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วุฒสิภาสหรฐัฯ ลงมติเพื�อฟ�� นกฎระเบยีบการควบคมุ
ก๊าซมเีทนของอดีตประธานาธบิดีโอบามา

นาย Chuck Schumer ผูน้ําเสยีงขา้งมากในวุฒสิภา กล่าววา่ การลงมติเป�นหนึ�งในขั�นตอนที�สาํคัญที�สดุ
เพื�อการดําเนินการต่อสูกั้บการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เนื�องจากก๊าซมเีทนเป�นหนึ�งในสารพษิที�รา้ยแรง
ที�สดุเมื�อเขา้สูช่ั �นบรรยากาศของโลก นอกจากนี� การลงคะแนนเสยีงของวุฒสิภายงัได้รบัแรงสนับสนุนจาก
นักวทิยาศาสตรแ์ละกลุ่มอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมที�พยายามใหค้วามสาํคัญต่อการควบคมุการปล่อยก๊าซมเีทน
เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระทบที�เลวรา้ยต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ ทั�งนี� บรษัิทนํ�ามนัและก๊าซรายใหญ่
อาทิ BP, Shell และ Exxon ได้สง่เสรมิการใชก๊้าซธรรมชาติ ซึ�งเป�นเชื�อเพลิงที�สะอาดกวา่ถ่านหนิและให้
การสนับสนุนกฎระเบยีบการควบคมุก๊าซมเีทนอีกด้วย
นอกจากนี� จากการวจิยัขององค์การบรหิารมหาสมุทรและชั�นบรรยากาศแหง่ชาติ (National Oceanic and

Atmospheric Administration) ได้รายงานวา่การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์และก๊าซมเีทนพุง่สงูสดุ
เป�นประวติัการณ์ในป� 2020 แมจ้ะมมีาตรการป�ดประเทศ (lockdowns) ทั�วโลกในชว่งการแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19 ซึ�งการปล่อยมลพษิที�เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง เชน่นี� อาจทําใหอุ้ณหภมูขิองโลกรอ้นขึ�น 3 ถึง 4

องศาเซลเซยีสภายในสิ�นศตวรรษนี� ซึ�งสงูกวา่เป�าหมายความตกลงปารสีที�จะควบคมุการเพิ�มขึ�นของอุณหภมูิ
โลกไมใ่หเ้กิน 2 องศาเซลเซยีส และผลการศึกษาพบวา่ การลดการปล่อยมเีทนจากอุตสาหกรรม นํ�ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงภาคเกษตรจะชว่ยชะลอสภาวะโลกรอ้นได้ถึงรอ้ยละ 30 

เมื�อวนัที� 28 เม.ย. 64 ที�ผ่านมา วุฒสิภาสหรฐัฯ ลงมติเพื�อฟ�� นกฎระเบยีบของอดีตประธานาธบิดีโอบามา
ในการลดการปล่อยก๊าซมเีทน ที�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศจากอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซ
โดยการลงมติ 52:42 เสยีง เพื�อเป�นการนํากฎระเบยีบกลับมาบงัคับใชอ้ยา่งเป�นทางการเป�นครั�งแรก
หลังจากถกูถอดถอนในชว่งการบรหิารของอดีตประธานาธบิดีทรมัป� ทั�งนี� การออกกฎระเบยีบควบคมุ
ก๊าซมเีทนมคีวามสาํคัญอยา่งยิ�งต่อการดําเนินนโยบายของประธานาธบิดีโจ ไบเดน เพื�อให้สหรฐัอเมรกิา
สามารถบรรลเุป�าหมายการปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนยภ์ายในป� 2050 
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“องค์ทะไลลามะ และเจ้าของรางวัลโนเบล กว่า 100 คน
เรียกร้องให้ยุติการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล”

 
        องค์ทะไลลามะ และเจ้าของรางวัลโนเบลกว่า

100 คน ได้รว่มกันลงชื�อถึงประธานาธิบดีโจ ไบเดน
และบรรดาเหล่าผู้นําที�เข้ารว่มการประชุม Climate

Summit ที�จัดโดยสหรฐัอเมรกิา เมื�อสัปดาหที์�ผ่าน
มา โดยเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลทั�วโลกยกเลิกการใช้
เชื�อเพลิงฟอสซลิเพื�อแก้ไขป�ญหาวิกฤติสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ�งจดหมายเป�ดผนึกถึงผู้นําโลกได้ถูกตี
พิมพ์เมื�อวันพุธที�ผ่านมา โดยผู้ได้รบัรางวัลโนเบลใน
สาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป�นทั�งอดีตประธานาธิบดี 
นักวิทยาศาสตร ์และผู้นําทางศาสนาได้เรยีกรอ้งให้
รฐับาลทั�วโลกใหคํ้ามั�นสัญญาที�จะเรง่การเปลี�ยนผ่าน
จาก เชื�อเพลิงฟอสซลิไปสู่การเปลี�ยนผ่าน
ด้านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด โดยข้อความใน
จดหมายได้ระบุว่า “การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป�นภัยคุกคามต่อสิ�งมีชีวิตทั�วโลก ซึ�งการเผาไหม้ของ
เชื�อเพลิงฟอสซลิไม่ว่าจะเป�นถ่านหนิ นํ�ามัน และก๊าซ
เป�นป�จจัยสาํคัญที�ก่อใหเ้กิดป�ญหาดังกล่าว” 

พรอ้มทั�งใหข้้อเสนอแนะว่า “แนวทางการแก้ไข
ป�ญหามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) ยุติการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการผลิตนํ�ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหนิ 2) ยกเลิกการใช้เชื�อเพลิงฟอสซลิที�
มีอยู่อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และ 3) เพิ�ม
การลงทุนในการเปลี�ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงาน
สะอาด ” ทั�งนี� ผู้รว่มลงนามในจดหมายฉบับนี�
มีทั�งผู้เชี�ยวชาญในสาขาสันติภาพ สิทธิมนุษยชน
ความมั�นคง เศรษฐศาสตร ์วรรณกรรม และ
วิทยาศาสตรธ์รรมชาติ ซึ�งได้มีข้อหว่งกังวล
อย่างมาก เกี�ยวกับผลกระทบจากมลพิษที�เกิด
ขึ�นจากกระบวนการผลิตพลังงานจากเชื�อเพลิง
ฟอสซลิ ไม่ว่าจะเป�นกระบวนการแยกก๊าซ 

การกลั�นนํ�ามัน การเผาไหม้ในโรงไฟฟ�า ซึ�งต่างก็
ส่งผลต่อสุขภาพและสภาวะแวดล้อมความเป�นอยู่
ของผู้คนในชุมชน
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“ที�ประชุมผู้นําอาเซียนเห็นชอบ แถลงการณ์
ของประธานการประชุมผู้นําอาเซียน

(CHAIRMAN’S STATEMENT ON 
THE ASEAN LEADERS’MEETING)
และฉันทามติ 5 ข้อ (FIVE- POINT

CONSENSUS) ต่อสถานการณ์ในเมียนมา”
 

       บรู ไน ในฐานะประธานอาเซียน  ได้ออกแถลงการณ์ประธานอาเซียน  ลงวันที�  2 4  เม .ย .  6 4    
สรุปสาระสาํ คัญของการประ ชุมผู้น้ าอา เซียนสมัยพิ เศษ  ที� ส้ านัก เลขาธิการอาเซียน  ณ
กรุงจาการ์ตา  ประ เทศอินโดนี เชีย ในประ เด็นของเมียนมาซึ� ง เป�น ที� จับตามองของทุกฝ� าย

     
      โดยในแถลงการณ์ระ บุว่ า  ผู้นําอา เซียนได้มีการหารือ กันเ กี�ยว กับพัฒนาการล่าสุด ใน
เมียนมาและแสดงความกังวลอย่างยิ� ง เ กี� ยว กับสถานการณ์ ที� เ กิดขึ� น  ซึ� งมีรายงานผู้ เสียชีวิต
แล้วกว่ า  8 0 0  ราย  และมีแนวโน้มความรุนแรงที� เพิ�มมากขึ� น  ผู้ นําอา เซียนรับทราบถึงบทบาท
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื� อ ที� จ ะสนับสนุน ให้มีการหาทางออกโดยสันติวิธี เพื� อผลประโยชน์
ของประชาชนชาวเมียนมาและ เพื� ออา เซียนโดยรวม  ดังนั�น  ที� ประ ชุมจึง เห็นชอบให้มี ฉันทามติ
5  ข้อแนบท้ายกับแถลงการณ์ฉบับนี�  ได้แ ก่

 
1 )  ต้องมีการยุ ติความรุนแรงที� เ กิดขึ� น ในเมียนมาทันที  โดยทุกฝ� ายที� เ กี� ยวข้องจะ ต้องใช้
ความอดทนอดกลั�นอย่ างที� สุด

2 )  ต้องมีการหารือ ที� สร้างสรรค์ของทุกฝ� ายที� เ กี� ยวข้องเ กิดขึ� น  เพื� อหาทางออกโดยสันติวิธี
เพื� อผลประโยชน์ของประชาชน

3 )  ผู้ แทนพิ เศษของประธานอาเซียนจะ ทําหน้ า ที� อํานวยความสะดวก  ในการเป�นสื� อกลางของ
กระบวนการหารือภายใ ต้การช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียน

4 )  อาเซียนจะ ให้ความช่วยเหลือทางด้ านมนุษยธรรมผ่ านศูนย์ประสานงานเพื� อการช่วยเหลือ
ด้ านมนุษยธรรมเ กี�ยว กับการจัดการภัยพิบั ติของอาเซียน  ( A H A  C e n t e r )

5 )  ผู้ แทนพิ เศษรวมถึงคณะผู้ แทนจะ เดินทางเยือนเมียนมาเพื� อพบกับทุกฝ� ายที� เ กี� ยวข้อง
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ราคาซื�อขายนํ�ามนัดิบเบรนท์เพิ�มสงูขึ�น 80 เซนต์ หรอื 1.2% อยูที่� 67.56 ดอลลารต่์อบารเ์รล ในขณะที�ราคานํ�ามนั
ดิบเวสต์เท็กซสัของสหรฐัฯ เพิ�มขนึ 91 เซนต์ หรอื 1.4% อยูที่� 64.49 ดอลลารต่์อบารเ์รล แมว้า่จาํนวนผูป้�วยจาก
โรคไวรสัโควดิ-19 จะพุง่สงูขึ�นในชว่งสปัดาหที์�ผา่นมานี� แต่ราคานํ�ามนัก็ขยบัสงูขึ�นตามจาํนวนการฉีดวคัซนีที�เพิ�ม
ขึ�น โดยเฉพาะในสหรฐัฯ ซึ�งสามารถฉีดวคัซนีใหกั้บประชาชนได้แล้วถึง 1 ใน 3 ของจาํนวนประชากรทั�งหมด แสดง
ใหเ้หน็ถึงความเชื�อมั�นในประสทิธภิาพของวคัซนีในการป�องกันการติดเชื�อและการเสยีชวีติ

ในขณะที�ปรมิาณการนําเขา้นํ�ามนัดิบของจนียงัคงอยูใ่นระดับเฉลี�ยปกติในเดือนกมุภาพนัธ ์และมนีาคม เป�นผลจาก
ยอดขายรถยนต์ที�เพิ�มขึ�น การฟ�� นตัวของการเดินทางภายในประเทศ และต้นทนุความแขง็แกรง่ของอุตสาหกรรม
ในภาพรวมราคานํ�ามนัดิบเบรนต์เพิ�มขึ�นเกือบ 30 % ในป�นี�เทียบจากระดับตํ�าสดุในประวติัศาสตรข์องป�ที�แล้ว
เนื�องจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 และการลดปรมิาณกําลังการผลิตโดยกลุ่มประเทศ OPEC+
อยา่งไรก็ตาม กลุ่ม OPEC+ จะค่อยๆ ดําเนินการเพิ�มกําลังการผลิตอีกครั�ง เริ�มต้นในวนัที� 1 พ.ค. 64 บวกกับ
แรงหนุนจากอิหรา่น

สถานการณ์ในอินเดียสวนทางกับประเทศอื�น ๆ ในโลก ราคานํ�ามนัในอินเดียปรบัตัวลดลง อันเป�นผลจากการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 อยา่งหนักในชว่งหลายสปัดาหใ์นเดือนเมษายนที�ผา่นมา โดยรฐับาลอินเดียมุง่เป�าไปที�
การยบัยงัการติดเชื�อในประเทศ ซึ�งอินเดียถือเป�นผูบ้รโิภครายใหญ่อันดับสามของโลก ทําใหย้อดขายเชื�อเพลิง
ลดลง และสง่ผลใหค้วามต้องการนํ�ามนัที�เริ�มฟ�� นตัวในชว่งระยะสั�น ๆ กลับต้องชะงักลง ทั�งนี� จาํนวนผูติ้ดเชื�อ
COVID-19 ในอินเดียเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็ใกล้แตะ 20 ล้านราย ทําใหนั้กวเิคราะหต่์างมองวา่ความต้องการ
เชื�อเพลิงขนสง่ในประเทศจะลดลงอยา่งรวดเรว็ในเดือน พฤษภาคม เนื�องจากมาตรการล็อคดาวน์และการเพิ�ม
ขอ้จาํกัดต่าง ๆ มากขึ�น

“ราคานํ�ามนัเพิ�มขึ�นสงูกวา่ 1% เนื�องจาก อุปสงค์
ที�เพิ�มมากขึ�นหวงัหนุนความเชื�อมั�นกลับมา”

ราคานํ�ามนับวกเพิ�มสงูขึ�นมากกวา่ 1% ในวนัจนัทร ์3 พ.ค. 64 เนื�องจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของจนีที�ดีขึ�น
และอัตราการฉีดวคัซนีต้านการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโควดิ-19 ในสหรฐัฯ สญัญาณที�ดีจากสองประเทศ
ยกัษ์ใหญ่ที�มขีนาดเศรษฐกิจใหญ่ที�สดุของโลกแสดง ให้เห็นถึงความต้องการด้านพลังงานที�เริ�มฟ�� นตัวขึ�น
อยา่งแขง็แกรง่ โดยสหรฐัฯ และจนีถือเป�นผู้บรโิภคนํ�ามนัรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก จงึอาจมสีว่นชว่ยใน
การผลักดันให้อุปสงค์ด้านนํ�ามนัฟ�� นตัวหลังการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ได้
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“รายงานผลการพิจารณาศึกษา
เรื�อง “ยานยนต์ไฟฟ�า” ของ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภาผู้แทนราษฎร”

     ผลการพจิารณาศึกษาเรื�อง “ยานยนต์ไฟฟ�า”
ของคณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร ได้รายงานขอ้มูลผลการศึกษาของ
คณะอนุกรรมาธกิารยานยนต์ไฟฟ�า โดยมี
สาระสาํคัญสรุปได้ ดังนี�
1) EV Disruption ทั�วโลกกําลังเกิดขึ�น
อยา่งรวดเรว็และต่อเนื�อง ไมว่า่จะเป�นราคา และ
ประสทิธภิาพของแบตเตอรี� การเป�ดตัวรุน่ ราคา
และประสทิธภิาพของยานยนต์ไฟฟ�า รุน่ใหม ่

การประกาศยกเลิกการจาํหน่ายยานยนต์สนัดาป
ภายใน (ICE Ban) ของประเทศ และเมอืงสาํคัญ
ทั�วโลก แนวโน้มการก้าวเขา้สูยุ่ค ZEV และ
ACES (Autonomous Connected

Electric and Shared Vehicles)

2) การประกาศวสิยัทัศน์และนโยบายของ 4

ประเทศในอาเซยีน คือ มาเลเซยี เวยีดนาม
สงิคโปร ์และอินโดนีเซยี ที�จะสรา้งฐาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ�า และจะก้าวขึ�นเป�น
ASEAN EV Hub แทนประเทศไทย
3) หากนโยบายของประเทศไทยยงัคงเป�น
XEV 30% @2030 จะทําใหเ้ราไมส่ามารถปรบั
ตัวได้ทันกับสถานการณ์ EV Disruption ของ
โลกอยา่งแน่นอน จะเกิดการพงัทลายของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทั�งระบบอุตสาหกรรม
พลังงาน และอุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�อง



       ดังนั�น คณะอนุกรรมาธกิารยานยนต์ไฟฟ�าในคณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภาผูแ้ทนราษฎร จงึได้
นําเสนอการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ต่อภาครฐัและภาคเอกชนไทย เพื�อใหเ้รง่ปรบัตัวใหทั้น
กับสถานการณ์ EV Disruption โดยเสนอใหร้ฐับาลมคีวามชดัเจนเรื�องนโยบายยานยนต์ไฟฟ�า
โดยกําหนดวสิยัทัศน์ยานยนต์ใหมที่�จะจดทะเบยีนใชภ้ายในประเทศ ต้องเป�นยานยนต์ไรม้ลพษิ (ZEV)

ภายในป� ค.ศ. 2035 (New ZEV 100% @2035) 

        นอกจากนี� ในรายงานดังกล่าวยงัได้ยกตัวอยา่งนโยบายยานยนต์ไฟฟ�าของประเทศจนี โดยระบุ
เป�าหมายระหวา่งป� 2020-2025 วา่ ในอนาคตรฐับาลกลางของประเทศจนีมแีผนที�จะลดวงเงินสนับสนุน
การซื�อรถยนต์ไฟฟ�าลงอันเนื�องมาจากแนวโน้มราคาแบตเตอรี�ที�ลดลงในแต่ละป� โดยในระหวา่งป� 2017-

2018 และในป� 2019-2020 จะลดลงคิดเป�นรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 40 ของฐานการสนับสนุนในป� 2016
ตามลําดับ
        อยา่งไรก็ตาม เมื�อป� 2017 จนีได้มกีารตั�งเป�าหมายใหม้ยีอดจาํหน่ายยานยนต์พลังงานใหม ่NEV

