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อิรักกับ OPEC
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะกรรมาธิการพิ เศษแหงสหประชาชาติเ พื่อปลดอาวุธอิรัก หรือที่รูจักกัน
ในชื่อยอวา UNSCOM (= The United Nations Special Commission on Disarming Iraq)
กํ าลังสํ ารวจตรวจสอบและดูแลใหอิรักทํ าลายอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป ขณะ
เดียวกัน สหประชาชาติก็สงคณะผูชํานัญการเพื่อสํารวจแหลงการผลิตนํ้ามันของอิรัก คณะผูแทน
สหประชาชาติทั้งสองนี้กําลังปฏิบัติหนาที่ตามมติสหประชาชาติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539
ภายหลัง จากที่ เ กิ ด สงครามในอ าวเปอรเซีย เมื่ออิรัก ยกพลบุกคู เ วตในเดือน
สิงหาคม 2533 สหประชาชาติโดยการผลักดันของประเทศมหาอํานาจมีมติควํ่าบาตรอิรักทาง
เศรษฐกิจ อันเปนผลใหอิรักมิอาจสงออกนํ้ามันดิบได กอนเดือนสิงหาคม 2533 อิรักผลิตนํ้ามัน
ดิบวันละ 2.1 ลานบารเรล แตเมื่อมิอาจสงออกไดเนื่องจากถูกควํ่าบาตร ปริมาณการผลิตนํ้ามัน
ดิบจึงลดนอยถอยลงตามลําดับ กอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 อิรักผลิตนํ้ามันดิบเพียงวันละ
0.63 ลานบารเรล เพียงพอสําหรับการใชภายในประเทศเทานั้น
การถู ก ควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิ จ สร า งภาวะทุ ก ข เ ข็ ญแก อิ รั ก อยา งแสนสาหัส
เมื่อไมมีรายไดจากการสงออก ก็ไมมีเงินตราตางประเทศสําหรับการซื้อสินคาเขา การขาดแคลน
อาหารและยารักษาโรคกลายเปนปญหารายแรง ซึ่งสรางความเดือดรอนแกประชาชนชาวอิรัก
ทุกหยอมหญา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพในประเทศมหาอํานาจจํานวนไมนอยไมเห็นดวยกับ
มาตรการการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ เพราะผูที่เดือดรอนอยางแสนสาหัสเปนประชา
ชนตาดําๆ ในขณะที่ผูทรงอํานาจดังเชนประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน มิไดเดือดรอนเทา ทั้งๆที่เปน
เปาหมายที่เหลาประเทศ มหาอํานาจตองการเลนงาน
แต เ ป น เพราะอิ รั ก มี ท  า ที โ อนอ อ นและให ค วามร ว มมื อ แกส หประชาชาติ
ในการตรวจสอบแหลงสะสมอาวุธรายแรง กลุมประเทศมหาอํานาจจึงผอนคลายมาตรการการ
ควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ สหประชาชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 มีมติใหอิรัก
สงออกนํ้ามันมูลคา 2,000 ลานดอลลารภายในกําหนด 180 วันได ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวา อิรัก
จักตองทํ าลายอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงใหหมดสิ้นไป มติดังกลาวนี้เองที่ทําให UNSCOM
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กลับเขาไปตรวจสอบอิรักอีกครั้งหนึ่ง การผอนปรนการควํ่ าบาตรเปนเพียงมาตรการชั่วคราว
