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 สวีเดนพบรอยรั�วใหม่ในท่อส่งก๊าซ
Nord Stream 1 และ 2

เมื�อวนัที� 30 กันยายน 2565 สวเีดนพบ
รอยรั�วใหมใ่นท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล
ขนาดใหญ่ Nord Stream ซึ�งส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติจากรสัเซยีไปยงัสหภาพยุโรป
หลังจากที�ทางการเดนมารก์และสวเีดน
ได้รายงานการรั�วไหลของก๊าซในท่อส่ง
Nord Stream 1 และ 2 ไปเมื�อ 2-3 วนัก่อน
หน้า โดยผู้เชี�ยวชาญด้านแผ่นดินไหว
รายงานวา่มกีารระเบิดใต้นํ�าก่อนที�จะเกิด
การรั�วไหล และกองบัญชาการป�องกัน
ประเทศเดนมารก์ได้เผยแพรภ่าพรอยรั�ว
ที�แสดงฟองอากาศ ขนาดใหญ่ที�สุดที�มี
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 กิโลเมตรที�พื�นผิว
ทะเลบอลติก โดยทาง EU ได้กล่าวโทษ 
วา่เหตกุารณ์นี� เกิดจากการที�รสัเซยีใช้
ท่อส่งก๊าซเพื�อเป�นอาวุธในการทําลาย
ชาติตะวนัตก แต่ฝ�ายรสัเซยีก็ออกมา
ตอบโต้วา่ไมไ่ด้กระทําการดังกล่าว และ
การทําลายท่อก๊าซของตนเองเป�น
การกระทําที�ไมส่มเหตสุมผล ทั�งนี� ก๊าซ
มเีทนซึ�งเป�นก๊าซในท่อส่ง Nord Stream 
มผีลต่อภาวะโลกรอ้นและสภาพอากาศ
อยา่งมาก และแมว้า่ยงัไมม่รีายงาน
แน่ชดัถึงปรมิาณก๊าซที�รั �วไหลออกมา 
แต่นักวทิยาศาสตรช์าวอเมรกัิน
ประมาณการวา่ ผลกระทบต่อสภาพ
อากาศจากเหตกุารณ์ครั�งนี� อาจเทียบ
เท่ากับการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์
ทั�วโลกเป�นระยะเวลาประมาณ 2.5 ชั�วโมง
และเจา้หน้าที�ด้านพลังงานของเดนมารก์
ยงัระบุวา่อาจเทียบเท่ากับประมาณ 1 ใน 3
ของการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ 
ประจาํป�ของเดนมารก์เลยทีเดียว
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         สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้บรรลุข้อตกลงความมั�นคงด้านพลังงานร่วมกับเยอรมนีในวันอาทิตย์ที�ผ่านมา  
(25 กันยายน) โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะจัดส่ง  LNG  และนํ�ามันดีเซลให้กับเยอรมนี  
ทั�งนี�  เยอรมนียังคงพยายามเร่งหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่เพื� อทดแทน  การนํ�าเข้าพลังงานจากทางรัสเซีย  
จากถ้อยแถลงของสุลต่าน  อาห์เหม็ด  อัลญาบิร  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กล่าวว่า
ข้อตกลงดังกล่าวถือเป�น  “Landmark  Agreement” หรือ  “ข้อตกลงครั�งสาํคัญ” ที�จะช่วย  “ส่งเสริมความเป�น
พันธมิตรด้านพลังงานที�กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเยอรมนี   ในขณะเดียวกัน
ชีคโมฮัมเหม็ด  บิน  ซายิด  อัลนาห์ยาน  ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ทวิตข้อความว่า  การพบปะกับ
นายโอลาฟ  โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนั�น  ทั�งคู่ได้หารือเกี�ยวกับโอกาสความร่วมมืออื� น  ๆ  เพิ�มเติมที�ทั�งสอง
ประเทศอาจจะได้ดาํเนินนโยบายร่วมกันในอนาคต  เช่น  นโยบายความมั�นคงทางด้านพลังงาน, นโยบาย
เพื� อการลดการปล่อยมลพิษ  ตลอดจนนโยบายที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศโลก  
ทั�งนี�  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องส่งออกก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมนีภายในช่วงปลายป�  2565 นอกจากนี�  
บริษัทนํ�ามันของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เผยว่า  บริษัทได้จัดส่งนํ�ามันดีเซลให้เยอรมนีแล้ว  และจะจัดส่ง
นํ�ามันดีเซลให้กับเยอรมนีมากถึง  250,000 ตันต่อเดือนภายในป�  2566