อยา่งน้อย 2,000,000 คัน คิดเป�นรอ้ยละ 7 ของยานยนต์ใหมทั่�งหมด ภายในป� 2020 และเพิ�ม
เป�าหมายคิดเป�นรอ้ยละ 20 ของยานยนต์ใหมทั่�งหมด หรอืประมาณ 7,000,000 คัน ภายในป� 2025
รวมไปถึงการพฒันาต้นทนุแบตเตอรี�ต่อแพค็ใหอ้ยูที่� 150 ดอลลารส์หรฐั/กิโลวตัต์ชั�วโมง และการพฒันา
ใหเ้ซลล์แบตเตอรี�สามารถประจุพลังงานได้ ถึง 300-350 ความจุพลังงานต่อกิโลกรมั ภายในป� 2020
        สาํหรบันโยบายยานยนต์ไฟฟ�าของจนีที�สง่เสรมิการผลิต การใช ้และการจาํหน่ายยานยนต์ไฟฟ�าทั�ง
ในประเทศและสง่ออกไปทั�วโลกอยา่งแพรห่ลาย สว่นหนึ�งมกีารสง่ออกมายงัประเทศไทยได้ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบอยา่งมากในหลายด้าน สาเหตเุพราะประเทศจนีมต้ีนทนุการผลิตรถยนต์ไฟฟ�าตํ�า และมผีลผลิต
เป�นจาํนวนมาก (Economy of Scale) นอกจากนี� ประเทศจนียงัมขีอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน - จนี
(ACFTA) ซึ�งในหมวดยานยนต์ไฟฟ�าที�ประเทศจนีสามารถจะสง่รถยนต์ไฟฟ�ามาขายในประเทศไทย 

โดยเสยีภาษีนําเขา้คิดเป�นรอ้ยละ 0 ทําใหส้ามารถที�จะขายรถยนต์ไฟฟ�าได้ในราคาที�ถกูกวา่ และได้เปรยีบ
กวา่คู่แขง่ที�นําเขา้จากประเทศอื�น รวมทั�ง อาจจะถกูกวา่ต้นทนุการผลิตรถยนต์ไฟฟ�าในประเทศ แมว้า่
ได้รบัการสนับสนุนจาก สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (The Board of Investment :

BOI) ก็ตาม ในด้านบวกแมว้า่ประชาชนจะได้ซื�อรถในราคาถกูลง แต่ในทางกลับกันจะสง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเป�นวงกวา้ง อีกทั�งภาครฐัก็ขาดภาษีนําเขา้เป�นจาํนวนมากเชน่กัน 

จงึเป�นป�ญหาใหญ่สาํหรบัประเทศไทยในระยะยาว

May, 12,2021
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“IEA ออกโรงเตือน การผลิตยานยนต์
ไฟฟ�า และพลังงานหมุนเวยีนจะต้องมี
การจดัหาแรธ่าตเุพิ�มขึ�นอยา่งมาก”

 

     ในรายงานของ IEA ได้ระบุวา่ แนวโน้มความต้องการ
และการจดัหาแรธ่าตแุต่ละชนิดนั�น ล้วนมคีวามแตกต่าง
กัน อยา่งไรก็ตาม ความต้องการแรธ่าตใุนอุตสาหกรรม
พลังงานอาจเพิ�มขึ�นมากถึง 6 เท่า ภายในป� 2040 

ซึ�งขึ�นอยูกั่บความรวดเรว็ในการดําเนินการของรฐับาลใน
การลดการปล่อยมลพษิ นอกจากนี� การเปลี�ยนแปลงไป
สูก่ารติดตั�งพลังงานหมุนเวยีนจะสง่ผลต่อปรมิาณ
ความต้องการใชแ้รธ่าตเุพิ�มมากขึ�น อาทิ โรงไฟฟ�า
พลังงาน ลมบนบกจะต้องการทรพัยากรแรธ่าตมุากกวา่
โรงไฟฟ�าที�ใชเ้ชื�อเพลิงปกติถึง 9 เท่า รฐับาลทั�วโลกได้
ตั�งเป�าหมายเพื�อลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
และเพิ�มการติดตั�งพลังงานหมุนเวยีน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�ง พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยเ์พื�อทดแทน 

การใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซลิ ตัวอยา่งเชน่ เมื�อปลายเดือน
เมษายนที�ผา่นมา กระทรวงพลังงานของสหรฐัอเมรกิา
ได้มอบเงินสนับสนุนจาํนวน 19 ล้านดอลลารส์หรฐัใหกั้บ 

13 โครงการ ที�มุง่เน้นไปที�การผลิตแรห่ายากและแรธ่าตุ
ที�สาํคัญต่าง ๆ โดยโครงการนี�จะตั�งอยูใ่นชุมชนที�ผลิต

เชื�อเพลิงฟอสซลิแบบดั�งเดิม ซึ�งแรห่ายากดังกล่าวนั�น 

มคีวามสาํคัญต่อการผลิตแบตเตอรี� แมเ่หล็ก และสว่น
ประกอบอื�น ๆ ที�มคีวามสาํคัญต่อเศรษฐกิจพลังงานสะอาด
    ทั�งนี� นาย Fatih Birol ผูอํ้านวยการ IEA ได้กล่าววา่
เมื�อความต้องการใชแ้รธ่าตเุหล่านี� เพิ�มขึ�น IEA จงึได้
เน้นยํ�าถึงความท้าทายที�อาจเกิดขึ�นได้หลายประการ อาทิ
มาตรฐานด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อมที�เขม้งวดขึ�นและ
คณุภาพของแรธ่าตทุี�อาจลดลง ดังนั�น รฐับาลต้องสรา้ง
แนวทางที�ชดัเจนเกี�ยวกับแผนในการรบัมอืกับป�ญหา
ด้านสภาพภมูอิากาศ ซึ�งจะชว่ยลดความผนัผวนของ
ราคาแรธ่าตแุละการหยุดชะงักของอุปทานได้ในอนาคต
    นอกจากนี� รายงานของ IEA ได้ใหคํ้าแนะนําที�สาํคัญ 

6 ประการสาํหรบัแนวทางในการรกัษาความมั�นคง
ด้านแรธ่าต ุ(IEA’s six key recommendations for

a new, comprehensive approach to mineral

security) ได้แก่ 1) สรา้งความมั�นใจวา่จะมกีารลงทนุที�
เพยีงพอในแหล่งทรพัยากรใหมที่�หลากหลาย 2) สง่เสรมิ
นวตักรรมเทคโนโลยใีนทกุด้านของหว่งโซค่ณุค่า (Value

Chain) 3) เพิ�มปรมิาณของกระบวนการแปรรูปแล้ว
นํากลับมาใชใ้หม ่(Recycle) 4) เสรมิสรา้งความยดืหยุน่
ของหว่งโซอุ่ปทานและความโปรง่ใสของตลาด 

5) มมีาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล
ที�สงูขึ�น 6) เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศระหวา่ง
ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค

  เมื�อวนัที� 5พ.ค.64 ที�ผ่านมา IEA ได้ออกรายงาน
เรื�อง “TheRole of Critical Minerals in

Clean Energy Transitions” ซึ�งระบุวา่ 
การจดัหาแรธ่าตทีุ�สาํคัญสาํหรบัเทคโนโลยกัีงหันลม
และยานยนต์ไฟฟ�าจะเพิ�มขึ�นในอีกหลายทศวรรษ
ขา้งหน้าหากต้องการบรรลเุป�าหมายด้านสภาพ
ภมูอิากาศของโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การให้
ความสาํคัญกับแรน่กิเกลิโคบอลต์ลิเธยีมทองแดง
และแรธ่าตหุายาก

May, 12,2021
International Affairs Division

                  source : https://www.cnbc.com

 



“ราคานํ�ามนัในสหรฐัฯ มแีนวโนม้ปรบัตัวสงู
ขึ�น เนื�องจากผลกระทบจากสถานการณท่์อ

ขนสง่ นํ�ามนัถกูโจมตีทางไซเบอร์
(CYBERATTACK)”

 
        เมื�อวนัศุกรที์� 7 พฤษภาคมที�ผา่นมา 
ท่อนํ�ามนัของสหรฐัอเมรกิาถกูโจมตีจากไวรสั
ชื�อ “ransomware” สง่ผลใหก้ารขนสง่
นํ�ามนัจาํนวน 4 สายหลักและการขนสง่นํ�ามนั
ชนิดอื�น ๆ ความยาวรวมกวา่ 5,500 ไมล์
ต้องหยุดชะงักลง ผลกระทบดังกล่าว
ครอบคลมุพื�นที�สง่นํ�ามนักวา่ครึ�งหนึ�งของ
ฝ�� งตะวนัออก ประธานาธบิดีโจ ไบเดน ได้รบั
ทราบสถานการณ์ และ F.B.I ได้รว่มกับ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อยูร่ะหวา่งการกู้คืน
ระบบให ้Colonial Pipeline กลับมา
ออนไลน์อีกครั�ง
       เหตกุารณ์ดังกล่าวสง่ผลใหร้าคานํ�ามนั
ของสญัญาซื�อขายล่วงหน้าเมื�อคืนวนัอาทิตย์
ที�ผา่นมา ปรบัตัวสงูขึ�น โดย Gasoline
futures เพิ�มสงูขึ�นรอ้ยละ 2 และ
Heating oil futures เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1.2
บรษัิทผูร้บัผดิชอบ Colonial Pipeline
ได้มกีารแถลงเมื�อวนัอาทิตยว์า่ท่อขนสง่นํ�ามนั
ยอ่ยที�เชื�อมโยงระหวา่งคลังนํ�ามนัต่าง ๆ ได้
กลับมาออนไลน์แล้ว

