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มนุษยพิภพกํ าลังเผชิญภาวะนํ้ ามันแพง และเคลื่อนตัวเขาสูวิกฤติการณนํ้ ามัน
คร้ังที่ส่ี

ภายหลังสงครามอาวเปอรเซียยุติลงในป 2534 ราคานํ้ ามันดิบเคยไตไปสูระดับ 
25 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2539 แลวหลังจากนั้น ราคาเริ่มตกตํ่ าลง สวนสํ าคัญเปน
เพราะภาวะถดถอยและตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในอาเซยีตะวันออก และลุกลามไปสูภูมิภาค
อ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งรัสเซยีและละตินอเมริกาในชวง 2540 - 2541  การเพิ่มการผลิตนํ้ ามัน 
จากแหลงนอก OPEC  โดยเฉพาะอยางยิ่งทะเลเหนือ (สหราชอาณาจักร และนอรเวย) อัฟริกาฝง 
ตะวันตก และอาวเม็กซิโกดานสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการผลิตนํ้ ามันเกินโควตาของภาคี 
OPEC บางประเทศ มีสวนฉุดใหราคานํ้ ามันตกตํ่ ามากยิ่งขึ้น
 ผูผลิตนํ้ ามันบางประเทศแกปญหาดวยการเพิ่มการสงออกเพื่อชดเชยราคาที่ 
ตกตํ ่าลง แตการดํ าเนินนโยบายเชนนี้ยิ่งซํ้ าเติมภาวะตกตํ่ าของราคานํ้ ามัน ในชวงปลายป 2541 
นํ ้ามนัดิบมีราคาเพียงบารเรลละ 10 ดอลลารอเมริกัน ภาวะราคานํ้ ามันตกตํ่ าอยางรุนแรง จาก
ระดับ 25 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในป 2539 เหลือเพียง 10 ดอลลารอเมริกันตอบารเรลในชวง
ปลายป 2541 ทํ าใหการผลิตนํ้ ามันจากแหลงนอก OPEC ชะลอตวัลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลง
ทีต่นทุนการผลิตสูง

OPEC พยายามเหนี่ยวรั้งมิใหราคานํ้ ามันตกตํ่ า แตก็ตองเผชิญปญหาการ 
ไรความสมานฉันทภายในองคกร ภาคีสมาชิกบางประเทศเลนขี้โกง ไมรักษาพันธสัญญาในการ
ผลิตนํ้ ามันภายในโควตาทีไ่ดรับจัดสรร มีการลักลอบขายนํ้ ามันเกินโควตา ซึ่งยิ่งซํ้ าเติมภาวะตกตํ่ า
ของราคานํ้ ามัน แตเมื่อนํ้ ามันราคาตกอยางรุนแรง ภาคี OPEC จ ําตองหนัหนาเขาหากัน เพื่อหา
ทางเหนีย่วรั้งมิใหราคานํ้ ามันทรุดตํ่ าลงไปอีก

นบัต้ังแตเดอืนตุลาคม 2516 เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกเปนตนมา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในกลุมประเทศ OPEC ทกุประเทศ (ยกเวนอินโดนเีซีย) แทนที่จะดีข้ึน 
กลับเสื่อมทรุดลง รายไดจากการสงออกนํ้ ามัน แทนที่จะนํ ามาใชเกื้อกูลประโยชนของประชาชน
ภายในประเทศ กลับถูกดูดซับโดยชนชั้นปกครอง และจํ านวนไมนอยใชไปในการสะสมอาวุธ  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคี OPEC ในตะวนัออกกลาง จริงอยู ประเทศเหลานี้นํ ารายไดจากนํ้ ามันไป
ใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) และริเร่ิมการพัฒนา 
อุตสาหกรรม โดยหวังที่จะลดการพึ่งพิงนํ้ ามัน แตความลมเหลวของยทุธศาสตรการพัฒนาทํ าให
ประเทศกลุม OPEC ลาหลงัทางเศรษฐกิจ ขอเท็จจริงปรากฏวา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
หลงัป 2516 ต่ํ ากวาชวงระหวางป 2503 - 2516

