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ยูเครนวอนประชาชนที�อพยพพน้ประเทศไปแล้ว
อยา่เพิ�งกลับมา เหตพุลังงานขาดแคลนไมพ่อให้ใช้
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       สาํนกัขา่วต่างประเทศรายงานวา่ ทางการยูเครน โดยนางไอรนีา เวเรชชุก รองนายก    

รฐัมนตร ีแถลงผ่านสถานีโทรทัศนข์องยูเครนวา่ ขอให้ประชาชนชาวยูเครนที�อพยพออก
นอกประเทศไปตั�งแต่กองทัพรสัเซยีเป�ดฉากบุกรุกรานยูเครนตั�งแต่เดือน ก.พ. 65

เป�นต้นมานั�น อยา่เพิ�งเดินทางกลับประเทศ โดยขอให้พาํนักที�ต่างประเทศไปจนสิ�นฤดู
หนาวต้นป�หน้า ทั�งนี� เนื�องจากยูเครนกําลังประสบกับสถานการณ์ไฟฟ�าดับ เพราะพลังงาน
มไีมเ่พยีงพอ รวมถึงระบบโครงสรา้งพื�นฐานด้านพลังงาน รวมถึงโรงไฟฟ�าของยูเครน 

ก็ยงัถกูกองทัพรสัเซยีโจมตีจนได้รบัความเสยีหาย

        รายงานขา่วแจง้วา่ นอกจากระบบไฟฟ�าได้รบัผลกระทบแล้ว ระบบการจดัสง่นํ�าให้แก่
ประชาชนในยูเครน ก็ยงัได้รบัผลกระทบด้วย ทั�งนี� รายงานเผยวา่ ระบบโครงสรา้งพื�นฐาน
ด้านพลังงานของยูเครน ถกูกองทัพรสัเซยีโจมตีจนทําลายระบบดังกล่าวไปแล้วถึงรอ้ยละ
40 ขณะที�สถานการณผู้์อพยพชาวยูเครนในต่างแดนกําลังเผชญิหนา้กับป�ญหาทาง
เศรษฐกิจ ภาวะค่าครองชพีสงู ตลอดจนการหางานใหม ่ในประเทศที�พวกเขาไปพาํนกัลี�ภัย
ด้วยเชน่กัน
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อิ น เ ดี ย มี แ ผ น ที� จ ะ ส่ ง อ อ ก พ ลั ง ง า น
ส ะ อ า ด ใ ห้ กั บ สิ ง ค โ ป ร์ ภ า ย ใ น ป�  2 0 2 5

        ในงาน Singapore International Energy Week หรอื SIEW ที�ผา่นมามกีารประกาศจากผูแ้ทนประเทศอินเดยีและ
สงิคโปรว์า่ บรษัิท Greenko ของอินเดยีและ Keppel Infrastructure ของสงิคโปรม์แีผนลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื
ด้านการพฒันาเชื�อเพลิงไฮโดรเจนสเีขยีวในประเทศอินเดยี ศักยภาพการผลิตในสญัญาประมาณ 250,000 ตันต่อป� 
        ทั�งนี� ในขอ้ตกลง MOU ที�ได้ลงนามกันระบุวา่ ทั�งสองประเทศจะแสวงหาความรว่มมอืกันในการสง่ออกพลังงานสะอาด
จากประเทศอินเดียไปยงัสงิคโปร ์โดยอินเดยีจะเป�นผูผ้ลิตและสง่ออกเชื�อเพลิงไฮโดรเจนสเีขยีวทางเรอืเพื�อป�อนใหกั้บ
โรงไฟฟ�าในประเทศสงิคโปรเ์ป�นประเทศแรกภายในป� 2025 โดยโรงไฟฟ�าดงักล่าวเป�นของบรษัิท Keppel ขนาด 600 MW

และบรษัิท Greenko ของอินเดยีจะแสวงหาโอกาสในการลงทนุมูลค่ากวา่ 5,000 ล้านเหรยีญฯ เพื�อพฒันาระบบกักเก็บ
ไฮโดรเจนสะอาดที�ผลิตได้ใหค้รอบคลมุทั�วทกุพื�นที�ของอินเดยี โดยในชว่งป� 2025 – 2026 มกีารประมาณการไวว้า่อินเดียจะ
สง่ออกไฮโดรเจนสเีขยีวไปยงัทั�วโลกถึง 50 ล้านตันต่อป�
          นอกจากนี� ใน MOU ยงัระบุขอ้ตกลงที�อินเดยีจะขยายความรว่มมอืกับสงิคโปรเ์พิ�มขึ�นในอนาคต เพื�อสง่ออก
เชื�อเพลิงแอมโมเนียสะอาดป�อนใหกั้บเรอืเดินสมุทรที�อยูใ่นเครอืขา่ยของบรษัิท Keppel ของสงิคโปร ์โดยบรษัิท Greenko

ของอินเดียตั�งเป�าหมายที�จะผลิตแอมโมเนยีสะอาดใหไ้ด ้3 ล้านตันต่อป� เพื�อใหเ้พยีงพอต่อความต้องการใชใ้นประเทศ ซึ�งก็จะ
ชว่ยลดการนาํเขา้ปุ�ยแอมโมเนยีและยูเรยีของประเทศอินเดยีดว้ย และจะมกีารสามารถใชเ้ชื�อเพลิงแอมโมเนยีสะอาดทดแทน
เชื�อเพลิงในเรอืเดินสมุทรประมาณ 15 ล้านตัน ซึ�งถือเป�นการใชเ้ชื�อเพลิงที�มคีณุภาพสงูแต่ปล่อยคารบ์อนตํ�าในเรอืเดนิสมุทร
ใหม ่ๆ ที�จะนํามาใชง้านในอนาคต 
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        ประธานาธบิดีโจ ไบเดนขูว่า่จะเก็บภาษีบรษัิทนํ�ามนัใหส้งูขึ�น หากบรษัิท
ยกัษ์ใหญใ่นอุตสาหกรรมนํ�ามนัไมย่อมลดราคาขายนํ�ามนัลง แต่อยา่งไร
ก็ตาม ภาษีที�จะจดัเก็บจากภาคธุรกิจนํ�ามนัในอัตราใหมด่งักล่าวนี� อยูร่ะหวา่ง
เสนอต่อสภาคองเกรสซึ�งมคีวามเป�นไปได้ที�จะถกูคัดค้านจากสมาชกิสภาฯ
ฝ�� งรพีบัลิกันที�ปกติแล้วจะสนบัสนนุการลดอัตราการเก็บภาษี ทั�งนี� ไบเดนได้
มคีวามพยายามดาํเนนินโยบายเพื�อลดความกังวลของผูม้สีทิธเิลือกตั�งใน
ชว่งก่อนการเลือกตั�งในวนัที� 8 พ.ย. ดว้ยการพยายามลดค่าใชจ้า่ยของ
ประชาชนเนื�องจากอัตราเงินเฟ�อที�เพิ�มสงูขึ�นอยา่งมาก 