U A E  a n d  G e r m a n y
s i g n  m a j o r  e n e r g y
d e a l  t o  s u p p l y  g a s
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ยุโรปสอบเครียดปม ‘ท่อส่งก๊าซรั�ว ’
เชื� อว่าไม่ได้ เกิดขึ�นด้วย
เหตุธรรมชาติหรืออุปกรณ์เสียหาย 
มาแตอุช  มอราวีแยตสกี  นายกรัฐมนตรีโปแลนด์  แสดงความเห็นระหว่างร่วมพิธีเป�ดท่อส่งใหม่
ระหว่างนอร์เวย์กับโปแลนด์  ว่าเหตุ Nord  Stream  1  และ  2 รั�วไหลเป�นการก่อวินาศกรรมที�
เกี�ยวข้องกับการยกระดับสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครน  ส่วนนายกรัฐมนตรีสวีเดนกล่าวว่า  
มีการตรวจพบการระเบิดสองครั�งที�เกี�ยวข้องกับการรั�วไหลและได้ติดต่อกับพันธมิตร  
เช่น  องค์การ  NATO  เดนมาร์กและเยอรมนี  เพื� อติดตามสืบสวนตรวจสอบเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
ต่อไป  เหตุท่อส่งก๊าซรั�วไหลครั�งนี�  เกิดขึ�นในช่วงเวลาที�ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับรัสเซียกําลัง
ตึงเครียดจากกรณีรัสเซียบุกโจมตียูเครน  ทําให้ยุโรปเข้าร่วมสหรัฐฯ  ใช้มาตรการ
ควํ�าบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซีย  และส่งผลให้รัสเซียตอบโต้ด้วยการตัดลดปริมาณการส่งก๊าซ
ผ่านท่อ  Nord  Stream  ให้กับยุโรป  โดยอ้างว่าเป�นป�ญหาจากความไม่พร้อมของท่อที�ต้อง
ซ่อมบาํรุง  Reuters  รายงานว่า  แม้จะไม่มีการส่งก๊าซไปยังยุโรปขณะที�พบรอยรั�ว  แต่เหตุการณ์
ดังกล่าวจะ  ทําลายความคาดหวังที�เหลืออยู่ว่า  ยุโรปจะได้รับพลังงานผ่าน  Nord  Stream  1  ก่อน
ฤดูหนาวที�กําลังจะมาถึง  ทั�งนี�  ภายหลังมีข่าวท่อส่งก๊าซรั�วไหล  ราคานํ�ามันยุโรปปรับตัว
สูงขึ�นทันที
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รัฐควีนส์แลนด์  ประเทศออสเตรเลียประกาศแผนงาน
ก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ�าจากพลังงานนํ�าแบบ
สูบกลับที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก  เพื� อเป�นมาตรการหลัก
ในการผลักดัน  เป�าหมายด้านพลังงานสะอาดเพื� อทดแทน
เชื�อเพลิงฟอสซิลของประเทศ  โดยโครงการดังกล่าวมี
ขนาด  5  กิกะวัตต์  ซึ�งใหญ่เป�น  2 เท่าของโรงไฟฟ�า
พลังงานนํ�าแบบสูบกลับเดิมที�มีอยู่ถึง  2 เท่า  โดยมี
กําหนดแล้วเสร็จในป�  2035  เจ้าหน้าที�ของรัฐควีนส์แลนด์
กล่าวว่า  โครงการดังกล่าวเป�นโครงการระดับโลกที�
ตอบสนองต่อเป�าหมายด้านการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  ซึ�งรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสาํคัญ
เป�นอย่างมาก  โดยปกติแล้วรัฐควีนส์แลนด์จะเป�นรัฐที�มี
รายได้หลักจากการทําเหมืองถ่านหินซึ�งสร้างรายได้
มากกว่า  26,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในช่วงป�  2019 – 2020
ทั�งนี�  โครงการโรงไฟฟ�าพลังงานนํ�าแบบสูบกลับมูลค่า
กว่า  3 หมื�นล้านเหรียญสหรัฐนี�  จะช่วยให้ออสเตรเลีย
สามารถบรรลุเป�าหมายการพัฒนาพลังงานสะอาดให้ได้
ร้อยละ  80 ภายในป�  2035 เทคโนโลยีพลังงานนํ�าแบบสูบ
กลับนี�  จะช่วยเป�นระบบกักเก็บไฟฟ�าสาํรองขนาดใหญ่
สาํหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที�สามารถ
ผลิตได้ในบางช่วงเวลาเท่านั�น  โดยจะปล่อยนํ�าเพื� อผลิต
ไฟฟ�าในช่วงเวลากลางคืน  เพื� อจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ�า  
ซึ�งโครงการนี�  มีความสอดคล้องกับความนิยมของ
ประชาชนชาวออสเตรเลียที�อายุตํ�ากว่า  35 ได้ออกเสียง
โหวตสนับสนุนให้รัฐบาล  ออสเตรเลียเพิ�มการลงทุนใน
โครงการพลังงานหมุนเวียนมากกว่าโครงการถ่านหิน
และก๊าซ

ออสเตรเลียประกาศสร้าง
ระบบไฟฟ�าพลังงานนํ�าแบบ
สูบกลับ (pumped hydRo
scheme) ใหญ่ที�สุดในโลก 
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Global gas markets to remain
tight next year amid supply
squeeze, energy agency says

 
            IEA กล่าวว่า ราคาก๊าซในตลาดโลกที�ตึงตัวตั�งแต่ช่วงป� 2564 จะยังคง
สถานการณ์แบบนี�ไปจนถึงป�หน้า เนื�องจากปรมิาณการส่งออกก๊าซจากรสัเซยี
ลดลง อีกทั�งมาตรการประหยัดพลังงานของยุโรปยังส่งผลใหป้รมิาณความต้องการ
ใช้ก๊าซลดลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันคาดการณ์ว่า ปรมิาณความต้องการใช้ก๊าซ
ทั�วโลกจะลดลงประมาณรอ้ยละ 0.8 ในป�นี� และอาจจะเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.4 ในป�หน้า 
            ทั�งนี� ปรมิาณการใช้ก๊าซในยุโรปลดลงมากที�สุดเป�นประวัติการณ์เนื�องจาก
การลดการใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมลงรอ้ยละ 15 จากการชะลอการผลิต ในขณะที�
ปรมิาณส่งออกก๊าซจากรสัเซยีสู่ยุโรปมีปรมิาณลดลงอย่างมีนัยสาํคัญ โดยเมื�อต้น
เดือน ก.ย. 65 ได้เกิดเหตุท่อส่ง Nord Stream 1 รั�ว และคาดการณ์ว่าบรษัิท Naftogaz
หนึ�งในบรษัิทด้านพลังงานของยูเครนที�มีเส้นทางการส่งออกก๊าซไปยุโรปนั�นอาจจะ
ถูกป�ดลงเช่นกัน ซึ�งจะส่งผลซํ�าเติมวิกฤตพลังงานในยุโรปด้วย
             อย่างไรก็ตาม ยุโรปมีความพยายามจะนาํเข้า LNG เพิ�มมากขึ�นเพื�อทดแทน
การนําเข้าก๊าซจากรสัเซยี โดย IEA ได้คาดการณ์ว่าปรมิาณการนาํเข้า LNG ของยุโรป
จะเพิ�มมากขึ�น 60,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (bcm) ภายในป�นี� หรอืเพิ�มมากขึ�นกว่า
สองเท่าของปรมิาณการส่งออก LNG ของทั�วโลก อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการนาํเข้า
LNG ที�เพิ�มมากขึ�นในฝ�� งยุโรปอาจจะส่งผลใหก้ารนาํเข้า LNG ของฝ�� งเอเชียอยู่ในระดับ
ที�ตํ�ากว่าป�ก่อนหน้า เนื�องจากราคาก๊าซเพิ�มสูงขึ�น
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ฟ�ลิปป�นส์ดีลซื�อเชื�อเพลิง-ปุ�ย
จากรสัเซีย