แต่ท่อขนสง่นํ�ามนัหลักยงัคงป�ดทําการอยู ่โดยอยู่
ระหวา่งการกูคื้นระบบและบรกิารทั�งหมดใหส้ามารถ
กลับมาออนไลนไ์ดต้ามปกติอีกครั�ง ซึ�งต้องมี
การดําเนนิการใหส้อดคล้องกับกฎระเบยีบของรฐั
ทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งและจะดําเนนิการใหแ้ล้วเสรจ็ให้
เรว็ที�สดุเพื�อป�องกันการขาดแคลน นํ�ามนัที�อาจเกิด
ขึ�นในอนาคต
        ท่อสง่นํ�ามนั Colonial Pipeline เป�น
โครงสรา้งพื�นฐานการขนสง่นํ�ามนัที�สาํคัญของ
สหรฐัฯ โดยขนสง่นํ�ามนักวา่ 2.5 ล้านบารเ์รลต่อวนั
จากพื�นที�ชายฝ�� งทางตอนใต้ของสหรฐัฯ ไปยงัฝ�� ง
ตะวนัออกเฉียงเหนอืความยาวกวา่ 5,500 ไมล์ 
โดยขนสง่นํ�ามนัเบนซนิ ดเีซล นํ�ามนัสาํหรบัเครื�องบนิ
และใหค้วามรอ้น ซึ�งระบบนี�รวมถึงการขนสง่นํ�ามนัให้
กับสนามบนิต่าง ๆ ในแอตแลนตาและบลัติมอรด์ว้ย
โดยป�จจุบนัชาวอเมรกัินเริ�มมกีารเดนิทางเพิ�มขึ�น
เนื�องจากประชากรจาํนวนมากไดร้บัวคัซนีและพรอ้ม
จะเดนิทางท่องเที�ยวในชว่งฤดรูอ้นที�ใกล้จะมาถึงนี�
แล้ว
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“เหตกุารณท่์อสง่
นํ�ามนัสหรฐัฯ 
โดนโจมตีทางไซเบอร์
ทําใหส้ายการบนิต่าง ๆ
ต้องหาวธิอืี�นในการรบั
เชื�อเพลิง”

   การโจมตีท่อสง่นํ�ามนัทางไซเบอรข์องสหรฐัฯ
ในชว่งสดุสปัดาหที์�ผา่นมา ทําใหก้ารขนสง่นํ�ามนั
และผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับเชื�อเพลิงในหลายพื�นที�
ของสหรฐัฯ ต้องหยุดชะงักลง เป�นเหตใุหส้าย
การบนิ American Airlines ต้องเปลี�ยนแปลง
เสน้ทางการบนิเนื�องจากความจาํเป�นต้องสาํรอง
ปรมิาณเชื�อเพลิงไวส้าํหรบัพื�นที�ที�เป�นศูนยก์ลาง
การบนิที�มผีูใ้ชบ้รกิารมากที�สดุ โดยสายการบนิ
American Airlines กล่าวในแถลงการณ์วา่
ผลกระทบจากการหยุดชะงักของท่อสง่นํ�ามนัต่อ
สายการบนิยงัถือวา่น้อยมาก โดยทางสายการบนิ
จะเพิ�มเที�ยวบนิระยะไกลสองเที�ยวบนิ จากสนาม
บนิชารล็์อตต์ดักลาส เที�ยวบนิตรงไปยงัโฮโนลลูู
จะแวะที� Dallas-Fort Worth International
ซึ�งการขนสง่และปรมิาณคลังสาํรองเชื�อเพลิง
เป�นปกติ โดยผูโ้ดยสารจะเปลี�ยนเครื�องบนิที�นั �น
เป�นโบอิ�ง 777-300 เพื�อเดินทางต่อไปยงัฮาวาย

   อยา่งไรก็ดี สายการบนิ (เชน่ Delta Air Lines)
หรอืสนามบนิต่าง ๆ (เชน่ Hartsfield- Jackson
Atlanta International Airport) ได้มี
การประสานงานกับผูผ้ลิต (Supplier) เกี�ยวกับ
ชอ่งทางและทางเลือกอื�นในการขนสง่ เพื�อเพิ�ม
ปรมิาณคลังนํ�ามนัเชื�อเพลิงและเป�นการลด
ผลกระทบใด ๆ ที�อาจเกิดขึ�นจากเหตกุารณ์
การหยุดชะงักของท่อขนสง่นํ�ามนั โดย Colonial
Pipeline เพื�อใหก้ารดําเนินงานของสายการบนิ
และ/หรอืสนามบนิไมไ่ด้รบัผลกระทบ
ด้าน Southwest Airlines ใชว้ธิบีรรทกุนํ�ามนั
เชื�อเพลิงบนเครื�องบนิมากกวา่ปรมิาณปกติ
เพื�อหลีกเลี�ยงหรอืลดความจาํเป�นในการแวะเติม
นํ�ามนับนพื�นดินในสถานการณ์ที�อุปทานยงั
คงขาดแคลน
    นักวเิคราะหม์องเหตกุารณ์ดังกล่าววา่ 
ผลกระทบต่ออุปทานนํ�ามนัเครื�องบนิและ
ผลิตภัณฑ์กลั�นอื�น ๆ เชน่นํ�ามนัเบนซนินั�น ขึ�นอยู่
กับระยะเวลาในการกู้ระบบท่อขนสง่ นํ�ามนั
Colonial Pipeline โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อวนั
หยุดสดุสปัดาหใ์กล้เขา้มา (วนัระลึกถึง
ทหารผา่นศึก-Memorial Day) ทั�งนี� 
นาย Rick Joswick หวัหน้าฝ�ายวเิคราะหน์ํ�ามนั
ระดับโลกของ S&P Global Platts กล่าววา่ 
เราสามารถยดืการคงปรมิาณนํ�ามนัได้เป�นระยะ
เวลาหนึ�งสปัดาห ์หลังจากนั�นจะเป�นชว่งที�ป�ญหา
อาจมคีวามรุนแรงขึ�น ซึ�งมคีวามหวงัวา่
เหตกุารณ์ดังกล่าวจะได้รบัการแก้ไขเป�นที�
เรยีบรอ้ยแล้ว
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“บทวิเคราะห์จาก IEA เกี�ยวกับ
สถานการณ์ Colonial Pipeline

ของสหรัฐอเมริกา”
    จากเหตุการณ์เมื� อวันที�  7 พ .ค .  64 ที� ท่อส่งนํ�ามันของสหรัฐอเมริกาถูก
โจมตีจากไวรัสที� เรียกว่า  “Ransomware” จนทําให้การขนส่งนํ�ามันผ่านท่อ
ของประเทศต้องหยุดชะงัก  โดย  Colonial Pipeline ถือเป�นระบบท่อส่ง
นํ�ามันที�มีขนาดใหญ่ที�สุดของโลก  ซึ�ง  IEA มองว่าเหตุการณ์นี�จะส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการใช้นํ�ามันของประชาชนที�อาศัยในฝ�� งตะวันออกของสหรัฐฯ  
โดยนํ�ามันได้หายไปกว่าร้อยละ  40-50 และพื� นที� เหล่านี�สามารถผลิตนํ�ามันได้
เพียงเล็กน้อยและมีปริมาณนํ�ามันสาํรองเพียง  20 วัน

   ทั�งนี�  ท่อนํ�ามัน  Colonial Pipeline ครอบคลุมพื� นที�จ่ายนํ�ามันถึง  17 รัฐ
ตั�งแต่ชายฝ�� งแอตแลนติกไปจนถึงรัฐฟลอริดา  ซึ�งการจัดหาแหล่งนํ�ามันมา
ทดแทนในพื� นที� ที� ได้รับผลกระทบมีความท้าทายอย่างยิ�ง  เนื� องจากเรือบรรทุก
นํ�ามันมีข้อจาํกัดและมีศักยภาพในการส่งนํ�ามันเข้ามาชดเชยเพียง  8 แสน
บาร์เรลต่อวัน

    เหตุการณ์ในครั�งนี� ทําให้ทั�วโลกตระหนักถึง  “Digitalization and
Automation” ที� ใช้กันอย่างแพร่หลายในป�จจุบัน  ซึ�งอาจกลายเป�นชนวน
ความเสี�ยงที�ถูก  Cyberattack ได้  ดังนั�น  IEA จึงมองว่า  ในอนาคตทั�วโลก
จาํเป�นต้องออกแบบระบบพลังงานให้สามารถป�องกันความเสี�ยงจาก
Cyberattack ได้ดียิ�งขึ�น  รวมถึงต้องมีมาตรการในการแก้ไขป�ญหาเฉพาะ
หน้าเมื� อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยการทําให้โครงสร้างพื� นฐานด้านพลังงาน
ของประเทศสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที�สุด  ไม่ว่าจะเป�นระบบโครง
ข่ายไฟฟ�าหรือระบบท่อนํ�ามัน  ทั�งนี�  ภาครัฐมีบทบาทสาํคัญในการหาวิธีการหรือ
แนวทางป�องกันและแก้ไขป�ญหา  เช่น  การวางระบบป�องกันที�มีประสิทธิภาพ
การออกแบบระบบรองรับแบบ  Framework-oriented หรือแบบ
Performance-based รวมถึงการประสานงานที�ใกล้ชิดกับบริษัทผู้ดูแล
โครงสร้างพื� นฐานด้านพลังงาน  เพื� อให้สามารถแก้ไขป�ญหาและฟ�� นตัวจาก
สภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วที�สุด
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“New US electric car
chargers are a green

leap of faith”
       แผนผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ�าระยะยาว (EV) 