       ทั�งนี� ไบเดนไดอ้อกมาวจิารณว์า่บรษัิทนํ�ามนัที�ทํากําไรไดส้งูเป�น
ประวติัการณ ์เนื�องจากผูบ้รโิภคต้องจา่ยเงินเพื�อซื�อนํ�ามนัในราคาที�สงูขึ�น
ทั�งนี� เมื�อวนัจนัทรที์�ผา่นมาราคานํ�ามนัหนึ�งแกลลอนอยูที่� 3.76 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ลดลงจากสถิติที�บนัทึกไวที้�มากกวา่ 5 ดอลลารส์หรฐัฯ ในเดอืน
มถินุายน 2565 แต่ก็ยงัสงูกวา่ป�ที�แล้วในชว่งเวลาเดยีวกัน 

      ไบเดนกล่าววา่ “ผลกําไรจากบรษัิทนํ�ามนัเป�นลาภลอยจากสงคราม และ
ถึงเวลาแล้วที�บรษัิทเหล่านี�จะต้องหยุดการแสวงหาประโยชนจ์ากสงคราม      

โดยหากบรษัิทฯ ไมล่ดราคาลง พวกเขาจะต้องจา่ยภาษีที�สงูขึ�นสาํหรบักําไร
สว่นเพิ�มของพวกเขา” โดยในไตรมาสที�สามที�ผา่นมา บรษัิทเชลล์ทํากําไรได้
9,500 ล้านดอลลารส์หรฐั หรอืเกือบสองเท่าของกําไรในชว่งเวลาเดยีวกัน
ของป�ที�แล้ว และผลกําไรของ Exxon ในไตรมาสที�สามอยูที่� 18,700 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั เพิ�มขึ�นเกือบสามเท่าจากป�ที�แล้วและสงูที�สดุในประวติัศาสตร์
152 ป�ของบรษัิทฯ
       ทั�งนี� ไบเดนไดร้อ้งขอใหบ้รษัิทนํ�ามนัเพิ�มการผลิตในชว่งไมกี่�สปัดาหที์�
ผา่นมา และเมื�อต้นเดอืนก็ไดป้ระกาศระบายนํ�ามนัดบิ 15 ล้านบารเ์รลจาก
คลังนํ�ามนัสาํรองเชงิยุทธศาสตร ์และทําเนยีบขาวประกาศระบายนํ�ามนัดบิ
ออกจากคลัง 165 ล้านบารเ์รลตั�งแต่ต้นป� ไบเดนใหคํ้ามั�นวา่จะรบัซื�อนํ�ามนั
เมื�อราคานํ�ามนัดบิแตะระดับ 70 ดอลลารต่์อบารเ์รล และมองวา่บรษัิทต่างๆ
ควรใหค้วามสาํคัญกับการลงทนุในภาคผลิตโดยรฐับาลจะซื�อนํ�ามนัเพื�อเติม
เขา้คลังในภายหลัง อยา่งไรก็ตาม American Petroleum Institute ยงัไม่
ตอบสนองต่อคํารอ้งของ Biden ในประเดน็ดงักล่าว
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ญี�ปุ�นลดค่าไฟ
บา้นรอ้ยละ 20
ชว่ยประชาชน

สูเ้งินเฟ�อ

     ญี�ปุ�นจะปรบัลดค่าไฟฟ�าในครวัเรอืน
ประมาณรอ้ยละ 20 ในต้นป�หนา้ ซึ�งเป�น
มาตรการที�จะชว่ยบรรเทาภาวะเงินเฟ�อ
ที�ใชเ้งินเกือบ 30 ล้านล้านเยน ซึ�งอัตรา
เงินเฟ�อพื�นฐานของผูบ้รโิภคในญี�ปุ�น
อยูที่�ระดบัสงูสดุในรอบ 3 ทศวรรษ 
โดยแหล่งขา่วภายในรฐับาลเผยวา่ ราคา
พลังงานที�สงูขึ�นกําลังสง่ผลกระทบ
หนกัหนว่งกับรายจา่ยของครวัเรอืน และ
รฐับาลกําลังพยายามลดค่าสาธารณูปโภค 
ซึ�งครอบคลมุไมเ่พยีงแค่ไฟฟ�าเท่านั�น 
แต่ยงัรวมถึงก๊าซดว้ย โดยจะมกีารใชเ้งิน
งบประมาณอุดหนุนสาํหรบัการขายสง่
นํ�ามนัเพื�อลดราคาขายปลีกนํ�ามนัเบนซนิ
และราคานํ�ามนัก๊าด และจะขยายระยะเวลา
ออกไปเกินกวา่เดอืนธนัวาคมนี�

นายกรฐัมนตร ีฟุมโิอะ คิชดิะ กําลังดงึ
คะแนนนยิมโดยขยายการสนบัสนนุ
เพิ�มเติมไปยงัครวัเรอืนและบรษัิทต่าง ๆ 
โดยนโยบายหลักประการหนึ�งคือการลด
ค่าไฟฟ�าในครวัเรอืนลง 7 เยนต่อหนว่ย 
ซึ�งหมายความวา่ครวัเรอืนโดยเฉลี�ยจะ
ประหยดัเงินไดป้ระมาณ 2,800 เยนต่อ
เดือน บรษัิทจะไดร้บัเงินสนบัสนนุ 3.5 เยน
ต่อหน่วย ทั�งนี� คาดวา่ครวัเรอืนโดยเฉลี�ย
จะประหยดัค่าบรกิารก๊าซไดป้ระมาณ 900
เยนต่อเดอืน โดยรฐับาลจะใหก้ารสนบัสนนุ
30 เยนต่อหนึ�งลกูบาศก์เมตร และนายก
รฐัมนตรญีี�ปุ�นไดส้ั �งใหเ้จา้หนา้ที�ใหค้วาม
สาํคัญกับการบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนจากเงินเฟ�อ และจดัการกับความ
อ่อนแอของเงินเยน กระตุ้นการเพิ�มค่าจา้ง
พรอ้มกับฟ�� นฟูเศรษฐกิจ โดยนโยบาย
ดงักล่าวจะรวมถึงการแจก 100,000 เยน
ใหส้ตรทีี�มคีรรภ์ดว้ย