ประธานาธิบดีฟ�ลิปป�นส์ นายเฟอรด์ินานด์
มารก์อส เผยว่า ฟ�ลิปป�นส์อาจต้องสาน
สัมพันธ์กับรสัเซยีเพิ�มขึ�นในช่วงวิกฤติ
พลังงานโลก โดยอาจมีการเจรจาซื�อ
เชื�อเพลิง-ปุ�ยจากรสัเซยี เพื�อเติมเต็ม
ความต้องการด้านเชื�อเพลิง ท่ามกลาง
ราคาพลังงานโลกที�เพิ�มสูงขึ�น จากแรง
กดดันของพันธมิตรตะวันตกที�ต้องการ
ใหป้ระเทศต่าง ๆ ไม่คบค้าสมาคมกับ
รสัเซยี มารก์อส ที�ควบตําแหน่งรฐัมนตรี
กระทรวงเกษตร กล่าวที�กรุงมะนิลาว่า
ฟ�ลิปป�นส์อาจต้องเป�นลูกค้ารสัเซยีสาํหรบั
การจัดซื�อปุ�ย เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ
โดยฟ�ลิปป�นส์กําลังเผชิญกับป�ญหาราคา
พลังงานและภาวะเงินเฟ�อที�พุ่งสูงขึ�นจาก
การที�รสัเซยีบุกยูเครน ทั�งนี� ฟ�ลิปป�นส์
ซึ�งเป�นพันธมิตรของสหรฐั ไม่ได้กําหนด
มาตรการควํ�าบาตรใด ๆ ต่อรสัเซยี

มารก์อสต้องการใหฟ้�ลิปป�นส์มีบทบาทสาํคัญ
ในการส่งเสรมิสันติภาพในภูมิภาค ท่ามกลาง
ความท้าทายจากความตึงเครยีดจาก
เกาหลีเหนือ และจีน-ไต้หวัน โดยกล่าวว่า 
“เราหวังว่าจะเป�นส่วนหนึ�งของการเป�นผู้นาํ
ในความพยายามเพื�อสันติภาพ” โดยเขาจะ
เสนอแนวทางใหม่ในการแก้วิกฤติเมียนมา
ในการประชุมสุดยอดผู้นาํอาเซยีน ที�จะจัดขึ�น
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ�งเป�นประเด็นที�
เกี�ยวข้องกับรฐับาลทหารโดยตรง ซึ�งรฐับาล
เผด็จการทหารของเมียนมาถูกหา้มไม่ให้
เข้ารว่มการประชุมสุดยอด ผู้นําระดับภูมิภาค
ดังกล่าว เนื�องจากความล้มเหลวในการดาํเนิน
การตามแผนสันติภาพที�ตกลงกับอาเซยีนไว้
เมื�อเดือนเมษายนป�ที�แล้ว 
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   เมื�อวันที� 6 ตุลาคม 2565 ราคานํ�ามันเพิ�มสูงขึ�นรอ้ยละ 1 หลังจากที�ราคาทรงตัวมา
เป�นระยะเวลากว่า 3 สัปดาห์ เนื�องจากกลุ่มโอเปกพลัสได้มีมติเห็นชอบรว่มกันให้ลดกําลัง
การผลิตนํ�ามันลง 2 ล้านลิตรต่อวัน ซึ�งเป�นปรมิาณการลดกําลังการผลิตที�มากที�สุดนับ
ตั�งแต่ป� 2020 ที�ผ่านมา โดยราคานํ�ามันดิบทั�งในตลาด Brent Crude, WTI ต่างก็
ปรบัตัวเพิ�มขึ�นทันที 
   ข้อตกลงดังกล่าวของกลุ่มโอเปกพลัสซึ�งมีประเทศรสัเซียรวมอยู่ด้วย เกิดขึ�นเนื�องจาก
การที�สหภาพยุโรปได้ประกาศ ควํ�าบาตรการขนส่งนํ�ามันรสัเซีย ซึ�งส่งผลให้ตลาดนํ�ามันมี
ความตึงตัวมากยิ�งขึ�นกว่าเดิม ทั�งยังส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของเงินเฟ�อทั�วโลกอีกด้วย 
ทั�งนี� ผู้บรหิาร Rystad Energy เป�นบรษัิทวิจัยพลังงาน ประเทศนอรเ์วย์ให้ทรรศนะว่า 
หากโอเปกพลัสประกาศมตินี�ออกมาจะส่งผลต่อราคานํ�ามันในตลาดโลกอย่างมีนัยสาํคัญ
และอาจจะทําให้ราคานํ�ามันในช่วงเดือนธันวาคมป�นี�พุ่งสูงขึ�นจาก 89 เหรยีญสหรฐัต่อ
บารเ์รล ไปถึงกว่า 100 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล
    รฐัมนตรพีลังงานซาอุดิอาระเบียกล่าวว่า ปรมิาณการลดกําลังการผลิตที�เกิดขึ�นจรงิจะ
เท่ากับ ประมาณ 1-1.1 ล้านบารเ์รลต่อวัน ซึ�งมีสัดส่วนของนํ�ามันซาอุฯ อยู่ด้วยประมาณ 
5 แสนบารเ์รลต่อวัน ทั�งนี� กลุ่มโอเปกพลัสยังอยู่ในสถานะที�ไม่สามารถผลิตนํ�ามันดิบได้
ตามโควตาที�กําหนดไว้ เนื�องจากติดขัดกับมาตรการควํ�าบาตรของชาติตะวันตก สาํหรบั
ปฎิกิรยิาของประเทศสหรฐัอเมรกิา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแสดงความผิดหวังเป�นอย่าง
มากต่อข้อตกลงของโอเปกพลัสดังกล่าว โดยกล่าวว่าสหรฐัฯ พยายามหาแนวทาง
ในการควบคุมราคานํ�ามันไม่ให้สูงขึ�นไปกว่านี� และอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่างๆ 
ที�เหมาะสม โดยก่อนหน้านี�สหรฐัฯ มีความพยายามที�จะระบายนํ�ามันสาํรองเชิงยุทธศาสตร์
เพิ�มเติมออกมา รวมถึงหารอืกับสภาคองเกรสเพื�อหาทางลดบทบาทและการควบคุมราคา
นํ�ามันโลกของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร 

