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วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่ส่ี

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในเดือนมีนาคม 2542 นิตยสาร The Economist (March 6, 1999) เสนอ 
รายงานเรื่อง “Cheap Oil” พรอมทั้งบทนํ าเรื่อง “Drowning in Oil” ประหนึ่งวา มนุษยพิภพกํ าลัง
สํ าลกันํ ้ามนัตาย เนื่องจากนํ้ ามันราคาถูกเหลือเกิน

กอนหนานั้น ในชวงปลายป 2540 วารสาร Foreign Policy ฉบับที่ 109 (Winter, 
1997/1998) ตีพมิพบทความวิชาการเรื่อง “OPEC : An Obituary” ประหนึ่งวา OPEC ถึงแก 
มรณกรรม จนตองเขียนประวัติเพื่อไวอาลัย ผูเขียนบทความนี้คือ Fadhil J. Chalabi เคยดํ ารง
ตํ าแหนงรักษาการเลขาธิการ OPEC ระหวางป 2526-2531 และปจจุบันเปนผูอํ านวยการ Center 
of Global Energy Studies ณ นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ราคานํ้ ามันดิบอยูในระดับคอนขางตํ่ าระหวางป 2540-2541 แมในชวงตนป 
2542 ราคานํ้ ามันดิบตกประมาณ 10 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล เมื่อคํ านวณตามมูลคาที่แทจริง 
โดยปรบัดวยดชันีราคา ระดับราคาดังกลาวนี้ไมแตกตางจากระดับกอนที่จะเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน
คร้ังแรกในเดือนตุลาคม 2516 แมในชวงตนป 2542 นี้เอง มีการคาดการณตางๆนานาวา ราคา 
นํ้ ามันดิบอาจตกลงสูระดับ 5 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล ซึ่งอาจนํ าภาวะลมสลายมาสูตลาด 
นํ ้ามนั เนือ่งจากบอนํ้ ามันในหลายประเทศเสียตนทุนการขุดนํ้ ามันสูงกวา 5 ดอลลารอเมริกันตอ
บารเรล

ราคานํ้ ามันดิบ Brent Crude มแีนวโนมปรับตัวสูงขึ้น นับต้ังแตเดือนตุลาคม 
2541 เปนตนมา แนวโนมดังกลาวปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นหลังเดือนมีนาคม 2542 เมื่อ OPEC บรรลุ
ขอตกลงในการลดปริมาณการผลิต จนในเดือนกันยายน 2542 มีราคาสูงกวาบารเรลละ 20 
ดอลลารอเมริกัน

OPEC ซึ่งกลายเปนองคกรไรนํ้ ายาหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 
กลบัมชีวีติชวีาและมีพลังในการผลักดันใหมนุษยพิภพเผชิญวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่ส่ี

องคกรของประเทศผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เรียกวา OPEC (= The 
Organization of Petroleum Exporting Countries) กอต้ังเมือ่วันที่ 14 กันยายน 2503 อันเปนผล
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จากการประชุมประเทศผูผลิตนํ้ ามัน ณ นครแบกแดด ประเทศอรัิก สมาชิกแรกเริ่มมีเพียง 5 
ประเทศ อันประกอบดวยอิรัก อิหราน ซาอดิุอารเบีย คูเวต และเวเนซเูอลา การรวมตัวของประเทศ
ผูผลิตนํ้ ามันดังกลาวนี้เกิดจากความไมพึงพอใจสวนแบงผลประโยชนนํ้ ามันที่ไดรับ ในเวลานั้น 
บริษทันํ ้ามนัยักษใหญเพียง 7 บริษัท ที่เรียกกันวา Seven Sisters ผูกขาดการการผลิตนํ้ ามันใน
ตะวันออกกลาง ประเทศเจาของบอนํ้ ามันไดผลประโยชนในรูปคาภาคหลวงและภาษีนํ้ ามัน 
เทานัน้ ในระหวางป 2502-2503 บริษัทนํ้ ามันยักษใหญทั้งเจ็ดพากันลดราคานํ้ ามัน อันเปนเหตุให
ตองจายคาภาคหลวงและภาษีนอยลงดวย ยังความไมพอใจแกประเทศเจาของบอนํ้ ามัน 
เปนอันมาก

ในชวงทศวรรษแรก OPEC ไมสูมบีทบาทและอิทธิฤทธิ์ในการผลักดันราคานํ้ ามัน 
จวบจนเห็นตัวอยางประธานาธิบดีมอัูมมาร กาดัฟฟ (Muammar Qadaffi) แหงลิเบียบังคับให
บริษัท Occidental ข้ึนราคานํ้ ามันในป 2512 อันเปนเหตุใหลิเบยีไดคาภาคหลวงและภาษีนํ้ ามัน
เพิ่มข้ึน OPEC ปรับราคานํ้ ามันตามลิเบีย และในป 2514 OPEC ท ําขอตกลงกับบริษัทนํ้ ามันที่
เรียกวา Tehran Agreement ใหมกีารปรับราคานํ้ ามันทุกปติดตอกันเปนเวลา 5 ป