November 2,2022
International Affairs Division
Source : https://s.nikkei.com/3h0Fa4E ,
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    บรษัิทผูน้าํเขา้นํ�ามนัเวยีดนามต่างชะลอการนาํเขา้นํ�ามนัสาํเรจ็รปูจากตลาดโลกเนื�องจากอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินดองอ่อนค่าลงถึงรอ้ยละ 10 เมื�อเทียบกับชว่งต้นป�ที�ผา่นมา ซึ�งสง่ผลใหเ้วยีดนาม
ขาดแคลนเงินตราแลกเปลี�ยนกับต่างประเทศ รวมถึงธนาคารพาณชิยต่์าง ๆ ไมพ่จิารณาออก
เครดิตเงินกู้ใหเ้พื�อเสรมิสภาพคล่องของธุรกิจ ดว้ยการขอใหผู้ค้้านํ�ามนัต้องเป�ด L/Cs หรอื
Letter of Credit พรอ้มจา่ยค่าธรรมเนียมเพิ�มเติมสาํหรบัการซื�อขายผา่นสกลุเงินดอง 

    ทั�งนี� โรงกลั�นนํ�ามนัของเวยีดนามได้มคีวามพยายามที�เรง่เพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนัป�อนเขา้สู่
ตลาดเพื�อบรรเทาสภาพป�ญหาการขาดแคลนนํ�ามนัของประเทศ แต่เนื�องจากตลาดนํ�ามนัค้าปลีก
ของเวยีดนามเป�นตลาดที�มกีารควบคมุราคาโดยภาครฐัซึ�งกําหนดราคาขายนํ�ามนัในเวยีดนามตํ�า
เกินไป สง่ผลใหบ้รษัิทนํ�ามนัต่าง ๆ ประสบกับป�ญหาสภาพคล่องจากการขาดทนุ ดงันั�น ในชว่ง
เดือนตลุาคมพบวา่ จาํนวนบรษัิทผูค้้านํ�ามนัในเวยีดนามลดจาํนวนลงกวา่ครึ�งจาก 36 บรษัิท ลด
เหลือเพยีง 19 บรษัิท เนื�องจากไมส่ามารถเป�ด L/Cs เพื�อนาํเขา้นํ�ามนัจากต่างประเทศได ้โดย
เฉพาะผูค้้ารายยอ่ยที�ไมส่ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทนุสาํหรบันาํเขา้นํ�ามนัจากต่างประเทศ 

     บรษัิท Petrolimex ออกมาใหข้อ้มูลวา่ บรษัิทฯ ไดม้กีารใหข้อ้มูลกับรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าเวยีดนามวา่ ยอดขายนํ�ามนัในชว่งเดอืนมกราคม-กันยายนที�ผา่นมา
ประมาณ 10.12 ล้านลกูบาศก์เมตร แต่บรษัิทประสบกับภาวะขาดทนุไปประมาณ 31.9 ล้านเหรยีญ
สหรฐั โดยบรษัิทไดใ้หคํ้าแนะนํากับกระทรวงฯ วา่ภาครฐัควรมกีารทบทวนปรมิาณการนาํเขา้นํ�ามนั
เขา้สูเ่วยีดนาม ควรปรบัปรงุการบรหิารจดัการการกระจายนํ�ามนัในประเทศ สว่นบรษัิท Saigon

Petro ไดร้อ้งขอใหร้ฐับาลทบทวนการคํานวณต้นทนุการทําธุรกิจนํ�ามนั เชน่ ต้นทนุการจดัเก็บและ
ขนสง่ใหม้คีวามถกูต้องแมน่ยาํกวา่เดิม เพื�อใหภ้าครฐัสามารถกําหนดราคาขายนํ�ามนัปลีกหนา้ป�� ม
ใหม้คีวามเหมาะสมยิ�งขึ�น ซึ�งปกติแล้วกระทรวงฯ จะมกีารคํานวณและประกาศราคาขายปลีกนํ�ามนั
หน้าป�� มทกุ ๆ 10 วนั ทั�งนี�เพื�อลดภาวะการขาดทนุของธุรกิจค้าปลีกนํ�ามนัในเวยีดนาม 

"ธุรกิจนาํเขา้นํ�ามนัเวยีดนามประสบกับป�ญหาจาก
อัตราแลกเปลี�ยนที�ถกูลงอยา่งมากและป�ญหา
การขอเครดิต"
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           สถานการณ์พลังงานในเวยีดนามกําลังเผชญิภาวะวกิฤต หลังตลาดตึงตัวจนป�� มนํ�ามนัต้องทยอยป�ด และ
กระทบต่อการสญัจรไปมาของประเทศที�คนสว่นใหญ่ใชจ้กัรยานยนต์เป�นพาหนะหลัก ป�� มนํ�ามนัหลายรอ้ยแหง่ใน
โฮจมินิห ์เมอืงที�มคีวามสาํคัญต่อภาคเศรษฐกิจ รวมถึงเมอืงรอบ ๆ ที�อยูท่างภาคใต้ของประเทศพากันป�ดเพราะ
นํ�ามนัมไีมพ่อขายจนผูใ้ชจ้กัรยานยนต์กลุ่มใหญที่�ไปต่อแถวรอเติมนํ�ามนัต้องผดิหวงักลับมาเป�นภาพชนิตาของ
คนในเมอืงมาตั�งแต่ต้นตลุาคมที�ผา่นมา
            ป�ญหาดงักล่าวเกิดจากตลาดนํ�ามนัในเวยีดนามตึงตัวอยา่งมาก ป�จจยัถัดมาคือปรมิาณการบรโิภคนํ�ามนั
ทั�งเพื�อขบัเคลื�อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานและการคมนาคมในเวยีดนามเพิ�มขึ�น โดยรฐับาลสั�งให้
บรษัิทนํ�ามนัทั�งของรฐับาลและเอกชนเพิ�มกําลังการกลั�นนํ�ามนัและเรง่กระจายนํ�ามนัไปตามป�� มเพื�อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด
            PetroVietnam บรษัิทนํ�ามนัใหญ่สดุของประเทศซึ�งเป�นของรฐับาล ตอบสนองคําสั�งดว้ยเพิ�มกําลังการกลั�น
และพรอ้มเพิ�มขึ�นอีกหากไดร้บัคําสั�ง ทวา่ก็เกิดอุปสรรคขึ�น เพราะราคานํ�ามนัในตลาดโลกที�แพงขึ�น บบีใหเ้วยีดนาม
ต้องนาํเขา้นํ�ามนัดบิเพิ�มขึ�นและดว้ยราคาที�แพงขึ�น จงึทําใหต้้นทนุในการกลั�นต่อเนื�องไปถึงการขนสง่แพงขึ�นไป
ดว้ย แต่ป�� มกลับไมส่ามารถปรบัขึ�นราคานํ�ามนัได้เกินเพดานที�รฐับาลตั�งไว ้เพราะต้องรอการประกาศปรบัขึ�นทกุ ๆ
10 วนัจากรฐับาล
            เมื�อเงินทนุขาดสภาพคล่อง และกําไรลดลงถึงขั�นขาดทนุ ป�� มจงึต้องระงับการซื�อนํ�ามนัล็อตใหม ่จนที�สดุ
นํ�ามนัในคลังที�แต่ละป�� มมก็ีหมดต้องป�ดป�� มไปจนกวา่สถานการณจ์ะดีขึ�น สว่นบางป�� มก็เลือกป�ดชั�วคราวไปก่อน
เพื�อรอดสูถานการณ์แทนที�ต้องขายนํ�ามนัแบบกําไรลดลงหรอืขาดทนุ ประเดน็ที�ต้องจบัตามองจากนี�มสีองระยะ
โดยระยะสั�นต้องติดตามกันวา่รฐับาลเวยีดนามจะมแีนวทางปรบัเพดานราคานํ�ามนัอยา่งไร และจะมมีาตรการ
เฉพาะหน้าใดเพื�อคลายภาวะตลาดนํ�ามนัในประเทศที�ตึงตัวหรอืไม ่สว่นระยะยาว ต้องติดตามกันวา่โรงกลั�นนํ�ามนั
ในเวยีดนามจะเพิ�มขึ�นอีกมากนอ้ยแค่ไหน โดยถ้าเพิ�มขึ�นมากแมจ้ะสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศได้
และไมทํ่าใหป้�ญหานํ�ามนัขาดแคลนเชน่ที�กําลังเป�นขา่วนี�เกิดซํ�าอีก

