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“Jennifer Granholm 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน

ภายใต้รฐับาลโจ ไบเดน 
ผุดไอเดียให้มลรฐัเท็กซสั

เขา้รว่มโครงขา่ยไฟฟ�าแห่งชาติ
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      Jennifer Granholm รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงานภายใต้รฐับาลโจ ไบเดน
ผุดไอเดียให้รฐัเท็กซัสเข้ารว่มโครงข่ายไฟฟ�าแห่งชาติ (National Grid) อันเป�นผล
สืบเนื�องจากสถานการณ์ระบบไฟฟ�าล้มเหลวจากพายุฤดูหนาวครั�งประวัติศาสตร ์

โดยป�จจุบันรฐัเท็กซัสมีเครอืข่ายไฟฟ�าของมลรฐัเอง ซึ�งดูแลและบรหิารจัดการโดย
องค์กรที�ชื�อว่า Electric Reliability Council of Texas หรอื ERCOT ทั�งนี� เมื�อ
วันอาทิตย์ที� 28 กุมภาพันธ์ 2564 Jennifer Granholm ได้ให้สัมภาษณ์กับ
National Public Radio ว่า สหรัฐฯ ยินดีที�จะให้รัฐเท็กซัสเข้าร่วมโครงข่ายไฟฟ�า
แห่งชาติตามความเหมาะสมทางด้านเทคนิค โดยเสนอแนะว่ารัฐบาลโจ ไบเดน
ควรจะช่วยผลักดันให้รัฐเท็กซัสพิจารณาเข้าร่วมโครงข่ายไฟฟ�าแห่งชาติด้วย 

เพื�อให้รัฐอื�นๆ สามารถส่งไฟฟ�ามายังรัฐเท็กซัสได้ในยามขาดแคลน รวมถึงเป�น
แหล่งสาํรองไฟฟ�าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย
    

      นอกจากนี� จากสถานการณ์ไฟฟ�าดับในรัฐเท็กซัสทําให้ประเทศผู้ส่งออกนํ�ามัน
อย่างซาอุดีอาระเบียมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางการตัดสินใจของกลุ่มโอเปก
(OPEC) เนื�องจากพายุฤดูหนาวในรฐัเท็กซัสทําให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิต
นํ�ามันในช่วงที�ผ่านมา รวมถึงประชากรนับล้านคนขาดแคลนพลังงานและครา่ชีวิตผู้คน
ไปอีกจาํนวนหนึ�ง ส่งผลให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตนํ�ามันหรือโอเปกมีรายได้จากการส่ง
ออกนํ�ามันเพิ�มมากขึ�นจากราคานํ�ามันในตลาดโลกที�เพิ�มสูงขึ�นประมาณ 3-6

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ�งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ปรมิาณนํ�ามันที�สูญเสียไปจาก
การหยุดการผลิตของรฐัเท็กซัสอยู่ที�ระหว่าง 18 ถึง 40 ล้านบารเ์รล และโรงกลั�น
นํ�ามันถึงหนึ�งในห้าของของสหรฐัฯ ต้องหยุดชะงักการดําเนินการไปในช่วงเวลาดัง
กล่าว 

     

       ทั�งนี� มีแนวโน้มที�ราคานํ�ามันจะสูงขึ�นอย่างต่อเนื�องจากระดับตํ�าสุดหลังเกิด
การระบาดของโรคโควิด-19 เมื�อป� 2020 โดยล่าสุดราคานํ�ามันดิบเบรนท์เพิ�มขึ�นถึง
30% เมื�อเทียบกับป�ที�แล้ว ซึ�ง Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคานํ�ามันจะแตะที�
ระดับ 75 ดอลลารส์หรฐัภายในสิ�นป�นี�เทียบเท่ากับราคาในฤดูใบไม้รว่งเมื�อป� 2018 

     

       ป�จจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของประเทศสมาชิกโอเปกในการประชุม
ที�จะเกิดขึ�นในวันที� 4 มีนาคมนี� เกี�ยวกับการลดกําลังการผลิตในช่วงที�มีการระบาด
ใหญ่เพื�อรกัษาระดับราคานํ�ามันไว้ แต่เนื�องจากมีแนวโน้มที�อุปสงค์จะเพิ�มมากขึ�น
และอุปทานทั�วโลกกําลังค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ จึงอาจเป�นแรงจูงใจให้ประเทศผู้
ผลิตเหล่านี�เร่งอัตราการผลิตเพิ�มมากขึ�น
       

      แต่ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์บางส่วนกลับมองว่า การหยุดชะงักการผลิต
นํ�ามันของรัฐเท็กซัสจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคานํ�ามันทั�งในระยะสั�นและระยะกลาง
เนื�องจากการสูญเสียการผลิตนํ�ามันปรมิาณ 4 ล้านบารเ์รลต่อวันถือเป�นจาํนวนน้อย
มาก เมื�อเทียบกับการผลิตได้ 80 ล้านบารเ์รลต่อวันของทั�งโลก และคาดว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้า
 



        จากมติของกลุ่มโอเปกในป�ที�แล้วที�ตกลงกัน
ในการลดกําลังการผลิตนํ�ามนัเขา้สูต่ลาดโลกลง
ประมาณ 10 ล้านลิตรต่อวนัเพื�อรกัษาระดับราคา
นํ�ามนัไมใ่ห้ตกตํ�าจนเกินไปจากความต้องการใชน้ํ�ามนั
ของโลกที�ลดลงจากมาตรการ Work From Home และ
การจาํกัดการเดนิทางจากโรคโควดิ 19 ล่าสดุราคานํ�ามนั
ในตลาดโลกปรบัตัวสงูขึ�น เนื�องจากสถานการณโ์รค
ระบาดดีขึ�นและเริ�มมกีารฉีดวคัซนี รวมถึงผลกระทบ
จากสถานการณ์วกิฤตพายุหิมะในรฐัเทกซสั 
      