ราคานํ�ามันพุ่งสูงขึ�นร้อยละ  1 จากการประกาศเป�าหมาย
การลดกําลังการผลิตนํ�ามันของกลุ่มโอเปกพลัส  
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US lawmakers want to punish
Saudi Arabia and UAE

        จากการที�กลุ่มประเทศผู้ผลิตนํ�ามันและพันธมิตร (OPEC+) เหน็พ้องกันเมื�อวันที� 
5 ต.ค.65 ในการปรบัลดกําลังผลิตลง 2 ล้านบารเ์รลต่อวัน ส่งผลใหส้มาชิกสภาคองเกรส
สหรฐัฯ นําเสนอรา่งกฎหมายเกี�ยวกับการถอนกําลังทหารและระบบป�องกันขีปนาวุธออก
จากซาอุดีอาระเบียและสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื�อเป�นการตอบโต้การตัดสินใจลดกําลัง
ผลิตนํ�ามันของทั�ง 2 ประเทศ ทั�งนี� ทั�งสองประเทศต่างก็พึ�งพากําลังทหารและอาวุธจาก
สหรฐัอเมรกิาเพื�อปกป�องแหล่งทรพัยากรพลังงานในประเทศของตนมาเป�นระยะเวลา
ยาวนาน 
        สมาชิกพรรคเดโมแครตจาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ Sean Casten, Tom Malinowski,
and Susan Wild ระบุในถ้อยแถลงรว่มที�เผยแพรเ่มื�อช่วงปลายสัปดาหที์�แล้วว่า "การลด
กําลังผลิตลงอย่างมากของซาอุดีอาระเบียและ UAE คือพฤติกรรมที�เป�นปรป�กษ์กับ
สหรฐัฯ และเป�นการส่งสัญญาณที�ชัดเจนว่าพวกเขาเลือกข้างรสัเซยีในสงครามของรสัเซยี
กับยูเครน"
       สมาชิกพรรคเดโมแครตยังได้ออกมาโต้แย้งการประทําของ OPEC+ ว่า การลด
กําลังการผลิตและการเพิ�มสูงขึ�นของราคานํ�ามันโลก เป�นความตั�งใจที�จะเพิ�มรายได้จาก
การส่งออกนํ�ามันใหกั้บรสัเซยี โดยหากซาอุดีอาระเบียและ UAE ต้องการธาํรงไว้ซึ�ง
ความสัมพันธ์อันดีกับวอชิงตันก็มีจาํเป�นอย่างยิ�งที�จะต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั�นตั�งใจ
ในการทํางานรว่มกับสหรฐัฯ เพื�อตอบโต้การรุกรานของรสัเซยีในยูเครน ทําเนียบขาวระบุ
ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน รูส้ึกผิดหวังกับการตัดสินใจที�ไม่รอบคอบของกลุ่ม OPEC+
คราวนี� อย่างไรก็ตาม เจ้าชาย Abdulaziz bin Salman รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
พลังงานแหง่ซาอุดีอาระเบีย ปฏิเสธคํากล่าวหาที�ว่า ประเทศกําลังใช้ราคานํ�ามันเป�นอาวุธ
ท่ามกลางวิกฤตทางพลังงานในป�จจุบัน
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  สาํนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
วันที� 16 ต.ค. ว่าบรษัิทยูเครเนอรโ์ก ผู้ประกอบการด้านการจ่าย
กระแสไฟฟ�าของยูเครน ออกแถลงการณ์ขอความรว่มมือ
ประชาชน ใหร้ว่มกันประหยัดการใช้ไฟฟ�า ระหว่างเวลา 17.00 -
23.00 น. ตามเวลาท้องถิ�นของแต่ละวัน 

