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วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหม
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ศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) สงสัญญาณเตือนพลโลกวา 
มนุษยพิภพกํ าลังคืบคลานไปสูวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหม ในบทความเรื่อง “The Third Oil 
Crisis?”  ซึง่ตีพิมพในหนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2545 
ศาสตราจารยครุกแมนมิไดฟนธงวา วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหมจะเกิดขึ้นแนๆ หากแตใหคํ าทํ านาย
วา วกิฤติการณนํ้ ามันครั้งใหมอาจเกิดขึ้นได

เหตุปจจัยสํ าคัญที่จุดปะทุวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหม ก็คือ สถานการณทาง 
การเมืองในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ‘กอการราย’ ของรัฐบาลอิสราเอลที่มีตอ 
ชาวปาเลสไตน หากประเทศอาหรับในตะวันออกกลางพากันควํ่ าบาตรอิสราเอลและประเทศ
มหาอ ํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ดวยการจงใจหามสงออกนํ้ ามัน ตลาดนํ้ ามันตอง
เผชญิภาวะปนปวนจนถึงระดับที่วิฤตการณนํ้ ามันกอเกิดขึ้นได

การจงใจหามสงออกนํ้ ามันหรือ Oil Embargo เคยเปนอาวุธสํ าคัญที่กลุม
ประเทศอาหรบัใชหํ้ าหั่นอิสราเอลและประเทศมหาอํ านาจที่สนับสนุนอิสราเอล วิกฤติการณนํ้ ามัน
คร้ังแรกทีเ่กิดขึ้นในป 2516-2517 กอเกิดดวยปจจัยดังกลาวนี้ เมื่อเกิดสงครามระหวางอิสราเอล
กับกลุมประเทศอาหรับที่เรียกวา Yom Kipper War กลุมประเทศอาหรับประกาศหามสงออก 
นํ้ ามัน โดยตองการเลนงานสหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด ซึ่งเขาขางอิสราเอลในสงคราม 
ดังกลาว

เมื่ออิสราเอลทวีความรุแรงในการ ‘กอการราย’ เขนฆาชาวปาเลสไตนนับต้ังแต
ตนป 2545 เปนตนมา อิรักจุดพลุการใช Oil Embargo เปนเครื่องมือทางการเมือง โดยระงับการ 
สงออกนํ ้ามนัเปนเวลาหนึ่งเดือนนับต้ังแตตนเดือนเมษายน ศกนี้ ภายหลังจากที่อิรักประกาศหาม
สงออกนํ้ ามัน ราคานํ้ ามันดิบถีบตัวสูงขึ้น 1 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล จนอยูในระดับ 27 
ดอลลารอเมริกันตอบารเรล (BBC News, April 8, 2002)

การเดินหนาของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนแหงอิ รักเกิดขึ้นหลังจากที่ 
อยาโตลลาห อาลี คาเมนี (Ayatollah Ali Khamenei) ผูนํ าสูงสุด (Supreme Leader) แหงอิหราน 
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เรียกรองใหกลุ มประเทศมุสลิมผูสงออกนํ้ ามันระงับการสงออกนํ้ ามันแกประเทศตะวันตก
ผูสนับสนุนอิสราเอล ในเวลาตอมา โมฮมัหมัด คาตามิ (Mohammad Khatami) ประธานาธิบดี
อิหรานยื่นขอเสนอตอประธาน OIC (= Organization of Islamic Conference) อันเปนองคกรของ
กลุมประเทศมุสลิมเรียกรองใหกลุมประเทศมุสลิมแสดงสมานฉันทในการระงับการสงออกนํ้ ามัน
แกประเทศผูสนับสนุนอิสราเอลเปนเวลาหนึ่งเดือน (BBC News, April 15, 2002)

แมวาประเทศมุสลิมหลายตอหลายประเทศมิไดแสดงความกระตือรือลนในการใช 
Oil Embargo เปนอาวธุทางการเมือง แตอยางนอยที่สุด ประเทศที่คาดวาจะรวมวงไพบูลยในการ
นี้ประกอบดวยอรัิก อิหราน และลิเบยี ซึง่สงออกนํ้ ามันรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.2 ลานบารเรลตอวัน 
จํ านวนนํ้ ามันที่หายไปจากตลาดนี้มีผลตอราคานํ้ ามันอยางแนนอน ในกลุ มทุกขทรรศน 
(Pessimists) รวมเลขาธิการองคการ OPEC ดวย นายอาลี ร็อดดริเกส (Ali Rodriguez) เตือนวา 
วิกฤติการณนํ้ ามันอาจเกิดขึ้นได เพราะนอกจากมาตรการการหามสงออกนํ้ ามันซึ่งกํ าลังบังคับใช
ในกลุมประเทศมุสลิมแลว การนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมนํ้ ามันในเวเนซูเอลา ทํ าใหการผลิต 
นํ ้ามนัในประเทศนั้นหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เวเนซเูอลาเปนประเทศผูสงออกนํ้ ามันใหญเปนอันดับส่ี
ของโลก โดยสงออกนํ้ ามันประมาณ 2 ลานบารเรลตอวัน หากการเมืองภายในเวเนซูเอลาไมคืนสู
สภาพปกต ิ ปริมาณนํ ามันที่หายไปจากตลาดอาจสูงถึง 7.2 ลานบารเรลตอวัน

