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อุตสาหกรรมน้ำมันแคนาดาถึงทางตันแล้วหรือยัง? 
 
หากกล่าวถึงอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศแคนาดามาโดยตลอดคงหนีไม่
พ้นอุตสาหกรรมพลังงานและการผลิตน้ำมันดิบ 
ซ่ึงมีมูลค่าสัดส่วนจีดีพีในปี 2018 สูงเป็นอันดับ 3 
หรือประมาณร้อยละ 11 ของทั้งประเทศ สร้าง
รายได้ให้กับรัฐ (ปี 2007) 14,100 ล้านดอลลาร์
แคนาดา มีการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม 
550,500 ตำแหน่ง แตท่ว่าในยุค 5 ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมดังกล่าวไดป้ระสบภาวะชะลอ
ตัวอย่างมากและยากท่ีเอกชนจะดำเนินธุรกิจได้
อย่างราบรื่น โดยสาเหตุหลักมาจากราคา
น้ำมันดิบทีต่่ำลงทั่วโลก ในขณะที่ต้นทุนการผลิต
น้ำมันดิบยังคงสูงอยู่   
 
สถานการณ์การผลิตน้ำมันในแคนาดาล่าสุดมี
ปริมาณลดลงมาก โดยหากวัดจากจำนวนแท่นขุด
เจาะน้ำมันในประเทศเมื่อปี 2014 มีจำนวนกว่า 
900 แท่น แต่ปัจจุบันปี 2019 เหลือเพียง 550 
แท่นเท่านั้น จากคำสัมภาษณ์ของนาย Dan 
Haffarth ซีอีโอบริษัท Citadel Drilling ผู้ผลิตและ
ขุดเจาะน้ำมันสัญชาติแคนาดาในรัฐอัลเบอร์ตารายหนึ่ง กล่าวว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดท้ำการขนยา้ยแท่น
ขุดเจาะจำนวน 6 ชุดไปสู่พ้ืนที่ย่าน Permian Basin ในเขตตะวันตกของรัฐเท็กซัสและตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ
นิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายขนยา้ยที ่1 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 25 ล้านบาท) ต่อ
แท่นเจาะ 1 ชุด ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับการดำเนินการครั้งนั้น แต่หากบริษัทมองถึงอนาคตของ
อุตสาหกรรมน้ำมันในแคนาดาและความอยู่รอดของบริษัทต่อไป ก็อาจเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจจะดำเนินการเช่นนั้น  
 

 นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   

                          ภาพ : Christine Hopaluk /Citadel Drilling 
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ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถือไดว้่าผู้ผลิตน้ำมันในประเทศโดยเฉพาะรายขนาดกลาง ต้องประสบสภาวะขาดทุนจากราคา
น้ำมันดิบลดลงทั่วโลก ในขณะที่ต้นทุนกระบวนการผลิตทรายน้ำมันแคนาดาอยู่ในเกณฑ์สูง (50-60 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรล) ซ่ึงแพงกว่าการผลิตในประเทศตะวันออกกลางมาก แม้ว่าจะมีบางช่วงที่ราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นมา แต่
ผู้ผลิตก็ยังจะพบอุปสรรคด้านอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องท่อขนส่งน้ำมันจากแหล่งผลิตไปท่าเรือฝั่งตะวันตกใน
รัฐบริติชโคลัมเบียเพ่ือการส่งออกไม่เพียงพอรองรับต่อปริมาณการผลิตแต่ละวัน  ในการนี้ส่งให้รัฐบาลท้องถิ่น
รัฐอัลเบอร์ตาเลือกท่ีออกนโยบายควบคุมปริมาณการผลิต เพ่ือกำหนดให้ราคาสูงขึ้นได ้ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ แตผ่ลกระทบที่ตามมานั้น คือปริมาณการผลิตทีล่ดลงเป็นจำนวนมากไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการเดินเครื่องมือ
แต่ละครั้ง ซ่ึงสร้างภาระขาดทุนกับผู้ประกอบการตามมา 
 
นาย Dan Haffarth ยังกล่าวเพ่ิมว่า หนทางเพ่ือความอยู่รอดของกิจการส่งให้บรษิัทน้ำมันต่างจำเป็นต้องย้ายฐาน
ออกจากแคนาดาออกไปสหรัฐฯ เพราะด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านการลงทุน ระบบการขนส่งและความยืดหยุ่นเรื่อง
ของใบอนุญาตจากรัฐบาลที่ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจพลังงานกว่าในแคนาดาเป็นอย่างยิ่ง  
 