    การประกาศเกิดขึ�นหลังเสาส่งไฟฟ�าและระบบที�เกี�ยวข้อง
ซึ�งตั�งอยู่ในเขตชานกรุงเคียฟ ได้รบัความเสียหายจากการ
โจมตีของกองทัพรสัเซยี เดิมทียูเครเนอรโ์กขอความรว่มมือ
เฉพาะจากประชาชนในกรุงเคียฟเป�นหลัก ต่อมามีการขยาย
ขอบเขตการขอความรว่มมือไปยังประชาชนในเมืองเชอรน์ิฮิฟ
ซโีตเมียร ์และเชอรค์าซยี์ อีกด้วย พรอ้มทั�งเตือนว่า หากไม่ได้
รบัความรว่มมือจากประชาชน “การหาเทียนไขในเวลานี�ก็เป�น
เรื�องยากเช่นกัน"

    ขณะที�ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผู้นํายูเครน
ยืนยันว่า ระบบจ่ายกระแสไฟฟ�าส่วนใหญ่ในประเทศได้รบั
การซอ่มแซมแล้วเช่นกัน แต่ประชาชนต้องช่วยกันประหยัด
กระแสไฟฟ�าในช่วงฤดูหนาวนี� และต้องเตรยีมความพรอ้ม
รบัมือกับการถูกตัดกระแสไฟฟ�าในบางเวลาด้วย

     ด้านกระทรวงพลังงานของยูเครนออกประกาศเพิ�มเติมว่า
ขอความรว่มมือประชาชนตั�งอุณหภูมิเครื�องทําความรอ้นไม่
เกิน 18 องศาเซลเซยีส ในช่วงฤดูหนาว และไม่ใช้เครื�องใช้ไฟฟ�า
ที�ต้องการพลังงานมาก ไม่ว่าจะเป�นเครื�องซกัผ้าหรอืเตาอบใน
ช่วงเย็น ซึ�งเป�นเวลาที�มีการใช้พลังงานสูงสุด

ยู เครนขอประชาชนประหยัดพลังงาน  หลังรัสเซียถล่ม
ระบบจ่ายไฟฟ�าพังยับ
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ฝรั�งเศสเริ�มขาดแคลนเชื�อเพลิง
ท่ามกลางการผละงานประท้วง

 
       จากการเป�ดเผยของอันแยส ปานนิเยร-์รูนาแชร ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงาน
ของฝรั�งเศส เมื�อวันที� 14 ตุลาคม 2565 ระบุว่าประมาณรอ้ยละ 28.5 หรอื 1 ใน 3 ของ
สถานีบรกิารนํ�ามันในของฝรั�งเศสต้องประสบป�ญหาขาดแคลนเชื�อเพลิงอย่างน้อย 1 ชนิด 
สืบเนื�องจากเหตุการณ์การประท้วงด้วยการหยุดงานของคนงานภาคอุตสาหกรรม
พลังงานของฝรั�งเศส โดยการหยุดงานประท้วงของคนงานยังคงดําเนินต่อไปใน
โรงกลั�น 4 แหง่จากทั�งหมด 7 แหง่ในฝรั�งเศส โดยที�ทั�ง 4 แหง่นี�บรหิารงานโดยบรษัิท
โททาลเอเนอรจ์ีส์

       ในขณะที�แหล่งข่าวจากทําเนียบนายกรฐัมนตรฝีรั�งเศสมองว่า เหตุการณ์ที�ทําให้
ยานพาหนะต้องต่อแถวยาวเหยียดและคลังเชื�อเพลิงตามสถานีบรกิารก๊าซและนํ�ามันต่าง ๆ 
ลดลงอย่างมาก ไม่ได้เกิดจากป�ญหาอุปทานนํ�ามันที�ไม่เพียงพอเพียงอย่างเดียว แต่
เกิดขึ�นเพราะกับความตื�นตระหนกของประชาชนที�ตื�นตัวในการกักตุนนํ�ามันเชื�อเพลิงด้วย
แม้ว่าบรษัิทพลังงานต่าง ๆ ได้ป�อนเชื�อเพลิงแก่สถานีบรกิารเพิ�มเติมจากสถานการณ์
ปกติอย่างน้อยรอ้ยละ 20 แล้วก็ตาม

         ทั�งนี� เมื�อช่วงต้นสัปดาหที์�ผ่านมา รฐับาลฝรั�งเศสได้ออกคําสั�งใหพ้นักงานของ
โรงกลั�นนํ�ามันแหง่หนึ�งของเอ็กซอนโมบิล ในเมืองนอรม์ังดี กลับเข้าทํางาน และเมื�อ
วันศุกรที์� 14 ตุลาคม 2565 โททาลเอเนอรจ์ีส์ ยักษ์ใหญ่พลังงานของฝรั�งเศส ได้บรรลุ
ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานของฝรั�งเศส 2 แหง่คือ CFE-CGC และ CFDT ในการเพิ�ม
ค่าแรงอย่างน้อยรอ้ยละ 7 สาํหรบัป� 2023 รวมถึงใหจ้่ายโบนัสอย่างน้องเท่ากับค่าแรง 
1 เดือน 
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ราคาขายปลีกนํ�ามันของเวียดนาม
ปรบัสูงขึ�น หลังจากที�ภาครฐัได้
ปรบัราคาลดลงต่อเนื�อง 4 ครั�ง

