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ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2543

ดาราใหมแหง OPEC
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ประธานาธิบดีอูโก ชาเวส (Hugo Chavez) แหงเวเนซูเอลา กําลังถีบตัวขึ้นมา
เปน ‘ดวงดารา’ แหง OPEC
ประธานาธิบดีชาเวสเดินทางเยือนภาคี OPEC ทุกประเทศเมื่อตนเดือนสิงหาคม
2543 โดยตองการสื่อขาวสารสําคัญ 2 ประการ ประการแรก ตองการเชื้อเชิญบรรดาผูนํา OPEC
เขารวมประชุม OPEC Summit ในเดือนกันยายน 2543 ณ นครคารากัส (Caracas) ประเทศ
เวเนซูเอลา ประธานาธิบดีชาเวสตองการใหการประชุม OPEC Summit ครัง้ นี้ยิ่งใหญและอลังการ
ประการที่สอง ตองการตอกยํ้าภาคี OPEC ใหรกั ษาพันธสัญญาในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมมิใหเกินโควตาที่ไดรับจัดสรร ประธานาธิบดีชาเวสตองการตรึงราคานํ้ามันไวในระดับสูง
นอกจากการเยือนซาอุดิอารเบีย คูเวต กาตาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อัลยีเรีย
ไนจีเรีย อิหราน และอินโดนีเซียแลว ประธานาธิบดีชาเวสยังเยือนลิเบียและอิรักดวย
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนอิหราน ประธานาธิบดีชาเวสนัง่ รถยนตจากนคร
เทหรานไปสูชายแดนประเทศอิรัก แลวโดยสารเครื่องบินไปสูนครแบกแดด เหตุที่มิไดโดยสาร
เครื่องบินจากนครเทหรานไปสูนครแบกแดดโดยตรง เนื่องจากสหประชาชาติมีมติควํ่ าบาตร
(Sanction) อิ รั ก ในฐานที่ ใชกํ าลัง ทหารบุ ก รุก คูเ วต รวมทั้งการหามการโดยสารและขนสง
ทางอากาศเข า และออกจากอิ รั ก ประธานาธิบดี ชาเวสมี โ อกาสพบปะและปรึ ก ษาหารื อ กั บ
ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน และเรียกรองใหสหประชาชาติและนานาประเทศเลิกควํ่าบาตรอิรัก
ประธานาธิบดีชาเวสเยือนลิเบียตอจากอิรกั พรอมทั้งยกยองลิเบียวาเปนตัวอยาง
ของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง (Model of Participatory
Democracy)
การเยือนอิรักและลิเบียของประธานาธิบดีชาเวสสรางความไมพอใจแกสหรัฐ
อเมริกาอยางยิ่ง กระทรวงการตางประเทศอเมริกันถึงกับประนามการเยือนครังนี้ และแสดง
ขอกังขาวา เหตุไฉนประมุขของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังเชนเวเนซูเอลาจึง
พบปะกับผูนําเผด็จการ ดังเชนซัดดัม ฮุสเซน และโมอัมมาร กาดัฟฟ โดยที่อริ กั มีประวัติการรุกราน
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ประเทศเพื่อนบานและสะสมอาวุธอันตราย สวนลิเบียเปนฐานที่มั่นของผูกอการราย อยางไรก็ตาม
โฆษกรัฐบาลเวเนซูเอลาตอบโตวา ประธานาธิบดีชาเวสเปนเสรีชน ผูมีเสรีภาพในการเดินทางไป
ประเทศใดก็ได และพบปะใครก็ดี
เวเนซูเอลาเปนสมาชิกกอตั้ง OPEC ตั้งแตป 2503 เมื่อแรกกอตั้ง OPEC มี
สมาชิกกอตั้งเพียง 5 ประเทศ อันประกอบดวยอิรัก อิหราน ซาอุดอิ ารเบีย คูเวต และเวเนซูเอลา
ตอมาอัลยีเรีย อินโดนีเซีย ลิเบีย ไนจีเรีย กาตาร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เขารวมเปนสมาชิกเมื่อ
ตนทศวรรษ 2510 หลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516- 2517 อีกวั ดอร และกาบองสมทบ
เขาเปนสมาชิก รวมสมาชิกทั้งสิ้น 13 ประเทศ ตอมาในป 2535 อีกวั ดอรลาออกจากสมาชิกภาพ
ตามมาดวยกาบองในป 2539 คงเหลือสมาชิกเพียง 11 ประเทศ
ในประวัติศาสตรการเปนสมาชิก OPEC เวเนซูเอลาไดชื่อวาเปน ‘เด็กเกเร’ มา
โดยตลอด เพราะเวเนซูเอลามักจะละเมิดพันธสัญญาที่มีกับ OPEC ดวยการผลิตนํ้ามันเกินโควตา
และลักลอบสงออกนํ้ามัน แตภาวะราคานํ้ามันดิบตกตํ่าในชวงระหวางป 2540-2541 ทําให
เวเนซูเอลากลับเนื้อกลับตัว ในบางขณะราคานํ้ามันดิบตกตํ่าถึงระดับ 7 ดอลลารอเมริกันตอ