ในเดือนตุลาคม 2516 OPEC ข้ึนราคานํ้ ามันดิบ 70% จนสูระดับ 5.11 ดอลลาร
อเมริกันตอบารเรล นบัเปนการปรับราคาสูงกวาขอตกลงแหงนครเทหรานป 2514 สงครามระหวาง
อิสราเอลกบัประเทศอาหรับที่เรียกวา Yom Kipper War ซึง่เกดิขึน้ในขณะนั้นมีสวนซํ้ าเติมตลาด
นํ ้ามนั เมือ่กลุมประเทศอาหรับประกาศหามสงนํ้ ามันออก (Oil Embargo) โดยตองการเลนงาน 
สหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนดซึ่งเขาขางอิสราเอลในสงครามดังกลาว พรอมกันนั้นก็ประกาศลด
การผลิตนํ้ ามันครั้งแรกระหวางป 2516-2517 ทํ าใหราคานํ้ ามันดิบถีบตัวจากระดับไมถึง 4 
ดอลลารอเมริกันตอบารเรล สูระดับมากกวา 11 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล

ประเทศผูนํ าเขานํ้ ามันตองเผชิญภาวะทุกขเข็ญอยางแสนสาหัส ไมเพียงแตจะ
เกิดภาวะเงินเฟออยางรุนแรง หากยังมีผลกระทบตอฐานะของดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัด 
อีกดวย วกิฤตกิารณนํ้ ามันครั้งแรก ทํ าใหประเทศผูนํ าเขานํ้ ามันปรับตัวสูนโยบายการพึ่งตนเองใน
ดานพลังงาน ทั้งนี้ด วยการสงเสริมการลงทุนในภาคเศรษฐกิจพลังงาน ทั้งการสํ ารวจ 
แหลงทรพัยากรพลงังาน และการนํ าทรัพยากรพลังงานภายในประเทศมาใชประโยชน แหลงนํ้ ามัน
ภายในประเทศซึ่งเสียตนทุนการผลิตสูงไมคุมที่จะทํ าการผลิตในยุคสมัยที่ยังมีนํ้ ามันราคาถูกจาก
ตะวนัออกกลาง เร่ิมคุมคาแกการผลิตเมื่อนํ้ ามันมีราคาแพง

ในป 2522 เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สอง เมื่อ OPEC ข้ึนราคานํ้ าดิบอีกครั้ง
หนึ่ง คราวนี้ถูกซํ้ าเติมจากการลดการผลิตทั้งในอิหรานและอิรัก เร่ิมตนดวยการปฏิวัติโดย 
ประชาชนในอหิรานชวงปลายป 2521 ตอเนื่องจนถึงป 2522 อันเปนเหตุให Shah Mohammed 
Pahlevi ส้ินอํ านาจ โดยที่สหรัฐอเมริกามิอาจชวยรักษาบัลลังกไวใหได ตามมาดวยสงคราม
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ระหวางอิรักกับอิหรานในป 2522 ซึ่งยืดเยื้อยาวนานนับทศวรรษ สภาวการณตางๆเหลานี้ลวนแลว
แตผลักดนัราคานํ้ ามันใหสูงขึ้น ในเดือนมกราคม 2524 ราคานํ้ ามันดิบอยูในระดับ 34 ดอลลาร
อเมริกันตอบารเรล วกิฤตกิารณนํ ้ามันครั้งที่สองยิ่งตอกยํ้ าใหนานาประเทศเดินแนวทางการพึ่งตน
เองดานพลังงาน

วกิฤตกิารณนํ ้ามันครั้งที่หนึ่งและสองกอใหเกิดผลกระทบสํ าคัญอยางนอย 2 ดาน 
ในดานหนึง่ ทํ าใหมีการขุดนํ้ ามันนอกกลุม OPEC มากขึน้ จนในปจจุบันปริมาณการผลิตนํ้ ามัน
นอกกลุม OPEC มมีากกวากลุม OPEC นอกจากนี ้ ความสํ าคัญของตะวันออกกลางในฐานะ
แหลงผลิตนํ้ ามันลดนอยถอยลงไปเปนอันมาก ประเทศผูผลิตนํ้ ามันที่สํ าคัญในตะวันออกลางมี
เพยีง 5 ประเทศ ที่เรียกกันวา Big Five อันประกอบดวยอหิราน อิรัก ซาอุดิอารเบีย คูเวต และ
สหรัฐอาหรับเอมเิรตส เมือ่สามทศวรรษที่แลว เคยมีผลผลิตมากกวา 50% ของปริมาณนํ้ ามันที่
ผลิตในโลก ในปจจุบันสัดสวนนี้ลดลงเหลือประมาณหนึ่งในสาม