ผลการประชุม
ผลการประชุม OPEC+ ล่าสดุมมีติ “ยงัไมเ่พิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนัในเดือน
เม.ย. 2564” โดยยงัปรบัคงการลดกําลังการผลิตที� 8.1 ล้านบารเ์รล/วนั
ซาอุดีอาระเบยียงัคงขอ้เสนอลดการผลิตนํ�ามนั 1 ล้านบารเ์รล/วนั ต่อไปอีก
1 เดือน ขณะที�กลุ่มประเทศผูส้ง่ออกนํ�ามนั (โอเปก) และชาติพนัธมติร หรอื
โอเปกพลัส มมีติคงเพดานการผลิตนํ�ามนัจนถึงเดือน เม.ย.

“ความพยายามของกลุ่ม OPEC และ OPEC+
ในการบรหิารจดัการตลาดนํ�ามนัโลก
ในชว่งฟ�� นตัวหลังโควดิ 19”

     ฝ�ายประเทศซาอุดิอาระเบยีแสดงความเห็นวา่ทกุประเทศยงัควรดาํเนนิ
มาตรการ “เฝ�าระวงัขั�นสงูสดุ” สาํหรบัการดาํเนนินโยบายการผลิตนํ�ามนั
เนื�องจากสถานการณ์โลกในหลายมติิยงัมคีวามเปราะบางยงัไมเ่ขา้สูส่ภาวะปกติ
และ “ไมส่ามารถคาดเดาผลกระทบต่าง ๆ ได”้ ในขณะเดียวกัน ฝ�ายรสัเซยีมี
ความเห็นในทางตรงกันขา้มวา่ กลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสควรผลักดนัให้
ประเทศผูผ้ลิตนํ�ามนัเพิ�มกําลังการผลิตอยา่งเรง่ดว่นเพื�อตอบสนองต่อการฟ�� น
ตัวของความต้องการใชน้ํ�ามนัในอนาคต
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“Brent crude breaks $70 after 

Saudi Arabia’s oil facilities attacked

by Yemen’s Houthis”

เกิดเหตคุวามไมส่งบขึ�นใน
ซาอุดอีาระเบยี หลังกลุ่มผูก่้อ
ความไมส่งบเยเมนใชโ้ดรนโจมตี
แหล่งอุตสาหกรรมนํ�ามนัขนาดใหญ่
ของซาอุดีอาระเบยี คือ บรษัิทซาอุดิ
อารามโค มคีลังนํ�ามนั 1 แหง่ถกู
โจมตีบรเิวณท่าขนสง่นํ�ามนั Ras
Tanura ซึ�งเป�นท่าสง่ออกนํ�ามนัที�
ใหญ่ที�สดุในโลก แต่ยงัไมร่ะบุวา่จะ
สง่ผลกระทบต่อกําลังการผลิต
เท่าไร สง่ผลใหร้าคานํ�ามนัปรบัขึ�น
ต่อเนื�องอยา่งนอ้ยในระยะสั�น 
โดยราคานํ�ามนัดิบสงูขึ�นประมาณ
รอ้ยละ 2 แตะที�ระดับ 70 USD/
บาเรลล์ เป�นครั�งแรกในรอบป�นี�
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“INNOVATION
AND MARKET
REFORM NEEDED
TO DRIVE
JAPAN’S CLEAN
ENERGY
TRANSITION, 
IEA POLICY
REVIEW FINDS”

source : https://www.iea.org



     ญี�ปุ�นมีระบบพลังงานที�มีความมั�นคงและยั�งยืน
อยู่แล้วแต่จากการที�ญี�ปุ�นมีการพึ�งพาเชื�อเพลิง
ฟอสซิลกว่า 90% นั�น ทําให้การบรรลุเป�าหมาย
Carbon-technology ในป� 2050 ยังต้องการ
การผลักดันอีกหลายด้านที�สาํคัญ ได้แก่ 
1) การปรับใช้เทคโนโลยีเกี�ยวกับ low carbon
neutrality ให้มากยิ�งขึ�น 
2) ปรับปรุงกฎระเบียบเพื� อส่งเสริมการลงทุนและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ผลิตไฟฟ�าจากเทคโนโลยีคาร์บอนตํ�า 
3) เพิ�มประสิทธิภาพโครงสร้างพื�นฐานด้านไฟฟ�า 
เช่น สายส่ง เพื� อให้รองรับปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนได้มากขึ�น

     การที�ญี�ปุ�นได้ประกาศเป�าหมายการยกเลิกโรง
ไฟฟ�าถ่านหินประสิทธิภาพตํ�าภายป� 2030 ญี�ปุ�นควร
ดําเนินมาตรการการปรับปรุงโรงไฟฟ�าถ่านหินเก่าให้
ปลดปล่อยมลพิษน้อยลงและใช้แหล่งเชื�อเพลิงอื� นเข้า
มาผสมผสานให้มากขึ�น รวมทั�งออกมาตรการอื� น ๆ
เช่น เชื�องเพลิงพลังงานทดแทน ที�จะช่วยให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากโรงไฟฟ�าถ่านหินเดิมให้มากขึ�น

     ญี�ปุ�นยังต้องผลักดันการวิจัยและพัฒนา (R&D)
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื� อลดต้นทุนด้านเทคโนโลยี อาทิ
low-carbon hydrogen หรือ carbon-recycling
technology รวมถึงการขยายตลาดพลังงาน
คาร์บอนตํ�าให้กว้างขวางขึ�นและต้นทุนตํ�าลงเพื� อช่วย
เพิ�มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคพลังงานญี�ปุ�นต่อไป