นบัต้ังแตป 2525 เปนตนมา เทอมแหงการคา (terms of trade) เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ประเทศผูสงออกนํ้ ามันเสียเปรียบ เนื่องจากราคานํ้ ามันตกตํ่ าเมื่อเทียบกับราคาสินคา
ประเภทอื่นๆ รายไดจากการสงออกนํ้ ามันมิไดเฟองฟูดุจดังเมื่อคร้ังเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันทั้งในป 
2516 และ 2522 ภาคี OPEC นอกตะวนัออกกลางตองพึ่งพิงเงินกูตางประเทศ รวมทั้งการขอเงินกู 
ฉุ กเฉินจากกองทุนการเงินระหว างประเทศด วย  ความข อนี้ครอบคลุมต้ังแต อัลยี เ รีย   
ไนจีเรีย และกาบองในอัฟริกา ไปจนถึงอีกัวดอรและเวเนซูเอลาในละตินอเมริกา รวมตลอดจน 
อินโดนีเซีย เมื่อเกิดสงครามระหวางอิรักกับอิหรานในป 2522 ซึ่งยืดเยื้อตอมานานนับทศวรรษ  
ทั้งอิรักและอหิรานตองกูเงินจากตางประเทศ เพื่อนํ ามาเสริมรายไดจากการสงออกนํ้ ามัน

เมือ่ราคานํ ้ามันเริ่มด่ิงหัวลงนับต้ังแตป 2540 ประเทศผูสงออกนํ้ ามันตองเผชิญ
กับปญหาการตกตํ่ าของรายไดจากการสงออก ซึ่งไมเพียงแตกระทบตอฐานะของดุลการคาและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดเทานั้น หากยังกระทบตอดุลการคลังดวย เมื่อราคานํ้ ามันตกตํ่ าอยางรุนแรง 
ความสมานฉันทภายใน OPEC จงึปรากฏใหเห็น  OPEC บรรลุขอตกลงในการลดโควตาการผลิต
ในเดือนกรกฎาคม 2541 และเดือนมีนาคม 2542

แต OPEC ตระหนักดีวา ลํ าพังแตการลดการผลิตของ OPEC ไมเพียงพอที่จะ
ผลักดนัใหนํ ้ามนัราคาสูงขึ้น หากมิไดความรวมมือจากประเทศผูผลิตนํ้ ามันนอก OPEC   นับต้ังแต
ป 2516 เปนตนมา ความสํ าคัญของ OPEC ในฐานะผูสงออกนํ้ ามันลดลงไปมาก เพราะ 
วกิฤตกิารณนํ้ ามันทั้งในป 2516 และ 2522 ไดสรางแรงจูงใจใหการผลิตนํ้ ามันนอก OPEC เพิ่มข้ึน
เปนอนัมาก  ดวยเหตุดังนี้ OPEC จงึตองจับมือกับผูผลิตนํ้ ามันนอก OPEC เพือ่ลดการผลิต  ราคา
นํ ้ามันจึงจะถีบตัวสูงขึ้นได

ซาอุดิอาระเบยี ซึ่งเปน ‘เสาหลัก’ ของ OPEC เปนผูนํ าในการเจรจากับผูผลิต 
นํ ้ามันนอก OPEC โดยเฉพาะอยางยิ่งเม็กซิโก  ในเดอืนมนีาคม และตอมาในเดือนมิถุนายน 2540 
ซาอดิุอารเบีย เวเนซเูอลาและเม็กซิโกทํ าขอตกลงในการลดการผลิตนํ้ ามัน แตไรประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติจวบจนกระทั่งมีการเจรจาระหวาง OPEC กบัเม็กซิโกและนอรเวย ณ กรุงเฮก ประเทศ 
เนเธอรแลนดในเดือนมีนาคม 2542 คราวนี้ขอตกลงสัมฤทธิผล

