกอบการ จะตอ้งเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ี
มีความเช่ียวชาญในการประกอบกิจการ 

NOCs ไดรั้บรายไดจ้ากผลผลิต ซ่ึงรายไดท่ี้ 
NOCs ไดรั้บจะข้ึนอยูก่บัราคาน ้ามนัท่ีจ าหน่าย
ได ้
หากราคาน ้ามนัตกต ่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้
และมูลค่าสินทรัพย ์
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ระดบัขั้น บทบาทของ NOCs ทรัพยากรมนุษย ์ การเงิน 
จะโอนบทบาทหนา้ท่ีน้ีใหรั้ฐหรือองคก์รอิสระ 
และท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้น 
 

ขั้นท่ี 4 การผลิตใน
ระยะยาว และมีการ
ผลิตขนาดใหญ่ 

เม่ือประเทศเร่ิมเขา้สู่ขั้นตอนการผลิตขนาดใหญ่ 
NOCs ควรท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการเท่านั้น  
ความทา้ทายของ NOCs ในขั้นน้ีคือการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถขององคก์รในการประกอบ
กิจการตน้น ้า 

โดยทัว่ไปแลว้ ผูผ้ลิตน ้ามนัในปริมาณหน่ึง
แสนบาร์เรลต่อวนัจะตอ้งใชพ้นกังานและ
เจา้หนา้ท่ีทางเทคนิคประมาณ 100 คน  
ดงันั้นในขั้นน้ี NOCs ควรจะมุ่งไปท่ีการ
สร้างความเช่ียวชาญใหแ้ก่บุคลากรในทุก ๆ 
ดา้น 

NOCs ในประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตขนาด
ใหญ่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดม้ากข้ึนและ
หลากหลายยิ่งข้ึน  
NOCs ท่ีพ่ีงพาแต่เพียงงบประมาณจากรัฐ และ
ไม่สามารถบริหารกระแสเงินสด (Cash flow) 
ของตนเองได ้ จะประสบปัญหาความไม่มัน่คง
ทางการเงินในระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือโครงการ
มีขนาดใหญ่และความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน และ
เม่ือราคาน ้ามนัมีความผนัผวนหรือตกต ่า 
ส าหรับ NOCs ท่ีมีความมัน่คงทางการเงินและ
สามารถบริหารจดัการกระแสเงินสดไดดี้ ก็จะมี
ความเส่ียงท่ีรัฐบาลขอเงินรายไดน้ าส่งรัฐเพ่ิม
มากข้ึนซ่ึงอาจจะส่งผลต่อสถานะทางการเงิน
ของ NOCs 

ท่ีมา: Marcel (2016a) 
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ตารางที ่ค2: ปริมาณการผลิต การบริโภค ปริมาณส ารองทีพ่สูิจน์แล้ว R/P Ratio และก าลงัการกลัน่น า้มัน 

ปี 
การผลิต 

(พนับาเรล
ต่อวนั) 

การบริโภค 
(พนับาเรลต่อ

วนั) 

สดัส่วนการผลิต
ต่อการบริโภค 

(เท่า) 

ปริมาณส ารองท่ี
พิสูจน์แลว้ 

(พนัลา้นบาเรล) 

สดัส่วนปริมาณ
ส ารองต่อการผลิต 

(R/P ratio) 

ก าลงัการกลัน่ 
(พนับาเรลต่อ

วนั) 
นอร์เวย ์

2556 1,837.81 243.23 7.56 7.05 12.9 291.55 
2557 1,888.88 232.44 8.13 6.54 9.5 274.36 
2558 1,945.95 237.38 8.20 8.01 11.3 293.39 
2559 1,994.74 221.29 9.01 7.60 10.4 230.13 
2560 1,968.87 223.27 8.82 7.92 11.0 310.71 

ซาอุดิอาระเบีย 
2556 11,393.08 3,451.30 3.30 265.79 63.2 1,875.70 
2557 11,504.75 3,752.72 3.07 266.58 63.6 2,200.61 
2558 11,994.31 3,875.33 3.10 266.46 60.8 2,446.99 
2559 12,401.76 3,938.64 3.15 266.21 59.0 2,650.99 
2560 11,950.84 3,917.53 3.05 266.21 61.0 2,802.30 

