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Chief Marketing Officer  บริษทั มำรเ์กต็ต้ิงไดออ็กไซด ์จ ำกดั 

        แปลกใจบา้งไหมท าไมราคาน ้ามนัช่วงนี้จงึดิง่ลงและกระทบกบัตลาดต่างๆ ไปทัว่โลก  ซึง่เราต่างกด็ใีจกนัในฐานะ
ผูบ้รโิภคตวัจรงิ  แต่ความจรงิแลว้เราใชน้ ้ามนัราคาแพงลบิลิว่มาเป็นเวลานานแลว้  บา้งกว็่าเป็นเพราะการเมอืง หรอืเป็น
เพราะปัจจยัแวดลอ้มบา้ง  ท าใหไ้ม่สะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ  อย่ากระนัน้เลย ในฐานะทีเ่ราเป็นคนไทยเราควรมาใสใ่จหา
ความรูก้นัว่าราคาน ้ามนัทีแ่ทจ้รงิมนัคดิกนัอย่างไร  ซึง่ผมจะอธบิายใหร้วบรดัจบไดใ้นบทความ แต่ก่อนอื่นตอ้งมาปพูืน้ให้
ทราบกนัก่อนว่าน ้ามนัในโลกทีซ่ือ้ขายกนัทุกวนัน้ีมอียู่ 2 ประเภทหลกั ๆ คอื  

(1) Crude Oil หรอืน ้ามนัดบิเหลว  มลีกัษณะเป็นของเหลวขน้ สดี า เกดิจากการทบัถมของซากพชืซากสตัวเ์ป็น
เวลาหลายลา้นปี จนไดส้ารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีน่ ามาเผาไหมใ้หพ้ลงังานความรอ้นได ้ โดยประเทศทีม่ ีCrude Oil อยู่
เป็นจ านวนมากคอื ตะวนัออกกลาง 12 ประเทศ ทีไ่ดร้วมตวักนัเป็นองคก์รชื่อ OPEC (Organization of the Petroleum 
Exporting Countries) เพื่อสรา้งอ านาจในการต่อรองและควบคมุราคาน ้ามนัในตลาดโลกและในทวปีอเมรกิาใต ้เช่น เวเนเซู
เอลา 

(2) Shale Oil เกดิจากของแขง็สดี าทีเ่รยีกว่า Oil Shale ซึง่เกดิจากการทบัถมของซากพชืซากสตัวเ์ป็นเวลานาน
เหมอืนกนั แต่ไม่เท่า Crude Oil ในการสกดั Oil Shale จะตอ้งใชก้ระบวนการทางเคมเีขา้ช่วยเรง่ปฏกิริยิาในการแปลงสภาพ
เป็นของเหลวทีเ่ผาไหมใ้หพ้ลงังานไดใ้นทีส่ดุ ประเทศทีม่ ีOil Shale  เป็นจ านวนมาก ไดแ้ก่ รสัเซยี และ สหรฐัอเมรกิา  ใน
การน ามาใช ้ การลงทุนและการค านวณตน้ทุน  ของการน า Crude Oil ขึน้มาใชง้านนัน้ บ่อน ้ามนัแต่ละบ่อ จะมอีายุใชง้านได้
ประมาณ 20 ปี และแต่ละปีจะมผีลผลติลดลงประมาณ 2%-5% โดยทีต่น้ทุนการขดุเจาะน ้ามนัจะประกอบดว้ย Fix Cost คอื
ตวัระบบขดุเจาะและดดูน ้ามนัทีล่งทุนเป็นกอ้นใหญ่ครัง้แรกครัง้เดยีว และ Variable Cost คอื ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ทีต่อ้งจ่าย
ออกไปเรื่อย ๆ ทุกขณะทีม่กีารขดุเจาะน ้ามนั โดย Variable Cost ของการขดุเจาะ Crude Oil คอื $20-$30/barrel เท่ากบัวา่ 
บ่อน ้ามนัแบบ Crude Oil ทีม่อีายุใชง้านมาแลว้สกั 10 ปี แทบจะได ้Fix Cost คนืไปหมดแลว้ ต่อจากนี้ ถา้ผลติแลว้ขายได้
เกนิ $30/barrel กจ็ะครอบคลุม Cost ไดท้ัง้หมด จงีไดก้ าไรเตม็เมด็เตม็หน่วย  แต่ส าหรบั Shale Oil นัน้ แต่ละบ่อจะสญูเสยี
ผลผลติ 25-28% ในแต่ละปี  จากจุดเริม่ตน้ทีเ่คยผลติน ้ามนัไดว้นัละ 100 barrel จะเหลอืแค่ 72-75 barrel เท่านัน้ แปลว่าบอ่ 
Shale Oil แต่ละบ่อมอีายุใชง้านแบบคุม้ค่าทางเศรษฐกจิ เพยีงแค่ 2-3 ปีเท่านัน้ โดยตน้ทุนรวมของการผลติ Shale Oil คอื
ประมาณ $65/ barrel  ดงันัน้ธุรกจิ Shale Oil จะตอ้งลงทุนท าบอ่ Oil Shale ใหม ่ๆ ตลอดเวลา เพื่อทดแทนบ่อเดมิทีม่อีายุ
ทางเศรษฐกจิเพยีงไม่กีปี่  และจะตอ้งขายใหไ้ดเ้กนิ $65/ barrel  ถงึจะเริม่มกี าไร และการทีต่อ้งลงทุนใหม่อยู่เสมอนัน้ใน
ขณะทีร่ายไดต้อ้งเตบิโตดว้ย แปลว่าจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนจ านวนมากขึน้ไปเรื่อย ๆ และตน้ทุน Fix Cost นัน้แทบจะกลายมา
เป็น Variable Cost ทัง้หมด เพราะไม่สามารถตน้ทุนกระจายออกไปในระยะเวลายาว ๆ ได ้  