ในช่วงที�ผ่านมา
 

      เป�นครั�งแรกที�ราคานํ�ามันในเวียดนามปรบัขึ�นหลัง
จากราคาลดลงมา 4 ครั�งในรอบกว่าหนึ�งเดือนที�ผ่านมา 
ซึ�งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงการ
คลังเวียดนามตัดสินใจที�จะยุติการอุดหนุนราคานํ�ามัน
จากกองทุนเพื�อสรา้งเสถียรภาพราคานํ�ามัน โดยลด
การอุดหนุนจาํนวน VND 200-500 ต่อลิตรสาํหรบันํ�ามัน
เบนซนิ และ VND200 ต่อลิตรสาํหรบันํ�ามันดีเซล 
     ทั�งนี� ทั�งสองกระทรวงได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้
ควบคุมตลาดป�โตรเลียมในประเทศเวียดนาม โดยได้มี
การตัดสินใจขึ�นราคาขายปลีกนํ�ามันเบนซนิมากกว่า VND
500-2,000 ต่อลิตร ในเวลา 15.00 ของวันที� 11 ตุลาคม
โดยผลของการประกาศปรบัราคานํ�ามันของเวียดนาม
ดังกล่าว ส่งผลใหร้าคานํ�ามัน E5 ค่าออกเทน 92 และ 95
ที�ใช้กันทั�วไปในเวียดนามเพิ�มขึ�น VND 560 ต่อลิตรไปเป�น
VND 21,290 ต่อลิตร และ VND 22,000 ต่อลิตรตามลําดับ
ในขณะเดียวกัน ราคาขายปลีกนํ�ามันดีเซลเพิ�มสูงขึ�น VND
1,980 ต่อลิตร ไปเป�น VND 24,180 ต่อลิตร 
     ป�จจุบัน สถานีบรกิารนํ�ามันหลายรอ้ยแหง่ในเมือง
โฮจิมินหซ์ึ�งเป�นเมืองที�มีประชากรมากที�สุดในประเทศ
และบรเิวณใกล้เคียงไม่มีนํ�ามันจาํหน่าย เนื�องจากสถานี
บรกิารนํ�ามันประสบกับภาวะขาดทุนเมื�อราคาต้นทุนนํ�ามัน
ที�ซื�อมาสูงกว่าราคาขาย ซึ�งเจ้าของสถานีปรบัราคานํ�ามัน
ที�มองว่าเป�นความผิดพลาดจากการคํานวณอัตราราคา
ขายนํ�ามันปลีกที�ไม่เหมาะสม ทั�งนี� กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรมเวียดนามได้กําหนดจัดการประชุมเรง่ด่วน
กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าป�โตรเลียมเพื�อหาแนวทางขจัด
อุปสรรคและจัดหาแหล่งนํ�ามันสาํหรบัใช้ภายในประเทศให้
เพียงพอต่อไปในอนาคต
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เกษตรกรนิวซแีลนด์ไม่พอใจ แผนเก็บภาษีวัว-แกะ 
เรอ-ป�สสาวะ สู้โลกรอ้น

         รฐับาลนิวซแีลนด์เสนอใหเ้ก็บภาษีก๊าซเรอืนกระจกจากการเรอและป�สสาวะ
ของวัว แกะและปศุสัตว์อื�น ๆ เพื�อต่อสู้กับป�ญหาการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซึ�งโครงการนี�นับเป�นครั�งแรกในโลกที�จะมีการบังคับใหเ้กษตรกรจ่ายเงินจากการปล่อย
มีเทนจากภาคเกษตร โดยภาคอุตสาหกรรมการเกษตรคิดเป�นสัดส่วนประมาณ
ครึ�งหนึ�งของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจห โดยในนิวซแีลนด์ที�มีผู้อยู่อาศัยราว 5 ล้านคน 
มีวัวประมาณ 10 ล้านตัว และแกะ 26 ล้านตัว
         นายกรฐัมนตรจีาซนิดา อารเ์ดิรน์ กล่าวว่า เงินที�ได้จากการจัดเก็บภาษีที�เสนอ
จะถูกส่งกลับเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมเพื�อเป�นเงินทุนใหกั้บการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
การวิจัย และการจ่ายเงินจูงใจสาํหรบัเกษตรกร และนิวซแีลนด์จะเป�นประเทศแรกใน
โลกที�ออกมาตรการลดการปล่อยมลพิษจากภาคการเกษตร 
         ทั�งนี� รฐับาลยังไม่ได้เป�ดเผยถึงอัตราภาษี แต่มีเกษตรกรบางกลุ่มออกเริ�มมา
ประณามแผนดังกล่าวแล้ว โดยกล่าวหาว่ามาตรการนี�อาจทําใหห้ลายคนต้องขาย
ฟารม์ทิ�ง และบางคนมองว่าแผนดังกล่าวอาจเพิ�มการปล่อยก๊าซแทน เนื�องจาก
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารย้ายไปยังประเทศอื�นที�ไม่มีมาตรการดังกล่าว 
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ชาวยูเครนต้องพบกับสถานการณ์ขาดแคลนไฟฟ�าทั�วประเทศ
เป�นครั�งแรกหลังจากสถานการณ์สงครามรสัเซีย

 

       รายงานจากกรุงเคียฟ เมื�อวันที� 17 ตุลาคมที�ผ่านมา
ประชาชนชาวยูเครนต้องพบกับสถานการณ์ไฟฟ�าดับ
ครั�งใหญ่ทั�วประเทศเป�นครั�งแรกหลังจากสถานการณ์
สู้รบกับรสัเซยี เนื�องจากภาครฐัของยูเครนต้องตัด
กระแสไฟฟ�าเพื�อใหบ้รษัิทด้านพลังงานเข้าพื�นที�
ในการซอ่มแซมอุปกรณ์ส่งไฟฟ�าที�ได้รบัความเสียหาย
อย่างรุนแรงจากการโจมตีทางอากาศต่อโครงสรา้ง
พื�นฐานที�มีความสาํคัญอย่างหนักของรสัเซยีในช่วง
สัปดาหที์�ผ่านมา ซึ�งได้ทําลายสถานีส่งไฟฟ�าไปมากกว่า
รอ้ยละ 30 ของสถานีส่งไฟฟ�าทั�งหมดของยูเครน รวมไป
ถึงสรา้งความเสียหายใหกั้บโรงไฟฟ�าถ่านหนิหลักในเมือง
Burshtyn ทางด้านตะวันตกอีกด้วย โดยพบว่าประชาชน
ต้องถือไฟฉายเข้าหา้งสรรพสินค้าเพื�อซื�ออาหาร
ในกรุงคารเ์คียฟเนื�องจากไฟฟ�าดับ