ป�� มนํ�ามนัเวยีดนามแหป่�ด 

ป�จจยัลบหลายประการจนนํ�ามนัไมพ่อขาย
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         ราคานํ�ามนัมนัดบิลดลงกวา่ 1.00 เหรยีญสหรฐัต่อบาเรลในวนัที� 7 พฤศจกิายน หลังจากรฐับาลจนีประกาศ
ยนืยนัในวนัเสารที์�ผา่นมาวา่จะยงัคงนโยบายโควดิเป�นศูนยเ์ชน่เดิม ดับความหวงัของของนกัลงทนุถึงการกลับมา
มคีวามต้องการการใชน้ํ�ามนัของโลกเพิ�มขึ�น โดยราคานํ�ามนัดิบ Brent ลดลง 1.20 เหรยีญสหรฐัต่อบาเรล หรอืรอ้ย
ละ 1.2 อยูที่�ราคา 97.37 เหรยีญสหรฐั และราคานํ�ามนัดิบ U.S West Texas ลดลง 1.37 เหรยีญสหรฐัต่อบาเรล หรอื
รอ้ยละ 1.5 ที�ราคา 90.4 เหรยีญสหรฐั หลังจากเมื�อสปัดาหก่์อนหน้ามขีา่วลือวา่จนีจะผอ่นคลายมาตรการควบคมุ
โควดิ-19 ทําใหร้าคานํ�ามนัดบิในตลาด Brent และ WTI เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2.9 และรอ้ยละ 4.5 
ตามลําดบั แมต้ลาดนํ�ามนัดบิโลกยงัมสีญัญาณของความต้องการนํ�ามนัไมเ่พิ�มขึ�นมากนกั แต่ระดับราคาได้
ขยบัสงูขึ�นท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที�ถดถอย อยา่งไรก็ตาม มแีนวโนม้วา่การบรโิภคนํ�ามนัในตลาดยุโรปและ
อเมรกิาจะใกล้กลับไปเทียบเท่ากับระดบัป� 2019 ทั�งนี� ในไตรมาสที� 4 ของป� 2022 นี� คาดวา่ความต้องการนํ�ามนั
ของโลกจะเพิ�มขึ�น 0.6 ล้านบาเรลต่อวนัเทียบกับป�ก่อนหน้า ซึ�งโรงกลั�นนํ�ามนัทั�วโลกทั�งในยุโรป อเมรกิา และจนี 
มแีผนเพิ�มกําลังการกลั�นเพื�อรองรบัความต้องการนํ�ามนัดเีซลที�มแีนวโนม้เพิ�มขึ�น

ราคานํ�ามนัทั�วโลกตกลงเล็กนอ้ย หลังจนี
ดับหวงัการคลายล็อกดาวน์
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GOLDWIND’S NEW OFFSHORE WIND TURBINE
SMASHES ROTOR DIAMETER RECORD

 