ที่เกื้อกูลใหอิรักหารายไดจากการขายนํ้ามันเพื่อนําไปซื้ออาหารและยารักษาโรค (Food-for-oil
Resolution) อันจะชวยบรรเทาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนชาวอิรักไดโสดหนึ่ง แตเมื่อครบ
กําหนด 6 เดือน กลุมประเทศมหาอํานาจคงตองการประเมินประพฤติกรรมของอิรักอีกครั้งหนึ่ง
การกลับสูตลาดนํ้ามันของอิรักสรางความปนปวนแกสังคมเศรษฐกิจโลกไมนอย
เพราะทําใหปริมาณนํ้ามันที่เสนอขายในตลาดมีมากขึ้น หากไมมีการควบคุมการผลิต ราคานํ้ามัน
ย อ มตกตํ่ าลงอย า งแน น อน บรรดาภาคี อ งค ก ารประเทศผู  ส  ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ ป  โ ตรเลี ย ม
(Organization of Petroleum Exporting Countries = OPEC) จึงรูสึกเดือดเนื้อรอนใจเปนอันมาก
ทุกประเทศยังจดจําวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สามในป 2529 ไดเปนอยางดี ในขณะที่วิกฤติการณ
นํ้ามันครั้งแรก (2516-2517) และครั้งที่สอง (2522) เปนวิกฤติการณที่เกิดจากราคานํ้ามันถีบตัว
สูงขึ้นอยางฮวบฮาบ แตวิกฤติการณในป 2529 กลับเปนวิกฤติการณราคานํ้ามันตกตํ่า
OPEC พยายามควบคุมปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบมิใหมีมากจนเกินไป มิฉะนั้น
ราคาอาจตกตํ่าได มาตรการสําคัญที่เลือกใชก็คือ การกําหนดโควตาการผลิตของภาคีสมาชิก
แตละประเทศ (production quota) หากภาคีสมาชิกทุกประเทศผลิตนํ้ามันดิบไมใหเกินโควตา
ที่ไดรับจัดสรร OPEC ก็จะสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได การกําหนดโควตาการผลิตและ
การผลิตตามโควตาที่ไดรับจัดสรรอยางเครงครัด นับเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันราคานํ้ามันดิบ
ในป 2516-2517 และป 2522
แตบทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในการรักษาเสถียรภาพของราคานํ้ ามัน
นับวันมีแตจะลดนอยถอยลง เพราะการถีบตัวของราคานํ้ามันดิบอันเกิดจากวิกฤติการณนํ้ามัน
สองครั้งแรกเปนสิ่งจูงใจอยางสํ าคัญในการแสวงหาแหลงทรัพยากรพลังงานใหม ในยุคสมัยที่
นํ้ ามันราคาถูก นํ้ ามันในแหลงตางๆหลายตอหลายแหลงมิไดขุดขึ้นมาใช เพราะไมคุมในเชิง
พาณิชย ในยุคสมัยเชนนี้ OPEC ยอมมีบทบาทและทรงอิทธิพลในการรักษาเสถียรภาพราคา
นํ้ามัน แตเมื่อนํ้ามันราคาแพงขึ้น แหลงนํ้ามันจํานวนมากเริ่มคุมทุนที่จะผลิต สวนแบงในตลาด
โลกของ OPEC ยอมลดลง นั่นยอมหมายความวา บทบาทและอิทธิพลของ OPEC ในตลาด
นํ้ามันลดลงดวย การที่นํ้ามันจากทะเลเหนือทะลักสูตลาดโลกมีสวนกอใหเกิดวิกฤติการณนํ้ามัน
ราคาตกในป 2529 มิไยตองกลาววา ภาคีสมาชิก OPEC หลายประเทศผลิตและสงออกนํ้ามัน
เกินกวาโควตาที่ไดรับจัดสรร ดวยเหตุนี้เอง OPEC ในทศวรรษ 2530 เปน International Cartel
ที่มิไดมีอิทธิพลมากเทาปลายทศวรรษ 2510 และตนทศวรรษ 2520