ในสหรฐัอเมรกิายังคงมีอุปสรรคบางประการแม้ว่าผู้
ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากหลายบรษัิทเริ�มแสดงให้เห็น
ว่าบรษัิทมีความพรอ้มในธุรกิจดังกล่าวแล้วก็ตาม
เนื�องจากผู้บรโิภคยังคงมีความกังวลในระยะยาว
(range anxiety) ต่ออุปสรรคในการใช้รถยนต์ไฟฟ�า
ซึ�งส่งผลให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จาํเป�นต้องเรง่
ผลักดันนโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ�าและส่งเสรมิบรษัิท
ที�ลงทุนเกี�ยวกับการให้บรกิารชารจ์รถยนต์ไฟฟ�า
      รฐันิวเจอรซ์ีย์ซึ�งเป�นเมืองรถยนต์แห่งหนึ�งของ
สหรฐัอเมรกิาได้ลงทุนมหาศาลสาํหรบัการสรา้ง สถานี
ชารจ์รถยนต์ไฟฟ�าในบรเิวณที�มีการจราจร
หนาแน่นทั�งหมด 27 แห่ง รวมถึงรา้นสะดวกซื�อ 

สถานีบรกิารนํ�ามัน และห้างสรรพสินค้า (outdoor

strip malls) ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาํนวน 5.4

ล้านดอลลารส์หรฐั ทั�งนี� 
        การสรา้งสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ�ารุน่ใหม่จะช่วย
ให้ผู้ขับขี�สามารถชารจ์ไฟฟ�าได้ภายในเวลาเพียง 20-

30 นาที ซึ�งจะช่วยให้ผู้บรโิภคประหยัดเวลาได้มากขึ�น
อีกทั�งสถานที�ตั�งยังช่วยให้สามารถชารจ์รถยนต์ได้ใน
ขณะที�ทําธุระ ซื�อสินค้า หรอืรบัประทานอาหารกลางวัน
ในห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลว่า
สถานีใหม่ที�ถูกสรา้งขึ�นมาเหล่านี�จะถูกใช้งานมากน้อย
เพียงใด เนื� องจากผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ�ามักนิยมชารจ์รถ
ของตนที�บ้านหรอืสถานที�ทํางานเป�นส่วนใหญ่

การขับเคลื�อนนโยบายด้านรถยนต์ไฟฟ�ามีการเคลื�อนไหว
อย่างมีนัยสาํคัญก่อนการเลือกตั�งในป� 2020 โดยบรษัิท
ในเครอื General Motors ได้ตั�งเป�าหมายเรง่รดั
โครงการเปลี�ยนการผลิตยานยนต์เป�นระบบไฟฟ�า
ทั�งหมดให้ได้ภายในป� 2035 อีกทั�ง ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ยังได้ให้คํามั�นที�จะสรา้งสถานีชารจ์รถยนต์
ไฟฟ�า EV ใหม่จาํนวน 500,000 แห่ง ในระหว่าง
การรณรงค์หาเสียงพรอ้มทั�งนโยบายส่งเสรมิ
ด้านโครงสรา้งพื�นฐานมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
สหรฐั ในขณะที�นโยบายของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้
เผชิญกับกระแสต่อต้านจากพรรครพีับลิกัน แต่ได้รบั
การสนับสนุนจากทําเนียบขาวในประเด็นการเปลี�ยน
แปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ�าที�กําลังจะเกิดขึ�น
การชารจ์รถยนต์ไฟฟ�าในที�สาธารณะมักจะมีราคาตํ�ากว่า
10 ดอลลารส์หรฐั ซึ�งถูกกว่าการเติมนํ�ามันอย่างมาก 

แต่การชารจ์ไฟฟ�าที�บ้านก็สรา้งความสะดวกสบายให้กับ
ผู้ใช้งานแต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการชาํระค่าไฟเพิ�มขึ�นเล็ก
น้อย เมื�อเทียบกับการลงทุนติดตั�งเครื�องชารจ์ไฟฟ�าที�
บ้านอาจมีค่าใช้จ่ายที�มากแต่มีความคุ้มค่าในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม หากรฐัต่าง ๆ สามารถดําเนินการติดตั�ง
สถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ�าที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ได้แล้ว จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
เป�นการก้าวไปสู่สังคมปลอดคารบ์อนได้อย่างยั�งยืน
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“ราคานํ�ามัน เพิ�มขึ� น  1% จากการฟ�� น ตัว
ทางเศรษฐกิจในยุ โรปและอุปสงค์ของสหรัฐฯ  
ที� เพิ�มขึ� น  ในขณะที�ตลาดยังมีความกังวลใน
ภูมิภาคเอเชีย”

     การฟ�� นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในยุโรปเริ�มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที�มีมาตรการล็อค
ดาวน์ในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมาและอัตราการฉีดวัคซีนที�เพิ�มขึ�นของประเทศต่าง ๆ รวมถึงสภาวะการขาดแคลน
นํ�ามันในฝ�� งตะวันออกของสหรฐัฯ ที�ได้คลี�คลายลงเมื�อวันอาทิตย์ที�ผ่านมา เมื�อสถานีให้บรกิารนํ�ามันกว่า 1,000
แห่งได้รบันํ�ามันเข้าสู่ระบบตามปกติ เนื�องจากระบบของท่อส่งนํ�ามัน Colonial Pipeline ได้ฟ�� นตัวจากการถูก
โจมตีทางไซเบอรเ์มื�อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้ราคานํ�ามันดิบเบรนท์เพิ�มขึ�น 75 เซนต์ หรอื 1.1% อยู่ที�
69.46 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล และราคานํ�ามันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ�มขึ�น 90 เซนต์ หรอื 1.4% อยู่ที� 66.27
ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล 
    ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที�เริ�มแพรก่ระจายจาก
อินเดียไปทั�วทวีปเอเชียว่า ความต้องการใช้นํ�ามันในเอเชียอาจฟ�� นตัวช้ากว่าที�คาดการณ์ไว้ โดยบางรฐัของ
อินเดียได้ประกาศเพิ�มมาตรการล็อคดาวน์เพื�อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคซึ�งได้ครา่ชีวิตประชากรชาวอินเดีย
ไปแล้วกว่า 270,000 คนทั�วประเทศ ในขณะที�สิงคโปรจ์ะทําการป�ดโรงเรยีนส่วนใหญ่ในประเทศ โดยจะเริ�มตั�งแต่
วันพุธที�จะถึงนี� หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื�อสูงสุดในรอบหลายเดือนที�ผ่านมา รวมถึงญี�ปุ�นได้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน
เพิ�มขึ�นในอีก 3 จังหวัดที�มีการติดเชื�อสูง
    ในขณะที�การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซายังไม่มีทีท่าว่าจะคลี�คลายเท่าใดนัก อย่างไร
ก็ตาม หากการสู้รบหรอืความขัดแย้งยังมิได้ขยายตัวไปยังประเทศผู้ผลิตนํ�ามันในภูมิภาคตะวันออกกลางก็อาจ
จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดนํ�ามันโลกเท่าใดนัก อีกทั�งบรษัิทพลังงานของสหรฐัฯ ได้เพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามัน
และก๊าซธรรมชาติเป�นสัปดาห์ที�สามติดต่อกันแล้ว เนื�องจากสถานการณ์ราคานํ�ามันที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง
ในช่วงที�ผ่านมา

May, 19,2021
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“รฐัประหารเมยีนมา
คกุคามโครงการ
โรงไฟฟ�าของจนี”
การทํารฐัประหารของกองทัพเมยีนมาสง่ผลใหบ้รษัิท
พลังงานของจนีที�มสีญัญาสรา้งโรงไฟฟ�าในเมยีนมา รวม
ถึงการลงทนุของบรษัิทดา้นก๊าซธรรมชาติเหลวและ
พลังงานแสงอาทิตยอื์�น ๆ ต้องถกูระงับหรอือยูร่ะหวา่ง
การพจิารณาถอดถอนโครงการออกจากตลาดเมยีนมา
ซึ�งเหตกุารณ์ดงักล่าว แสดงใหเ้หน็วา่การรฐัประหาร
ของกองทัพมสีว่นทําใหก้ารลงทนุจากจนีต้องหยุดชะงัก
ลงหรอืเกิดอุปสรรคจนยากที�จะดาํเนนิการต่อไปได ้

อาจกล่าวไดว้า่ ก่อนการยดึอํานาจของกองทัพ 

การดาํเนนิงานในเมยีนมาก็มอุีปสรรคอยูแ่ล้วจาก
หลากหลายป�จจยั แต่การรฐัประหารทําใหป้ระเดน็
เหล่านั�นมคีวามซบัซอ้นมากยิ�งขึ�น

บรษัิท VPower บรษัิทผูร้บัเหมารายใหญซ่ึ�ง
จดทะเบยีนในฮ่องกงและถือหุน้โดย China National

Technical Import and Export Corporation

(CNTIC) ของรฐับาลจนี ถกูกล่าวหาจากนักรณรงค์
ดา้นสทิธมินษุยชนวา่ดาํเนนิธุรกิจเกี�ยวขอ้งโดยตรงกับ
กองทัพ เนื�องจากบรษัิทดงักล่าวเคยไดร้บัเลือกดว้ย
การประกวดราคาในป� 2562 ใหด้าํเนนิโครงการ
โรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติจากรฐับาลเมยีนมาถึง 4 โครงการ
จากทั�งหมด 5 โครงการ ซึ�งโครงการดงักล่าวไดเ้ชา่ที�ดนิ
ของกองทัพในเขตเมอืง Thanlyin ของยา่งกุ้ง ซึ�งเป�น
ของ Myanma Economic Holdings Limited (MEHL)