นอกจากนัน้นาย Mark Salkeld ผู้คร่ำหวอดวงการอุตสาหกรรมน้ำมันในแคนาดานานกว่า 35 ปีและยังเคยดำรง
ตำแหน่งประธานสมาคมปิโตรเลียมแคนาดา เห็นว่า กรณยี้ายฐานของบริษัท Citadel Drilling เป็นเพียงหนึ่งใน
ร้อยผู้ผลิตเท่านั้น และเหตุการณ์ย้ายฐานการผลิตเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อช่วงปีค.ศ. 1980 แต่ก็สามารถ
กลับคืนสู่แคนาดาได้อีก 10 ปีถัดมาเมื่อราคาน้ำมันดิบทะยานสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานผลิตแต่ละครั้ง
จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปีในการเช็ทระบบใหม่ทีบ่ริษัทจำเป็นต้องสูญเสียรายได้และแรงงานทักษะออกไป 
 
อย่างไรก็ตามนาย Mark  Scholz ประธานสมาคมผูร้ับเหมาแท่นเจาะน้ำมันในแคนาดา มองว่า ในรายบริษัทอย่าง 
Citadel Drilling ซ่ึงมีแท่นขุดเจาะน้ำมันเทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดในโลกด้วยมูลค่าแท่นเจาะ 1 ชุดอยู่ที่ราคา 25 
ล้านดอลลาร์แคนาดา ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถใช้งานเครื่องจักรได้
ตลอดทั้งปีและยังมีข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทีย่ืดหยุ่นกว่าในแคนาดา ซ่ึงหากเปน็เช่นนี้แล้วแท่นขุดเจาะชั้นดีก็จะ
อยู่ในต่างประเทศเสียหมด ส่งให้ภาคการผลิตน้ำมันแคนาดาในอนาคตขาดประสิทธิภาพตามกันไป จึงเป็นที่ทุก
ฝ่ายต้องช่วยกันคำนึงเพ่ือให้อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศสามารถแข่งขันได้กับชาติอื่น ๆ  

ปัจจุบัน แคนาดาครองตำแหน่งอันดับสามของโลกของประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากท่ีสุดที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งรอง
จากประเทศซาอุดิอาระเบียและเวเนซูเอลา และเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ 4 ของโลกด้วยสัดส่วนร้อยละ 
5 ของการผลิตทัว่โลก (อันดับ 1 สหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 18 อันดับ 2 ซาอุดิอาระเบีย สัดส่วนร้อยละ 12 อันดับ 3 
รัสเชีย สัดส่วนร้อยละ 11 (อ้างอิงจาก  https://www.investopedia.com/investing/worlds-top-oil-producers/) 

ที่มา :: https://www.cbc.ca/news/business/citadel-drilling-caodc-oilpatch-1.5339892  
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ข้อคิดเห็นของสำนักงาน : ยังเป็นที่คาดเดาไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมพลังงานแคนาดาจะกลับมาดีขึ้นหรือไม่ หรือใช้
ระยะเวลาฟ้ืนตัวอีกนานเทา่ไร เพราะนอกจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกด้านราคาน้ำโลกที่ไม่สามารถเป็นตัวกำหนดได้ 
แคนาดาเองก็ยังมีปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศ เท่าท่ีเห็นชัดเจน
เป็นปัญหาคาราคาชังมานานคงเป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน เพ่ือขนถ่ายน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตใน
รัฐอัลเบอร์ตาไปยังท่าเรือรัฐบริติชโคลัมเบียก็ยังไม่ลงตัวว่าจะก่อสร้างหรือไม่ โดยเฉพาะภายใต้การบริหารประเทศ
ของรัฐบาลชุดนายจัสติน ทรูโดที่เพ่ิงจะได้รับเลือกเป็นผู้นำต่ออีก 1 สมัย ซ่ึงเน้นนโยบายเรื่องของสภาพแวดล้อม
และสังคมเป็นสำคัญ ส่งให้เกิดความไม่ม่ันใจต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในรัฐอัลเบอร์ตาและประเทศ สอด
คล่องกับล่าสุดทีธ่นาคารกลางแคนาดาได้ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 เพื่อหวังกระตุ้นการลงทุน
และการใช้จ่ายภายในประเทศ และแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกฝ่ายควรให้ความใส่ใจ
เพราะว่ามันจะกระทบต่อภาคการค้าและแรงงานโดยตรงและโดยอ้อมในอนาคตอันใกล้นี้ 
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