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มาเลเซยีมแีผนที�จะกลับมาแยง่ชงิตลาดนํ�ามนัปาล์มกลับคืนมาในชว่งที�โลกอยูใ่นสถานการณ์
ขาดแคลนนํ�ามนั

สปป ลาว แสดงหาแนวทางในการซื�อนํ�ามนัจากรสัเซยี

EMA เป�ดรบัขอ้เสนอโครงการนาํเขา้พลังงานสูป่ระเทศสงิคโปร์
สถิติพลังงานใหม ่2022  เพื�อสนับสนุนขอ้ตกลงสเีขยีว (Green Deal)

บรษัิท Masdar ของ (UAE) ซึ�งเป�นผูนํ้าดา้น RE ลงนาม
ในขอ้ตกลงเพื�อพฒันาโครงการไฮโดรเจนสเีขยีวรว่มกับ Hassan Allam Utilities ของอียปิต์

อาเซยีนและสหรฐัประกาศยกระดบัความสมัพนัธ์
หลังจากการประชุมสดุยอดผูนํ้าเมื�อสปัดาหที์�ผา่นมา

รฐัมนตรรีะดับสงูของกลุม่โอเปคไดอ้อกมาวจิารณร์า่งเพื�อควบคมุ
การผลิตนํ�ามนักฎหมายของ US วา่จะก่อใหเ้กิดความป�� นป�วนของตลาดพลังงานมากขึ�น

ญี�ปุ�นจะค่อย ๆ ใชเ้วลาในการยกเลิกการนาํเขา้นํ�ามนัจากรสัเซยี

แคนาดาเป�นพนัธมติรดา้นพลังงานที�ดกัีบยุโรป แต่จะไมป่ระนปีระนอมกับ
เป�าหมายดา้นสภาพอากาศ

U.S. hails 'new era' with ASEAN as summit commits to raise level of ties
ถอดบทเรยีนด้านการจดัหาพลังงานสะอาดของสงิคโปร์
เพื�อเป�นขอ้มูลสาํหรบัประเทศขนาดเล็ก

Scoring Biden’s ASEAN Summit by the interpreter

U.N. secretary general asks countries to ease barriers to green energy

สปป.ลาว แสวงหานํ�ามนัจากรสัเซยี เพื�อรกัษาเสถียรภาพราคานํ�ามนัในประเทศ

รสัเซยีไดเ้ริ�มจบัจองพื�นที�คลังนํ�ามนัที�ไมไ่ดใ้ชทั้�วประเทศ

U.K. imposes Windfall Tax on Oil and Gas company profits as inflation bites 

อินเดียได้ประกาศการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษีที�เรยีกเก็บจากสนิค้าโภคภัณฑ์ที�สาํคัญ 

เพื�อบรรเทาความเดอืนรอ้นจากราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�น และสภาวะเงินเฟ�อ