ในอกีดานหนึง่ เมือ่นํ้ ามันมีราคาแพง นอกจากการใชนํ้ ามันจะลดลงแลว ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการใชพลังงานอีกดวย นานาประเทศหันไปใชกาซธรรมชาติ พลังงาน
นวิเคลียร และถานหินมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการใชพลังงานโดยลดการใชนํ้ ามันดังกลาวขางตนนี้ 
ประกอบกับมีการขุดนํ้ ามันจากแหลงนอกกลุม OPEC มาใชจํ านวนมาก นํ ามาซึ่งวิกฤติการณ 
นํ้ ามันครั้งที่สามในป 2529 คราวนี้เปนวิกฤติการณราคาตก ซึ่งแตกตางจากวิกฤติการณ 
สองครัง้แรก ในบางเดือน นํ้ ามันดิบมีราคา 8-9 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล OPEC มอิาจพยุง
ราคานํ ้ามนัไวในระดับสูงได เพราะนอกจากจะมีนํ้ ามันทะลักออกมาจากแหลงนอก OPEC แลว 
ภายในกลุม OPEC เอง ภาคสีมาชิกมักลักลอบขายนํ้ ามันเกินโควตา

OPEC เตบิใหญจากสมาชิกจํ านวน 5 ประเทศเมื่อแรกเริ่ม เพิ่มเปน 11 ประเทศ
เมื่อตนทศวรรษ 2510 โดยอัลยีเรีย อินโดนเีซีย ลิเบีย ไนจีเรีย กาตาร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เปนสมาชิกใหม หลังจากเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรกในป 2516-2517 อีกัวดอรและกาบอง 
สมทบเขาเปนสมาชิก รวมทั้งสิ้น 13 ประเทศ OPEC ในฐานะ International Cartel จะสามารถ
ธ ํารงราคานํ้ ามันในระดับสูงไวได ก็ตอเมื่อ OPEC สามารถควบคุมปริมาณการผลิตและปริมาณ
การสงออกนํ ้ามนั เพื่อมิใหนํ้ ามันทะลักสูตลาดโลกมากเกินไป ดังนั้น จึงตองมีการกํ าหนดโควตา
การผลิตและโควตาการสงออก โดยที่ภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด  
กลาวคือ ตองไมผลิตเกินโควตา และตองไมสงออกเกินโควตาที่ไดรับจัดสรร การณปรากฏวา ภาคี
สมาชิกบางประเทศไมรักษาพันธสัญญา โดยการสงออกนํ้ ามันเกินโควตา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ไนจีเรีย เวเนซูเอลา และบางครั้งอิหราน การสงออกเกินโควตามีผลในการฉุดราคานํ้ ามันให 
ตกตํ่ าลง
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พัฒนาการของตลาดโภคภัณฑระหวางประเทศเกื้อกูลใหการสงออกนํ้ ามันเกิน
โควตาท ําไดงายขึ้น แตเดิมการซื้อขายนํ้ ามันกระทํ าในตลาดซื้อขายทันที (spot market) เมื่อมี 
ขอตกลงในการซื้อขายแลว ก็ตองหาเรือบรรทุกนํ้ ามัน การตรวจสอบการซื้อขายทํ าไดงาย และเมื่อ
พบวามีการสงออกนํ้ ามันเกินโควตา  ภาคี OPEC อาจสรางแรงกดดันตอสมาชิกที่ละเมิด 
พันธสัญญาไดโดยงาย แตตลาดโภคภัณฑระหวางประเทศพัฒนาไปสูตลาดซื้อขายลวงหนา 
(future market) การตรวจสอบการซื้อขายในตลาดลวงหนากระทํ าไดยาก การสงออกนํ้ ามันเกิน
โควตาจึงทํ าไดงาย

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการขุดเจาะนํ้ ามันมีผลตอวิกฤติการณนํ้ ามัน 
คร้ังทีส่ามในป 2529 ดวย ความกาวหนาดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหความสํ าเร็จในการคนพบ
แหลงนํ ้ามนัมมีากกวาเดมิเทานั้น หากยังชวยใหตนทุนการขุดนํ้ ามันตํ่ าลงดวย ดวยเหตุฉะนี้ นํ้ ามัน
จากแหลงนอก OPEC จงึเพิม่ข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจากบริเวณทะเลเหนือ (North Sea) 
อาวเม็กซิโกดานสหรัฐเมริกา  และชายฝงอฟัริกาตะวันตก