March, 9,2021
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“ลาวจะสร้างโรงไฟฟ�าถ่านหิน  2 แห่ง
ในจังหวัดเซกอง”

 

   

     ลาวมแีผนสรา้งโรงไฟฟ�าถ่านหนิแหง่ใหม ่2 แหง่ในภาคใต้ของลาว
ในปลายป� 2564 โดยมเีป�าหมายที�จะขายไฟฟ�าใหกั้บประเทศกัมพูชา
ในป� 2568 และใชโ้มเดลธุรกิจของโรงไฟฟ�าหงสาเป�นต้นแบบในการ
พฒันาโครงสรา้งโรงไฟฟ�าแหง่แรกจะสรา้งโดย Phonesack Group 
ในเขต Kaleum โดยมกํีาลังการผลิตติดตั�ง 1,800 เงินลงทนุประมาณ 
3-4 พนัล้านเหรยีญสหรฐั รวมถึงการก่อสรา้งสายสง่เพื�อสง่ออก
พลังงานไปยงักัมพูชา โรงไฟฟ�าแหง่ที�สองจะสรา้งขึ�นที�อําเภอละมมั
โดยบรษัิทจนีที�มแีผนจะลงทนุกวา่ 1 พนัล้านเหรยีญสหรฐั มกํีาลัง
การผลิตติดตั�ง 700 เมกะวตัต์ โดยฝ�� งทนุจนีจะไมล่งทนุในการสรา้ง
สายสง่ แต่จะใชส้ายสง่รว่มกับ Electricite du Laos (EDL) ในการ
สง่ออกไฟฟ�าไปยงัฝ�� งกัมพูชา

March, 9,2021

International Affairs Division
source : https://laotiantimes.com



“SPACE-STARVED

SINGAPORE BUILDS

FLOATING SOLAR

FARMS”

    การที�ระดับนํ�าทะเลที�เพิ�มสงูขึ�นเนื�องจาก
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ทําใหส้งิคโปรต์ระหนกัถึงความเรง่ดว่นในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รฐับาลจงึเป�ด
ตัว “Green Plan” ซึ�งมเีป�าหมายในการพฒันา
โครงการพลังงานแสงอาทิตย ์4 เท่า จากเดิม
ในป� 2568 หรอืเพิ�มขึ�น 3% ภายในป� 2573 

ซึ�งเพยีงพอต่อความต้องการใชไ้ฟฟ�าของ
350,000 ครวัเรอืนต่อไป
     สงิคโปรโ์ดยบรษัิท Sembcorp ไดด้าํเนนิ
โครงการพลังงานแสงอาทิตยล์อยนํ�าบรเิวณ
ชายฝ�� งตอนเหนอืของประเทศ ขนาดใหญ่
ที�สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
ติดตั�งแผงโซลารบ์นนํ�า 122,000 แผง ภายในป�
นี� ครอบคลมุพื�นที�กวา่ 45 สนามฟุตบอล
     ทั�งนี� สงิคโปรม์เีป�าหมายที�จะลดการปลด
หล่อยก๊าซเรอืนกระจกครึ�งหนึ�งภายในป� 2050

และประกาศที�จะก้าวเขา้สูค่ารบ์อนสทุธเิป�นศูนย์
ภายในชว่งครึ�งหลังของทศวรรษหน้า

March, 9,2021
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source : https://gulfnews.com

 



 

 
 

การประชุม  

“BERLIN ENERGY
TRANSITION 

DIALOGUE 2021”
      การประชุม Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) เป็นการประชุม

ประจําปีดานพลังงานท่ีจัดข้ึนโดยกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงเศรษฐกิจ
และพลังงานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเป็นเวทีหารือ
รวมกันระหวางผูกําหนดนโยบายทัง้จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณดานนโยบายพลังงาน และแนวทางการพัฒนา
เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนผานดานพลังงานในอนาคต ทัง้น้ี การประชุม BETD ในครัง้
น้ีจัดข้ึนเป็นครัง้ท่ี 7 ระหวางวันท่ี 16 - 17 มีนาคม 2564 โดยมีหัวขอหลักคือ
“Energiewende – Towards Climate Neutrality” ซ่ึงจะมุงเนนไปท่ีการหารือ
เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเปล่ียนผานดานพลังงานในยุคโควิค-19 และ
การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Recovery) อันจะนําไป
สูการบรรลุเป าหมายดานการปลอยคารบอนในชัน้บรรยากาศสุทธิเป็นศูนย
(Climate Neutrality) ภายในปี 2050

March, 16,2021
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TRANSITION DIALOGUE 2021”

 

การประชุม 

      ในชวงพิธีเปิดการประชุม Dr. Ursula von der Leyen ประธานคณะ
กรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดกลาววา สหภาพยุโรปไดกําหนด
เป าหมายการปลอยคารบอนสุทธิเป็นศูนย (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050
และมีเป าหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 55 ภายในปี 2030
โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของการใชนโยบาย European Green Deal ซ่ึงเป็น
นโยบายการลดและตอสูกับสภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศของสหภาพยุโรป ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหเกิดโครงการตาง ๆ ท่ีชวยลด
การปลอยกาซคารบอนและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด รวมถึงการสราง
“Hydrogen Ecosystem” เพ่ือใหเกิดการใช Green Hydrogen อยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชไฮโดรเจนในอุตสาหกรรมท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจก
สูง เชน อุตสาหกรรมเหล็ก โดยจะดําเนินการผลักดันใหกลายเป็น Green Steel
ตอไป ทัง้น้ี สหภาพยุโรปจะมีการจัดตัง้กลไกการปรับคารบอนกอนเขาพรมแดน
(Carbon Border Adjustment Mechanism) เพ่ือคิดคาใชจายในการนําเขาสินคา
ท่ีมีการปลอยกาซคารบอนในกระบวนการผลิต เพ่ือกระตุนใหตลาดนอก EU 
เห็นความสําคัญของการลดการปลอยกาซคารบอนตอไป

นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดเนนย้ําถึงความสําคัญของการเปล่ียนผานดานพลังงานไป
สูพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชไฮโดรเจน 
การสงเสริมเทคโนโลยีจัดเก็บพลังงาน การพัฒนา
เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคารบอน (CCUS) 
การใชยานยนตไฟฟ า และการลดการใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิล เป็นตน เพ่ือใหสอดคลองกับเป าหมาย
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ซาอุดีอาระเบียซ่ึงถือ
เป็นประเทศท่ีผลิตไฮโดรคารบอนรายใหญ
มาอยางยาวนาน ยังประกาศท่ีจะเป็นผูนํา
และมีสวนรวมในการแกไขปัญหาสภาพ
ภูมิอากาศรวมกับประชาคมโลกอีกดวย



“ภาพรวมผลกระทบจากการยดึ
อํานาจของกองทัพเมยีนมา
ที�มต่ีอภาคพลังงาน”
เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 กองทัพเมียนมาเขาจับกุมนางออง ซาน ซู จี,
ประธานาธิบดีวิน มินต และบุคคลสําคัญในรัฐบาลและพรรคเอ็นแอลดี 
พรอมประกาศภาวะฉุกเฉินทัว่ประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยการชุมนุม
ประทวงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองนับจากมีการรัฐประหาร ลาสุดมีผูเสียชีวิต
รวมทัง้หมดประมาณ 180 ราย ซ่ึงเหตุการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอ
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในเมียนมาเพ่ิมมากข้ึน แตในสวนของบริษทั
มหาชนของไทยท่ีเขาไปลงทุนในเมียนมาถือวายังมีผลกระทบไมมากนัก
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สถานการณ์ล่าสุดและท่าทีจากบรษัิทรายใหญ่
ในภาคพลังงานที�มีการลงทุนในเมียนมา
PTTEP 

บรษัิท ปตท.สผ. มกีารนําเขา้ก๊าซธรรมชาติจากเมยีนมากวา่ 700 ล้าน
คิวบคิต่อวนั และยงัคงยนืยนัวา่ การผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้า
รวมถึงโครงการรว่มทนุต่าง ๆ ในเมยีนมายงัคงดาํเนนิการไดต้ามปกติ ทั�งนี�
ปตท.สผ. ได้มกีารรว่มลงทนุทําธุรกิจในเมยีนมากับบรษัิทชั�นนาํระดบัโลกดา้น
พลังงานในหลายโครงการดว้ยกัน เชน่ โครงการเยตากนุ (Block M12, M13
and M14) โครงการซอติก้า (M9) โดยมแีผนการลงทนุมูลค่า 2 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐัเพื�อผลิตไฟฟ�าจากก๊าซธรรมชาติในปรมิาณ 600 เมกะวตัต์ 
นับเป�น 10% ของสดัสว่นกําลังการผลิตติดตั�งสาํหรบัเมยีนมา

Total
บรษัิทโททาลได้สทิธใินการพฒันาสถานก๊ีาซธรรมชาติเพื�อขนสง่ก๊าซธรรมชาติ

เหลวจากแหล่งขุดเจาะในทะเลมายงัสถานชีายฝ�� งเมอืง Kanbauk เพื�อเป�นแหล่ง
เชื�อเพลิงสาํหรบัการผลิตไฟฟ�าปรมิาณ 1,230 เมกะวตัต์ สาํหรบัสง่ไปยงัเมอืง
ยา่งกุ้ง โครงการดังกล่าวจะเริ�มต้นในป� 2566 ซึ�งหลังจากเกิดรฐัประหาร บรษัิท
โททาลได้ติดตามสถานการณ์และมาตรการควํ�าบาตรจากประชาคมโลกอยา่งใกล้
ชดิ โดยทางบรษัิทใหค้วามสาํคัญกับความปลอดภัยของบุคคลากรเป�นสาํคัญ 
เบื�องต้นขณะนี� บรษัิทยงัชะลอแผนการลงทนุใหม ่ๆ ไวก่้อนอีกทั�งบรษัิทรว่มทนุ
ต่าง ๆ ในเมยีนมาก็ยงัไมพ่รอ้มจะลงทนุในตอนนี�



Chevron
สญัญาแหล่งก๊าซยานาดาระหวา่งบรษัิทเชฟรอนและรฐับาลเมยีนมา

มกํีาหนดสิ�นสดุลงในป� 2571 ซึ�งเป�นการรว่มทนุกับบรษัิทโททาลของ
ฝรั�งเศส (Total) ปตท.สผ. ของไทย และบรษัิทเมยีนมา ออยล์ แอนด ์
ก๊าซ เอนเตอรไ์พรซ ์(MOGE) โดยที�ผา่นมาเชฟรอนไดจ้า่ยเงินให ้
MOGE ไปแล้วเป�นจาํนวนเงิน 560 ล้านเหรยีญดอลลารส์หรฐั 
ในชว่งระหวา่งป� 2557-2561