มาเลเซีย 
2556 626 803 0.78 3.75 15.3 558 
2557 650 801 0.81 3.60 15.4 553 
2558 698 789 0.88 3.60 14.2 514 
2559 704 799 0.88 3.60 14.0 543 
2560 697 803 0.87 3.60 14.1 565 

เวเนซุเอลา 
2556 2,680.36 781.72 3.43 298.35 มากกวา่ 100 952 
2557 2,692.49 719.50 3.74 299.95 มากกวา่ 100 920 
2558 2,630.86 636.51 4.13 300.88 313.90 863 
2559 2,386.55 539.11 4.43 301.81 341.10 654 
2560 2,110.20 504.54 4.18 303.18 393.60 513.34 

ไทย 
2556 452 1,298.60 0.35 0.46 2.5 1,077.97 
2557 450 1,309.67 0.34 0.40 2.8 1,028.84 
2558 468 1,353.81 0.35 0.40 2.3 1,132.36 
2559 475 1,376.93 0.35 0.35 2.3 1,095.76 
2560 465 1,423.20 0.33 0.35 2.1 1,064.43 

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy  
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ตารางที ่ค3: ปริมาณการผลิต การบริโภค ปริมาณส ารองทีพ่สูิจน์แล้ว และ R/P ratio ก๊าซธรรมชาติ 

ปี 
การผลิต 

(พนัลา้นลูกบาศก์
เมตร) 

การบริโภค 
(พนัลา้นลูกบาศก์

เมตร) 

สดัส่วนการผลิตต่อ
การบริโภค 

(เท่า) 

ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์
แลว้ 

(ลา้นลา้นลูกบาศกเ์มตร) 

สดัส่วนปริมาณ
ส ารองต่อการผลิต 

(R/P ratio) 

นอร์เวย ์
2556 107.9 4.0 27.2 2.0 18.8 
2557 108.0 4.3 25.1 1.9 17.7 
2558 116.2 4.5 25.8 1.8 15.9 
2559 115.8 4.4 26.5 1.8 15.1 
2560 123.2 4.5 27.2 1.7 13.9 

ซาอุดิอาระเบีย 
2556 95.03 95.03 1 7.76 79.9 
2557 97.26 97.26 1 7.91 75.4 
2558 99.23 99.23 1 8.01 78.2 
2559 105.32 105.32 1 8.04 77.0 
2560 111.43 111.43 1 8.04 72.1 

มาเลเซีย 
2556 72.91 44.57 1.64 2.68 15.8 
2557 71.99 44.71 1.61 2.74 16.2 
2558 73.86 43.95 1.68 2.74 17.1 
2559 75.56 41.94 1.80 2.74 15.8 
2560 78.44 42.82 1.83 2.74 65.0 

เวเนซุเอลา 
2556 30.59 32.90 0.93 6.19 มากกวา่ 100 
2557 31.79 32.85 0.97 6.24 มากกวา่ 100 
2558 36.07 36.47 0.99 6.33 173.20 
2559 38.04 38.34 0.99 6.37 166.30 
2560 37.44 37.65 0.99 6.37 170.20 

ไทย 
2556 43.26 48.86 0.89 0.25 6.8 
2557 43.57 49.94 0.87 0.23 5.7 
2558 41.18 50.96 0.81 0.21 5.5 
2559 40.41 50.56 0.80 0.20 5.4 
2560 38.69 50.08 0.77 0.20 5.2 

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy  
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ภาคผนวก ง  

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์: การสร้างความมั่งคั่ง 

กล่องที ่ง1: การสร้างความมั่งคั่ง 

ประเทศนอร์เวย ์

 Government Pension Fund Global ตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ.1990 เพื่อการใชป้ระโยชน์จากรายไดรั้ฐใน
กิจการปิโตรเลียมในระยะยาว รัฐบาลจะมีการโอนกระแสเงินสดจากกิจการปิโตรเลียมเขา้สู่กองทุน โดย
เร่ิมด าเนินการโอนตั้งแต่ ค.ศ.1996 นอกจากน้ี กองทุนน้ียงัมีรายไดจ้ากดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการ
น าเงินในกองทุนไปลงทุน โดยในปี ค.ศ.2012 สัดส่วนมูลค่ากองทุนเทียบกบั GDP สูงกวา่ร้อยละ 120 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