ในอดีตที่เปนมา ซาอุดิอาราเบียทําหนาที่สําคัญในการตรึงราคานํ้ามันมิใหตกตํ่า
ลงจากราคาเปาหมาย เมื่อมีภาคี OPEC ลักลอบสงออกเกินโควตา ซาอุดิอาราเบียจะจํากัด
การสงออกของตนลงไปอีก บัดนี้ ซาอุดิอาราเบียมิอาจทําหนาที่นี้ได สวนหนึ่งเพราะตองการ
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รายไดจากการสงออกในการพัฒนาประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมิอาจควบคุมปริมาณการผลิต
นํ้ามันนอก OPEC ได โดยที่แหลงนํ้ามันนอก OPEC มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
การควํ่าบาตรอิรักหลังเดือนสิงหาคม 2533 ยังผลใหโครงสรางโควตาการผลิต
นํ้ามันของ OPEC แปรเปลี่ยนไป โดยที่ซาอุดิอาราเบียไดสวนบุญมากกวาภาคีอื่นๆ กอนเกิด
สงครามอาวเปอรเซีย ซาอุดิอาราเบียมีโควตาการผลิตวันละ 5.38 ลานบารเรล เมื่อสงคราม
เกิดขึ้น ซาอุดิอาราเบียตองทุมนํ้ามันสูตลาดโลกจํานวนมาก เพื่อปองกันมิใหเกิดวิกฤติการณ
นํ้ ามัน เนื่องจากคูเวตและอิรักมิอาจสงออกนํ้ ามันไดตามปกติ จนทายที่สุดซาอุ ดิ อาราเบีย
มีโควตาการผลิตวันละ 8 ลานบารเรล
OPEC มีก ารประชุมครั้งที่ 100 ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อ
ตนเดือนมิถุนายน 2539 เพื่อพิจารณาปญหาอันเกิดจากการที่อิรักกลับคืนสูตลาดนํ้ามัน กาบอง
(Gabon) ยื่นหนังสือลาออกจาก OPEC ตามรอยอีคัวดอร ซึ่งลาออกในป 2535 ความขัดแยง
ภายใน OPEC ยังคงคางคาและมิไดสะสาง ภาคีสมาชิกหลายประเทศไมพอใจโครงสราง
โควตาการผลิตที่ดํ ารงอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งอิห ร า นและอัลยีเ รี ย อิรักอยูในกลุมที่ตอตาน
ซาอุดิอาราเบียดวย อิหรานพยายามผลักดันใหลดโควตาการผลิตของซาอุดิอาราเบีย แตไมสําเร็จ
ในที่สุด ที่ประชุมตกลงใหภาคีสมาชิกยังคงมีโควตาการผลิตตามโครงสรางที่กําหนดในป 2536
เพียงแตเขยิบเพดานโควตา รวมจากวันละ 24.52 ลานบารเรล เปนวันละ 25.2 ลานบารเรล
โดยที่โควตาสวนที่เพิ่มขึ้นวันละ 700,000 บารเรล ยกใหอิรัก แตเพดานโควตาที่กําหนดใหมนี้
มิไดสอดคลองกับความเปนจริง ซึ่งมีการผลิตเกินโควตาอยูแลว ผูชํานาญการดานนํ้ามันเชื่อวา
เมื่ออิรักเริ่มผลิตเพื่อสงออก ปริมาณการผลิตของ OPEC จะตกประมาณวันละ 27 ลานบารเรล
หาก UNSCOM พอใจที่อิรักใหความรวมมือในการทําลายอาวุธที่มีอานุภาพ
รายแรง อิรักคงเริ่มสงออกนํ้ามันไดในเดือนกรกฎาคม 2539 วงการนํ้ามันคาดการณวา การกาว
เขาสูตลาดนํ้ ามันของอิรักจะทํ าใหราคานํ้ ามันในตลาดโลกตกตํ่ าลง เพราะเปนที่ทราบกันโดย
ทั่วไปวา OPEC หมดนํ้ายาที่จะควบคุมโควตาการผลิต ในสายตาของซาอุดิอาราเบีย ไนจีเรีย
และเวเนซูเอลาเปน `ผูราย' ที่ลักลอบขายนํ้ามันนอกโควตา สํานักงานพลังงานระหวางประเทศ
(International Energy Agency) เสนอประมาณการวา ราคานํ้ามันดิบอาจลดลงถึงบารเรลละ