Woodside Petroleum
       บรษัิท วูด้ไซด์ ป�โตรเลียมของออสเตรเลียค่อนขา้งมคีวามกังวลเกี�ยว
กับความรุนแรงของการประท้วงต่อต้านรฐัประหารในพมา่ อยา่งไรก็ตามทาง
บรษัิทได้ยนืยนัถึงแผนการขุดเจาะนํ�ามนัจาํนวน 3 บอ่ในเมยีนมาป�นี�ยงัคง
เป�นไปตามกําหนดการเดมิแมว้า่จะเกิดการรฐัประหารโดยกองทัพ บรษัิทยงั
คงมุง่มั�นในการพฒันาแหล่งก๊าซนํ�าลึกพเิศษแหง่แรกของประเทศเมยีนมา
ต่อไป (A-6) และปฏิเสธที�จะแสดงความคิดเหน็ถึงมาตรการของบรษัิทหากมี
การควํ�าบาตรจากสหรฐัอเมรกิาหรอืสหประชาชาติ
          ทั�งนี� มคีวามกังวลวา่รฐัประหารครั�งนี�อาจทําใหส้ญัญาต่าง ๆ ดา้นการค้า

และการลงทนุ ที�ลงนามไปแล้วในสมยัรฐับาลนางอองซาน ซูจ ีเกิดการ
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขหรอืยกเลิกสญัญาสมัปทานไดใ้นบางโครงการ แต่ในป�จจุบนั
สถานการณ์ยงัไมช่ดัเจนนกัที�จะประเมนิผลกระทบต่อดา้นการเมอืง การค้า และ
การลงทนุ อยา่งไรก็ตาม มาตรการตอบโต้ที�เขม้งวดใด ๆ จากประชาคมโลกตะวนั
ตกอาจผลักดันใหเ้มยีนมาต้องหนัไปพึ�งพาจนีมากยิ�งขึ�นเนื�องจากเมยีนมาเป�น
เป�าหมายสาํคัญสาํหรบัจนีในนโยบาย Belt and Road Initiative 



        จากสถานการณร์ฐัประหารและความไมส่งบในเมยีนมาที�มผีูเ้สยีชวีติกวา่
250 รายจากการประท้วง ซึ�งสถานการณนี์�ไดส้ง่ผลใหเ้กิดการประณามจากนานา
ประเทศ ทั�งจากสหประชาชาติ สหรฐัอเมรกิา และเบลเยยีม 

“Electricite de France

(EDF) ได้ตัดสนิใจชะลอการ
ดําเนนิโครงการเขื�อนไฟฟ�า
พลังนํ�าในเมยีนมา”

Electricite de France (EDF) ไดตั้ดสนิใจชะลอการดําเนินโครงการเขื�อนไฟฟ�าพลังนํ�า
ในเมยีนมา (The Shweli-3) ขนาด 671 เมกะวตัต์ มูลค่ากวา่ 1.5 พนัล้านดอลลาร ์เพื�อ
ตอบโต้การรฐัประหารของกองทัพเมื�อเดอืนที�แล้ว ซึ�งโครงการนี�อยูใ่นระหวา่งการ
วางแผนขั�นต้นโดยมรีฐับาลฝรั�งเศสเป�นผูด้าํเนินการรว่มกับบรษัิทมารูเบนขิองญี�ปุ�น

        ทั�งนี� การตัดสนิใจในครั�งนี�ไดร้บัการสนับสนุนจาก NGO เป�นอยา่งดี เนื�องจาก
เหตผุลทางด้านมนุษยธรรมและการต่อต้านความรนุแรง อีกทั�ง NGO ยงัไดก้ดดนับรษัิท
ยกัษ์ใหญ่ของฝรั�งเศส เชน่ Total เพื�อใหย้กเลิกโครงการลงทนุดา้นพลังงานในเมยีนมา
แต่ในขณะเดียวกัน ทาง Total ไดแ้สดงความคาดหวงัวา่สถานการณใ์นเมยีนมาจะสงบ
ลงในไมช่า้นี�

March, 23,2021
International Affairs Division

source : https://www.bangkokpost.com



เยอรมนีและแคนาดา
รว่มทําขอ้ตกลง
สาํรวจเพื�อการพฒันา 

เมื�อวนัอังคารที� 16 มนีาคม 2564 ที�
ผา่นมา เยอรมนีและแคนาดารว่มทําขอ้
ตกลงสาํรวจเพื�อการพฒันาไฮโดรเจน
สเีขยีว (Green Hydrogen) จาก
พลังนํ�าของแคนาดาเพื�อสง่ออกไปยงั
เยอรมนี ซึ�งเยอรมนีต้องการใช้
ไฮโดรเจนเป�นทางเลือกใหมแ่ทนเชื�อ
เพลิงฟอสซลิสาํหรบัการใชใ้นภาค
อุตสาหกรรมและภาคพลังงานใน
ปรมิาณมากเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมาย

สภาพภมูอิากาศ แต่เยอรมนยีงัขาดแคลน
ทรพัยากรที�จาํเป�นในการผลิตพลังงานสี
เขยีวสาํหรบัใชใ้นกระบวนการ
Electrolysis

นาย Seamus O’Regan รฐัมนตรวีา่
การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติของ
แคนาดากล่าววา่ แคนาดาไดร้บัประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติและการลดการ
ปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์ในขณะที�นาย Peter

Altmaier รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
เศรษฐกิจของเยอรมน ีกล่าววา่ ทั�งสอง
ประเทศมคีวามทะเยอทะยานที�จะบรรลกุาร
ปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนย ์ภายในป�
2050 ทั�งนี� ผูช้ว่ยรฐัมนตรจีากทั�งสอง
ประเทศจะพบกันในเดอืนพฤษภาคมนี�เป�น
ครั�งแรก เพื�อกําหนดตารางการทํางาน
สาํหรบัการพฒันาขอ้ตกลงดงักล่าว