การประชุม WEF Annual Meeting 2022 
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    มาเลเซยีซึ�งเป�นประเทศผูผ้ลิตนํ�ามนัปาล์มรายใหญ่
เป�นอันดบัสองของโลกออกมากล่าววา่ มาเลเซยีมแีผนที�
จะลกุขึ�นมากอบกู้สถานการณโ์ดยกลับมาแยง่ชงิตลาด
นํ�ามนัปาล์มกลับคืนมาในชว่งที�โลกอยูใ่นสถานการณ์
ขาดแคลนนํ�ามนัเพื�อบรโิภคและสถานการณว์กิฤติ
ความตึงเครยีดในยุโรป โดยในชว่งเวลานี�พบวา่ 
หา้งสรรพสนิค้าในสหราชอาณาจกัรที�เคยหา้มการ
จาํหนา่ยอาหารที�มสีว่นผสมของนํ�ามนัปาล์มออกจาก
แบรนดตั์�งแต่ป� 2018 ไดถ้กูกดดนัใหก้ลับมาจาํหนา่ย
สนิค้าเหล่านี�อีกครั�งในชว่งเดอืนที�ผา่นมา เนื�องจาก
สถานการณข์าดแคลนนํ�ามนัจากสงครามรสัเซยี-ยูเครน
และมาตรการหา้มสง่ออกนํ�ามนัปาล์มของประเทศ
อินโดนเิซยี
          Zuraida Kamaruddin รฐัมนตรดีา้น
อุตสาหกรรมและสนิค้าเกษตรของมาเลเซยี กล่าว
ถ้อยแถลงวา่ มาเลเซยีจะใชโ้อกาสที�เกิดขึ�นท่ามกลาง
วกิฤตินี�ในการพยายามต่อสูกั้บโฆษณาชวนเชื�อของโลก
ตะวนัตกที�มุง่ลดเครดติและคณุค่าของนํ�ามนัปาล์ม 
ทั�งๆ ที�นํ�ามนัปาล์มมปีระโยชน์และคณุค่ามากมาย ทั�งนี�
Zuraida กล่าวอีกวา่ ในชว่งครึ�งป�แรกของป� 2022 นี�
ราคานํ�ามนัปาล์มยงัจะคงอยูใ่นระดบัสงู และคาดการณว์า่
สหภาพยุโรปก็จะมคีวามต้องการนํ�ามนัปาล์มเพิ�มมากขึ�น
ในระยะสั�นนี� เนื�องจากตลาดของนํ�ามนัดอกทานตะวนัและ
นํ�ามนัถั�วเหลืองมคีวามตึงตัวเชน่กัน โดยมาเลเซยีจะ
ทุ่มเทความพยายามอยา่งหนักในการชว่งชงิตลาดในชว่ง
ที�โลกมคีวามต้องการนํ�ามนัปาล์มสงูอยา่งเขม้ขน้ต่อไป

เดิมทีนํ�ามนัปาล์มของมาเลเซยี รวมถึงอินโดนเิซยีถกูบอยคอต
จากกลุ่มสหภาพยุโรปเนื�องจากขอ้หว่งกังวลเรื�องสิ�งแวดล้อม
โดยถกูกล่าวหาวา่อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์มเป�นต้นเหตใุหเ้กิด
การทําลายป�าทึบเขตรอ้น และทําใหเ้กิดการโยกยา้ยแรงงานไป
สูภ่าคการเกษตรเพื�อการผลิตนํ�ามนัปาล์มอยา่งรวดเรว็ 
โดยหลายป�ที�ผา่นมา สหภาพยุโรปไดอ้อกมาตรการใหป้ระเทศ
ในยุโรปใหยุ้ติการใชน้ํ�ามนัปาล์มเพื�อใชเ้ป�นเชื�อเพลิงชวีภาพ
(biofuels) ภายในป� 2030 รวมถึงหลายบรษัิทในยุโรปได้
ออกมารณรงค์ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์ที�ปราศจากนํ�ามนัปาล์ม หรอื
Palm oil free Product
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สปป. ลาว แสดงหาแนวทาง
ในการซื�อนํ�ามนัจากรสัเซยี

