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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานและ
แรธ่าตขุองโอมาน และ Nishimura
Yasutoshi รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ
ญี�ปุ�นเขา้รว่มในพธิลีงนามที�เมอืงมสักัต
ประเทศโอมาน โดยเป�นการลงนามระหวา่ง
บรษัิทญี�ปุ�นสามแหง่ ได้แก่ บรษัิทการค้า
มติซุย แอนด์ โค และอิโตชู คอรป์ (Mitsui
& Co., Itochu Corp.) และบรษัิทไฟฟ�า 
เจรา่โค (Jera Co.) ในขอ้ตกลงระยะยาว
กับ Oman LNG เพื�อนําเขา้ก๊าซธรรมชาติ
เหลว จาํนวน 2.35 ล้านตันต่อป� (MTPA)
ในชว่งระยะเวลา 5 ถึง 10 ป�ขา้งหน้า โดย
ปรมิาณ LNG ที�จะสง่มอบมดีังนี� ปรมิาณ
0.8 MTPA สง่ใหกั้บ Itochu
Corporation, ปรมิาณ 0.8 MTPA สง่ให้
กับ JERA Co และปรมิาณ 0.75 MTPA
สง่ใหกั้บ Mitsui & Co

    ขอ้ตกลงใหมเ่หล่านี�ถือเป�นความสาํเรจ็
ครั�งสาํคัญของ Oman LNG ในการ
เติบโตและเขา้ถึงตลาดต่างประเทศ และ
สาํรวจโอกาสใหม่ๆ  นอกจากนี�ยงัได้
ประโยชน์จากการเรง่ศักยภาพการผลิตให้
เพิ�มขึ�น ในขณะเดียวกันก็เป�นการการนัตี
วา่โอมานจะมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเนื�องด้วย

JERA Co. ของญี�ปุ�นกล่าวในแถลงการณ์
บนเวบ็ไซต์วา่ ตามขอ้ตกลงเอกสารสาํคัญ
ดังกล่าว บรษัิทจะซื�อ LNG มากถึง 12 
ลําเรอื (ประมาณ 0.8 ล้านตัน) ต่อป�จาก
โครงการ Oman LNG ตั�งแต่ป� 2568
เป�นเวลา 10 ป� โดยการแขง่ขนัของการจดั
ซื�อ LNG ทวคีวามรุนแรงขึ�นมาก ดังนั�น
การจดัหาเชื�อเพลิงที�มเีสถียรภาพในเวลา
ที�เหมาะสมใหส้อดคล้องกับสถานการณ์
ความต้องการใชไ้ฟฟ�าในประเทศจงึเป�น
สิ�งจาํเป�นเพื�อรกัษาแหล่งพลังงานที�
มั�นคงสาํหรบัประเทศญี�ปุ�น

Japanese firms sign
long-term deals to buy
LNG from Oman

ญี�ปุ�นได้ลงนามใน
ขอ้ตกลงระยะยาวกับ 
OMAN LNG เพื�อนํา
เขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว 
จาํนวน 2.35 ล้านตันต่อป�

January 11, 2023
International Affairs Division
Source : https://www.muscatdaily.com/



นายวลาดมิรี ์ปูติน ประธานาธบิดขีองรสัเซยี
ไดต้อบโต้มาตรการการจาํกัดราคาพลังงาน
ของชาติตะวนัตก โดยไดล้งนามในพระราช-
กฤษฎีกาที�หา้มการจดัหานํ�ามนัดบิและ
ผลิตภัณฑ์นํ�ามนัแก่ชาติต่างๆ ที�เขา้รว่ม
ดาํเนินมาตรการจาํกัดราคาพลังงาน ตั�งแต่
วนัที� 1 ก.พ. - 1 ก.ค. 2566 หรอืเป�นระยะเป�น
เวลาประมาณ 5 เดอืน ทั�งนี� รสัเซยีถือเป�น
ผูส้ง่ออกนํ�ามนัรายใหญอั่นดบัสองของโลก
รองจากซาอุดอีาระเบยี ซึ�งการหยุดชะงักของ
การสง่ออกนํ�ามนัของรสัเซยีในครั�งนี�จะสง่
ผลกระทบอยา่งหนกัต่อการจดัหาพลังงาน
ทั�วโลก

การดาํเนนิมาตรการดงักล่าวของรสัเซยีเป�นผล
มาจากการที�กลุ่ม G7 และออสเตรเลียไดม้ขีอ้ตกลง
ที�จะกําหนดเพดานราคานํ�ามนัดบิจากแหล่งทางทะเล
ของรสัเซยีใหอ้ยูที่� 60 ดอลลารต่์อบารเ์รล ตั�งแต่
วนัที� 5 ธนัวาคม 2565 ที�ผา่นมา เพื�อตอบโต้
ปฏิบติัการทางทหารของรสัเซยีที�มต่ีอยูเครน 
ซึ�งเพดานราคาดงักล่าวใกล้เคียงกับราคานํ�ามนัของ
รสัเซยีในป�จจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัคงตํ�ากวา่
ราคานํ�ามนัที�รสัเซยีคาดวา่สามารถขายไดใ้นป�นี� 
ซึ�งรสัเซยีต้องการรายไดส้ว่นดงักล่าวเพื�อชดเชยกับ
รายไดที้�เสยีไปจากมาตรการควํ�าบาตรของชาติ
ตะวนัตก 
อยา่งไรก็ตาม Anton Siluanov รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลังของรสัเซยีกล่าวเมื�อวนัอังคารวา่
การขาดดลุงบประมาณของรสัเซยีอาจมากกวา่ 2%
ของ GDP ที�วางแผนไวใ้นป� 2566 โดยการกําหนด
ราคาการสง่ออกนํ�ามนัเชน่นี�จะสง่ผลกระทบต่อ
รายไดข้องรสัเซยีเป�นอยา่งมาก ซึ�งเป�นอุปสรรค
ทางการคลังเพิ�มเติมสาํหรบัรสัเซยีที�มค่ีาใชจ้า่ย
มหาศาลจากการดาํเนนิการทางทหารในยูเครน