ทั�งนี� เมื�อเดือนกรกฎาคม 2563 ที�ผา่น
มา คณะกรรมาธกิารยุโรปยงัได้ประกาศ
วสิยัทัศนเ์พื�อการสง่เสรมิ Green

Hydrogen จนถึงป� 2050 ซึ�งคาดวา่จะ
สามารถดึงดดูเงินลงทนุได้มากถึง 470

พนัล้านยูโร นอกจากนี� เยอรมนียงัได้ทํา
ขอ้ตกลงรว่มกับซาอุดีอาระเบยีเมื�อ
สปัดาห์ที�ผ่านมาเพื�อรว่มมอืกันอยา่ง
ใกล้ชดิในการรว่มกันพฒันา Green

Hydrogen อีกด้วย

Green Hydrogen
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อังกฤษมีแผนที�จะลงทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีไฮโดรเจนเพื�อให้บริการใน
รถบัสโดยสาร

   เมื� อวันที�  15 มีนาคม  2564 ที�ผ่านมา  รัฐบาล
อังกฤษได้ประกาศแผนปรับปรุงและพัฒนา
รถบัสโดยสารในประเทศโดยการใช้
เทคโนโลยีไฮโดรเจนซึ�งใช้เ งินลงทุนกว่า  3

พันล้านปอนด์  เพื� อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผู้ ใช้บริการ  โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี�ยน
ผ่านของประเทศและภูมิภาคให้ก้าวเข้าสู่ ยุค
ของรถบัสโดยสารที� ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  หรือ  “Emission-free Buses” 

   ทั�งนี�  รัฐบาลอังกฤษมีแผนที�จะจัดหารถบัส
โดยสารพลังงานไฟฟ�าหรือไฮโดรเจนจาํนวน
4,000 คันและยุติการจัดซื� อรถบัสโดยสารที�
ใช้เชื� อเพลิงดีเซล  และเพิ�มเส้นทางเดินรถ
ของรถบัสโดยสารชนิดใหม่ระยะทางหลาย
ร้อยไมล์

 รวมถึงการบริหารจัดการการเดินรถให้มีความ
ทันสมัย  อาทิ  การชาํระค่าโดยสารแบบไร้
การสัมผัส  การใช้ Application ในการจองตั�ว
โดยสาร  การติดตามข้อมูลเส้นทางและการให้
บริการได้อย่างสะดวกสบาย  อีกทั�งยังสร้าง
ความภูมิใจและจิตสาํนึกที�ดี ให้ผู้ ใช้บริการที�จะได้
มีโอกาสรักษาสภาพแวดล้อมโดยการใช้บริการ
การเดินทางที�สะอาด  ราคาถูก  และบริการที�ดี
     อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์จาก
บางภาคส่วนว่า  การให้บริการโดยใช้ Application

เป�นหลักอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการจ้างงาน
ในธุรกิจ  เช่น  คนขับรถ  หรือผู้ ใช้บริการที� ไม่
สามารถเข้าถึงสื� อดิจิทัล  รวมถึงอาจต้องจ่ายค่า
บริการในราคาที�สูงขึ�น
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H Y D R O G E N
“ไฮโดรเจน
เป�นทางออกเดียวใน
การลดการปล่อย
คาร์บอนใน
อุตสาหกรรม
บางประเภท”

 

  นาย Markus Krebber, CEO บรษัิท
RWE ซึ�งเป�นบรษัิทที�ดาํเนนิธุรกิจเกี�ยวกับ
การผลิต การสง่ และการจาํหนา่ยไฟฟ�าและ
ก๊าซของเยอรมน ีไดอ้อกมากล่าวถึงความ
สาํคัญของการใชไ้ฮโดรเจนเพื�อลดการการ
ปล่อยมลพษิในภาคอุตสาหกรรมวา่
ไฮโดรเจนถือเป�นแนวทางเดยีวที�ชว่ยในการ
ลดการปล่อยคารบ์อนในสว่นของการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการบนิ
การเดนิเรอื รวมไปถึงภาคขนสง่

    โดย IEA ได้ใหคํ้าจาํกัดความที�นา่สนใจวา่ ไฮโดรเจนคือพลังงานอเนกประสงค์
(versatile energy carrier) ซึ�งไฮโดรเจนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้ในหลายภาคสว่น
เชน่ ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนสง่ โดยกระบวนการผลิตไฮโดเจนสามารถทําได้หลายวธิี
และหนึ�งในวธิทีี�น่าสนใจคือ การใชก้ระบวนการแยกนํ�าด้วยไฟฟ�า (Electrolysis) เพื�อแยก
โมเลกลุนํ�าออกเป�นออกซเิจนและไฮโดรเจน โดยไมกี่�ป�ที�ผา่นมา โรงงานอุตสาหกรรมหลายที�
ได้ประกาศวา่จะนําไฮโดรเจนสเีขยีว (Green Hydrogen) เขา้มาใชใ้นการดําเนินการของ
โรงงานด้วย

   นอกจากนี� ประเทศในกลุ่ม EU ยงัไดว้างแผนที�จะมกํีาลังการผลิตติดตั�งโรงไฟฟ�าขนาด
40 GW ที�ผลิตจากพลังงานไฮโดรเจนที�ผา่นกระบวนการ Electrolysis ภายในป� 2030
อีกด้วย โดยนาย Markus Krebber ไดก้ล่าววา่ ในเบื�องต้นได้รว่มกันกับรฐับาลเพื�อหารอื
ถึงแนวทางการกําหนดกฎระเบยีบต่าง ๆ เพื�อพฒันาเศรษฐกิจไฮโดรเจน ทั�งนี�ภายในสิ�นป�
หน้า บรษัิท RWE จะเพิ�มกําลังการผลิตจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยเ์ป�น 13