กลุ่มบรษัิทที�ควบคมุโดยกองทัพ
ผา่น Myanmar Business Consultant Group

(MBCG) การดาํเนนิงานภายใต้กลุ่มบรษัิท VPower-

CNTIC บนชายฝงรฐัยะไขทางตะวนัตก มแีผนเพิ�ม
กําลังการผลิตไฟฟ�าที�ปรมิาณ 930 MW หรอืเทียบเท่า
ปรมิาณไฟฟ�าเพิ�มขึ�นทั�งประเทศที�ประมาณ 20% ถึง 30% 

 อยา่งไรก็ตาม บรษัิทพฒันาพลังงานไฟฟาแสง
อาทิตยที์�ชนะการประกวดราคาในโครงการ
ดา้นพลังงานแสงอาทิตยเ์มื�อป�ที�แล้วภายใต้รฐับาล
NLD มเีพยีงไมกี่�โครงการเท่านั�นที�ไดร้บั
การอนมุติัจากคณะกรรมการการลงทนุของ
เมยีนมาก่อนการรฐัประหาร ซึ�งหลังการเปลี�ยน
รฐับาล บรษัิทผูพ้ฒันาดา้นพลังงานเหล่านั�น
จงึไมส่ามารถเริ�มดาํเนนิโครงการภายในกําหนด
ระยะเวลา 180 วนัตามกฎหมายได ้นอกจากนี�
รฐับาลเมยีนมาไมม่กีารประกาศขอ้มูลการซื�อขาย
หรอืขอ้มูล ดา้นการเจรจาระหวา่งบรษัิทและ
ภาครฐัต่อสาธารณชนอีกดว้ย 

หลังการรฐัประหาร องค์กรสทิธมินษุยชนต่างๆ ได้
สรา้งแรงกดดนัต่อธุรกิจต่างชาติที�ยงัคงมกีาร
ดาํเนินงานเกี�ยวขอ้งกับกองทัพเมยีนมาซึ�งไดค้รา่
ชวีติพลเรอืนไปแล้วเกือบ 1,000 คน นบัตั�งแต่
พล.อ. มนิ อ่อง หล่าย ไดทํ้าการล้มล้างรฐับาล โดย
บรษัิทสญัชาติอื�น ๆ เชน่ Kirin ของญี�ปุ�น และผู้
ประกอบการชาวสงิคโปร ์Lim Kaling ไดป้ระกาศ
ตัดความสมัพนัธ ์กับหนว่ยงานทางทหารไมกี่�วนั
หลังการรฐัประหาร แต่บรษัิทอยา่ง VPower ยงั
สามารถเดนิหนา้ต่อไปไดด้ว้ยขอ้ตกลงพเิศษ โดย
บุคคลสาํคัญในขอ้ตกลงของ VPower กับกองทัพ
เมยีนมาคือ Tun Min Latt บุตรชายของ พ.ต.ท.

Khin Maung Latt ที�เกษียณแล้ว ซึ�งบุคคลดงั
กล่าวไดร้บัการเสนอชื�อในสหประชาชาติเมื�อป� 2019

ใหม้กีารตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของกองทัพในฐานะผูถื้อหุน้สว่นตัว 

นกัลงทนุต่างชาติจงึเกิดคําถามวา่โครงการต่าง ๆ
จะสามารถดาํเนนิต่อไปไดห้รอืไม ่เนื�องจาก
ความกังวลเกี�ยวกับความสามารถของกองทัพใน
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้นการซื�อ-ขายไฟฟ�า
(power purchase agreements: PPAs) และ
การจดัการรายไดข้องบรษัิทพลังงานในเมยีนมา
อยา่งไรก็ด ีในท้ายที�สดุแล้วการพจิารณาใหเ้งินทนุ
กับโครงการต่าง ๆ อาจขึ�นอยูกั่บการประเมนิ
ความเสี�ยงทางการเมอืงและการธนาคารที�มี
ความอ่อนไหวมาก



    

        Katie Patterson นกัวเิคราะหด์า้นพลังงานของ FMR Research and Advisory มคีวามเหน็วา่
 แนวโนม้โครงการพลังงานแสงอาทิตยใ์นเมยีนมานั�นอาจถกูระงับ อีกทั�งยงัมรีายงานวา่บรษัิทที�เกี�ยวขอ้ง
ยงัมปี�จจยัขบวนการอารยะขดัขนืและการประท้วงหยุดงานของเจา้หนา้ที�ในกระทรวงไฟฟ�าและพลังงานของเมยี
นมา ซึ�งทําใหก้ารดาํเนนิโครงการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลง สง่ผลกระทบต่อการเก็บเงินค่าไฟฟ�าซึ�งทําใหร้ายได้
ของกระทรวงไฟฟ�าลดลงอีกดว้ย ดา้นนาย Romain Caillaud จากบรษัิทที�ปรกึษา SIPA Partners 

ในโตเกียวกล่าววา่ ในระยะยาว โครงการพลังงานขนาดใหญใ่นเมยีนมามแีนวโน้มชะลอตัวลงหรอื ถกูยกเลิก
เนื�องจากป�จจยัความเสี�ยงที�นบัไดว้า่ "สงูเกินจะยอมรบัได"้ อีกทั�ง กรอบกฎหมาย และกฎระเบยีบสาํหรบัภาค
พลังงานในเมยีนมาเป�นเรื�องยากอยูแ่ล้วก่อนการรฐัประหาร ซึ�งป�จจุบนัถือวา่เมยีนมา “มต้ีนทนุความเสี�ยง
ที�สงูขึ�น” หากต้องการโนม้นา้วนกัลงทนุต่างชาติใหเ้ขามาลงทนุต่อไป
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“ซอีีโอ “ฮอนด้า”
ตั�งเป�าผลิตรถยนต์
ไฟฟ�าใหไ้ด้ 100%
ภายในป� 2040”

        นายโทชิฮิโระ มิเบะ (Toshihiro Mibe) ซีอีโอคนใหม่ของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศ
ญี�ปุ�น กล่าวว่า ผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี�ปุ�นให้ความสาํคัญกับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยฮอนด้าได้ตั�งเป�าหมายเพิ�มอัตราส่วนยอดขายทั�งหมดของรถยนต์ไฟฟ�า
(Electric Vehicle: EV) และรถยนต์เชื� อเพลิงไฮโดรเจน (Fuel Cell Vehicle: FCV) ให้ได้ 100%

ภายในป� 2040 

เพื� อให้สอดคล้องกับนโยบายสีเขียวของรัฐบาลญี�ปุ�น โดยแผนธุรกิจ ของฮอนด้าจะเร่งเพิ�มสัดส่วน
รถยนต์ไฟฟ�า (EV) และรถยนต์เชื� อเพลิงไฮโดรเจน (FCV) ให้ได้ 40% ของยอดขาย ภายในป�
2030 และเพิ�มเป�น 80% ภายในป� 2035 ในตลาดหลักทั�วโลก รวมถึงอเมริกาเหนือและจีนด้วย
ฮอนด้า
จะใช้เงินลงทุนทั�งหมด 5 ล้านล้านเยน (หรือ 46.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการริเริ�มวิจัย
และพัฒนา รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ�าในช่วง 6 ป�ข้างหน้า โดยไม่คํานึงถึงความผันผวนของราย
ได้
จากยอดขาย 

         การประกาศกลยุทธ์ดังกล่าวของฮอนด้าเกิดขึ�นภายหลังจากที�นาย Yoshihide Suga 

นายกรัฐมนตรีญี�ปุ�น ประกาศว่า ญี�ปุ�นได้ตั�งเป�าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้
6% ภายในป� 2030 และจะบรรลุเป�าหมายคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ภายในป� 2050 โดยนาย
Toshihiro Mibe มองว่า “เป�าหมายที�รัฐบาลตั�งไว้นั�นมีความยากมาก แต่ก็เชื� อว่ามีความเป�นไปได้
ซึ�งฮอนด้าให้การสนับสนุนเป�าหมายนี�อย่างเต็มที� เพื� อให้ประเทศญี�ปุ�นสามารถบรรลุเป�าหมายการ
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป�นศูนย์ตามที�รัฐบาลประกาศไว้”
         นอกจากนี� ในตลาดอเมริกาเหนือ ฮอนด้าได้ร่วมมือกับบริษัท General Motor (GM) เป�ด
ตัวรถยนต์ไฟฟ�าขนาดใหญ่สองรุ่นที�พัฒนาร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี� “Ultium” ของ GM

ภายในป� 2024 และจะเป�ดตัวรถยนต์ไฟฟ�ารุ ่นใหม่ที� เรียกว่า e:Architecture ออกสู่ตลาดต่อไป 