      ทั�งนี� ไม่ได้มีประกาศที�แน่ชัดจากทางการยูเครน
เกี�ยวกับกําหนดการดับไฟฟ�าที�จะเกิดขึ�นทั�งในกรุงเคียฟ
และคารเ์คียฟ โดยหน่วยงานภาครฐัของยูเครนได้แจ้งให้
ประชาชนช่วยกันประหยัดและลดการใช้ไฟฟ�าในช่วงเวลา
1 ทุ่ม – 5 ทุ่มทุกวัน และประกาศการควบคุม/จาํกัดการใช้
ไฟฟ�าสาํหรบัการขนส่งสาธารณะและและลดความถี�ของ
การเดินรถไฟฟ�าใต้ดิน 

      นอกจากนี�ยังได้ประกาศขอใหป้ระชาชนเตรยีม
ความพรอ้มเพื�อรองรบัสถานการณ์ไฟฟ�าดับแบบเป�น     
 วงกว้างหากภาครฐัไม่สามารถซอ่มแซมระบบไฟฟ�า
ใหแ้ล้วเสรจ็ได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด โดย DTEK 
ซึ�งเป�นผู้ผลิตไฟฟ�าหลักของประเทศยูเครนได้ออกมา
รบัปากว่าจะพยายามใหถึ้งที�สุดที�จะไม่ดับไฟเกินกว่า 
4 ชั�วโมงเพื�อดําเนินการซอ่มแซมระบบไฟฟ�า ในขณะที�
ในพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ�งติดกับ
ชายแดนรสัเซยีจะมีการดับไฟ ตัดนํ�า และดับไฟถนน
ในช่วงเวลา 7.00 – 23.00 น. เลยทีเดียว
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มาเลเซยีสนับสนุนมติ “โอเปกพลัส”
เพื�อรกัษาสมดุลตลาด

          สาํนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เมื�อวันที� 19 ต.ค. 65
ว่ากระทรวงเศรษฐกิจของมาเลเซยีออกแถลงการณ์ในฐานะเป�นหนึ�งในสมาชิกความรว่มมือ
"โอเปกพลัส" เหน็ชอบแผนการลดปรมิาณการผลิตนํ�ามันลงจาํนวน 2 ล้านบารเ์รลต่อวัน ซึ�งจะมีผล
ในเดือนพฤศจิกายนนี�  โดยมติดังกล่าวถือเป�น "มติเอกฉันท์" ซึ�งเป�นการตัดสินใจหลังจาก
การประชุมระดับรฐัมนตรกีลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกครั�งที� 33 ที�ได้มีการประชุมไปเมื�อวันที� 
5 ตุลาคมที�ผ่านมา 
          รฐัมนตรชีั�วคราวด้านเศรษฐกิจของมาเลเซยีกล่าวว่า การตัดสินใจของกลุ่มประเทศสมาชิก
โอเปกพลัสดังกล่าวได้พิจารณาถึงป�จจัยพื�นฐานด้านการตลาดของนํ�ามันโลกที�สาํคัญ โดยเฉพาะ
ความไม่แน่นอนของปรมิาณการผลิตนํ�ามันและปรมิาณความต้องการใช้นํ�ามันของโลก รวมถึง
การคํานึงถึงเสถียรภาพและความสมดุลของตลาดโลกเป�นหลัก โดยภายใต้แผนงานของโอเปก
พลัสดังกล่าว มาเลเซยีเองจะต้องลดกําลังการผลิตนํ�ามันลง 567,000 บารเ์รลต่อวัน 
และมาเลเซยีเองยืนยันที�จะรว่มมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มโอเปกพลัสต่อไป 
 
           ทั�งนี� การลดเพดานการผลิตของโอเปกพลัสลงวันละ 2 ล้านบารเ์รล ตั�งแต่เดือน
พฤศจิกายนนี� เป�นการลดอุปทานต่อเนื�องเป�นเดือนที�สอง และเป�นการปรบัลดกําลังการผลิต
ครั�งใหญ่ที�สุด นับตั�งแต่ป� 2563 สรา้งความไม่พอใจอย่างหนักใหกั้บสหรฐั โดยกล่าวหาว่า โอเปก
“เข้าข้างรสัเซยี” เนื�องจากการลดเพดานการผลิตครั�งนี� จะเป�นการเพิ�มรายได้ใหแ้ก่รสัเซยี
โดยปรยิาย สวนทางกับราคาเชื�อเพลิงในตลาดโลกรวมถึงในสหรฐัที�จะต้องมีราคาแพงขึ�น 
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"ฝรั�งเศส-เยอรมนี”
ยอมรบัขดัแยง้
นโยบายสาํคัญ
ด้านพลังงาน
และความมั�นคง
เลื�อนหารอืยาว