GW จากป�จจุบนัอยูที่� 9 GW อีกทั�งป�จจุบนับรษัิทมสีว่นรว่มในโครงการไฮโดรเจนอยูแ่ล้ว
จาํนวน 30 โครงการอีกดว้ย
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       เมื�อวนัพุธที� 24 มนีาคม 2564 สงิคโปรไ์ดเ้ริ�มใชว้ธิกีารเติมเชื�อเพลิง
LNG ใหกั้บเรอื บรรทกุสนิค้าจากเรอืบรรทกุ LNG กลางทะเลเป�นครั�งแรก
ในทวปีเอเชยี (LNG Bunkering) ซึ�งถือเป�นการสรา้งมติิใหมข่องการใชเ้ชื�อ
เพลิงสะอาดในธุรกิจการขนสง่ สนิค้าทางทะเล ซึ�งสงิคโปรถื์อเป�นผูน้ าของ
โลกประเทศหนึ�งในด้านการจดัหาเชื�อเพลิง ส าหรบัใชข้นสง่ทางเรอืและรวม
ถึงการขนสง่น้ ามนัเชื�อเพลิงบนเรอืและแจกจา่ยไปตาม ถังบงัเกอรที์�มอียู่

“สิงคโปรเ์ป�นประเทศแรกในเอเชียที�เริ�มใช้ 
วิธีการเติมเชื�อเพลิง         ในเรอืขนส่งสินค้า
แบบ                    ”

LNG
Ship-to Ship

     รฐับาลสงิคโปรไ์ด้กล่าวถึงการใหค้วามส าคัญกับยุทธศาสตรก์ารลด
การปล่อยคารบ์อน ของประเทศ โดยสงิคโปรม์องวา่ LNG ยงัเป�นเชื�อเพลิง
ที�จ าเป�นส าหรบัชว่งของการ เปลี�ยนผา่นไปสูพ่ลังงานสะอาด โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการขนสง่ทางเรอื ทั�งนี� การด าเนนิการเติมเชื�อเพลิง LNG
ทางเรอืในครั�งนี�เป�นความรว่มมอืกันระหวา่งบรษัิท ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ทางเรอื
หลายหน่วยงาน ได้แก่ บรษัิท CMA CGM, FueLNG รว่มกับ Keppel
Offshore Marine Ltd. ,Shell Eastern Petroleum Pte Ltd. และ 
the MPA.

    ทั�งนี� การเติมเชื�อเพลิง LNG ทางเรอืสามารถท าไดทั้�งในชว่งที�มสีนิค้า
บรรทกุเต็มล าเรอื หรอืในชว่งขนถ่ายสนิค้า ซึ�งจะชว่ยลดระยะเวลาในการใช้
พื�นที�ท่าเรอืลงได้ นอกจากนี� สงิคโปรย์งัมเีป�าหมายที�จะเพิ�มศักยภาพของ
LNG Bunkering ของประเทศใหไ้ด้ 1 ล้านตัน ภายในป� 2021 นี� และยงัมี
แผนที�จะขยายโครงสรา้งพื�นฐานส าหรบัรองรบัการจดัเก็บ LNG และ
กระบวนการออกใบอนุญาตส าหรบัการท าธุรกิจ LNG Bunkering อีกดว้ย
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“ เ กิ ด เ ห ตุ ไ ฟ ไ ห ม้ โ ร ง ก ลั� น
นํ�า มั น ข อ ง บ ริ ษั ท
P E R T A M I N A  

ใ น ป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย ”
    เมื�อวนัที� 29 มนีาคม 2564 เกิดเหตเุพลิงไหมโ้รงกลั�นนํ�ามนั BALONGAN
 ของบรษัิท PERTAMINA ของรฐับาลอินโดนเีซยี โดยเพลิงไดล้กุไหมตั้�งแต่
ชว่งเที�ยงคืนที�ผา่นมา และเกิดระเบดิรุนแรง จนทําใหม้กีลุ่มควนัหนาทึบลอย
ปกคลมุเหนือโรงกลั�นนํ�ามนัดังกล่าว โดยในเบื�องต้น มรีายงานผูไ้ดร้บับาด
เจบ็จากการถกูไฟคลอกอยา่งน้อย 5 ราย และมกีารอพยพประชาชนประมาณ 
950 รายที�อยูใ่กล้เคียงออกจากพื�นที�เพื�อความปลอดภัย ทั�งนี� โฆษกของ
บรษัิท PERTAMINA กล่าววา่ ยงัไมท่ราบสาเหตทีุ�ทําใหเ้กิด เพลิงไหม ้แต่
ขณะเกิดเหตไุด้มฝีนตกหนักและเกิดฟ�าผา่ โดยขณะนี�ไดม้กีารสั�งป�ดโรงกลั�น
นํ�ามนัดังกล่าว และอยูร่ะหวา่งการควบคมุการไหลของนํ�ามนัเพื�อควบคมุไมใ่ห้
ไฟลกุลามไปยงั จุดอื�น ๆ อีกด้วย สาํหรบัโรงกลั�นนํ�ามนั PERTAMINA เป�น
บรษัิทป�โตรเลียมรายใหญ่ของรฐับาลอินโดนีเซยี ตั�งอยูใ่นจงัหวดัชวาตะวนัตก
หา่งจากกรุงจาการต์าไปทางตะวนัออกประมาณ 200 กิโลเมตร โดยมปีรมิาณ
การกลั�นนํ�ามนัได้ 125,000 บารเ์รลต่อวนั
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“การพฒันาด้านยานยนต์
ไฟฟ�าของบรษัิท
VOLKSWAGEN”