ทั�งนี� นาย Toshihiro Mibe กล่าวว่า ฮอนด้าจะรวมรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Vehicle) ไว้ในเป�า
หมายป� 2040 ด้วย เนื� องจากมองว่าการเปลี�ยนรถยนต์ที� ใช้เชื� อเพลิงสันดาปแบบดั�งเดิมไปเป�น
รถยนต์
ไฮบริดเป�น “วิธีการแก้ไขป�ญหาที�ทําได้จริง” สาํหรับตลาดในประเทศ May, 19,2021
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      จีนและรสัเซียกระชับความรว่มมือด้านพลังงานนิวเคลียร์
และให้คํามั�นในการรบัมือกับป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศรว่มกัน โดยประธานาธิบดีสี จิ�นผิง ของจีน และ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร  ์ปูติน ของรสัเซีย ได้เป�ดตัวโครงการ
ก่อสรา้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียรใ์หม่ 4 เครื�อง โดยใช้เทคโนโลยี
ของรสัเซีย ณ โรงไฟฟ�านิวเคลียร  ์2 แห่งในประเทศจีน คือ
โรงไฟฟ�านิวเคลียร  ์Tianwan ในมณฑลเจียงซู และโรงไฟฟ�า
นิวเคลียร  ์Xudapu ในมณฑลเหลียวหนิง ซึ�งมีกําหนดแล้วเสรจ็
ภายในป� 2026 และ ป� 2028 โดยข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์
ดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 2.9 พันล้านดอลลารส์หรฐั และลงนาม
ไปเมื�อป� 2018 หากเครื�องปฏิกรณ์ใหม่ทั�ง 4 เครื�องสรา้งเสรจ็
แล้ว คาดว่าจะมีกําลังการผลิตไฟฟ�ารวมกันต่อป�กว่า 37,600
ล้านกิโลวัตต์ชั�วโมง และคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ได้ประมาณ 30.68 ล้านตันต่อป�
      ความรว่มมือในครั�งนี�จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการรกัษา
ความมั�นคงทางพลังงาน โดยประธานาธิบดีสี จิ�นผิง ได้กล่าวว่า
จีนและรสัเซียได้ตกลงที�จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ภายใต้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 โดยจีนและ
รสัเซียต่างให้การสนับสนุนซึ�งกันและกันอย่างแน่นแฟ�นมากยิ�ง
ขึ�น เนื� องจากความสัมพันธ์ของทั�งสองประเทศกับสหรฐัอเมรกิา
ยังคงยํ�าแย่ ประธานาธิบดีสี จิ�นผิง ยังกล่าวอีกว่า ความรว่มมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียรม์ีความสาํคัญในเชิงยุทธศาสตร์
(strategic priority) ซึ�งถือเป�นความสาํเรจ็และควรสรา้ง
มาตรฐานระดับโลกในด้านความปลอดภัยนิวเคลียรร์ว่มกัน

“Nuclear energy:
China, Russia agree
to boost ties in
‘strategic priority’
area”



    นอกจากนี�ยังสนับสนุนให้มีความรว่มมือด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีในสาขาพลังงานนิวเคลียรแ์ละความรว่มมือในการ
จัดการกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสรมิ
โครงการความรว่มมือคารบ์อนตํ�า (low-carbon cooperation
projects) และบทบาทที�สรา้งสรรค์ในการบรรลุเป�าหมาย
การพัฒนาที�ยั �งยืน (SDGs) รว่มกันอีกด้วย
     นาย Yang Jin ผู้เชี�ยวชาญจากสถาบัน Chinese Academy
of Social Sciences กล่าวว่า รสัเซียมีเทคโนโลยีพลังงาน
นิวเคลียรที์�ทันสมัยที�สุดและกําลังพัฒนาเทคโนโลยีในขั�นต่อไป
ดังนั�น จีนจึงมั�นใจได้ว่าการสรา้งโรงไฟฟ�านิวเคลียรจ์ะดําเนินไป
อย่างราบรื�นในช่วงของการปรบัปรุงโครงสรา้งด้านพลังงานของ
ประเทศ ซึ�งจีนกําลังพยายามลดการพึ�งพาโรงไฟฟ�าถ่านหินเพื�อ
ให้บรรลุเป�าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในป�
2030 และกลายเป�นประเทศที�มีการปล่อยคารบ์อนสุทธิเป�นศูนย์
(Carbon Neutrality) ภายใน ป� 2060
    ทั�งนี� เมื�อเดือนเมษายนที�ผ่านมา สาํนักงานบรหิารพลังงาน
แห่งชาติจีน (National Energy Administration) ได้รายงาน
ว่า จาํนวนโรวไฟฟ�าพลังงานนิวเคลียรที์�ดําเนินการในจีนแผ่นดิน
ใหญ่มีจาํนวนกว่า 49 แห่งซึ�งอยู่ในอันดับที�สามของโลก นอกจาก
นี� มีโรงไฟฟ�าพลังงานนิวเคลียรใ์หม่จาํนวน 5 แห่งได้รบั
การอนุมัติสาํหรบัการก่อสรา้งในเดือนเมษายน ได้แก่ 
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร  ์4 เครื�อง และเตาปฏิกรณ์แบบแยกส่วน
ขนาดเล็ก (small modular reactor) 125 เมกะวัตต์ในมณฑล
ไห่หนาน มีกําลังการติดตั�งรวมทั�งหมด 4.9 กิกะวัตต์ หรอืคิดเป�น
สัดส่วนรอ้ยละ 10 ของกําลังการผลิตไฟฟ�าของประเทศ 
     นอกจากนี� จีนยังได้ผลักดันการพัฒนา “Hualong Two” ซึ�ง
เป�นเทคโนโลยีโรงไฟฟ�านิวเคลียรร์ุน่ที�สาม (third-generation
nuclear technology) โดยสมาคมพลังงานนิวเคลียรข์องจีน
(China Nuclear Energy Association) ซึ�งคาดว่าจะมีการ
ติดตั�งโรงไฟฟ�านิวเคลียร  ์รวมถึงโรงไฟฟ�าที�อยู่ในระหว่าง
การก่อสรา้งซึ�งจะมีกําลังการผลิตนิวเคลียรทั์�งสิ�น 200 กิกะวัตต์
ภายในป� 2035
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“COP26 PRESIDENT SAYS
‘COAL MUST GO’ 
IF PLANET IS TO MEET
CLIMATE TARGETS”

         การประ ชุม  COP26 จะจัดขึ� น ที� เมืองกลาสโกว์  ประ เทศสกอตแลนด์  ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนนี�  โดยนาย  ALOK SHARMA ประธาน  COP26 ได้มีการ เผยถึง
เ นื� อหาสาํ คัญที� จ ะมีการหารือ ในช่วงของการประ ชุมดังก ล่าวว่ า  ตนได้พยายามเน้นยํ�า
ถึงความสาํ คัญของการที� นานาชา ติจะ ต้องยุ ติการสนับสนุน เ งินลงทุน ในโครงการ
ถ่านหิน  โดยการประ ชุม  COP26 ในป� นี� จ ะ เน้นยํ�า ถึงแนวคิด  “COAL MUST GO”  
ซึ� งนาย  ALOK SHARMA ได้ก ล่ าวว่ า  “ เ รา กํา ลังกระตุ้ น ให้ทุกประ เทศลดและ เ ลิก
การ ใช้ ถ่ านหิน  โดยส่ง เสริม ให้กลุ่ มประ เทศ  G7  เป�นประ เทศนาํร่อง ให้ กับประ เทศอื� น  ๆ
และ ในขณะเดียว กัน  เ ราจะร่วมมือ กับกลุ่ มประ เทศกํา ลังพัฒนาในการสนับสนุน
การ เป ลี� ยนผ่ านด้ านพลังงานไปสู่พ ลังงานสะอาด  พร้อมทั�งอยากให้ เ ลิก คํานึ ง ถึง
ต้นทุนของพลังงานถ่านหิน ที� มี ร าคาถูก  ถ้ าหากเราจะ มุ่ งหน้ า เพื� อการบรรลุ เป� าหมาย
การควบคุม อุณหภูมิ โลกไม่ ให้สู ง เ กิน  1 .5  องศาเซลเซียส ”
         นอกจากนี�  เนื� อหา ในเว็บ ไซต์อย่ าง เป�นทางการของการประ ชุม  COP26 ได้ถูก
ระ บุว่ า  สหราชอาณาจักรจะ บูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วนเพื� อ เร่งดาํ เ นิน
การแก้ ไขป�ญหาสภาพภูมิอากาศ  เพื� อ ให้บรรลุ เป� าหมายความตกลงปารีสและกรอบ
อนุสัญญา  สหประชาชาติว่ าด้ วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ดังนั�น  นาย  ALOK
SHARMA จึงอยากให้  COP26 เป�นช่วงเวลาที�ทุกประ เทศ  “LEAVE COAL IN 
THE PAST”
         ในขณะที� นักวิ เคราะห์บางส่วนมองว่ าความทะเยอทะยานของ  ALOK SHARMA
เป�นสิ� ง ที� น่ ายกย่อง  แต่ถ่านหินยังคงเป�น เชื� อ เพลิงหลักมากกว่ า  1  ใน  3  ของการผลิต
กระแสไฟฟ�าของทั�ว โลก  ทั�ง นี�  จากการวิ เคราะห์ของ  IEA ได้ ร ะ บุว่ า  การบริโภคถ่านหิน
ทั�ว โลกลดลง  4% ในป�  2020 แต่สัดส่วนที�ลดลงนี�  ส่วนใหญ่กระ จุกอยู่ ในช่วงต้นป�  และ
ในสหรัฐอเมริกา นั�น เอง  ถ่ านหินยังคงมีบทบาทสาํ คัญในการผลิตกระแสไฟฟ�า  ซึ� ง
ตัว เลข  เบื� องต้นจากสาํ นักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาแสดงให้ เห็น
ว่ า  สัดส่วนของก๊าซธรรมชาติและ ถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ�า ในป�  2020 อยู่ ที�
40.3% และ  19.3% ตามลําดับ
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    กลุ่มผูน้ําของสหภาพยุโรปจะมกีารประชุมเพื�อหารอืรว่ม
กันวา่จะแยกประเด็น “ความ พยายาม”และ “ต้นทนุ” ของ
การเปลี�ยนผา่นไปสูค่ารบ์อนตํ�าในอนาคตออกจากกันได้
อยา่งไร โดยคณะกรรมการบรหิารของสหภาพยุโรปมี
กําหนดจะเผยแพรข่อ้เสนอเกี�ยวกับนโยบายด้านสภาพ
ภมูอิากาศในเดือนกรกฎาคมนี� รวมถึงการปฏิรูปตลาด
คารบ์อนและมาตรฐานคารบ์อนไดออกไซด์ที�เขม้งวดขึ�น
สาํหรบัรถยนต์ ซึ�งทั�งหมดนี�จะต้องได้รบัการอนุมติัจาก 