รัฐบาลไดต้ั้ง Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF) ในปี ค.ศ.1971 เพื่อให้ 
การสนบัสนุนทางการเงินส าหรับโครงการท่ีส าคญัและเป็นยทุธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการลงทุนในโครงการสาธารณะประโยชน์ท่ีส าคญั 
รวมถึงกิจการกลัน่ปิโตรเลียม กิจการปิโตรเคมี ไฟฟ้า  

นอกจากน้ี PIF ยงัใหเ้งินกูร้ะยะปานกลางและระยะยาวแก่โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและ
เอกชน PIF ลงทุนในดา้นโทรคมนาคม พลงังาน เทคโนโลยสีีเขียว ท่ีอยูอ่าศยั พลงังานทดแทนและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 รายไดข้อง Saudi Aramco จากกิจการน าไปสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ใหบ้ริการ
ดา้นสาธารณสุข และการศึกษา 
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ภาคผนวก จ  

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์: ธรรมาภิบาลและการก ากบักจิการทีด่ี 

กล่องที ่จ1: Resource Governance Index และกรณศึีกษาในต่างประเทศ 

Resource Governance Index (RGI) คือดชันีธรรมาภิบาลในการจดัการทรัพยากรน ้ามนั ก๊าซ
ธรรมชาติ และการท าเหมืองแร่ของประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวม 81 ประเทศ โดยไม่ไดศึ้กษาประเทศไทย 

 Natural Resource Governance Institute (NRGI) (2017) วดั RGI เพื่อใชใ้นการประเมินนโยบายและ
การปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกิจการน ้ามนั ก๊าซ และเหมืองแร่ใน
แต่ละประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่การประเมินในแต่ละประเทศจะเป็นการประเมินในกิจการน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงส าหรับประเทศนอร์เวย ์ มาเลเซีย ซาอุดิอาระเบีย และเวเนซุเอลา เป็นการประเมินในกิจการ
น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

การประเมินจะค านวณจาก 3 องคป์ระกอบ โดยเป็นการใหค้ะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นท่ี
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศ องคป์ระกอบแรก ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงคุณค่า 
(Value realization) ครอบคลุมประเด็นเก่ียวกบัการบริหารการจดัสรรสิทธิในการขดุเจาะ การส ารวจ การ
ผลิต การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การเก็บรายได ้และการประกอบกิจการโดยรัฐวสิาหกิจ 

องคป์ระกอบท่ีสอง ไดแ้ก่ การจดัการรายได ้ (Revenue management) ครอบคลุมดา้น
การงบประมาณของประเทศ การแบ่งสรรรายไดจ้ากทรัพยากร และการจดัการกองทุนความมัง่คัง่ของ
ประเทศ (Sovereign wealth funds) 

องคป์ระกอบท่ีสาม ไดแ้ก่ เป็นการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยของประเทศ (Country’s 
enabling environment) โดยประเด็นน้ีจะใชผ้ลการวจิยัท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อวดัการบริหารจดัการในบริบทท่ีกวา้ง
ข้ึน 

จากทั้งสามองคป์ระกอบขา้งตน้ RGI จะมีค่าคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 100 ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชด้ชันีน้ี
สามารถวดัผลคุณภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรและเปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้ ทั้งในระดบั
ภาพรวมของดชันี RGI และดชันีในแต่ละองคป์ระกอบ 

ในการอ่านค่าดชันี จะแบ่งกลุ่มค่าดชันีออกเป็นช่วงของผลการด าเนินงาน (Performance bands) 
ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานท่ีดี (Good), น่าพอใจ (Satisfactory), อ่อน (weak), แย ่ (Poor) และ ไม่ผา่น
หรือสอบตก (Failing) 

การค านวณ RGI จากสามองคป์ระกอบมีประเด็นยอ่ยท่ีพิจารณาดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี 
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ผลการค านวณ RGI ของประเทศท่ีคดัเลือกมาศึกษาเป็น ดงัน้ี 

 

ประเทศ 
Index 
rank 

Index score 
Value 

realization score 

Revenue 
management 

score 

Enabling 
environment 

score 

นอร์เวย ์ 1 86 77 84 97 

มาเลเซีย 27 56 49 41 77 

ซาอุดิอาระเบีย 69 36 23 24 60 

เวเนซุเอลา 74 33 48 34 17 
 

ท่ีมา: Natural Resource Governance Institute, 2017  

 