 นาย  Herbert  Diess,  CEO ของบริษัท  Volkswagen ได้
เป�ดเผยแผนการดําเนินงานว่า  จะเป�ดโรงงานผลิตแบตเตอรี�
หรือ  “Gigafactor ies”  ในยุโรป  ภายในป�  2030 และมีแผน
จะจาํหน่ายยานยนต์ไฟฟ�า  (EV) ให้ได้มากกว่า  2 ล้านคัน
ภายในป�  2025 โดยจะ  มีการจ้างผู้ เชี�ยวชาญด้านการเขียน
โปรแกรม  (coding experts)  กว่า  6,500 คน  ในอีก  5  ป�
ข้ างหน้า  และจะเป�ดตัวระบบปฏิบั ติการของตัวเองและมุ่งที�จะ
เป�นบริษัทซอฟต์แวร์ ที� ใหญ่เป�นอันดับสองของยุโรปรองจาก
SAP ทั�ง นี�  การประกาศดังกล่าว  ค่อนข้างได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนเป�นจาํนวนมาก  โดยเมื� อสัปดาห์ที�ผ่ านมา  
หุ้นหลักของ  Volkswagen ในแฟรงค์เฟ�ร์ตเพิ�มขึ� น เ กือบ
20% ทํา ให้ในป�  2021 เพิ�มขึ� น เป�น  45% ความมุ่งมั�น
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของ  Volkswagen มีความสาํคัญ
มากยิ�งขึ� น  โด  กํา ลังผลักดันอย่างหนักในการเพิ�มขีดความ
สามารถทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ� ง ไ ด้มีการ  เป�ดเผยในเดือนนี� ว่ า
จะมีการติดตั�งระบบการอัพเดตไร้สายในรถยนต์เป�นครั�งแรก
โดยระบบดังกล่าวจะอยู่ ในรถยนต์ของ  Volkswagen รุ ่น
ID.3 ที� จะ เป�ดตัวในฤดูร้อนนี�  ทั�งนี�  จะเห็นได้ว่ า
Volkswagen General  Motors และ  Ford เป�นตัวอย่างที�
ดีของการ  คิดค้นวิธีการใหม่  ๆ  ในการทําธุรกิจ  เมื� อ ต้อง
เผชิญหน้ากับการเปลี�ยนแปลงครั�ง ใหญ่ ที�  เ กิดจากวิกฤติ
สภาพภูมิอากาศ  
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“เรอืบรรทกุนํ�ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติต้องเปลี�ยน เสน้ทาง
เพื�อหลีกเลี�ยงคลองสเุอซ” 

    จากข้อมูลของ Marine Traffic ได้รายงานว่า จากเหตุการณ์เรือ Ever

Given เรือ ขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ประสบเหตุเกยตื�นจนกีดขวางเส้นทาง
สัญจรในคลองสุเอซนั�น ท าให้เรือบรรทุกน้ ามันและก๊าซธรรมชาตินับสิบลํา
ที�ติดอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น เรือ The Maran Gas Andros

ของบริษัท Cheniere ึ�งบรรทุกก๊าซธรมชาติ เหลว (LNG) กว่า 170,000

ลูกบาศก์เมตร และเรือ The Pan Americas ของบริษัท Shell ซึ�งบรรทุก
ก๊าซธรมชาติเหลว (LNG) กว่า 174,000 ลูกบาศก์เมตร ต้องตัดสินใจ
เปลี�ยนเส้นทางเดินเรือไปทางแหลมกู๊ดโฮปเพื� อหลีกเลี�ยงเส้นทางดังกล่าว
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    นอกจากนั�น ยังพบว่า มีเรืออีก 97 ลําที�ติดอยู่ที�ส่วนบนขอคลอง
และอีก 23 ลํา รออยู่ตรงกลาง ขณะที�อีก 108 ลําอยู่ทางตอนล่าง
ของคลองสุเอซ ทั�งนี� การหยุดชะงักดังกล่าวกําลัง เริ�มที�จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
     และเมื� อวันที� 29 มีนาคม 2564 เรือ Ever Given กลับมาลอยได้
อีกครั�งแล้ว หลังจากทีมเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการภารกิจกู้เรือครั�งนี�ได้
สาํเร็จโดยใช้เวลาเกือบ 1 สัปดาห์ หลังจากเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์
ดังกล่าวประสบเหตุเกยตื�นจนกีดขวางเส้นทางสัญจรใน คลองสุเอซ
ซึ�งเป�นหนึ�งในเส้นทางการค้าที�สาํคัญที�สุดในโลก ซึ�งความสาํเร็จใน
ครั�งนี� เกิดขึ�นหลังทีมปฏิบัติติการขุดลอกคลองได้ขุดทรายออกมา
แล้ว 2.7 หมื�นลูกบาศก์เมตร จากการขุดสองฝ�� งของคลองสุเอซ
เข้าไปเป�นระยะทางลึก 

    อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เรือ Ever Given จะกลับมาลอยได้อีกครั�ง
แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัด ว่าคลองสุเอซจะสามารถเป�ดเส้นทางให้
สัญจรได้อีกครั�งเมื� อใด หรือจะต้องใช้เวลานาน เท่าใดในการจัดการ
ลําเลียงเรือจาํนวนกว่า 450 ลํา ที�ยังคงรอสัญจรหรืออยู่ระหว่าง
การเดินทางมายังคลองสุเอซในขณะนี� 

source : https://www.cnbc.com