27 ประเทศสมาชกิ 

     กลุ่มผูน้ําจะหารอืกันในวนัอังคารนี�วา่สหภาพยุโรปจะ
สามารถบรรลเุป�าหมายใหมต่ามที�ตกลงกันเมื�อเดือนที�
แล้ววา่จะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอยา่งน้อย 55%

ภายในป� 2030 ได้อยา่งไร หลังจากที�เป�าหมายก่อนหน้านี�
อยูที่� 40% โดยเนื�อหาของรา่งขอ้สรุปการประชุมสดุยอด
ดังกล่าวได้ระบุไวว้า่ ผูน้ําสหภาพยุโรปจะขอใหค้ณะ
กรรมาธกิาร พจิารณาคงระบบการกําหนดเป�าหมาย
การลดการปล่อยมลพษิของแต่ละประเทศไว ้โดยคํานวณ
จากฐานขอ้มูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ต่อหวัประชากร
     ทั�งนี� ในระเบยีบป�จจุบนัได้กําหนดเป�าหมายระดับ
ประเทศในการลดการปล่อยมลพษิโดยแบง่ตามภาคสว่น
โดยที�ไมค่รอบ คลมุถึงตลาดคารบ์อนของสหภาพยุโรป
รวมถึงการขนสง่ทางบกและการทําความรอ้นในอาคาร 

ซึ�งหากกําหนดเป�าหมายการลดการปล่อยมลพษิ โดยอิง
จาก GDP จะสง่ผลใหป้ระเทศที�ยากจนกวา่จะมโีอกาสใน
การกําหนดเป�าหมายที�ตํ�ากวา่ ในขณะที�เป�าหมายของ
ประเทศที�รํ�ารวยกวา่จะยิ�งเขม้ขน้ขึ�นทั�งๆ ที�ประเทศเหล่านั�น
ดําเนินการได้อยา่งมปีระสทิธภิาพอยูแ่ล้ว

“EU leaders to
debate who will pay
for the green
transition”

      อยา่งไรก็ตาม เป�าหมายดังกล่าวจะต้องมคีวามเขม้งวดมากยิ�งขึ�น เพื�อใหส้อด คล้องกับเป�าหมายใหมด่้านสภาพ
ภมูอิากาศในป� 2030 ของ สหภาพยุโรป นอกจากนี� ในรา่งขอ้สรุปดังกล่าว ได้ระบุวา่ คณะกรรมาธกิารจะต้องจดัทํา “การ
ตรวจสอบเชงิลึก” เพื�อระบุผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมจากขอ้เสนอการรบัมอืกับป�ญหาสภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะ
ผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นกับประชากรที�ยากจน โดยหลายประเทศกล่าววา่ พวกเขามคีวามกังวลวา่ แผนของคณะกรรมาธกิาร
ในการกําหนดราคาการปล่อยก๊าซคารบ์อน ไดออกไซด์ในภาคขนสง่และการทําความรอ้นอาจสง่ผลกระทบต่อชุมชนที�มรีาย
ได้น้อย หากมกีารขึ�นราคาค่าเชื�อเพลิงโดยไมม่กีารจา่ยค่าชดเชย ทั�งนี� การอัดฉีดเงินจาํนวนมากเพื�อชว่ยใหบ้รรลเุป�าหมาย
ด้านสภาพภมูอิากาศจะมาจากกองทนุฟ�� นฟู COVID-19 ของสหภาพยุโรปจาํนวน 750 พนัล้านยูโร (หรอื 913 พนัล้าน
ดอลลารสห์รฐั)

     ทั�งนี� โปแลนด์และสาธารณรฐัเชก็ต่างก็ต้องการใหก้องทนุของสหภาพยุโรปชว่ยใหเ้งินสนับสนุนสาํหรบัการลงทนุใน
โครงการพลังงานสะอาดในประเทศที�ยากจนมากขึ�น โดยใชเ้งินกองกลางมูลค่าหลายพนัล้านยูโรที�มาจากการขายใบรบัรอง
คารบ์อนของสหภาพยุโรป เพื�อชว่ยใหส้ามารถบรรลเุป�าหมายด้านสภาพภมูอิากาศได้
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  จากการที�รฐับาลอินโดนิเซยี ประเทศที�มกีารปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสงูประเทศหนึ�งของโลกได้ประกาศเป�า
หมายการปลดปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนยใ์นป� 2070 ซึ�ง
ใหคํ้ามั�นวา่เป�นเป�าหมายที�ท้าทายและทําได้จรงินั�น ได้รบั
เสยีงวจิารณ์จากนักเคลื�อนไหวและ ผูเ้ชี�ยวชาญวา่ รฐับาล
อินโดนิเซยีน่าจะทําได้มากกวา่นี�และบรรลเุป�าหมายได้เรว็
กวา่นี� โดยเฉพาะเมื�อเทียบกับประเทศจนีที�แมจ้ะปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสงูสดุ แต่ก็ยงัตั�งเป�าหมาย Carbon

Neutrality ในป� 2060 แมว้า่ในวนัที� 28 เมษายนที�ผา่นมา
ประธานาธบิดีโจโก วโิดโด้ ได้กล่าวสนุทรพจน์ในงาน
Leader Summit on Climate Change เพื�อเน้นยํ�า
ความพยายามของอินโดนิเซยีในการแก้ไขป�ญหาสภาพ
ภมูอิากาศก็ยงัมขีอ้กังขาจากหลายภาคสว่น เนื�องจากใน
สนุทรพจน์นั�นมุง่เน้นเพยีงบทบาทของภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
กับการใชที้�ดินและป�าไม ้แต่ไมไ่ด้กล่าวถึงการดําเนินการ
ในภาคพลังงาน ซึ�งเป�นภาคสว่นสาํคัญที�ปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกของประเทศ
   รฐับาลอินโดนิเซยียงัถกูวจิารณ์วา่ ประเทศยงัคงมแีผน
ที�จะพึ�งพาเชื�อเพลิงถ่านหนิเป�นเชื�อเพลิงหลักในอีก 10 ป�
ขา้งหน้าในขณะที�ทั�วโลกต่างพากันตระหนักถึงผลกระทบ
ของการใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหนิที�สง่ผลต่อสภาพภมูอิากาศ
นอกจากนั�น แผนของอินโดนิเซยียงัสนับสนุนเชื�อเพลิง
ประเภท Coal gasification และการผลิตไฮโดรเจนจาก
เชื�อเพลิงฟอสซลิ รวมถึงพลังงานนิวเคลียร ์โดยรวม
เชื�อเพลิงเหล่านั�นอยูใ่นหมวดหมูข่องพลังงานทดแทน

“บทวเิคราะหก์รณีการตั�งเป�าหมาย
 Carbon Neutrality ในป� 2070 ของอินโดนิเซยี”

ทั�งนี� อินโดนิเซยีได้เตรยีมจะเสนอแผนงาน “Long-Term

Strategy on Low Carbon and Climate Resilience

2050” เพื�อเสนอต่อ UNFCCC เพื�อเป�นการยนืยนั
การดําเนินการเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมาย ความตกลงปารสี
อยา่งไรก็ตาม รา่งเอกสารดังกล่าวก็ได้รบัผลตอบรบัใน
ทางลบจากนักวจิารณ์ทั�งในเวทีนานาชาติหรอืแมแ้ต่
หน่วยงานภายในประเทศอินโดนิเซยีเองเนื�องจากเอกสาร
มคีวามไมช่ดัเจนและขดัแยง้กันเองในบางประเด็น อาทิ
การตั�งเป�าตัวเลขการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเท่ากับ
ที�เคยทําความตกลงไวใ้นกรอบ NDC ก่อนหน้านี� การมุง่
เน้นลดการทําลายป�าและการปลกูป�าทดแทนเพื�อเป�น
Carbon sink แทนที�จะลดการใชถ่้านหนิหรอืการเพิ�ม
สดัสว่นพลังงานสะอาด เนื�องจากถ่านหนิเป�นเชื�อเพลิง
ราคาถกูที�สามารถผลิตได้เองในประเทศ การยงัคง
แผนการเพิ�มจาํนวนโรงไฟฟ�าถ่านหนิอีก 33 GW จากเดิม
ที�มอียูแ่ล้ว 33 GW การยงัคงใหส้ิ�งจูงใจสาํหรบัโครงการ
เหมอืงถ่านหนิและการยกเวน้ภาษีสาํหรบัโรงไฟฟ�าถ่านหนิ
ในขณะที�หน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมของอินโดนิเซยีมอง
วา่ เป�าหมายในป� 2070 มคีวาม สมเหตสุมผลแล้ว
เนื�องจากประเทศยงัต้องการรกัษาอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหอ้ยูที่� 5-7% รวมถึงขนาดประชากรที�เหมาะสม
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