ปูตินประกาศห้าม
การสง่ออกนํ�ามนัของ
รสัเซยีไปยงัประเทศ
ที�ดําเนนิมาตรการจาํกัด
ราคาพลังงาน
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ปรมิาณนํ�ามนัสาํเรจ็รูปจากโรงกลั�น
นํ�ามนัที�ใหญ่ที�สดุของเวยีดนาม
คาดวา่จะลดลง 20%-25% ในชว่ง
10 วนัแรกของเดือนมกราคม 2566

เนื�องจากหน่วยปฏิบติัการที�ควบคมุ
ระบบ Residual Fluid Catalytic

Cracking 

RFCC Unit ของโรงกลั�นและ
ป�โตรเคมเีหงียเซนิเกิดป�ญหาทาง
เทคนิค ซึ�งโรงกลั�นฯ ดังกล่าวเป�นโรง
กลั�นที�มขีนาดใหญ่ที�สดุของเวยีดนาม
ที�ในชว่งเวลาปกติสามารถกลั�นนํ�ามนั
สาํเรจ็รูปได้ 200,0000 บารเ์รลต่อ
วนั โดยโรงกลั�นเหงียเซนิมสีดัสว่น
ผูถื้อหุน้ ได้แก่ บรษัิท Idemitsu

Kosan ของญี�ปุ�นรอ้ยละ 35.1

คเูวตป�โตรเลียมรอ้ยละ 35.1 บรษัิท
นํ�ามนัของรฐั PetroVietnam ของ
เวยีดนาม รอ้ยละ 25.1 และ Mitsui

Chemicals Inc รอ้ยละ 4.7

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
เวยีดนามได้ขอใหผู้ค้้าเชื�อเพลิงเพิ�ม
การนําเขา้เพื�อชดเชยการขาดแคลน
นํ�ามนัในประเทศและเพื�อใหแ้น่ใจวา่
มเีชื�อเพลิงเพยีงพอสาํหรบัตลาดใน
ประเทศจนถึงสิ�นไตรมาสแรก เป�น
ผลให ้Petrolimex ได้ออกประกวด
ราคาตั�งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม เพื�อซื�อ
นํ�ามนัดีเซลประเภท sulphur gasoil

500 ppm สาํหรบัเดือนมกราคมถึง
กมุภาพนัธที์�จะมาถึงใหเ้พยีงพอต่อ
ความต้องการใชข้องตลาด 

โรงกลั�นและ
ป�โตรเคมี
เหงียเซนิของ
เวยีดนามต้อง
ป�ดตัวลง
เนื�องจาก
ป�ญหาทาง
เทคนคิ
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ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์  มาร์กอส  จูเนียร์ 
ของฟ�ลิปป�นส์ เยือนจีน  โดยทั�งสองประเทศได้เจรจา

เรื�องการสาํรวจนํ�ามันและก๊าซร่วมกัน
 

     ประธานาธิบดีเฟอรด์ินานด์ มารก์อส จูเนียร  ์

เดินทางถึงกรุงป�กกิ�งของจีนในวันพุธที� 4 มกราคม 

ที�ผ่านมา ซึ�งเป�นการเยือนต่างประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียนอย่างเป�นทางการครั�งแรก หลังจากเข้ารบั
ตําแหน่งประธานาธิบดีฟ�ลิปป�นส์เมื�อเดือน มิ.ย. 2565

โดยเยือนจีนนานถึง 3 วัน เพื�อสานต่อความสัมพันธ์
และส่งเสรมิมิตรภาพระหว่างสองประเทศ 

      จีนและฟ�ลิปป�นส์มีกรณีพิพาทในพื�นที�ทะเลจีนใต้ 

ซึ�งก่อนหน้านี� ฟ�ลิปป�นส์เคยแสดงความกังวลต่อ
รายงานกิจกรรมการก่อสรา้งของจีนในทะเลจีนใต้
และการที�จาํนวนเรอืของจีนเพิ�มจาํนวนมากขึ�นในน่าน
นํ�าพิพาททะเลจีนใต้ มารก์อสกล่าวว่า เขาได้รบัคํา
สัญญาจากประธานาธิบดีสี จิ�นผิง ว่าจะมี
การประนีประนอมและรว่มกันแสวงหาแนวทางการ
แก้ไขป�ญหาที�อาจทําให้ชาวประมงฟ�ลิปป�นส์สามารถ
ทําการประมงในพื�นที�ได้

     ประธานาธิบดีสี จิ�นผิงยินดีที�จะรว่มมือ
กับฟ�ลิปป�นส์สาํรวจแหล่งนํ�ามันและก๊าซ
ในบรเิวณที�ไม่ใช่บรเิวณน่านนํ�าที�มี
ข้อพิพาทในทะเล และส่งเสรมิความรว่มมือ
ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
และเพิ�มการนําเข้าผลิตภัณฑ์ประมง     

 นอกจากนี�ทั�งสองประเทศยังได้ลงนามใน
ข้อตกลงทวิภาคี 14 ฉบับ อาทิ ข้อตกลง
ด้านการเกษตร โครงสรา้งพื�นฐาน 