2.50 ดอลลารอเมริกัน การตกตํ่าของราคานํ้ามันมีผลกระทบตอรายไดและฐานะการคลังของกลุม
ประเทศ OPEC โดยที่ในกรณีของบางประเทศอาจกระทบตอเสถียรภาพทางการเมืองดวย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระยะยาวแลว ราคานํ้ามันตกตํ่ามิใชปญหาที่นาวิตกเมื่อคํานึงถึง
ขอเท็จจริงที่วา ความตองการนํ้ามันในอาเซียตะวันออกถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนผล
จากการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น
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อิรักคงสงนํ้ามันออก 2 เสนทาง นํ้ามันที่สงไปขายอัฟริกาและอาเซียสงผาน
Mina al-Bakr Terminal สวนที่สงไปขายยุโรปและอเมริกาสงผาน Iraqi-Turkish Pipeline
สหประชาชาติตองควบคุมการสงออกของอิรักภายในวงเงิน 2,000 ลานดอลลาร โดยที่ตอง
แนใจวา เงินจํานวนนี้จะนําไปใชซื้ออาหารและยาเทานั้น กลุมประเทศมหาอํานาจไมตองการ
ใหอิรักนํารายไดจากการสงออกไปใชในการสะสมอาวุธ ซึ่งจะมีผลในการบั่นทอนเสถียรภาพทาง
การเมืองในตะวันออกกลาง
แมวาการผอนปรนการควํ่ าบาตรอิรักทางเศรษฐกิจเปนเพียงมาตรการชั่วคราว
แตก็มีสัญญาณที่บงบอกวา การผอนปรนนี้จะมีตอไปจนคืนสูสภาวการณปกติในที่สุด ประเทศ
มหาอํ านาจบางประเทศเริ่มหันไปกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับอิรักโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฝรั่งเศส ดังปรากฏวา Total ยักษใหญในอุตสาหกรรมนํ้ามันฝรั่งเศสเขาไปทําสัญญาผลิตนํ้ามัน
ใน Nahr Oum Air Field ในระยะเวลาไลเลี่ยกัน รัฐบาลอเมริกันสงสัญญาญใหบริษัทนํ้ามัน
อเมริกันเขาไปประกอบธุรกรรมกับอิรักได ยักษใหญดังเชน Coastal States และ Exxon
กําลังเจรจาเพื่อเขาไปลงทุนในอิรัก Philip Golub แหง Asia Times รายงานวา ในระหวางการ
ประชุม OPEC ณ นครเวียนนา เมื่อตนเดือนมิถุนายน 2539 ผูบริหารบริษัทนํ้ามันอเมริกัน
ไมนอยกวา 5-6 บริษัทเขาพบนายพลอาเมอร ราชิด (Amer Rashid) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ปโตรเลียมแหงอิรัก เพื่อแสวงหาลูทางการลงทุนในประเทศนั้น (Asia Times, June 11, 1996)
หากมาตรการการควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิ จ ถู ก ยกเลิ ก ไป และอิ รัก กลับคืน สู
ตลาดนํ้ามันโดยถาวร ความขัดแยงภายใน OPEC คงมีมากขึ้น สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิด
สงครามอาวเปอรเซียในป 2533 นั้นเปนผลจากความไมพอใจของอิรักเกี่ยวกับโควตาการผลิต
นํ้ามันที่ไดรับจัดสรร หากไมยกเครื่องโครงสรางโควตาการผลิตนํ้ามันเสียใหม OPEC ยอมยาก
ที่จะผนึกตัวตอไปได เพราะจะมีภาคีถอนตัวออกไปเรื่อยๆ การสลายตัวของภาคี OPEC
ประกอบกับการที่แหลงนํ้ามันนอก OPEC มีความสําคัญเพิ่มขึ้น ยอมทําให OPEC มิอาจธํารง
ฐานะ International Cartel ที่ทรงอิทธิพลตอไปได

