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องค<การกลุ0มประเทศผู#ส0งน้ำมันเปCนสินค#าออก  

Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
 

เว็บไซต<  www.opec.org        

 

ท่ีต้ังสำนักงาน เวียนนา ออสเตรีย 

 

ก0อต้ังเม่ือ ก.ย.2503 โดยอิหร>าน อิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย และเวเนซุเอลา โดยการลงนามขKอตกลงท่ี

แบกแดด อิรัก 

 

สมาชิก  สมาชิกแรกเร่ิมของ OPEC ไดKแก> อิหร>าน อิรัก คูเวต ซาอุดีอาระเบีย และเวเนซุเอลา จากน้ัน

มีสมาชิกเขKาร>วมเพ่ิมเติมเรียงลำดับตามปY ไดKแก> กาตารZ (2504) อินโดนีเซียและลิเบีย (2505) สหรัฐอาหรับ-  

เอมิเรตสZ (2510) แอลจีเรีย (2512) ไนจีเรีย (2514) เอกวาดอรZ (2516) กาบอง (2518) แองโกลา (2550) กินี 

(2560) และคองโก (2561) ท้ังน้ี เอกวาดอรZยกเลิกการเปbนสมาชิก OPEC ช่ัวคราวเม่ือ ธ.ค. 2535 และกลับ

เขKาเปbนสมาชิกอีกคร้ังเม่ือ ต.ค. 2550 ขณะท่ีอินโดนีเซียยกเลิกเปbนสมาชิกช่ัวคราวเม่ือ ม.ค. 2538 และกลับ

เขKาเปbนสมาชิกอีกคร้ังเม่ือ ม.ค. 2559 สำหรับกาบองยกเลิกการเปbนสมาชิกเม่ือ ม.ค. 2538 และกลับมาเปbน

สมาชิกอีกคร้ังเม่ือ ก.ค. 2559 ส>วนกาตารZออกจากการเปbนสมาชิกเม่ือ ม.ค.2562 และเอกวาดอรZแถลงจะออก

จากสมาชิกอีกคร้ังใน ม.ค. 2563  ท้ังน้ี เม่ือปY 2563 (ต.ค. 2563) สมาชิก OPEC ประกอบดKวย 13 ประเทศ 

ไดKแก> แองโกลา คองโก กินี กาบอง อิหร>าน อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสZ 

เวเนซุเอลา และแอลจีเรีย 

 

เลขาธิการ  นาย Haitham Al Ghais ชาวคูเวต ดำรงตำแหน>งเลขาธิการ OPEC เม่ือ 1 ส.ค.2565 วาระ 3 ปY 
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ภารกิจ        กำหนดเปtาหมายร>วมกันดKานปuโตรเลียมของประเทศสมาชิก เพ่ือประกันความยุติธรรมและ

ความมีเสถียรภาพของราคาปuโตรเลียม รวมถึงผลตอบแทนท่ียุติธรรมแก>นักลงทุน ท้ังน้ี OPEC 13 ประเทศ 

ร>วมกับ Non-OPEC อีก 10 ประเทศ ไดKแก> อาเซอรZไบจาน บาหZเรน บรูไน คาซัคสถาน มาเลเซีย เม็กซิโก 

โอมาน รัสเซีย ซูดานใตK และซูดาน รวมเปbน 23 ประเทศ (OPEC+) ตกลงปรับลดการผลิตน้ำมันตามโควตา

ของแต>ละประเทศรวมกันวันละ 1.2 ลKานบารZเรล ภายใตK Declaration of Cooperation (DoC) เพ่ือรักษา

เสถียรภาพราคาน้ำมันจนถึง มี.ค. 2563 แต>เน่ืองจากประเทศผูKผลิตน้ำมันดิบไดKรับผลกระทบอย>างหนักจาก

สงครามราคาน้ำมันและการเกิดการแพร>ระบาดของโรค COVID-19 เม่ือตKนปY 2563 ทำใหK OPEC+ ตกลงปรับ

ลดกำลังการผลิตลงกว>าวันละ 9.7 ลKานบารZเรลเม่ือ เม.ย.2563 เร่ิมตKน 1 พ.ค.2563 และเพ่ิมกำลังการผลิตวัน

ละ 2 ลKานบารZเรล จนทำใหKการปรับลดเหลือวันละ 7.7 ลKานบารZเรลเม่ือ ก.ค.2563 เปbนตKนมา  

  แมK OPEC+ ตกลงปรับลดกำลังการผลิตใหKเหลือวันละ 5.8 ลKานบารZเรลช>วง ม.ค.2564-เม.ย.