ความรว่มมือด้านการพัฒนา ความมั�นคง
ทางทะเล การท่องเที�ยว เป�นต้น นอกจากนี�
จีนยังมีแผนที�จะได้สนับสนุนการลงทุนของ
จีนในฟ�ลิปป�นส์ ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้าน
เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษาขั�นพื�นฐาน
อุตุนิยมวิทยา-อวกาศ และการพัฒนาวัคซีน
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U.S. House passes
bill banning exports
of reserve oil to
China
 สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ มมีติเป�นเอกฉันท์ 331
ต่อ 97 เสยีง หา้มการสง่ออกนํ�ามนัจากคลัง
สาํรองนํ�ามนัเชงิยุทธศาสตรข์องสหรฐัฯ (U.S.
Strategic Petroleum Reserve: SPR) 
ไปยงัจนี โดยผา่นรา่งกฎหมายไปเมื�อวนัที� 
12 ม.ค. 66 แมว้า่มาตรการดังกล่าวจะเผชญิกับ
สถานการณ์ที�ไมแ่น่นอนในวุฒสิภาก็ตาม ทั�งนี�
ประเด็นเรื�องการสง่ออกนํ�ามนัของสหรฐัฯ 
ไปยงัจนีกลายเป�นกระแสเรยีกรอ้งเมื�อป�ที�แล้ว 
เมื�อประธานาธบิดีโจ ไบเดนจากพรรคเดโมแครต
ประกาศขายนํ�ามนั 180 ล้านบารเ์รลจาก SPR
เพื�อควบคมุราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�น และเดือน
ตลุาคมป�ที�แล้ว บรษัิทนํ�ามนัของสหรฐัฯ สง่ออก
นํ�ามนัเกือบ 67 ล้านบารเ์รลไปยงัจนี 

  ตัวแทนพรรครพีบัลิกันจากรฐัวอชงิตันกล่าววา่
“เราไมค่วรสง่มอบกญุแจสูอ่นาคตพลังงานของ
เราใหกั้บพรรคคอมมวินิสต์จนี และฝ�ายบรหิารของ
ไบเดนกําลังผลาญเงินสาํรองทางยุทธศาสตรข์อง
ประเทศ” ทั�งนี� ฝ�ายบรหิารของไบเดนยงัไมม่แีผน
ที�จะดําเนินการขายนํ�ามนัจาก SPR เพิ�มเติม
ในการนี� สมาชกิสภานิติบญัญัติของสหรฐัฯ ยงัได้
ลงมติอยา่งท่วมท้นเพื�อจดัตั�งคณะกรรมการ  
 เฉพาะกิจที�เกี�ยวขอ้งกับประเทศจนี เพื�อตอบโต้
อิทธพิลในระดับนานาชาติที�เพิ�มมากขึ�นของจนี
โดย ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรกล่าววา่ จะจดัการ
กับประเด็นต่างๆ อาทิ ดึงการจา้งงานจากจนีกลับ
สูส่หรฐัฯ การรกัษาทรพัยส์นิทางป�ญญา และนํา
หว่งโซอุ่ปทานสนิค้ากลับคืนสูป่ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา
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จนีเพิ�มการผลิต-ผอ่นปรน
การหา้มนาํเขา้ถ่านหนิของออสเตรเลีย 
เพื�อเสรมิความมั�นคงดา้นพลังงาน