NRGI ไดจ้ดัท าคะแนน RGI โดยรวม ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนจากสามส่วน ส่วนแรกคือ Value Realization 
Index โดยครอบคลุมธรรมาภิบาลในการจดัสรรสิทธิในการส ารวจ การขุดเจาะ และการผลิต การใหใ้บอนุญาต การ
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม การเก็บรายไดจ้ากปิโตรเลียมและรายไดภ้าษี และธรรมาภิบาลของรัฐวสิาหกิจ ส่วนท่ีสองคือ   
Revenue Management Index โดยครอบคลุมการจดัท างบประมาณระดบัประเทศ การแบ่งปันรายไดจ้ากทรัพยากร
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ใหแ้ก่ระดบัทอ้งถ่ิน และกองทุนความมัง่คัง่แห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds)  ส่วนสุดทา้ยคือ การประเมิน 
Enabling Environment Index โดยครอบคลุม การเปิดเผยขอ้มูล การรับผิด คุณภาพในการก ากบัดูแล การป้องกนั
คอร์รัปชัน่ เสถียรภาพทางการเมืองและการไม่ใชค้วามรุนแรง และประสิทธิผลของรัฐบาล 

ผลการศึกษาของ NRGI ในกลุ่มประเทศท่ีมี NOCs และอยูใ่นกรณีศึกษาส าหรับงานวจิยัน้ี มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเทศนอร์เวย ์

RGI ของประเทศนอร์เวยมี์ค่า 86 จากคะแนนเตม็ 100 โดยจดัอยูใ่นอนัดบัสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบ
ประเทศท่ีน ามาค านวณทั้งหมด 89 ประเทศ โดยคะแนน 86 ของนอร์เวยจ์ดัอยูใ่นระดบั “Good” ซ่ึงหมายความวา่
ประเทศมีการก าหนดกฎหมายและการปฏิบติัท่ีน่าจะส่งผลใหเ้กิดความมัง่คัง่ของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนแมว้า่อาจมีตน้ทุนบางอยา่งแก่สังคม 

เม่ือน าคะแนนในรายองคป์ระกอบมาพิจารณา พบวา่ องคป์ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่า (Value 
realization) นอร์เวยไ์ด ้77 คะแนน ขณะท่ีองคป์ระกอบการจดัการรายได ้ (Revenue management) ได ้84 คะแนน 
และองคป์ระกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อประเทศ (Country’s enabling environment) ได ้ 97 
คะแนน โดยทั้งสามองคป์ระกอบนอร์เวยไ์ดค้ะแนนสูงสุดเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีศึกษา 

2. ประเทศมาเลเซีย 

RGI ของประเทศมาเลเซียมีค่า 56 คะแนน อยูใ่นอนัดบั 27 เม่ือเทียบกบัทั้ง 89 ประเทศ ระดบั
คะแนนท่ีมาเลเซียไดรั้บถูกจดัอยูใ่นระดบั “Weak” หมายถึงประเทศมีปัญหาในดา้นธรรมาภิบาลท่ีซบัซอ้นและอยู่
ในระดบัสูง ผลการศึกษาพบวา่ประเทศสามารถน าทรัพยากรมาใชเ้พื่อสร้างประเทศแก่สังคมได ้ แต่อาจจะเป็นไป
ไดว้า่ประโยชน์ดงักล่าวอยูใ่นระดบัไม่สูงมาก 

เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่า (Value realization) 
มาเลเซียได ้ 49 คะแนน ขณะท่ีองคป์ระกอบการจดัการรายได ้ (Revenue management) ได ้ 41 คะแนน และ
องคป์ระกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อประเทศ (Country’s enabling environment) ได ้77 คะแนน 

3. ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

RGI ของประเทศซาอุดิอาระเบียมีค่า 36 คะแนน อยูใ่นอนัดบั 69 เม่ือเทียบกบัทั้ง 89 ประเทศ ระดบั
คะแนนท่ีซาอุดิอาระเบียไดรั้บถูกจดัอยูใ่นระดบั “Poor” คือ ประเทศมีการก าหนดวธีิการและการปฏิบติัเพื่อการ
ควบคุมทรัพยากรในระดบันอ้ยท่ีสุด และไม่มีเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความมัน่ใจวา่สังคมจะไดรั้บ
ประโยชน์จากการใชท้รัพยากร 
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เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่า (Value realization) 
ซาอุดิอาระเบียได ้23 คะแนน ขณะท่ีองคป์ระกอบการจดัการรายได ้ (Revenue management) ได ้24 คะแนน และ
องคป์ระกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อประเทศ (Country’s enabling environment) ได ้60 คะแนน 