ในทัศนะของศาสตราจารยครุกแมน ความพรอมใจในการใช Oil Embargo  
เปนอาวุธทางการเมืองอาจมิใชเงื่อนอันจํ าเปนของการกอเกิดวิกฤติการณนํ้ ามัน ตัวอยาง 
ของความขอนี้พิจารณาไดจากวิกฤติการณนํ้ ามันป 2522 ซึ่งมิไดมีการใช Oil Embargo  
อยางจงใจ แตเปนเพราะตลาดนํ้ ามันตึงตัว ยังผลใหประเทศผูสงออกนํ้ ามันทรงพลังในตลาด  
แมวาในขณะนีอุ้ตสาหกรรมนํ้ ามันทั่วโลกจะมีกํ าลังการผลิตสวนเกินประมาณ 7 ลานบารเรลตอ
วนั แตเมื่ออิรัก อิหราน และลเิบยีพรอมใจกันหามสงออกนํ้ ามัน มิพักตองกลาวถึงความไมสามารถ
ในการสงออกนํ้ ามันของเวเนซูเอลาในปจจุบัน กํ าลังการผลิตสวนเกินนี้ยอมหมดไป และตลาด 
นํ ้ามันเขาสูภาวะตึงตัว

กลุมสุขทรรศน (Optimists) เชือ่วา วิกฤติการณนํ้ ามันครั้งใหมจะไมเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพราะเหตุวา ความสํ าคัญของ OPEC ในฐานะผูสงออกนํ้ ามันลดลงไปมาก วิกฤติการณนํ้ ามัน 
สองครัง้แรก ทัง้ในป 2516 และ 2522 มีสวนผลักดันใหมีการพัฒนาทรัพยากรพลังงานนอกกลุม 
OPEC อยางสํ าคัญ  ในปจจุบัน  ปริมาณการผลิตนํ้ ามันนอกกลุม OPEC มมีากกวากลุม OPEC
เสยีอีก หากประเทศมุสลิมงัด Oil Embargo ข้ึนมาใช แหลงนํ้ ามันนอกกลุม OPEC สามารถผลิต
นํ ้ามนัชดเชยสวนที่ขาดหายไปจากตลาดได เพียงแตตองใชเวลาในการปรับตัวเทานั้น ภายในกลุม
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OPEC ซาอุดิอารเบียและคูเวต ซึ่งเปนบริวารของสหรัฐอเมริกามิไดเขารวมปฏิบัติการ Oil 
Embargo หากมีปฏิบัติการ Oil Embargo ทัง้ซาอุดิอารเบียและคเูวตคงเพิ่มปริมาณการผลิต 
นํ ้ามนัเพื่อชดเชยสวนที่ขาดหายไปจากตลาด

ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การถีบตัวของราคา 
นํ ้ามนัอยางผิดปกติเกิดขึ้นรวม 4 คร้ัง

คร้ังที่หนึ่ง เมื่อเกิดสงคราม Yom Kipper War ระหวางอิสราเอลกบักลุมประเทศ
อาหรับในป 2516 กลุมประเทศอาหรับประกาศใชมาตรการหามสงออกนํ้ ามันไปยังประเทศที่เปน
พนัธมิตรของอิสราเอล  และ OPEC ประกาศลดการผลิตนํ้ ามัน ยังผลใหราคานํ้ ามันดิบถีบตัวจาก
ระดับไมถึง 4 ดอลลารตอบารเรลสูระดับสูงกวา 11 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล

คร้ังที่สอง เมือ่เกิดการปฏิวัติโดยประชาชนในอหิราน โคนลม Shah Mohammed 
Pahlevi ชวงปลายป 2521 ตอเนื่องถึงป 2522 และตามมาดวยสงครามระหวางอิหรานกับอิรักในป 
2522 ซึง่ยืดเยื้อนานนับทศวรรษ ราคานํ้ ามันดิบถีบตัวสูระดับ 34 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล 
ในเดือนมกราคม 2524

คร้ังที่สาม เมื่อเกิดสงครามอาวเปอรเซีย เร่ิมตนดวยอรัิกกรีธาทัพบุกคเูวตในเดือน
สิงหาคม 2533 ตามมาดวยการขับอิรักอออกจากคูเวตโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในเดือน
มกราคม 2534

คร้ังที่ส่ี  เมื่อ OPEC รวมกับประเทศผูผลิตนํ้ ามันนอกกลุม OPEC ลดปริมาณ 
การผลิตนํ้ ามันในชวงป 2542-2543

เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ ามันแตละครั้ง (ยกเวนวิกฤติการณป 2529 ซึ่งเปน 
วิกฤติการณราคานํ้ ามันตกตํ่ า) ราคานํ้ ามันเพิ่มข้ึนมากกวาสองเทาตัว และตามมาดวยภาวะ 
ถดถอยทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจโลก

บัดนี้ โลกตองจับตามองวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่หา ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ 
ฟนตวัจากภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจโลกอยางสํ าคัญ
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