          Goldwind ผูผ้ลิตกังหนัลมของจนีและองค์กร China Three Gorges (CTG) จดัพธิทีี�เมอืง
อุตสาหกรรมบรเิวณนอกชายฝ�� งฝูเจี�ยนเมื�อวนัที� 13 ตลุาคม โดยได้เป�ดตัวกังหนัลมขนาด 13.6     
 เมกะวตัต์ เครื�องแรก ซึ�งมเีสน้ผา่นศูนยก์ลางโรเตอร ์252 เมตร ขณะที�กังหนัลมนอกชายฝ�� งที�ใหญ่
ที�สดุของ Vestas และ Siemens Gamesa ซึ�งมกํีาลังการผลิต 15 เมกะวตัต์ และ 14 เมกะวตัต์ ตาม
ลําดับ กลับมเีสน้ผา่นศูนยก์ลางโรเตอรเ์พยีง 236 เมตรเท่านั�น 
         สาํนักขา่ว China Daily กล่าววา่ Goldwind GWH 252 กําลังผลิต 13.6 MW มพีื�นที�รบัลม
ประมาณ 50,000 ตร.ม. ซึ�งเท่ากับมาตรฐานสนามฟุตบอล 7 สนาม โดยนอกจากจะมเีสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ใบพดัที�ใหญ่ที�สดุในโลกแล้ว ยงัเป�นกังหนัลมนอกชายฝ�� งที�ใหญ่ที�สดุในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิ�กอีกด้วย
กังหนัลมของ Goldwind ใชร้ะบบขบัเคลื�อนโดยตรงโดยเทคโนโลยแีมเ่หล็กถาวร และสรา้งขึ�นจาก
เทคโนโลยทีี�มอียูใ่นบรษัิทที�ได้รบัการปรบัปรุงเพิ�มเติมด้วยโมเดลใหม่
         เมื�อพฤศจกิายนป�ที�แล้ว Goldwind ประกาศเป�ดตัวกังหนัลมอัจฉรยิะแมเ่หล็กถาวรความเรว็
ปานกลางรุน่ใหม ่มขีนาดรุน่ 12 เมกะวตัต์ ซึ�งผูผ้ลิตกังหนัลมของจนีสว่นใหญ่จะเน้นที�ตลาดภายใน
ประเทศเป�นหลัก โดยใชเ้ทคโนโลยลีมนอกชายฝ�� ง นอกจากนี� เมื�อป�ที�แล้วบรษัิทได้ดําเนินการติดตั�ง
กังหนัลมนอกชายฝ�� งแหง่แรกนอกประเทศจนี โดยกังหนัถกูสรา้งขึ�นในเวยีดนามในบรเิวณน่านนํ�า
นอกจงัหวดั Soc Trang ที�ฟารม์กังหนัลม Soc Trang Phase I และ Goldwind ยงัชนะการประมูล
สญัญาในการจดัหากังหนั 47 รุน่เดียวกันสาํหรบัโครงการ Bac Lieu Phase III ในเวยีดนามอีกด้วย 
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             ระหวา่งประชุมวา่ดว้ยการเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศโลกครั�งที� 27 ณ เมอืง ชารม์ เอล ชคี 
ประเทศอียปิต์ หรอื COP27 นางครสิตาลินา จอรเ์จยีวา (Kristalina Georgieva) ผูอํ้านวยการใหญก่องทนุ
การเงินระหวา่งประเทศ (IMF) กล่าววา่ กลุ่มพนัธมติรของธนาคารโลกชี�ใหเ้หน็วา่คํามั�นสญัญาของประเทศต่างๆ 
ในการลดการปล่อยมลพษิที�ทําลายสภาพภมูอิากาศภายในชว่งป� 2050 นั�น จะสามารถบรรลเุป�าหมายไดแ้ค่เพยีง
รอ้ยละ 11 เท่านั�น นอกจากวา่เราจะมกีารปรบัราคาเฉลี�ยของการปล่อยก๊าซคารบ์อนต่อตันทั�วโลกใหข้ึ�นมาอยูที่�
ระดับ 75 ดอลลารส์หรฐัฯ (2,800 บาท) ต่อตันภายในป� 2030 เพื�อสรา้งแรงจูงใจที�มากพอสาํหรบัทั�งภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนในการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมใหเ้กิดการลดการปล่อยคารบ์อนอยา่งแท้จรงิ
             ป�จจุบนั มเีพยีงบางภมูภิาคของโลกเท่านั�นที�กําหนดราคาการปล่อยก๊าซคารบ์อนเกินกวา่ 76 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อตันแล้ว เชน่ สหภาพยุโรป แต่ประเทศขนาดใหญ่อยา่งเชน่สหรฐัฯ ที�ปล่อยมลพษิมากเป�นอันดบั 2
ของโลกยงักําหนดราคาคารบ์อนค่อนขา้งตํ�ามาก เชน่ รฐัแคลิฟอรเ์นียที�กําหนดราคาใบอนญุาตปล่อยก๊าซ
คารบ์อนน้อยกวา่ 30 ดอลลารส์หรฐัฯ (1,100 บาท) ต่อตัน 
             ประเดน็สาํคัญคือ หลายประเทศทั�วโลกยงัไมค่่อยเหน็ดว้ยกับการทําใหก้ารปล่อยคารบ์อนกลาง เป�นต้น
ทนุที�ต้องจา่ย เนื�องจากประเทศนั�นยากจนและประชาชนไมย่อมรบัการคิดค่าใชจ้า่ยในการปล่อยคารบ์อน หรอื
ความหวั�นเกรงผลต่อกระทบทางการเมอืงที�อาจเกิดขึ�นจากการขึ�นราคาหรอืขึ�นภาษีที�เก็บจากการปล่อย
คารบ์อน 
              ทั�งนี� IMF มขีอ้เสนอวา่ควรมกีารจดัตั�ง “Carbon Club” ที�ประเทศที�มเีศรษฐกิจขนาดใหญม่ารวมตัวกัน
เพื�อรว่มมอืกันกําหนดราคาคารบ์อนฐาน รวมถึงกําหนดมาตรการที�จาํเป�น เพื�อใหเ้กิดการลดการปล่อยคารบ์อน
จากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญใ่หเ้กิดขึ�นจรงิไดใ้นอนาคต 