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดประเทศผูผลิตนํ้ ามันนอก OPEC จงึยอมรวมมือกับ 
OPEC ในการลดการผลิต?
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ภาวะตกตํ่ าของราคานํ้ ามันกระทบตอประเทศผูสงออกนํ้ ามันโดยทั่วไป ไมจํ ากัด
เฉพาะกลุม OPEC  เมือ่นํ ้ามนัราคาถกูมากๆ แหลงนํ้ ามันที่เสียตนทุนการผลิตสูงตองหยุดการผลิต 
มไิยตองกลาวถึงภาวะตกตํ่ าของรายไดจากการสงออก ทั้งนอรเวยและเม็กซิโกตกอยูใสภาพเชนนี้ 
ในกรณีของเม็กซิโก ภาวะตกตํ่ าของราคานํ้ ามันทํ าใหดุลการคลังขาดดุลอยางรุนแรง โดยที่ 
ในรอบปเศษที่ผานมา ตองตัดทอนงบประมาณถึงสามครั้งสามครา

กลุมประเทศผูสงออกนํ้ ามัน ทั้งในและนอก OPEC มผีลประโยชนรวมกันในการ
ผลักดนัใหนํ ้ามนัราคาสูงขึ้น การรวมใจกันลดการผลิตนํ้ ามันนับต้ังแตเดือนมีนาคม 2542 เปนตน
มาเปนผลจากการหวังประโยชนดังกลาวนี้

แมวาประเทศผูผลิตนํ้ ามัน ทั้งในและนอก OPEC ไดประโยชนรวมกันจากภาวะ
นํ ้ามนัราคาแพง ซึง่นาจะเปนอรรถาธิบายอันพอเพียงสํ าหรับวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่ส่ีที่กํ าลังเกิด
ข้ึนนี ้บัดนี้มีผูนํ าเสนอทฤษฎี ‘มอืที่สาม’ (Conspiracy Theory)

ปเตอร โอเดลล (Peter Odell) ผูเชีย่วชาญเรื่องนํ้ ามันเสนออรรถาธิบายวา ภาวะ
นํ้ ามันแพงที่กํ าลังดํ ารงอยูนี้เกิดจาการผลักดันของสหรัฐอเมริกา  โดยที่ OPEC เปนเพียงเบี้ย 
หมากรกุของสหรฐัอเมริกาเทานั้น ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาหวั่นเกรงวา ภาวะนํ้ ามันราคาถูกดังที่เกิดขึ้น
ระหวางป 2540-2541 อาจทํ าใหประเทศผูผลิตนํ้ ามันบางประเทศตองลมละลาย โดยไมสามารถ
ช ําระหนีต้างประเทศได ประเทศที่สหรัฐอเมริกาเปนกังวล ไดแก เวเนซูเอลา และรัสเซีย รายงาน
ขาวบางกระแสอางวา สหรัฐอเมริกาตองการใหนํ้ ามันมีราคาระหวาง 17 ถึง 21 ดอลลารอเมริกัน
ตอบารเรล ซึง่เปนชวงราคาที่ทํ าใหระบบเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ หากนํ้ ามันแพงเกินไป โลกตอง
เผชญิกบัภาวะเงนิเฟอ หากนํ้ ามันราคาถูกเกินไป เศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งการสงออกนํ้ ามันอาจ
ตองลมสลาย (The Economist, September 18, 1999)