4. ประเทศเวเนซุเอลา 

RGI ของประเทศเวเนซุเอลามีค่า 33 คะแนน อยูใ่นอนัดบั 74 เม่ือเทียบกบัทั้ง 89 ประเทศ ระดบั
คะแนนท่ีเวเนซุเอลาไดรั้บอยูใ่นระดบั “Poor” เช่นเดียวกบัซาอุดิอาระเบีย คือ ประเทศมีการก าหนดวธีิการและการ
ปฏิบติัเพื่อการควบคุมทรัพยากรในระดบันอ้ยท่ีสุด และไม่มีเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความมัน่ใจวา่สังคม
จะไดรั้บประโยชน์จากการใชท้รัพยากร 

เม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบการตระหนกัถึงคุณค่า (Value realization) 
เวเนซุเอลาได ้ 48 คะแนน ขณะท่ีองคป์ระกอบการจดัการรายได ้ (Revenue management) ได ้ 34 คะแนน และ
องคป์ระกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อประเทศ (Country’s enabling environment) ได ้17 คะแนน 
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ภาคผนวก ฉ  

หลกัเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์: ความสามารถทางสถาบัน (Institutional endowment) 

กล่องที ่ฉ1: Global Petroleum Survey 

Global Petroleum Survey คือการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูจ้ดัการในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมเก่ียวกบัอุปสรรคในการลงทุนในกิจการส ารวจและผลิตน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเขตอ านาจ
รัฐ (Jurisdiction) ทัว่โลก โดยเขตอ านาจรัฐหรือ Jurisdiction น้ีมีระดบัตั้งแต่เขตอ านาจระดบัจงัหวดั รัฐ 
หรือ พื้นท่ีทางภูมิประเทศ เช่น พื้นท่ีนอกชายฝ่ัง ไปจนถึงระดบัประเทศตามขอบเขตของอุปสรรคในการ
ลงทุน อุปสรรคในการลงทุนท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินนั้นจะประกอบดว้ย อตัราภาษีในระดบัสูง 
ภาระผกูพนัทางการก ากบัดูแลท่ีมีตน้ทุนสูง ความไม่แน่นอนจากการก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้ม การแปลความ
และการจดัการดา้นการก ากบัดูแลอุสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นตน้ และความห่วงใยต่อเสถียรภาพทาง
การเมืองและความมัน่คงปลอดภยัของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ในการส ารวจ ไดส้ ารวจผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 333 คน โดยจดัหาขอ้มูลอยา่งเพียงพอเพื่อ
ประเมินเขตอ านาจรัฐจ านวน 97 เขตท่ีเป็นเจา้ของน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติส ารองท่ีพิสูจน์แลว้รวมเป็น
ร้อยละ 52 ของทั้งโลก และเป็นผูผ้ลิตรวมเป็นร้อยละ 66 ของการผลิตน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลก 

ผูต้อบแบบสอบถามจากเขตอ านาจรัฐเหล่าน้ีจะประเมินและใหค้ะแนนต่อค าถามจ านวน 16 
ค าถามซ่ึงเป็นค าถามซ่ึงแสดงถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน คะแนนเหล่าน้ีจะถูกน าไป
สร้างดชันีวดั “Policy Perception Index: PPI” ส าหรับแต่ละเขตอ านาจ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอบเขตของ
การกีดกนัการลงทุนท่ีมีอยูต่ามมุมมองของผูต้อบแบบสอบถาม เขตอ านาจจะถูกแบ่งกลุ่มตามขนาดของ
น ้ามนัและก๊าซธรรมชาติส ารองท่ีพิสูจน์แลว้ออกเป็น Large Reserve Holder, Medium Reserve Holder 
และ Small Reserve Holder และถูกแบ่งตามเขตอ านาจ (Jurisdiction) ท่ีมีปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แลว้
ใกลเ้คียงกนั จะถูกน ามาเปรียบเทียบผล PPI ภายในกลุ่มเดียวกนั 

  

 

 