GERMANY'S SCHOLZ
VISITS VIETNAM AS
MANUFACTURERS EYE
SHIFT FROM CHINA

    นาย Olaf Scholz นายกรฐัมนตรเียอรมน ีไดห้ารอืเพื�อกระชบั
ความสมัพนัธด์า้นพลังงานและการค้ากับนาย Pham Minh
Chinh นายกรฐัมนตรเีวยีดนาม ระหวา่งการเยอืนฮานอย 
นับเป�นการเยอืนครั�งแรกสาํหรบัผูน้าํเยอรมนใีนรอบกวา่ทศวรรษ
ซึ�งตอกยํ�าถึงบทบาทที�สาํคัญของเวยีดนามในหว่งโซอุ่ปทาน
การผลิตของโลก โดยบรษัิทเยอรมนัหลายแหง่กําลังพจิารณา
ยา้ยฐานการผลิตออกจากประเทศจนีที�ป�จจุบนัเป�นศูนยก์ลาง
การผลิตในทวปีเอเชยี 
     ระหวา่งการแถลงขา่วรว่มกัน นายกรฐัมนตรเียอรมนกีล่าววา่
เบอรลิ์นต้องการความสมัพนัธท์างการค้าที�ใกล้ชดิกับเวยีดนาม
ยิ�งขึ�น และพรอ้มที�จะสนับสนุนใหเ้วยีดนามเปลี�ยนแปลงของ
ประเทศไปสูเ่ศรษฐกิจที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ทั�งนี� เวยีดนาม
และสงิคโปรเ์ป�นเพยีง 2 ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้ที�มขีอ้ตกลงการค้าเสรกัีบสหภาพยุโรป เป�นผลใหพ้วกเขาเป�นคู่
ค้าที�ใหญที่�สดุของสหภาพยุโรปในภมูภิาคนี� โดยเยอรมนเีป�นคู่ค้า
รายใหญอั่นดบัสองของเวยีดนามในบรรดาประเทศต่าง ๆ ใน
สหภาพยุโรป รองจากเนเธอรแ์ลนด ์โดยมมูีลค่าการค้าระหวา่งกัน
กวา่ 7,800 ล้านดอลลารใ์นป�ที�แล้ว แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมี
มูลค่านอ้ยกวา่สหรฐัฯ จนี ญี�ปุ�น และเกาหลีใต้
    หอการค้าเยอรมนัในเวยีดนามระบุวา่ บรษัิทสญัชาติเยอรมนั
ราว 500 แหง่ดําเนนิธุรกิจในเวยีดนาม โดยในจาํนวนนี�มโีรงงาน
ผลิตสนิค้าประมาณ 80 แหง่ อาทิ บรษัิท Bosch บรษัิทพลังงาน
Messer และบรษัิทขนาดเล็กอีกหลายแหง่ที�เกี�ยวขอ้งกับหว่งโซ่
อุปทานยานยนต์ทั�วโลกโดยยงัมอีีกหลายบรษัิทที�ต้องการยา้ย
ฐานการผลิตออกจากจนี และมองวา่ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะเวยีดนามและไทยเป�นประเทศเป�าหมาย
ในการยา้ยฐานการผลิต
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      นายจอหน์ เคอรร์ ีทตูดา้นสภาพอากาศของ
สหรฐัฯ เป�ดเผยวา่มแีผนชดเชยคารบ์อนที�จะ
ชว่ยใหบ้รษัิทต่างๆ สามารถใหท้นุสนบัสนนุ
ประเทศกําลังพฒันาสาํหรบัดาํเนนิโครงการ
พลังงานหมุนเวยีนเพื�อสง่เสรมิเปลี�ยนผา่น
ด้านพลังงาน โครงการนี�เรยีกวา่ Energy
Transition Accelerator เป�นความรว่มมอื
กับกลุ่มองค์กรการกศุล เชน่ Rockefeller
Foundation และ Bezos Earth Fund ทั�งนี� 
แผนดงักล่าวสามารถดึงเงินหลายพนัล้าน
ดอลลารจ์ากภาคเอกชนเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังพฒันาเพื�อการเปลี�ยนไปใช้
แหล่งพลังงานหมุนเวยีน เชน่ ลม หรอืพลังงาน
แสงอาทิตย์
       นายเคอรร์ปีระกาศขอ้เสนอดังกล่าว
ในการประชุม COP 27 ในวาระการประชุมเกี�ยวกับ
การกํากับดแูลด้านการเงิน การลงทนุเพื�อชว่ยให้
ประเทศยากจนฟ�� นตัวจากการสญูเสยีและ
ความเสยีหายที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิ
อากาศ โดยระบุวา่แผนดงักล่าวจะสรา้งระบบ
การบรหิารจดัการเพื�อชดเชยคารบ์อน (Carbon
Offset) สาํหรบัโครงการลงทนุใหม ่ๆ เพื�อชว่ยเรง่
ใหเ้กิดโครงการพลังงานหมุนเวยีนหรอืชว่ย
ผลักดนัมาตรการที�ชว่ยลดผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศในประเทศกําลัง
พฒันา โดยธุรกิจสามารถจา่ยเงินซื�อการชดเชย
คารบ์อนเพื�อลดปรมิาณตัวเลขการปล่อย CO2
จากโครงการฯ และเงินดงักล่าวจะถกูนาํกลับไปใช้
ในการสนบัสนนุโครงการด้านพลังงานสะอาด
ต่อไป โดยชลีิและไนจเีรยีเป�นหนึ�งในประเทศกําลัง
พฒันาที�สนใจในโครงการนี� นอกจากนี� Bank of
America, Microsoft, PepsiCo และ Standard
Chartered Bank ยงัได้แสดงความสนใจในแผน
โครงการดงักล่าวด้วย
          กลุ่มอนรุกัษ์สิ�งแวดล้อมรายใหญ่หลายกลุ่ม
กล่าววา่พวกเขาไมส่นบัสนนุแผนดังกล่าว 
โดยอ้างวา่ขอ้เสนอฯ ขาดรายละเอียดและอาจสง่
ผลใหห้ลายภาคสว่นละทิ�งความความพยายามใน
การลดการปล่อยคารบ์อน และ มผีูใ้หค้วามเหน็วา่
แผนดงักล่าวยงัต้องระบุสรา้งหลักการที�ชดัเจนวา่
วา่บรษัิทจะเขา้รว่มโครงการอยา่งไร และต้อง
จดัสรรเงินทนุสนบัสนนุตามลําดบัความสาํคัญ
ของประเทศกําลังพฒันาในการเปลี�ยนผา่น
พลังงานอยา่งยุติธรรมดว้ย

US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry

speaks at the opening of the US Pavilion during 

the COP27 climate conference at the Sharm el-Sheikh

International Convention Centre, in Egypt’s Red Sea

resort city of the same name, on November 8, 2022.

ส ห รั ฐ ฯ  เ ป� ด ตั ว โ ค ร ง ก า ร ช ด เ ช ย ค า ร์บ อ น เ พื� อ ช่ ว ย ใ ห้
ป ร ะ เ ท ศ กํา ลั ง พัฒน า เ ร่ ง ก า ร เ ป ลี� ย น ผ่ า นพ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด

 

November 22,2022
International Affairs Division

Source :  https://www.cnbc.com/



          ขอ้มูลจากดัชนีราคาพลังงานในครวัเรอืน ซึ�งเป�นขอ้มูลติดตามราคาพลังงานรายเดือน
สาํหรบัครวัเรอืนในเมอืงหลวง 33 แหง่ของยุโรป 27 ประเทศในสหภาพยุโรป ชี�วา่ราคาค่าไฟฟ�า
และก๊าซพุง่สงูขึ�นทั�วยุโรป ค่าไฟฟ�าของหลายเมอืงในยุโรปมรีาคาสงูขึ�นเกือบสองเท่าเทียบจาก
ป�ที�แล้ว โดยแบง่เป�นราคาค่าก๊าซธรรมชาติในยุโรปเพิ�มขึ�นมากถึงรอ้ยละ 111 ในป�ที�ผา่นมา 
และราคาไฟฟ�าเพิ�มขึ�นเฉลี�ยรอ้ยละ 69 สง่ผลทําใหค่้าพลังงานในครวัเรอืนเพิ�มขึ�นรวมสงูถึง
รอ้ยละ 90 ในป�ที�ผา่นมาอยา่งมนีัยสาํคัญ เหตกุารณ์ดังกล่าวมสีาเหตจุากหลากหลายป�จจยั 
เชน่ ความต้องการพลังงานที�เพิ�มสงูขึ�นเนื�องจากการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจหลังการระบาดของ
โรคโควดิ-19 และสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงไป ทําใหร้าคาก๊าซธรรมชาติเพิ�มสงูขึ�นเป�น
ประวติัการณ์รวมถึงค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจากการปล่อย CO2 
          ราคาพลังงานที�สงูขึ�นก่อใหเ้กิดป�ญหาสาํหรบัรฐับาลในยุโรป เชน่ การหยุดงานประท้วง
และมทีีท่าวา่เหตกุารณ์จะบานปลายและทวคีวามรุนแรงขึ�นเรื�อย ๆ ประชาชนเกิดความไมพ่อใจ
นโยบายด้านพลังงานของรฐับาล ภาวะค่าครองชพีสงูเนื�องจากวกิฤตด้านพลังงานและ
สถานการณ์อาจเลวรา้ยลงหลังจากที�สหภาพยุโรปประกาศบงัคับหา้มการนําเขา้นํ�ามนัและ
เชื�อเพลิงจากรสัเซยี อยา่งไรก็ดี ในบางพื�นที�อาจมรีาคาพลังงานลดลง แต่การลดลงดังกล่าว
เป�นผลมาจากการแทรกแซงของรฐับาล คือ การใหเ้งินอุดหนุนเพื�อพยุงราคาในหลายประเทศ
ในยุโรปเพื�อชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นของครวัเรอืนและธุรกิจ และเพื�อหลีกเลี�ยงความไมพ่อใจ
ของประชาชนที�เพิ�มสงูขึ�น เชน่ รฐับาลเยอรมนีใชเ้งินประมาณ 2 แสนล้านดอลลารเ์พื�ออุดหนุน
ราคาพลังงานในการรบัมอืกับวกิฤตด้านพลังงาน รวมถึงมกีารจาํกัดราคาพลังงานและปรมิาณ
การบรโิภคอีกด้วย