        รอยเตอรร์ายงานเมื�อวนัที� 10 ม.ค. 66 วา่ การที�จนีได้ประกาศยกเลิกคําสั�งหา้มนําเขา้ถ่านหนิ
ออสเตรเลียอยา่งไมเ่ป�นทางการ เป�นสญัญาณที�ชดัเจนที�สดุของการรื�อฟ�� นความความสมัพนัธค์รั�งใหม่
ระหวา่งสองประเทศ อีกทั�งยงัเป�นการตอกยํ�าถึงการพึ�งพาซึ�งกันและกันทางเศรษฐกิจ เนื�องจากวตัถดุิบ
ถ่านหนิของออสเตรเลียมบีทบาทสาํคัญในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจที�มุง่เน้นการสง่ออกของจนี ซึ�งเป�น
ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคถ่านหนิรายใหญ่ที�สดุของโลก ทั�งนี� การตัดสนิใจดังกล่าวเกิดจากการที�ผูน้ําจนีและ
ออสเตรเลียได้พบกันเป�นครั�งแรกในรอบ 6 ป� ในชว่งการประชุม G20 Summit ในเดือนพฤศจกิายน
2565 ที�ผา่นมา 
         รฐับาลป�กกิ�งมแีนวทางในการสรา้งความมั�นคงของเชื�อเพลิงถ่านหนิ เนื�องจากราคาเชื�อเพลิง
สาํหรบัผลิตไฟฟ�าและถ่านโค้กพุง่สงูจากการควํ�าบาตรรสัเซยีของชาติตะวนัตก โดยผูป้ระกอบการเหมอืง
ถ่านหนิหลายรายจะได้รบัสทิธิ�ในการเจรจาธุรกิจทั�งถ่านหนิและถ่านโค๊ก 
         ในป�จจุบนั โรงไฟฟ�าและโรงงานผลิตเหล็กของจนีสามารถเขา้ถึงถ่านหนิออสเตรเลียที�มคีณุภาพ
ดีกวา่ โดยรฐับาลจนีได้อนุญาตใหโ้รงไฟฟ�า 3 แหง่ที�ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาลกลาง และผูผ้ลิตเหล็ก
ชั�นนําของประเทศ กลับมานําเขา้ถ่านหนิจากออสเตรเลียอีกครั�ง ทั�งนี� หากไมม่กีารจดัสง่ถ่านหนิจาก
ออสเตรเลีย ผูซ้ื�อชาวจนีจะหนัไปหาอินโดนีเซยี เพื�อขอซื�อถ่านหนิเพื�อใชเ้ป�นเชื�อเพลิง และซื�อถ่านโค้ก
จากมองโกเลีย และรสัเซยีแทน 
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   สาํนกัข�าวบีบซีรีายงานว�า LKAB
บริษทัเหมอืงแร�ของรฐับาลสวเีดน 
ได�ค�นพบแหล�งแร� “Rare Earth”
ศกัยภาพการผลติกว�า 1 ล�านตนั 
ซึง่นบัว�าใหญ�ท่ีสดุในทวปียโุรป
ท่ีทางตอนเหนือของประเทศสวเีดน 
โดยแร�หายากเหล�านีส้ามารถใช�
ในการผลติสนิค�าหลายชนิด อาทิ
โทรศพัท� ฮาร�ดไดรฟ� รถไฟ รถไฟฟ�า
กงัหนัลม ไปจนถงึอาวธุทางทหาร 
ถอืเป�นการค�นพบครัง้สาํคญัทีมี่ผล
ต�อการเปลีย่นผ�านสู�การใช�พลงังาน
สเีขยีว หลงัคาดว�าจะมคีวามต�องการ
ใช�รถไฟฟ�าและกงัหนัลมเพ่ือผลติ
ไฟฟ�าเพ่ิมขึน้ในอนาคต โดยท่ีผ�านมา
ยงัไม�เคยมกีารขดุทาํเหมอืงแร� Rare
Earth ในทวปียโุรป โดยร�อยละ 98
ของแร�ใช�ในยโุรปในป� 2021 มาจาก
การนําเข�าจากจนี
    ภายหลงัการค�นพบ เอ็บบา บุช
รฐัมนตรวี�าการกระทรวงพลงังาน
ของสวเีดน กล�าวสหภาพยโุรปพ่ึงพา
แร�หายากจากประเทศอืน่มากเกินไป
พร�อมเรียกร�องให�มยีโุรปต�องพ่ึงพา
ตนเองในเร่ืองการผลติไฟฟ�าอย�าง
เป�นอิสระจากรสัเซยีกบัจนี ถงึแม�ว�า
ในครัง้น้ีจะพบแร�ปรมิาณมากท่ีสดุ
ในยโุรป แต�ยงัถอืว�าเป�นส�วนน�อย
เม่ือเทยีบกบัปริมาณสาํรองทัง้หมด
ของโลก ซึง่อยู�ทีร่าว 120 ล�านตนั
นายยาน โมสตอร�ม ซอีีโอของ LKAB
กล�าวว�า กว�าท่ีแร� Rare Earth ท่ีถูก
ค�นพบในสวเีดนครัง้นีจ้ะไปปรากฏจริง
อยู�ในผลติภณัฑ�ต�างๆ คงใช�เวลา
ราว 10-15 ป� เนือ่งจากขัน้ตอน
การขออนุญาตต�างๆ จะใช�เวลานาน
เพราะต�องมกีารประเมินถงึ
ความเสีย่งต�อสิง่แวดล�อมเสยีก�อน
และเรียกร�องให�หน�วยงานรฐับาลช�วย
เร�งขัน้ตอนการดาํเนนิการให�เรว็ขึน้ 

พบแหล�งแร� ‘RARE
EARTH’ ใหญ�สุดใน

ยุโรปท่ีสวีเดน
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      สาํนักขา่วรอยเตอรร์ายงานจากงานประชุม IRENA Assembly ณ กรุงอาบูดาบ ีเมื�อวนัที� 15 มกราคม 2566 
วา่นาย Raj Kumar Singh รฐัมนตรกีระทรวงไฟฟ�า พลังงานใหม ่และพลังงานหมุนเวยีนของอินเดีย ใหส้มัภาษณ์วา่
อินเดียและยูเออีใกล้จะบรรลขุอ้ตกลงหลักในการเชื�อมโยงสายสง่ไฟฟ�าที�ผลิตจากพลังงานหมุนเวยีนระหวา่งอินเดีย
และ UAE โดยขณะนี�อยูร่ะหวา่งรอการอนุมติัขั�นสดุท้าย 
      ขอ้ตกลงดังกล่าวเป�นโครงการความรว่มมอืระหวา่งประเทศอินเดียและ UAE ภายใต้ขอ้รเิริ�ม One Sun, 
One World, One Grid (OSOWOG) เพื�อสรา้งเครอืขา่ยพลังงานหมุนเวยีน ทั�งนี� อินเดียเป�นผูจ้ดัตั�งขอ้รเิริ�ม
OSOWOG โดยนาย Narendra Modi นายกรฐัมนตรขีองอินเดีย เพื�อสง่ผา่นไฟฟ�าที�ผลิตจากพลังงานหมุนเวยีน
ผา่นการเชื�อมโยงสายสง่ไฟฟ�าระหวา่งประเทศสมาชกิ
      นอกจากนี� นาย Raj Kumar Singh ยงักล่าวถึงการที�ยูเออีมแีนวโน้มที�จะขยายการลงทนุโครงการพลังงาน
หมุนเวยีนในอินเดีย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยแ์ละลม ในขณะที�ทวติเตอรข์องสถานเอกอัครราชทตูอินเดีย
ใน UAE ยงัได้โพสต์ถึงการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจวา่ด้วยการพฒันาไฮโดรเจนสเีขยีวระหวา่งอินเดียและยูเออี เมื�อ
วนัศุกรที์� 13 มกราคม 2566 ที�ผา่นมาอีกด้วย อยา่งไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศของยูเออียงัคงไมไ่ด้
ใหข้อ้มูลเกี�ยวกับประเด็นนี� 

India, UAE

close to deal o
n renewable

electricity grid
 link,

Indian minister 
says

 