ไมวาทฤษฎี ‘มอืที่สาม’ มมีลูแหงความเปนจริงหรือไม ราคานํ้ ามันถีบตัวสูงขึ้น  
จนอยูในระดับ 24 ดอลลารตอบารเรลในชวงกลางเดือนกันยายน 2542 ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา ราคา
นํ้ ามันนาจะเพิ่มข้ึนตอไปอีก โดยที่อาจถึงระดับสูงกวา 25 ดอลลารตอบารเรล ทั้งนี้ดวย 
เหตผุลอยางนอย 3 ประการ ประการแรก สตอกนํ ้ามนัในโลกลดระดับลงในชวงที่นํ้ ามันราคาถูก 
เนื่องจากแหลงนํ้ ามันบางแหลงลดการผลิต ประการที่สอง ความตองการใชนํ้ ามันมีแนวโนม 
เพิม่ข้ึน เนื่องจากอาเซยีตะวนัออกก ําลังฟนตัวจากภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ฤดูหนาว
กํ าลังมาถึง หากภูมิอากาศอยูในสภาวะปกติ ความตองการพลังงานยอมเพิ่มข้ึนตามฤดูกาล 
ประการที่สาม ขอตกลงลดการผลิตนํ้ ามันมีอายุ 1 ป หาก OPEC กบัเม็กซิโกและนอรเวยยืนหยัด
ปฏิบัติตามขอตกลงโดยตลอดรอดฝง การธํ ารงราคานํ้ ามันในระดับสูงจะมีไปถึงเดือนมีนาคม 
2543 เปนอยางนอย
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ความสมานฉันทภายใน OPEC และความรวมมือระหวาง OPEC กบัประเทศ 
ผูสงออกนํ้ ามันนอก OPEC นบัเปนปจจัยสํ าคัญที่จะขับเคลื่อนพลวัตราคานํ้ ามัน หากปราศจาก
ความสมานฉันทดังกลาวนี้ การขับเคลื่อนพลวัตราคานํ้ ามันยากที่จะเปนไปได อยางไรก็ตาม  
มีสัญญาณที่บงชี้วา ความสมานฉันทในหมูประเทศผูสงออกนํ้ ามันอาจไมยั่งยืน เมื่อประเทศ 
เหลานีแ้ตกเปน 3 ฝาย ฝายที่หนึ่งตองการใหยึดถือพันธสญัญาตามขอตกลงเดือนมีนาคม 2542 
ตอไป ฝายที่สอง ซึ่งนํ าโดยซาอุดิอารเบียและเม็กซิโก เสนอใหเปลี่ยนแปลงขอตกลงจากการ 
ควบคุมปริมาณการผลิตไปเปนการควบคุมระดับสตอก โดยอางวา หากสตอกนํ้ ามันลดลงสูระดับ
เดยีวกบัเมือ่ส้ินป 2540 ถึงจะเพิ่มปริมาณการผลิต ก็อาจไมมีผลตอราคา ฝายที่สาม ซึ่งนํ าโดย 
เวเนซูเอลา ไมตองการใหนํ้ ามันราคาแพงจนเกินไป โดยเสนอใหรักษาเสถียรภาพราคานํ้ ามัน 
ในชวงราคาชวงหนึ่ง แทนการกํ าหนดโควตาการผลิตที่ตายตัว ควรจะเปลี่ยนแปลงโควตาการผลิต
ตามสภาวะราคานํ้ ามัน เมื่อนํ้ ามันราคาถูกเกินไป ก็ตองลดโควตาการผลิตลง และเมื่อนํ้ ามันแพง
เกินไป ก็ตองเพิ่มโควตาการผลิต

ความเห็นที่แตกตางกันในหมูประเทศผู สงออกนํ้ ามันทั้งสามฝายนี้ คงเปน
ประเด็นสํ าคัญในการประชุม ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรียในวันที่ 22 กันยายน 2542

ภาวะนํ้ ามันราคาถูกระหวางป 2540-2541 มีสวนเกื้อกูลการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันอยางสํ าคัญ ความรุ งเรืองทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดังกลาวนี้มีสวน 
ชวยประคบัประคองมิใหเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกตกตํ่ ามากกวาที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันสามารถรองรับสินคาออกจากอาเซียตะวันออกไดนั่นเอง หากทุกแหงหนเผชิญ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ อาเซียตะวันออกยอมมีปญหาในการขายสินคาออก และภาวะ 
ถดถอยหรอืตกตํ่ าทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกจะรุนแรงมากกวาที่เกิดขึ้นจริง

บัดนี้ ภาวะนํ้ ามันราคาถูกจบสิ้นลงแลว ภาวะนํ้ ามันแพงเขามาแทนที่ ระบบ
เศรษฐกิจอเมริกันมิอาจเติบโตในอัตราสูงตอไปได ยิ่งหากถูกซํ้ าเติมดวยการแตกสลายของภาวะ
เศรษฐกจิฟองสบูดวยแลว สหรัฐอเมริกามิอาจดูดซับสินคาออกจากอาเซยีตะวันออก ดังที่เกิดขึ้น
ระหวางป 2540-2542 ไดอีกตอไป ภาวะนํ้ ามันแพงจึงมีผลกระทบในการเหนี่ยวรั้งกระบวนการ 
ฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออก

ภาวะนํ้ ามันแพงมีผลในการสรางแรงกดดันใหเกิดเงินเฟอโดยมิพักตองสงสัย  
ไมจ ําเพาะแตนํ้ ามัน หากยังครอบคลุมถึงผลพลอยไดจากผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมตลอดจนปุ ยและยากํ าจัดศัตรูพืชที่จะมีราคาแพงตามนํ้ ามันดวย  
แรงกดดันของภาวะเงินเฟอจึงปรากฏในทุกภาคเศรษฐกิจ และเปนเงินเฟอที่เกิดจากปจจัยดาน 
อุปทาน (Supply Inflation) โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเงินเฟอที่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของตนทุน 
การผลิต (Cost-push Inflation) ภาวะเงนิเฟอลักษณะนี้จะนํ ามาซึ่งภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ
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(Stagnation) สภาวการณที่มีทั้งภาวะเงินเฟอและภาวะการชะงักงันทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้  
วงวชิาการเศรษฐศาสตรเรียกวา Stagflation

วกิฤตกิารณนํ้ ามัน ทั้งในป 2516 และ 2522 นํ ามาซึ่ง Stagflation โดยที่
Stagflation หลงัวกิฤตกิารณนํ้ ามันครั้งที่สองยืดเยื้อและรุนแรงมากกวาวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรก
มาก วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหมนี้เหนี่ยวรั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียตะวันออกโดยมิพัก
ตองสงสยั อยางไรก็ตาม มีเหตุผลที่นาเชื่อวา แรงกดดันของเงินเฟอ รวมตลอดจน Stagflation ที่
อาจจะเกดิขึน้ครั้งนี้อาจไมรุนแรงเทาวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่หนึ่งและสอง

กอนเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก
เผชิญภาวะ Stagflation มาตั้งแตป 2511 อยูแลว  มหิน ําซํ ้ายงัถูกซํ้ าเติมดวยภาวะฝนแลงที่รุนแรง
ในขอบเขตทั่วโลกระหวางป 2515-2516 อีกดวย  เมื่อ OPEC ข้ึนราคานํ้ ามันดิบในเดือนตุลาคม 
2516 นัน้  ระบบเศรษฐกิจโลกเผชิญปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูกอนแลว สงครามระหวาง
อิสราเอลกบัประเทศอาหรับในป 2516 มีสวนซํ้ าเติมวิกฤติการณนํ้ ามัน  เมื่อกลุมประเทศอาหรับ
ในตะวนัออกกลางประกาศหามสงออกนํ้ ามันไปยังสหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด

วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองเกิดขึ้นพรอมๆกับวิกฤติการณการเงินระหวาง
ประเทศ เมื่อยุโรปตะวันตกทํ าสงครามดอกเบี้ยกับสหรัฐอเมริกา ภาวะนํ้ ามันแพงประกอบกับ
ภาวะดอกเบี้ยแพง ทํ าใหปญหา Stagflation รุนแรง  เมือ่ถกูซํ ้าเติมดวยภาวะราคาสินคาโภคภัณฑ
ข้ันปฐมตกตํ ่าตลอดชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 2524-2529 ระบบเศรษฐกิจโลกตองจมอยูใน
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันยืดเยื้อยาวนาน

ภาวะนํ ้ามนัแพงป 2542 เกิดขึ้นในขณะที่ระบบเศรษฐกิจโลกมิเพียงแตมิไดเผชิญ
ปญหาเงนิเฟออยูกอนเทานั้น  หากยังมีอาการของ Deflation อีกดวย  ซึง่แตกตางจากวิกฤติการณ
นํ ้ามนัสองครัง้แรก เมื่อไมมีเหตุผีซํ้ าดามพลอย ปญหาเสถียรภาพของราคาที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ จึง 
ไมนาจะรนุแรง แตเหตุที่จะเกิดผีซํ้ าดามพลอยใชวาจะไมมีอยู การแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจ 
ฟองสบูในสหรัฐอเมริกาก็ดี ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหลัก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งเงินดอลลารอเมริกัน เงินเยน และเงินยูโรก็ดี และโอกาสที่เงินหยวนของสาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีจะลดคาก็ดี ลวนนํ ามาซึ่งความไรเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจโลกไดทั้งสิ้น


	¤ÍÅÑÁ¹ì “¨Ò¡·èÒ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãì¶Ö§Ê¹ÒÁ�
	¹éÓÁÑ¹á¾§