2564 แต>ท่ีประชุม OPEC+ กลับมีมติปรับเพ่ิมการผลิตน้ำมันในช>วง พ.ค.-ก.ค.2564 อย>างค>อยเปbนค>อยไป 

หลังตลาดน้ำมันโลกเร่ิมปรับตัวในเชิงบวกมากข้ึน ซ่ึงเปbนผลจากการแจกจ>ายวัคซีนปtองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการกระตุKนเศรษฐกิจของประเทศต>าง ๆ ท่ีทำใหKความตKองการใชKน้ำมันท่ัวโลก

เพ่ิมข้ึนหลังวิกฤตโรค COVID-19 เร่ิมคล่ีคลาย ท้ังน้ี เม่ือ 4 พ.ย.2564 OPEC+ ตกลงคงการเพ่ิมปริมาณ

น้ำมันดิบออกสู>ตลาดโลกวันละ 400,000 บารZเรล โดยไม>ทำตามขKอเรียกรKองของสหรัฐฯ อินเดีย และญ่ีปุ�น ใหK

การเพ่ิมปริมาณน้ำมันดิบ เพ่ือกดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกใหKต่ำลง ซ่ึงหKวงไตรมาส 2-4 ของปY 2564 

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับสูงข้ึนมากจนถึงระดับเพดานบารZเรลละ 85 ดอลลารZสหรัฐ สูงสุดในรอบ 7 ปY 

จากความตKองการน้ำมันดิบในหลายประเทศเพ่ิมข้ึนรวดเร็วจากการผ>อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 

  ท้ังน้ี คณะกรรมาธิการติดตามผลการดำเนินงานของประเทศสมาชิก OPEC+ ถูกจัดต้ังข้ึน

ตามมติของท่ีประชุมระดับรัฐมนตรี OPEC คร้ังท่ี 171 เม่ือ 30 พ.ย.2559 เพ่ือติดตามการดำเนินการลดกำลัง

การผลิตน้ำมันของ OPEC+ ตาม DoC โดยขKอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล>าวจะเปbนสัญญาณบ>งช้ี  

การปรับลด/เพ่ิม หรือขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตของประเทศผูKผลิตน้ำมันดิบในกลุ>ม OPEC+ ซ่ึง  

เม่ือ 4 พ.ย.2564 OPEC+ ยืนยันคงการเพ่ิมปริมาณน้ำมันดิบออกสู>ตลาดโลกวันละ 400,000 บารZเรล จนถึง 

ธ.ค.2564 พรKอมย้ำใหKทุกประเทศปฏิบัติตามขKอตกลงเคร>งครัด 

  ในปY 2565 ราคาน้ำมันดิบโลกมีความผันผวน เน่ืองจากป�จจัยทางจิตวิทยาท่ีเกิดจากความ       

ไม>แน>นอนของสถานการณZโลก ซ่ึงไม>ไดKข้ึนกับการควบคุมกำลังผลิตน้ำมันดิบของ OPEC+ เพียงป�จจัยเดียว 

อาทิ สงครามระหว>างรัสเซียกับยูเครน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการควบคุมการแพร>ระบาดของโรค   

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจีน ซ่ึงส>งผลต>อราคาน้ำมันดิบโลก ทำใหK OPEC+ ไดKมีการปรับกำลัง

การผลิตน้ำมันข้ึนลงตามสถานการณZ เพ่ือพยุงใหKราคาน้ำมันดิบโลกสูงข้ึน อาทิ มีมติเม่ือ 31 มี.ค.2565 เพ่ิมกำลังการ

ผลิตเล็กนKอยท่ีวันละ 432,000 บารZเรล โดยเร่ิมเม่ือ พ.ค.2565 และมีมติเม่ือ 5 พ.ค.2565 ใหKคงกำลังการผลิต     

เท>าเดิมคือ วันละ 432,000 บารZเรล ใน พ.ค.-มิ.ย.2565 และล>าสุด เม่ือ 4 ธ.ค.2565 OPEC+ มีมติลดกำลังการ

ผลิตน้ำมันลงวันละ 2 ลKานบารZเรล ต้ังแต> พ.ย.2565 จนถึงส้ินปY 2566 ตามแผนท่ีตกลงไวKเม่ือ ต.ค.2565  

----------------------------------------------------------- 