ดว้ยเหตุทีก่ารผลติ Shale Oil มตีน้ทุนสงูต่อหน่วยกวา่ Crude Oil ผูผ้ลติ Shale Oil จงึแบกรบัความเสีย่งจากราคา
ขายน ้ามนัดบิในตลาดโลกอยา่งมาก แต่เน่ืองจากช่วงปี 2011 เป็นตน้มาจนถงึกลางปี 2014 ราคาน ้ามนัดบิ (อา้งองิแหล่ง 
Brent) อยู่ในช่วงสงูกว่า $100/ barrel เกอืบตลอดเวลา ท าใหผู้ผ้ลติ Shale Oil เกบ็เกีย่วก าไรจากสว่นต่างประมาณ $35-
$45/ barrel ไดอ้ย่างเตม็อิม่เสมอมา เป็นผลใหป้รมิาณการผลติ Shale Oil ของโลก โดยเฉพาะจากสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้อย่าง
มากในช่วง 4-5 ปีมานี้  และเน่ืองจาก Shale Oil ทีผ่่านกระบวนการเคมแีลว้ จะน าไปใชง้านไดไ้ม่ต่างจาก Crude Oil เท่ากบั
ว่า ประเทศผูผ้ลติ Shale Oil ก าลงัทา้ชนกบักลุ่มประเทศผูผ้ลติ Crude Oil อย่าง OPEC แบบตรงๆ ซ ้ายงัมแีหล่งพลงังาน
ทางเลอืกอย่าง แสงอาทติย ์ ลม ตลอดจนพาหนะทีใ่ชไ้ฟฟ้า ซึง่ลว้นแต่ไดร้บัความนิยมและมกีารพฒันาพลงัสะอาดเหล่านี้ให้
มปีระสทิธภิาพสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาความส าคญัและความคุม้ค่าในเชงิเศรษฐกจิของ Crude Oil ไดต่้อไป ประจวบ
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กบัการเกดิภาวะอุปทานน ้ามนัลน้ตลาดโลกจากการทีเ่ศรษฐกจิทัว่โลกยงัชะลอตวั OPEC จงึเริม่เดนิเกมสโ์ดยการไม่ลด
ก าลงัการผลติและสง่สญัญาณว่ายงัไงกจ็ะคงก าลงัการผลติไวเ้ท่าเดมิ (อ่านต่อฉบบัหน้า) 
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