อินเดียและยูเออีใกล้จะป�ดดีลขอ้ตกลงการเชื�อมโยง
สายสง่เพื�อสง่ไฟฟ�าที�ผลิตจากพลังงานหมุนเวยีน
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ราคานํ�ามนัมเีกณฑ์
เพิ�มสงูขึ�นหลังจาก

จนีกลับตัวเขา้สู่
สภาวะปกติหลังโควดิ

 ระหวา่งการประชุม World

Economic Forum ณ กรุงดาวอซ
รองนายกรฐัมนตรสีาธารณรฐั
ประชาชนจนี นาย Liu He ได้กล่าว
สนุทรพจน์วา่ ประเทศจนียนิดี
ต้อนรบัการลงทนุจากต่างประเทศ
และประกาศการเป�ดประเทศจนี
อยา่งเป�นทางการหลังจากที�ได้มี
การป�ดประเทศเนื�องจากโควดิ-19 

ถึงสามป�ด้วยกัน

ทั�งนี� ในป� 2022 ที�ผา่นมา ประเทศจนี
มกีารเติบโตของ GDP อยูที่�รอ้ยละ 3
ซึ�งตํ�ากวา่ค่าเป�าหมายของประเทศ
ที�ตั�งไวที้�รอ้ยละ 5.5 และเป�นอัตรา
การเติบโตที�ตํ�าที�สดุเป�นลําดับที�สอง
ตั�งแต่ป� 1976 โดย OPEC ได้
รายงานวา่ ความต้องการใชน้ํ�ามนั
ของจนีในป�นี�จะเพิ�มขึ�นอีก 510,000

บารเ์รลต่อวนัหลังจากผอ่นคลาย
มาตรการโควดิ-19 แต่ OPEC ก็ยงั
คงตัวเลขประมาณการความต้องการ
ใชน้ํ�ามนัของโลกอยูที่� 2.22 ล้าน
บารเ์รลต่อวนัเหมอืนเดิม 

 ราคานํ�ามนัเมื�อวนัพุธที� 18 มกราคม
2566 อยูใ่นชว่งขาขึ�น เนื�องจาก
ความต้องการใชเ้ชื�อเพลิงของ
ประเทศจนีเริ�มกลับเขา้สูส่ภาวะปกติ
จากการผอ่นคลายมาตรการของ
โควดิ-19 ซึ�งจนีถือเป�นผูน้ําเขา้นํ�ามนั
รายใหญ่ที�สดุของโลก โดยราคาตลาด
นํ�ามนัดิบล่วงหน้าของ Brent เพิ�มขึ�น
ประมาณ 0.6% อยูที่� 86.44 เหรยีญ
สหรฐัต่อบารเ์รล และ ราคาตลาด
นํ�ามนัดิบล่วงหน้า WTI เพิ�มขึ�น
ประมาณ 0.7% อยูที่� 80.73 เหรยีญ
สหรฐัต่อบารเ์รล นอกจากนี� ราคา
นํ�ามนัโลกยงัเพิ�มสงูขึ�นเนื�องจาก
การอ่อนตัวของค่าเงินดอลล่าหส์หรฐั 
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อินเดยีจะกล่าวถึงวาระ
การเปลี�ยนผา่นของพลังงาน
ในชว่งสปัดาหพ์ลังงานอินเดยี
เป�ดตัวป� 2023

นายฮารด์ีป ซงิห ์ปูร ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ป�โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติอินเดีย ได้ประกาศวา่
งานสปัดาหพ์ลังงานอินเดีย (India Energy
Week) หรอื IEW จะจดัขึ�นที�เมอืงบงักาลอร์
ระหวา่งวนัที� 6-8 ก.พ.66 ซึ�งคาดวา่จะมผีูร้ว่มงาน
จากภาคพลังงานระดับสงูของอินเดีย ผูกํ้าหนด
นโนบาย ผูน้ําทางธุรกิจ และผูคิ้ดค้นนวตักรรม
ทางพลังงานมากกวา่ 30,000 คน จากทั�วโลก
เพื�อหารอืเกี�ยวกับวาระการเปลี�ยนผา่น
ด้านพลังงานของอินเดียและการสรา้งโอกาสของ
ประเทศสูก่ารกลายเป�นหนึ�งในตลาดพลังงาน
ที�ใหญ่ที�สดุในโลก โดยในป�นี�อินเดียจะเป�น
ประธาน G20 อีกด้วย

รฐับาลอินเดียคาดวา่จะสามารถผลักดันศักยภาพ
ของประเทศใหเ้ป�นผูผ้ลิตพลังงานรายใหญ่ที�สดุ
ภายใน 2 ทศวรรษขา้งหน้า โดยใชเ้ชื�อเพลิง
ที�หลากหลายในการผลิตพลังงาน อาทิ ก๊าซ 
เชื�อเพลิงชวีภาพ และไฮโดรเจน โดยคํานึงถึง
Energy Trilemma ที�มุง่เน้นความมั�นคง
ด้านพลังงาน การเขา้ถึงพลังงาน และพลังงาน
ที�มคีวามยั�งยนื 

อินเดียยงัมกีารผลักดันการเปลี�ยนผา่น
ด้านพลังงานโดยทุ่มเงินลงทนุกวา่ 300,000 ล้าน
เหรยีญสหรฐัเพื�อพฒันาศักยภาพพลังงาน
หมุนเวยีนใหไ้ด้ 500 GW ภายในป� 2030 และ
บรรลเุป�าหมายคารบ์อนสทุธเิป�นศูนยภ์ายในป�
2570 รวมถึงผลักดันนโยบาย “one sun one
world one grid” ที�มเีป�าหมายใหชุ้มชนใน
ทกุพื�นที�สามารถเขา้ถึงพลังงานสะอาดอยา่ง
ทั�วถึงในราคาที�สามารถจา่ยได ้