บารเรล ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหรายไดจากการสงออกตกตํ่าเทานั้น หากยังบั่นทอนฐานะทางการ
คลังและดุลบัญชีเดินสะพัดอีกดวย
OPEC พยายามผลักดันราคานํ้ามันใหสูงขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2541 ตกลง
ลดโควตาการผลิตลง 1.36 ลานบารเรลตอวัน (จากระดับ 28 ลานบารเรลตอวัน) แตขอตกลง
ครั้งนั้นไรประสิทธิผล จนตองมีขอตกลงใหมในเดือนมีนาคม 2542 ซึ่งกําหนดวา จะมีการลด
ปริมาณการผลิตลงอีก 2.1 ลานบารเรลตอวัน คราวนี้ประสบผลสําเร็จอยางงดงาม ปจจัยที่นํามา
ซึง่ ความสําเร็จครั้งนี้เกิดจากการจับมือระหวางกลุมประเทศ OPEC กับผูผ ลิตนํ้ามันนอก OPEC
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเม็กซิโกและนอรเวย) วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่หนึ่ง (2516-2517) และครั้งที่
สอง (2522) ผลักดันใหประเทศนอก OPEC สํารวจและผลิตนํ้ามันเพิ่มขึ้น จนในปจจุบันปริมาณ
การผลิตนํ้ามันดิบนอก OPEC มีมากกวากลุมประเทศ OPEC ขอตกลงในการจํากัดการผลิตเพื่อ
ผลักดันราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมใหสูงขึ้นจะไมสัมฤทธิผล หากมิไดรับความรวมมือจากประเทศ
ผูผลิตนอก OPEC
ขอตกลง ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนดเมื่อวันที่12 มีนาคม 2542 จึงเปน
ปมเงื่อนสําคัญในการถีบตัวของราคานํ้ามัน เพียงชั่วเวลาเพียง 6 เดือนเศษภายหลังขอตกลง
ณ กรุงเฮก ราคานํามั
้ นก็ทะยานขึ้นจนสูงกวาบารเรลละ 20 ดอลลารอเมริกัน ประเทศผูนําเขา
นํามั
้ นพากันกนประนาม OPEC สวนประเทศมหาอํานาจก็ใชอิทธิพลในการกดดันให OPEC เพิ่ม
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การผลิต สหรัฐอเมริกาขมขูที่จะถอนเงินชวยเหลือและใชมาตรการตอบโตภาคี OPEC การขมขู
กระทําผานซาอุดิอารเบีย คูเวต และเม็กซิโก
ในการประชุม OPEC ณ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2543
เพือ่ ทบทวนขอตกลง ณ กรุงเฮก ซาอุดอิ ารเบียเปนหัวหอกในการเสนอให OPEC เพิม่ การผลิต
สหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให OPEC เพิม่ การผลิตวันละ 3 ลานบารเรล แตอิหรานและลิเบีย
พยายามตานขอเสนอของซาอุดอิ ารเบีย ในที่สุด ที่ประชุมตกลงใหเพิ่มการผลิตอีกวันละ 1.7 ลาน
บารเรล (เพิ่มขึ้น 7%)
ในเดือ นมิถุนายน 2543 OPEC บรรลุขอตกลงที่จะเพิ่มการผลิตอีกวันละ
708,000 บารเรล (เพิ่มขึ้น 3%) จนปริมาณการผลิตอยูในระดับ 25.4 ลานบารเรลตอวัน ทั้งนี้นับ
ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป ในเดือนกรกฎาคมนั้นเอง ราคานํ้ามันดิบลดลงตํ่ากวา
ระดับ 30 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล เนื่องจากซาอุดอิ ารเบียประกาศเพิ่มการผลิตของตนเองอีก
500,000 บารเรลตอวัน อันเปนการผลิตนอกเหนือโควตาที่ไดรับการจัดสรรจาก OPEC ภาคี
OPEC พากันกนประนามซาอุดอิ ารเบียในฐานที่ละเมิดพันธสัญญา
ประธานาธิบดีอูโก ชาเวสถีบตัวขึ้นมาเปน ‘ดวงดารา’ แหง OPEC ในทามกลาง
บรรยากาศดังกลาวขางตนนี้ ทั้งนี้ดวยการปลุกระดมใหภาคี OPEC มีสมานฉันท ประธานาธิบดี
ชาเวสตองการเห็นราคานํ้ามันที่มีเสถียรภาพ แตตองเปนราคาที่เปนธรรม สหรัฐอเมริกาตองการให
ราคานํามั
้ นมีเสถียรภาพในชวง 20-25 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล ภาคี OPEC บางภาคสวน
ตองการราคานํ้ามันในชวง 22-28 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล แตประธานาธิบดีชาเวสเห็นวา
ราคานํ้ามันดิบปจจุบัน (30 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล) เปนระดับที่เปนธรรม
การปลุกระดมของประธานาธิบดีชาเวสนับวาไดผลพอใช เพราะตลาดนํ้ามันเริ่ม