ราคาพลังงานในยุโรปพุง่สงูขึ�นถึง
รอ้ยละ 90 เมื�อเทียบกับป�ที�แล้ว
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สหรฐั ญี�ปุ�น และประเทศพนัธมติรรว่มสนับสนุนเงินทนุกวา่
20,000 ล้านดอลล่ารส์หรฐัเพื�อยุติการใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหิน

        สหรฐัอเมรกิาและญี�ปุ�นในฐานะผูน้าํกลุ่มประเทศ G7 รว่มกับประเทศสมาชกิ
ไดแ้ก่ อังกฤษ แคนาดา ฝรั�งเศส เยอรมน ีอิตาลี รวมถึงนอรเ์วย ์เดนมารก์ และ
สหภาพยุโรป ประกาศวา่จะชว่ยอินโดนเีซยีในการยุติการใชถ่้านหนิเพื�อลดจุดพคี
ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหเ้รว็ขึ�นเป�นระยะเวลา 7 ป� ใหอ้ยูที่�ป� 2030 (จากเดมิ
ตั�งเป�าหมายไวที้�ป� 2037) โดยการระดมเงินทนุมูลค่า 20,000 ล้านดอลลารส์หรฐั 
ผา่นโครงการหุน้สว่นความรว่มมอืการเปลี�ยนผา่นทางพลังงานที�เป�นธรรม
ของอินโดนเีซยี (Just Energy Transition Partnership :JETP) โดยอินโดนเีซยีเชื�อ
มั�นวา่ความรว่มมอืครั�งนี�จะชว่ยใหป้ระเทศสามารถบรรลเุป�าหมายการปล่อยคารบ์อน
สทุธเิป�นศูนยใ์นภาคไฟฟ�าที�ป� 2050 ได ้
        เงินชว่ยเหลือดงักล่าวมาจากภาครฐั ภาคเอกชนและธนาคารต่าง ๆ อาทิ
ธนาคาร ADB ธนาคาร Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ,
Bank of America, HSBC, Standard Chartered และผูผ้ลิตไฟฟ�าภาคเอกชน
เป�นต้น โดยจะมกีารจดัทําแผนงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ ประกาศแผนการรไีฟแนนซ์
และปลดระวางโรงไฟฟ�าถ่านหนิก่อนกําหนดในจงัหวดัชวาตะวนัตกขนาด 660 
เมกะวตัต์ สว่นสหรฐัอเมรกิาจะทํางานรว่มกับอินโดนเีซยีในการจดัทําแผน 90 วนั
(90-day plan) เพื�อจดัตั�งโครงสรา้งองค์กรเพื�อผลักดนัขอ้รเิริ�มในการปฏิรปูนโยบาย
ที�เกี�ยวขอ้งกับการปรบัเปลี�ยนภาคพลังงานของประเทศใหเ้อื�อต่อการเปลี�ยนผา่น
ดา้นพลังงาน เชน่ การปฏิรปูระเบยีบการอนญุาตและกระบวนการจดัซื�อจดัจา้งให้
สามารถแขง่ขนัได้
         นอกจากนี� นายจอรน์ เคอรี� ทตูพเิศษดา้นการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของสหรฐัฯ กล่าววา่ "สหรฐัฯ ไดร้ว่มมอืกับอินโดนเิซยีเพื�อชว่ยเปลี�ยนภาคพลังงาน
ของอินโดนเีซยีจากการพึ�งพาถ่านหนิเป�นพลังงานทดแทนไดอ้ยา่งแท้จรงิ และ
สนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจที�สาํคัญ" โดยแผนดงักล่าวจะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก 300 ล้านตันภายในป� 2030 และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกวา่ 
2 พนัล้านตันภายในป� 2060
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     บรษัิท “Qatar Energy” ของกาตารไ์ด้
เซน็สญัญาซื�อขายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) กับบรษัิท “Sinopec” บรษัิท
นํ�ามนัยกัษ์ใหญข่องจนี ซึ�งเป�นสญัญา
ระยะยาวถึง 27 ป� เนื�องจากความผนัผวน
ของตลาดพลังงานทําใหบ้รษัิทพลังงาน
ยกัษ์ใหญข่องจนีพยายามหาแหล่ง LNG
ในระยะยาว ซึ�งการเซน็สญัญาในครั�งนี�
มคีวามสาํคัญต่อของทั�งสองบรษัิทเป�น
อยา่งมาก และสญัญานี�เป�นขอ้ตกลง
ซื�อขายที�ยาวนานที�สดุที�เคยมมีา
       สญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใต้โครงการ
North Field ซึ�งเป�นโครงการก๊าซ
ธรรมชาติที�ใหญที่�สดุในโลกซึ�งกาตาร์
ดาํเนนิโครงการรว่มกับอิหรา่น โดยเมื�อ
ต้นป�นี� Qatar Energy ไดล้งนามใน
ขอ้ตกลง 5 ฉบบัสาํหรบัโครงการ North
Field East ซึ�งจะเพิ�มความสามารถใน
การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์
เป�น 126 ล้านตันต่อป� ภายในป� 
ค.ศ. 2027 จากเดมิที�สามารถผลิตได ้
77 ล้านตันต่อป� จากนั�นจะลงนามใน
สญัญากับพนัธมติรอีก 3 ราย ใน
โครงการ North Field South ต่อไป
      สญัญาดงักล่าวแสดงถึงความ
ต้องการใชก๊้าซของภมูภิาคเอเชยี
ที�มเีพิ�มมากขึ�น โดย Qatar Energy 
กําลังดาํเนนิการเจรจากับผูซ้ื�อรายอื�น
ทั�งในจนีและยุโรปที�ต้องการสรา้ง
ความมั�นคงดา้นพลังงาน และกาตาร์
มแีผนที�จะขยายโครงการ North Filed
เพื�อชว่ยรบัประกันการจดัหาก๊าซ
ระยะยาวใหกั้บยุโรปที�พยายามแสวงหา
แหล่งทางเลือกอื�นนอกเหนอืจากรสัเซยี 

Qatar is already the world's top LNG exporter and its

North Field expansion project will boost that position and

help guarantee long-term supplies

จี น ล งน ามข้ อตกลงซื� อ ก๊ า ซ จ า ก  
Q A T A R  E N E R G Y  เ ป� น เ ว ล า  2 7  ป�  