การจดังานสปัดาหพ์ลังงานครั�งนี�ของอินเดีย
ถือเป�นก้าวสาํคัญในการดําเนินการเพื�อการบรรลุ
เป�าหมาย Carbon Neutrality ของอินเดีย และ
เป�นการเชื�อมโยงบุคลากรในภาคพลังงานจาก
ทกุภาคสว่นเพื�อหารอืรว่มกัน 

January 25, 2023
International Affairs Division

Source : https://www.newswire.ca/



รัฐนิวยอร�ค ยกเว�นหน้ีค�าง ค�าก�าซ
และไฟฟ�ากว�า 22,000 ล�านบาท

 
      รัฐนิวยอร์กจะยกหนี� ค่ า ก๊าซและค่าไฟฟ�า ที�ประชาชนกว่า  5 แสนครัวเรือน  และ
ธุรกิจรายย่อยกว่า  56,000 แห่ง  ค้างชาํระมูลค่ากว่า  672 ล้านดอลลาร์ฯ  ซึ� ง เป�นหนี�
ที� ติดค้างมาตั�งแต่สมัยการระบาดของโควิด  ซึ� ง ถือเป�นโครงการช่วยเหลือทางการเ งิน
ให้กับประชาชในด้านสาธารณูปโภคที� ใหญ่ที�สุดในประวั ติศาสตร์ของรัฐ  ซึ� งการดาํ เนิน
การครั�ง นี�ของรัฐนิวยอร์คคาดว่าจะช่วยแก้ป�ญหาการถูกตัดไฟฟ�าของประชาชนและ
กลุ่ม ธุรกิจรายย่อย  รวมทั�งแก้ป�ญหาด้านเครดิตของประชาชน  
      โครงการปลดหนี�ดังกล่าวดาํ เ นินการโดยคณะกรรมการบริการสาธารณะแห่งรัฐ
นิวยอร์ก  ซึ� งจะให้สินเชื� อแบบครั�ง เดียวแก่ประชาชนที�อยู่อาศัยที� ไม่ ใช่ผู้มีรายได้ น้อย
และกลุ่ม ธุรกิจรายย่อยสาํหรับค่าสาธารณูปโภคที� ค้ างชาํระจนถึงวันที�  
1  พฤษภาคม  2022 นอกจากนี�  รัฐนิวยอร์คยังไ ด้ เป�ดตัวโครงการ
นําร่องสาํหรับประชาชนผู้ ที�มีรายได้ น้อย  โดยรับประกันว่าผู้ เข้ า ที�มี
รายได้ น้อยจ่ายค่าไฟฟ�า ไม่ เ กิน  6% ของรายได้  และจัดสรร
ส่วนลดค่าไฟฟ�า เพิ�ม อีก  200 ล้านดอลลาร์ฯ  สาํหรับ
ผู้อ ยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กกว่า  800,000 คนที�มีรายได้
น้อยกว่า  75,000 ดอลลาร์ ที� ไม่มีสิทธิ�ภายใต้
โปรแกรมส่วนลดป�จจุบัน
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บรษัิทไฟฟ�าอังกฤษเล็งแจกเงินปชช.
หวงัจูงใจประหยดัพลังงานในฤดหูนาว

 
      ในโครงการดงักล่าว ผูใ้ชไ้ฟฟ�าจะต้องลดการใช้
เครื�องใชไ้ฟฟ�า เชน่ เตาอบ เครื�องล้างจาน ในชว่งเวลา
ที�มคีวามต้องการใชไ้ฟฟ�าสงู โดยในชว่งทดสอบจะ
มกีารกําหนดชว่งเวลาตั�งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ซึ�งผูใ้ชไ้ฟฟ�าจะต้องปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ�า
ใหส้อดคล้องกับวตัถปุระสงค์และเป�าหมายของ
โครงการ เพื�อใหส้หราชอาณาจกัรสามารถบรหิาร
จดัการเชื�อเพลิงและการผลิตไฟฟ�าใหเ้พยีงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในฤดหูนาวไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

    Britain’s National Grid กล่าววา่ การใชแ้ผนการ
ดังกล่าวไมไ่ดห้มายความวา่สหราชอาณาจกัรกําลัง
เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกับอุปทานไฟฟ�า แต่เป�นการเตรยีม
ความพรอ้มสาํหรบัสถานการณว์กิฤติที�อาจเกิดขึ�นใน
อนาคตเท่านั�น ประชาชนชาวสหราชอาณาจกัรไมจ่าํเป�น
ต้องเป�นกังวลแต่อยา่งใด

    Britain’s National Grid หรอืบรษัิทผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย
สายสง่ไฟฟ�าของสหราชอาณาจกัร ระบุวา่จะแจกเงินจูงใจ
ใหกั้บลกูค้าที�ใชไ้ฟฟ�านอ้ยลงในชว่งคํ�าวนัที� 23 และ 24

ม.ค.66 ตามเวลาท้องถิ�น ซึ�งเป�นมาตรการใหมที่�ออกแบบขึ�น
เพื�อป�องกันการขาดแคลนไฟฟ�าในบางชว่งเวลา 

     ครวัเรอืนและธุรกิจของสหราชอาณาจกัรจาํนวนนบัล้าน
แหง่ได้ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการที�ชื�อ Demand Flexibility

Service (DFS) ซึ�งลกูค้าจะได้รบัเงินจูงใจหากสามารถใช้
พลังงานนอ้ยลงในชว่งวกิฤติ โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวที�มี
อากาศหนาวจดั ซึ�งในชว่งเดือนตลุาคมป�นี�คาดวา่ 
สหราชอาณาจกัรอาจต้องมกีารใชม้าตรการเวยีนดบัไฟฟ�า
ในหลายพื�นที�หากยงัไมส่ามารถบรหิารจดัการการนาํเขา้
เชื�อเพลิงสาํหรบัการผลิตไฟฟ�าไดอ้ยา่งเพยีงพอ
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ปากีสถานไฟฟ�าดับทั�วประเทศ
หลังโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ�าล่ม