                  รฐับาลเยอรมนีและฝรั�งเศสเลื�อนกําหนดการประชุมหารอืที�ได้วางแผนก่อนหน้านี� ไปเป�น
สัปดาหห์น้าหรอือาจเลื�อนไปจนถึงเดือนมกราคมป�หน้า ซึ�งเป�นการประชุมหารอืที�มีวัตถุประสงค์
เพื�อกระชับความรว่มมือและความสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มยุโรป เนื�องจากสองประเทศมหาอํานาจ
ของยุโรป ยังคงมีความเหน็ไม่ลงรอยกันเกี�ยวกับนโยบายระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในด้านพลังงาน
และกลาโหม
                   แหล่งข่าวใหข้้อมูลว่า ผู้นําฝรั�งเศสไม่พอใจที�รฐับาลเบอรลิ์นได้ตัดสินใจดาํเนินมาตรการต่างๆ
อาทิ การประกาศมาตรการด้านพลังงานมูลค่า 200,000 ล้านยูโร (ราว 7.49 ล้านล้านบาท) เพียงฝ�ายเดียว
โดยไม่มีการปรกึษาหารอืกันก่อนล่วงหน้า ซึ�งอาจเป�นการบิดเบือนตลาดพลังงานในยุโรป และการที�
เยอรมนีกับสเปนได้ตกลงดาํเนินการตามแผนก่อสรา้งท่อส่งก๊าซข้ามเทือกเขาพิรนิี ซึ�งเป�นพรมแดน
ธรรมชาติระหว่างฝรั�งเศสกับสเปน เพื�อลดการพึ�งพาพลังงานจากรสัเซยี แต่ฝรั�งเศสมองว่าไม่สอดคล้อง
กับนโยบาย “พลังงานสีเขียว” รวมถึง การที�เยอรมนีเป�นตัวตั�งตัวตีใหยุ้โรปจัดซื�อระบบป�องกันทางอากาศ
จากสหรฐัอเมรกิาแทนที�จะซื�อสินค้าที�ผลิตในยุโรปด้วยกัน เป�นต้น 
                   ทั�งนี� ฝ�� งโฆษกของรฐับาลเยอรมนีใหข้้อมูลว่า ทั�งสองฝ�ายเหน็ชอบที�จะเลื�อนการประชุมหารอื
ออกไปก่อน เนื�องจากหลายป�จจัย ทั�งเรื�องประเด็นด้านโลจิสติกส์และประเด็นที�ยังต้องมีการบรรลุ
ข้อตกลงรว่มกันใหไ้ด้ โดยกล่าวว่าประธานาธิบดีมาครงของฝรั�งเศสแสดงความต้องการใหทั้�งสอง
ประเทศเกิดความตกลงที�เป�นรูปธรรมมากกว่านี�ก่อน จึงจะจัดการประชุมหารอืทวิภาคีระหว่างสอง
ประเทศต่อไป 
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  รฐับาลฝรั�งเศสประกาศมาตรการประหยดัไฟ
ขั�นสดุในกรงุปารสี โดยเริ�มจากการป�ดแสดง
ไฟกะพรบิของหอไอเฟลเรว็กวา่ปกติหนึ�ง
ชั�วโมง และนายกเทศมนตรขีองเมอืงต่าง ๆ
ได้ออกมาตรการป�ดไฟที�อนุสาวรยีแ์ละสวน
สาธารณะสาธารณะอื�น ๆ ในเวลา 22.00 น. 
รวมทั�งการป�ดเครื�องทําความรอ้นในอาคาร
สาธารณะและสระวา่ยนํ�า ทั�งนี� ผูใ้หบ้รกิาร
ด้านพลังงานต่างแสดงความกังวลเป�น
อยา่งมากวา่ในชว่งฤดหูนาวที�กําลังมาถึงนี�
สถานการณ์การขาดแคลนพลังงาน
ในปารสีน่าจะมคีวามวกิฤติมากกวา่ใน
เบอลิน ซึ�งปารสีมคีวามเสี�ยงสงูที�อาจจะ
เกิดเหตกุารณ ์blackout เหมอืนที�เคยเกิดขึ�น
ในอดีต

ฝรั�งเศสมีนโยบายประหยัดไฟขั�นสุด
เพื�อรบัมือกับสถานการณ์วิกฤติ

ด้านพลังงาน
 

    ในขณะที�ประธานาธบิดีมาครองได้มีนโยบายใน
การกระตุ้นการใชโ้รงไฟฟ�านิวเคลียร ์ซึ�งดูเหมือน
จะเป�นความหวังสุดท้ายในการที�จะชว่ยใหฝ้รั�งเศส
ผ่านพ้นวิกฤติการขาดแคลนพลังงานครั�งนี�ไปได้
อย่างไรก็ตามป�ญหาใหญ่ในการฟ�� นฟูโรงไฟฟ�า
นิวเคลียรคื์อโรงไฟฟ�าดังกล่าวมีความเก่าแก่และ
จะต้องปรบัปรุงทางเทคนิคอีกมากเพื�อใหใ้ชง้าน
ได้อย่างเต็มศักยภาพในชว่งฤดูหนาวที�จะมาถึง
ประกอบกับการประท้วงหยุดงานยิ�งทําใหก้าร
ซอ่มแซมปรบัปรุงโรงไฟฟ�านิวเคลียรน์ั �นยิ�งล่าชา้
ออกไป
     สถานการณ์ป�จจุบันมีการรายงานว่าโรงไฟฟ�า
นิวเคลียรทั์�งหมดในฝรั�งเศสจาํนวน 56 โรงมี
มากกว่า 26 โรงได้หยุดการเดินเครื�องไป
เนื�องจากถึงวาระการปรบัปรุงซอ่มแซม แม้ว่า
รฐับาลจะมีความมั�นใจว่าจะพยายามใหโ้รงไฟฟ�า
นิวเคลียรท์ุกโรงกลับบมาทํางานได้ตามปกติให้
ได้ทันเวลา แต่เหล่าผู้ประกอบการก็ยังแสดง
ความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป�นอย่างมาก
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