ประจักษแลววา มีภาคี OPEC บางประเทศที่ทัดทานการเพิ่มปริมาณการผลิต ในวันที่ 15
สิงหาคม 2543 ราคา Brent Crude Oil ทะยานขึ้นสูระดับ 32.18 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล
นับเปนราคาสูงสุดในรอบ 10 ป (Financial Times, August 16, 2000) แตการถีบตัวของราคา
นํามั
้ นดิบครั้งนี้จะยกใหเปน ‘ผลงาน’ ของประธานาธิบดีชาเวสทัง้ หมดหาไดไม รัฐบาลอเมริกันมี
สวนซํ้าเติมสถานการณนํ้ามันใหเลวรายลง ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณนํ้ามันสํารองของสหรัฐอเมริกา
ลดลงจนอยูในระดับตํ่าสุดในรอบ 24 ป ขอมูลดังกลาวนี้ทําใหราคานํ้ามันที่ซื้อขายลวงหนาเขยิบ
สูงขึ้น
สหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให OPEC เพิม่ ปริมาณการผลิตนอกเหนือจากการ
ขมขูท จี่ ะตัดความชวยเหลือ และใชมาตรการตอบโตแลว ยังมีความเคลื่อนไหวในรัฐสภาอเมริกัน
ในการตรากฎหมายเพื่อเลนงาน OPEC อยางนอย 2 ฉบับ ฉบับแรกไดแก Foreign Trust Busting
Act ซึง่ ใหอานาจศาลในการยึ
ํ
ดทรัพยสินของภาคี OPEC ในสหรัฐอเมริกา หากพิสูจนไดวา OPEC

4
เปนคารเตลระหวางประเทศ (International Cartel) ซึ่งมีพฤติกรรมในการฮั้วกันกําหนดราคา
อันขัดตอหลักการคาเสรี กฎหมายฉบับนี้ลมหลักการ Act of State Doctrine เพราะในกรณีปกติ
ศาลประเทศหนึง่ ประเทศใด ยอมไมดําเนินคดีรัฐบาลประเทศอื่น กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งนําเสนอ
โดย ส.ส. เบนจามิน กิลแมน (Benjamin Gilman) แหงมลรัฐนิวยอรค (สังกัดพรรครีปบลิกัน)
ใหอานาจประธานาธิ
ํ
บดีอเมริกันในการดําเนินการมิใหสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น รวมทั้งองคกร
ใดๆเขาไปมีสวนรวมในการฮัว้ กันกําหนดราคานํ้ามันของ OPEC ทัง้ โดยตรงและโดยออม
แตอูโก ชาเวส เปนหมูทไี่ มกลัวนํ้ารอน แมวาสหรัฐอเมริกาเปนตลาดนํ้ามันสําคัญ
ของเวเนซูเอลา แตชาเวสยังคงเดินหนาตรึงราคานํ้ามันในระดับสูงตอไป โดยไมเกรงกลัวแรงกดดัน
จากสหรัฐอเมริกา ในประวัติศาสตร OPEC อาเหม็ด ซากิ ยามานิ (Ahmed Zaki Yamani)
รัฐมนตรีนํ้ามันแหงซาอุดอิ ารเบียยึดกุมบทบาทผูนําแหง OPEC ในชวงเวลาอันยาวนานระหวางป
2513-2529 หลังจากนั้น ไมปรากฏวามีผูนํา OPEC ทีโ่ ดดเดนอีกเลย ชาเวสกําลังวัดรอยเทา
ยามานิ เพื่อถีบตัวขึ้นมาเปน ‘ยามานิแหงละตินอเมริกา’
อูโก ชาเวส อดีตนายพันแหงกองทัพบกเวเนซูเอลามิไดมีประวัติทางการเมืองอัน
งดงาม ในเดือนกุมภาพันธ 2535 ชาเวสนําทหารกอการรัฐประหารโคนลมรัฐบาลประธานาธิบดี
คารลอส อันเดรส เปเรส (Carlos Andres Perez) แตลมเหลว ชาเวสติดคุกหัวโต ในเดือน
พฤศจิกายนศกเดียวกัน มิตรรวมรบของชาเวสกอการรัฐประหารอีก และลมเหลวอีก ชาเวสติดคุก
อยู 2 ป ก็ไดรับอภัยโทษ สวนประธานาธิบดีเปเรสตองออกจากตําแหนงในเดือนพฤษภาคม 2536
ในฐานฉอราษฎรบังหลวง
ชาเวสไต ‘ปรามิดแหงอํานาจ’ จนขึ้นสูตําแหนงประธานาธิบดีแหงเวเนซูเอลา
ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม 2541 เมื่อมีการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2543 ชาเวส
ชนะการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงทวมทน และยึดครองเกาอี้ประธานาธิบดีแหงเวเนซูเอลาตอไป
อีก 6 ป ซึ่งยาวนานพอที่จะถีบตัวขึ้นมาเปน ‘ยามานิแหงละตินอเมริกา’

หมายเหตุ

โปรดอานบทความของผูเขียนตอไปนี้
1. “วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สี่” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2542
2. “นํามั
้ นแพง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2542
3. “นโยบายนํ้ามัน” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2542