        ปากีสถานไฟฟ�าดบัทั�วประเทศ หลังโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ�าล่ม เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2566 โดยที�
เมอืงลาฮอร ์เมอืงใหญ่อันดบัสองของประเทศ บรกิารรถไฟฟ�าถกูระงับชั�วคราว ทําใหป้ระชาชน
ต่างกังวลเกี�ยวกับการสญัจร สว่นที�เมอืงการาจ ีซึ�งเป�นเมอืงใหญ่ที�สดุของปากีสถาน โรงพยาบาล
จาํเป�นต้องใชเ้ครื�องป�� นไฟ เพื�อใหอุ้ปกรณส์าํคัญยงัสามารถทํางานได ้สว่นที�เมอืงราวลัป�นด ีซึ�งอยูท่าง
ใต้ของกรุงอิสลามาบดั มเีดก็นักเรยีนในโรงเรยีนมธัยมของรฐัแหง่หนึ�งยงัต้องเรยีนหนงัสอืขณะที�
ไฟดบั
         เหตไุฟฟ�าดบัครั�งนี�เกิดขึ�นเมื�อเวลาประมาณ 07.34 น. ตามเวลาท้องถิ�น โดยเกิดไฟฟ�าดบันาน
หลายชั�วโมงเป�นครั�งที� 2 ในรอบ 2 ป� รฐัมนตรกีระทรวงพลังงานระบุวา่ สาเหตเุกิดจากไฟฟ�ากระชาก
รุนแรงในโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ�าทางตอนใต้ของประเทศ ซึ�งสง่ผลกระทบต่อโครงขา่ยทั�งหมด โดย
เจา้หน้าที�กําลังเรง่กู้โครงขา่ย ขณะที�บางพื�นที�สามารถกลับมาใชไ้ฟฟ�าไดแ้ล้ว
          ปากีสถาน ซึ�งมปีระชากร 220 ล้านคน เผชญิไฟฟ�าดบัครั�งใหญ่ล่าสดุ เมื�อเดอืนตลุาคมที�ผา่นมา
แมว้า่ปากีสถานจะมกํีาลังการผลิตไฟฟ�าติดตั�งเพยีงพอรองรบัความต้องการในประเทศ แต่ก็ขาดแคลน
ทรพัยากรเชื�อเพลิงในการเดนิเครื�องโรงไฟฟ�าที�ใชพ้ลังงานจากนํ�ามนัและก๊าซ นอกจากนี� อุตสาหกรรม
ไฟฟ�าของปากีสถานยงัมหีนี�สนิจาํนวนมาก ทําใหไ้มส่ามารถลงทนุในโครงสรา้งพื�นฐาน และสายสง่ได้
เพยีงพอ จงึมปี�ญหาไฟฟ�าดบัเกิดขึ�นบอ่ยครั�ง
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4 ประเทศเรยีกรอ้ง
ให้สหภาพยุโรป
กําหนดวนัที�แนช่ดั
ในการบงัคับใช้
มาตรการใหมใ่น
การจาํกัดการปล่อย
CO2 ของ
รถบรรทกุ

FOUR COUNTRIES URGE EU TO SET END
DATE FOR NEW CO2-EMITTING TRUCKS

     เนเธอรแ์ลนด์ เบลเยยีม เดนมารก์ และลักเซมเบริก์
ได้เรยีกรอ้งใหส้หภาพยุโรปกําหนดวนัที�แน่ชดัสาํหรบั
รถบรรทกุและรถโดยสารใหมที่�จะจาํหน่ายในยุโรปซึ�งจะ
ต้องมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป�นศูนย ์ทั�งนี�
ในเดือน ก.พ. คณะกรรมาธกิารยุโรปมกํีาหนดจะเสนอ
มาตรฐานการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ที�เขม้งวด
ขึ�นสาํหรบัยานพาหนะขนาดใหญ่สาํหรบับรรทกุสนิค้า
เพื�อใหส้อดคล้องกับเป�าหมายการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศของกลุ่มสหภาพยุโรป โดยจะกําหนด
เป�าหมายที�เขม้งวดมากขึ�น คือ ภายในป� ค.ศ. 2035
ยานยนต์ใหมท่กุคันที�จาํหน่ายในยุโรปจะต้องมี
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์เป�นศูนย์

      การปรบัปรุงมาตรฐานการปล่อย CO2 สาํหรบั
Heavy Duty Vehicle (HDV) เป�นโอกาสสาํคัญใน
การสง่สญัญาณที�แขง็แกรง่ไปยงัตลาดและกระตุ้นให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งทันท่วงที นอกจากนี� ทั�งสี�
ประเทศยงัเรยีกรอ้งใหกํ้าหนดเป�าหมายการปล่อย
มลพษิในป�ค.ศ. 2030 สาํหรบัรถบรรทกุและรถ
โดยสารประจาํทางใหม้คีวามท้าทายยิ�งขึ�น และ
ครอบคลมุยานพาหนะขนสง่สนิค้าทางถนนมากขึ�น
เนื�องจากประมาณ 35% ของการปล่อยก๊าซใน
ภาคสว่นนี�ไมอ่ยูภ่ายใต้การบงัคับใชม้าตรฐาน CO2
ของสหภาพยุโรปที�มอียู่