     สาํนักขา่ว Laotian Times รายงานวา่ รฐับาล สปป.ลาว โดยกระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า อยูร่ะหวา่งการแสวงหาแนวทางในการรบัมอืกับราคาพลังงานในประเทศที�สงูขึ�น
อยา่งมาก ทั�งนี� สาํนกันายกรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบขอ้เสนอใหร้วมบรษัิทนาํเขา้นํ�ามนัต่างๆ ของ สปป.ลาว 
และบรษัิทนํ�ามนัแหง่ชาติของ สปป. ลาว เขา้ดว้ยกัน เพื�อบรหิารจดัการการนาํเขา้และการขายปลีกนํ�ามนัใน
ประเทศ 
      บรษัิทใหมนี่�จะทําหนา้ที�ในการแสวงหาพลังงานราคาถกูจากแหล่งเชื�อเพลิงใหม่ๆ  รวมถึง ประเทศ
รสัเซยีดว้ย ซึ�ง สปป. ลาว คาดหวงัวา่จะสามารถลดราคานํ�ามนัที�นาํเขา้ประเทศไดแ้ละลดแรงกดดนัจาก
ผูค้้าปลีกลง นอกจากนั�น กระทรวงการคลัง สปป. ลาว และธนาคารแหง่ชาติ สปป. ลาว รวมทั�งหนว่ยงานที�
เกี�ยวขอ้งกําลังหาแนวทางในการแลกเปลี�ยนเงินในการซื�อขายนํ�ามนัรสัเซยีดงักล่าว และยงัคงมขีอ้หว่ง
กังวลวา่ธนาคารแหง่ชาติของ สปป. ลาว จะมเีงินตราสาํรองระหวา่งประเทศเพยีงพอสาํหรบัการนาํเขา้
นํ�ามนัจากรสัเซยีหรอืไม ่โดยไดม้กีารเป�ดเผยหนังสอืราชการเกี�ยวกับขอ้สั�งการดงักล่าว ซึ�งมใีจความสาํคัญ
คือ 
      1.  ใหก้ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป�นตัวกลางสาํหรบัเจรจาต่อรองซื�อนํ�ามนัเชื�อไฟ และให้
สามารถรวมศูนยใ์นการนําเขา้และแจกจา่ยนํ�ามนัเชื�อไฟ เชน่ รฐัวสิาหกิจนํ�ามนัเชื�อไฟ รว่มกับบรษัิท
นํ�ามนัเชื�อไฟเอกชนจาํนวนหนึ�ง ตั�งเป�นบรษัิทนํ�ามนัเชื�อไฟแหง่ชาติ เพื�อนําเขา้และแจกจา่ยนํ�ามนัเชื�อไฟ
ใหม้คีวามคล่องตัวและสะดวกในการติดตามการเก็บรายรบั พรอ้มทั�งเจรจาซื�อนํ�ามนัเชื�อไฟราคา
ยอ่มเยาจากประเทศรสัเซยี เพื�อชว่ยลดต้นทนุการนําเขา้นํ�ามนัเชื�อไฟ

2. ใหก้ระทรวงการเงิน สมทบกับธนาคารแหง่ สปป.ลาว และ ภาคสว่นเกี�ยวขอ้ง ค้นควา้กลไก
การคุ้มครองอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และ สนองเงินตราต่างประเทศใหเ้พยีงพอ 
เพื�อรบัประกันใหม้นีํ�ามนัเชื�อไฟเพยีงพอกับความต้องการ แล้วรายงาน ท่าน นายกรฐัมนตร ี
มทิีศชี�นําในเวลาอันควร
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EMA เป�ดรบัขอ้เสนอโครงการนําเขา้พลังงานสู่
ประเทศสงิคโปร์