เมือ่เกิดสงครามระหวางอิรักกับคูเวตในป 2533 และตอมาขยายเปนสงครามอาว
เปอรเซยี แมวาราคานํ้ ามันถีบตัวสูงขึ้น แตมิอาจนับเปนวิกฤติการณนํ้ ามันได เนื่องจากการพึ่งพา
นํ ้ามนัจากตะวนัออกกลางลดลงไปมาก ประกอบกับมีนํ้ ามันจากนอกกลุม OPEC มาเหนีย่วรั้งมิให
ราคานํ ้ามันเพิ่มมากจนเกินไป

แตเดิมซาอุดิอารเบียเปนเสาหลักของ OPEC ในการพยุงราคานํ้ ามัน เมื่อนํ้ ามัน
ทะลักออกสูตลาดมากจนราคาตกตํ่ าลง ซาอุดิอารเบียจะลดการผลิตและลดการสงออกเพื่อมิให
ปริมาณนํ้ ามันในตลาดมีมากเกินไป แตซาอดิุอารเบียมิอาจทํ าหนาที่ ‘เสาหลัก’ ของ OPEC ไดอีก
ตอไป เนื่องจากรายไดจากการสงออกนํ้ ามันตกตํ่ าและฐานะการคลังเสื่อมทรุด ดวยเหตุดังนี้ 
OPEC จงึกลายเปนองคกรไรนํ้ ายา ในป 2535 อีกวัดอรลาออกจากสมาชิกภาพ  ตามมาดวย 
กาบองในป 2539

ในป 2539 สหประชาชาติผอนปรนการควํ่ าบาตรอิรัก โดยยอมใหอิรักสงออก 
นํ ้ามนัมลูคา 2,000 ลานดอลลารอเมริกัน เพื่อนํ ารายไดไปซื้ออาหารและยา ในเวลาตอมา สหราช
อาณาจักรและนอรเวยเพิ่มการสงออกนํ้ ามัน ประกอบกับเวเนซูเอลาในฐานะภาคี ไมรักษา 
พันธสัญญาในการจํ ากัดการผลิตและการสงออกนํ้ ามัน ปริมาณนํ้ ามันในตลาดจึงมากกวาปกติ  
ในขณะที่ความตองการใชนํ้ ามันลดลง เนื่องจากเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจในอาเซียตะวันออกใน
ชวงป 2540-2541 มิหนํ าซํ้ าโลกตะวันตกในฤดูหนาวป 2540/2541 อากาศคอนขางอุน ไมหนาว
เยน็ดงัปกติ ราคานํ้ ามันเริ่มตกตํ่ าอยางตอเนื่อง

OPEC ด้ินรนในการพยุงราคานํ้ ามัน แตโดยเหตุที่ความสํ าคัญของ OPEC ใน
ฐานะผูสงออกนํ้ ามันลดลงไปเปนอันมาก การพยุงราคานํ้ ามันจะประสบผลสํ าเร็จก็ตอเมื่อไดรับ
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ความรวมมือจากประเทศผูสงออกนํ้ ามันนอก OPEC ซาอุดิอารเบียเปนผูผลักดันในการสราง 
พันธมติรกับผูผลิตนํ้ ามันนอก OPEC ในเดือนกรกฎาคม 2541 OPEC ประกาศลดโควตาการผลิต
ลง 1.36 ลานบารเรลตอวัน จากระดับ 28 ลานบารเรลตอวัน พรอมทั้งเจรจากับเม็กซิโก รัสเซีย 
และนอรเวย เพื่อใหลดการผลิต จนเปนผลสํ าเร็จ ตอมาในเดือนมีนาคม 2542 OPEC ประกาศ 
ลดการผลิตนํ้ ามันลงอีก 2.1 ลานบารเรลตอวัน แตขอตกลงที่สํ าคัญยิ่งกวา ก็คือ ขอตกลงระหวาง 
OPEC กบั Non - OPEC (อันประกอบดวยเม็กซิโกและนอรเวย) ในการลดปริมาณการผลิตนํ้ ามัน 
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542

ความพยายามในการจัดตั้งพันธมิตรผูผลิตนํ้ ามันระหวางซาอุดิอารเบีย เม็กซิโก 
และเวเนซูเอลา มีมากอนแลวในป 2540 โดยที่มีขอตกลงในการลดการผลิตนํ้ ามันทั้งในเดือน
มนีาคมและมิถุนายน 2540 แตไมมีการดํ าเนินการตามขอตกลง

ระบบเศรษฐกิจโลกกํ าลังเผชิญวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่ส่ี บัดนี้ OPEC กลบัมามี
พลงั ปมเงื่อนสํ าคัญอยูที่การสรางพันธมติรในหมูประเทศผูสงออกนํ้ ามัน โดยไมคํ านึงวาเปนภาคี 
OPEC หรือไม หากปราศจากการสรางพันธมติรเชนนี้ การธํ ารงราคานํ้ ามันในระดับสูงยากที่จะ
เปนไปได
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