      โดยขอ้เสนอที�จะเกิดขึ�นในเดือนหน้าที�จะออกมา
บงัคับใชแ้ทนที�ขอ้กําหนดป�จจุบนัของกลุ่มผูผ้ลิต
ยานยนต์ HDV จะเป�นสว่นสาํคัญในการบรรลุ
เป�าหมายการการลดการปล่อย CO2 จากรถบรรทกุ
ใหมจ่ะต้องลดลง 30% ในป�ค.ศ. 2030 เมื�อเทียบกับ
ป� ค.ศ. 2019-2020 ซึ�งเป�นเป�าหมายที�ออกแบบมา
เพื�อผลักดันภาคขนสง่ใหไ้ปสูย่านยนต์ไฟฟ�าหรอื
การใชไ้ฮโดรเจนแทนเชื�อเพลิงฟอสซลิ
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บรษัิท NIPPON STEEL และ
EXXON สาํรวจโอกาสในการดักจบั
และกักเก็บคารบ์อน เพื�อมุง่ไปสู่
ความเป�นกลางทางคารบ์อน
ภายในป� ค.ศ. 2050

    บรษัิท Nippon Steel ผูผ้ลิตเหล็กสญัชาติญี�ปุ�น
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาที�จะพฒันาเทคโนโลยกีารดกัจบั
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากโรงงานผลิตเหล็กเพื�อนาํไป
กักเก็บในชั�นใต้ดนิของสิ�งก่อสรา้ง ของบรษัิท Exxon
Mobil ในประเทศต่าง ๆ เชน่ ออสเตรเลีย มาเลเซยี
และอินโดนเีซยี
     บรษัิท Nippon Steel, บรษัิท Exxon Mobil 
และ บรษัิท Mitsubishi Corp. มกํีาหนดที�จะลงนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจรว่มกันเพื�อหารอืเกี�ยวกับการรเิริ�ม
โครงการดังกล่าว โดย Mitsubishi Corp. 
จะรบัผดิชอบเกี�ยวกับภาคขนสง่ เชน่ การขนสง่
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์หลวไปยงัแหล่งก๊าซที�
หมดอายุหรอืแหล่งจดัเก็บอื�น ๆ โดยการใชเ้รอืเฉพาะ
     ทั�งนี� Nippon Steel ตั�งเป�าที�จะลดการปล่อย CO2
ลงรอ้ยละ 30 ภายในป� ค.ศ. 2030 (ป� ค.ศ. 2013 เป�น
ป�ฐาน) และบรรลคุวามเป�นกลางทางคารบ์อน ภายในป�
ค.ศ. 2050 โดยกําลังจะปรบัเปลี�ยนไปใชเ้ตาหลอม
ไฟฟ�าซึ�งผลิตก๊าซไอเสยีเพยีง 1 ใน 4 ของเตาหลอม
แบบจุดระเบดิ นอกจากนี� บรษัิทกําลังพฒันาการผลิต
เหล็กกล้าที�ใชเ้ชื�อเพลิงไฮโดรเจน โดยจะทําการทดสอบ
กระบวนการในชว่งป� ค.ศ. 2025 
      ป�จจุบนั Exxon Mobil สามารถทําการดกัจบัและ
กักเก็บคารบ์อนได้ถึง 9 ล้านตันต่อป� ซึ�งคิดเป�น 1 ใน 5
ของกําลังการผลิตทั�วโลก โดย Exxon Mobil มกํีาหนด
จะนําโรงดักจบัและกักเก็บคารบ์อนแหง่ใหมท่าง
ตะวนัออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมาใชใ้นชว่งป� ค.ศ.
2025 ซึ�งจะเพิ�มกําลังการผลิตไดถึ้ง 2 ล้านตันต่อป�
รวมถึงรว่มมอืกับบรษัิทพลังงานท้องถิ�นทั�งในมาเลเซยี
และอินโดนเีซยีเพื�อสาํรวจโอกาสความเป�นไปไดใ้น
ประเทศเหล่านั�นอีกด้วย
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France's nationwide strike hits power
production, fuel deliveries

 

       เกิดการประท้วงของพนักงานในภาคพลังงานของประเทศฝรั�งเศสทั�วประเทศ เพื�อต่อต้านการปฏิรูป
ระบบค่าตอบแทนซึ�งจะสง่ผลใหค้วามสามารถในการผลิตพลังงานของประเทศและผลประกอบการของ
TotalEnergies ลดลง ทั�งนี� EDF ได้ใหข้อ้มูลวา่ ปรมิาณการผลิตไฟฟ�าลดลง 4.5% หรอืลดลงประมาณ
3 GW จากการลดกําลังการผลิตของโรงไฟฟ�านิวเคลียรแ์ละโรงไฟฟ�าพลังงานความรอ้น โดยคนงาน
จาํนวนมากมคีวามตื�นตัวในการเขา้รว่มการประท้วงอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนี� ผลกระทบยงัเกิดขึ�นกับ
ภาคโรงกลั�น โดยมกีารสกัดกั�นเชื�อเพลิงป�โตรเลียมจากแหล่งของบรษัิท TotalEnergies ไมใ่หส้ง่เขา้
โรงกลั�นนํ�ามนั ซึ�งคนงานกวา่ 75-100% ได้เขา้รว่มการประท้วง
         ณ ป�จจุบนัยงัไมม่รีายงานการขาดแคลนนํ�ามนัในป�� มนํ�ามนัต่างๆ ของฝรั�งเศส เนื�องจากป�� มแต่ละ
แหง่ก็มกีารสาํรองนํ�ามนัไวใ้นระดับที�มากพอสมควร และยงัไมม่กีารสกัดกั�นนํ�ามนัจากพื�นที�ของบรษัิท
ESSO และ ExxonMobil แต่พนักงานของบรษัิทดังกล่าวก็ได้เขา้รว่มการประท้วงด้วยเชน่กัน 
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