เ พื� อ เ พิ� ม ค ว ามมั� น ค ง ใ นก า ร จั ด ห าพ ลั ง ง าน
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กลุม่ G-7 อาจพจิารณาจาํกัดเพดาน
ราคานํ�ามนัรสัเซยี แต่นกัวเิคราะหม์องวา่
อาจไมส่ง่ผลกระทบต่อรสัเซยีเท่าใดนกั

     กลุ่มประเทศสมาชิก G-7 อยู่ระหว่างการหารอืเพื�อที�จะจาํกัดเพดานราคานํ�ามันรสัเซยีใหอ้ยู่ที�
ประมาณ 65-70 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล แต่นักวิเคราะหม์องว่าอาจไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของรสัเซยีอย่างมีนัยสาํคัญ ส่วนฝ�� งรสัเซยีนั�นก็ได้ออกมาขู่ว่า รสัเซยีจะไม่ยอมส่งออกนํ�ามัน
ไปยังประเทศที�เข้ารว่มการกําหนดหรอืใหก้ารยอมรบัเพดานราคานํ�ามันรสัเซยีที�กลุ่ม G-7
กําหนดขึ�นนี� ผู้บรหิารบรษัิท Wood Mackenzie ได้ออกมากล่าวว่า การที�กลุ่ม G-7 จะ
พิจารณาจาํกัดเพดานราคานํ�ามันรสัเซยีนั�นอาจไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรสัเซยีมากนัก
เนื�องจากเพดานราคาที�กําหนดมีความใกล้เคียงกับระดับราคานํ�ามันรสัเซยีในป�จจุบันที�ขาย
ใหกั้บชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ�งเป�นราคาที�ให ้“ส่วนลดพิเศษ” อย่างมากอยู่แล้ว 

    ในขณะที� นักวิชาการของธนาคารประเทศออสเตรเลียใหค้วามเหน็ว่า การกําหนดเพดานราคา
นํ�ามันรสัเซยีของกลุ่ม G-7 นี�อยู่ในระดับเทียบเท่ากับที�มีการซื�อขายนํ�ามันจากแหล่งยูราลของ
รสัเซยีอยู่แล้ว ซึ�งอยู่ที�ระดับราคา 60-65 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล นอกจากนั�น ป�จจุบันพบว่า
เรอืนํ�ามันรสัเซยีก็ไม่มีข้อจาํกัดหรอืได้รบัผลกระทบใด ๆ จากมาตรการควํ�าบาตรทางเรอืของกลุ่ม
สหภาพยุโรป รวมถึง ยังสามารถเข้าถึงบรกิารด้าน insurance service ได้อย่างเป�นปกติ

     ทั�งนี� รสัเซยีมีการเพิ�มปรมิาณการส่งออกนํ�ามันทางเรอืไปยังประเทศจีน อินเดีย ตุรกี 
หลังจากสถานการณ์รสัเซยียูเครนเป�นอย่างมาก และเพดานราคาที�สหภาพยุโรปกําหนดไว้ยังอยู่
ในระดับที�สูงกว่าความคาดหวังของตลาด ซึ�งจะส่งผลใหผ้ลกระทบจากมาตรการควํ�าบาตรของ
กลุ่มสหภาพยุโรปที�มีต่อการเดินเรอืนํ�ามันของรสัเซยีบรรเทาลงอย่างมาก ซึ�งหากกําหนดเพดาน
ราคาสูงเกินไปก็จาํไม่มีความหมายในการกดดันรสัเซยี แต่หากกําหนดเพดานราคาตํ�าเกินไปก็จะ
ส่งผลใหร้สัเซยีอาจตัดสินใจลดปรมิาณการส่งออกนํ�ามันเข้าสู่ตลาดโลกได้
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France spends 
8.4 billion euros
to help companies
with energy bills

รฐับาลฝรั�งเศสจะใช้จ่ายงบประมาณ 8,400 ล้านยูโร
เพื�อช่วยเหลือค่าไฟฟ�าแก่บรษัิทเอกชนของฝรั�งเศส
    รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลังแหง่ฝรั�งเศสประกาศว่า รฐับาลจะสนับสนุนเงิน
8,400 ล้านยูโร เพื�อช่วยเหลือค่าไฟฟ�าใหบ้รษัิทต่าง ๆ ของฝรั�งเศสเพื�อลด
ผลกระทบจากราคาไฟฟ�าและก๊าซที�สูงขึ�น และช่วยใหธุ้รกิจของพวกเขายังคงมี
ต้นทุนที�สามารถแข่งขันกับธุรกิจของเยอรมันที�ได้รบัการช่วยเหลือต้นทุนจาก
ค่าไฟฟ�าจากรฐับาลเยอรมนีได้
    โดยรฐับาลฝรั�งเศสจะลดภาษีพิเศษ (special tax) สาํหรบัค่าไฟฟ�าใหเ้หลือ
น้อยที�สุดภายใต้กฎของสหภาพยุโรป และอนุญาตใหบ้รษัิทต่าง ๆ ใช้กลไกพิเศษ
เพื�อซื�อไฟฟ�าจากพลังงานนิวเคลียรร์าคาถูก ในขณะเดียวกันธุรกิจขนาดเล็กจะได้รบั
การช่วยเหลือจากรฐับาลผ่านมาตรการการจาํกัดราคาพลังงานสาํหรบัครวัเรอืน
ที�ได้บังคับใช้อยู่แล้ว
     ทั�งนี� งบประมาณจาํนวน 8,400 ล้านยูโรของฝรั�งเศสนี�เป�นงบประมาณที�ใช้
สาํหรบัช่วยเหลือค่าไฟฟ�าแก่บรษัิทสาํหรบัป� 2565 และ 2566 รวมกัน ซึ�งสถานะ
ป�จจุบันกระทรวงการคลังฝรั�งเศสได้จัดสรรเงินไปแล้วกว่า 45,000 ล้านยูโร
เพื�อช่วยเหลือครวัเรอืนต่าง ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว
      นอกจากนี� เมื�อต้นป�ที�ผ่านมา เยอรมนีได้จัดสรรเงิน 200,000 ล้านยูโร
เพื�อช่วยเหลือบรษัิทและครวัเรอืนจากราคาพลังงานที�สูงขึ�น ทําใหถู้กวิจารณ์
จากประเทศในสหภาพยุโรปอื�น ๆ อย่างมาก โดยเกรงว่าจะบิดเบือนมาตรฐาน
การแข่งขันทางการตลาดในระดับสหภาพยุโรป ทั�งนี� รฐับาลฝรั�งเศสจะตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่ากฎการแข่งขันทางการตลาดของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้กับทุกบรษัิท
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป�นอิตาลี สเปน ฝรั�งเศส หรอืเยอรมนี
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