     สงิคโปรม์แีผนในการนําเขา้ไฟฟ�าที�ผลิตจากพลังงานหมุนเวยีนเป�นจาํนวนมากถึง 4 กิกะวตัต์ ภายในป� 
ค.ศ. 2035 ซึ�งคิดเป�นรอ้ยละ 30 ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ�าทั�งหมดในประเทศสงิคโปรใ์นชว่งเวลาดงักล่าว 
นาย Lee Seng Wai ผูอํ้านวยการสาํนกังานการเชื�อมต่อทางพลังงานของ EMA กล่าววา่ ไดร้บัขอ้เสนอ
โครงการจากธุรกิจดา้นพลังงานจาํนวนมากกวา่ 20 ขอ้เสนอ ซึ�งนบัวา่เป�นการตอบรบัที�ดมีากในการเสนอตัว
เป�น importer หรอื ผูนํ้าเขา้ไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวยีน ซึ�งโครงการผลิตไฟฟ�าจากแหล่งพลังงานหมุนเวยีน
ดงักล่าวจะมาจากแหล่งพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย ์ลม พลังนํ�า และความรอ้นใต้พภิพ โดยขอ้
เสนอมาจาก 4 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซยี สปป.ลาว มาเลเซยี และ ไทย เพื�อเสรมิสรา้งความมั�นคงทางพลังงาน
ใหกั้บสงิคโปร ์ซึ�งจะทําใหส้งิคโปรส์ามารถนําเขา้ไฟฟ�าที�มกีารปล่อย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดตํ์�าจากประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ไดเ้ป�นจาํนวน 1.2 กิกะวตัต์ 
      การดาํเนินการต่าง ๆ ที�กล่าวมาสง่ผลใหส้งิคโปรเ์ขา้ใกล้เป�าหมายการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป�น
ศูนยภ์ายในป� ค.ศ. 2050 โดยประมาณ ทั�งนี� ในป�จจุบนัภาคพลังงานของสงิคโปรม์สีดัสว่นการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดป์ระมาณรอ้ยละ 40 จากการปล่อยก๊าซทั�งหมดในประเทศ รายงานล่าสดุจาก EMA เดอืน
ม.ีค. 65 ระบุวา่ภาคสว่นพลังงานจะสามารถบรรลเุป�าหมายตามไทมไ์ลน์ในชว่งกลางศตวรรษดงักล่าวไดจ้รงิ
ดว้ยวธิกีารนําเขา้พลังงานหมุนเวยีนมาใชใ้นประเทศเป�นหลัก โดยจะไมก่ระทบต่อความมั�นคงดา้นพลังงาน 
และราคาไฟฟ�าที�ประชาชนสามารถจา่ยได้
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 บริษัท Masdar ของ (UAE)

ซึ�งเป�นผู้นําด้าน RE ลงนาม
ในข้อตกลงเพื�อพัฒนาโครงการ
ไฮโดรเจนสีเขียวร่วมกับ
Hassan Allam Utilities

ของอียิปต์

         บริษัท Masdar ของ UAE ซึ�งเป�นผู้นําระดับโลกด้านพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาเมือง
อย่างยั�งยืน ร่วมกับ Hassan Allam Utilities ของอียิปต์ ได้ลงนามข้อตกลงเพื� อพัฒนาโครงการ
ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) ขนาดใหญ่ โดยโครงการต่าง ๆ ในอียิปต์ที�อยู่ภายใต้
ข้อตกลงดังกล่าวตั�งเป�าที�จะมีกําลังการผลิตไฮโดรเจนด้วยวิธี electrolysis ถึง 4 กิกะวัตต์ภายในป�
2030 และจะสามารถผลิต Green Hydrogen มากถึง 480,000 ตันต่อป� โดยกําหนดเป�าหมาย
ที�จะส่งออกไฮโดรเจนไปยังยุโรปและมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ�นด้วย
         Masdar และ Hassan Allam Utilities มองว่าอียิปต์เป�นศูนย์กลางสาํหรับการผลิต
Green Hydrogen เนื� องจากอียิปต์มีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที�มีศักยภาพ ซึ�งจะ
ช่วยให้สามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ในราคาที�สามารถแข่งขันได้ ซึ�งถือเป�นป�จจัยสาํคัญสาํหรับ
การผลิต Green Hydrogen นอกจากนี� อียิปต์ยังตั�งอยู่ใกล้กับตลาดที�คาดว่าความต้องการบริโภค
Green hydrogen จะเติบโตมากที�สุด ซึ�งการที� Masda ได้กล่าวถึงการส่งออกไฮโดรเจนไปยัง
ยุโรป ก็เป�นการแสดงให้เห็นว่าเชื� อเพลิงไฮโดรเจนสามารถพัฒนาได้ในอนาคตในขณะที�หลายประเทศ
ทั�วโลกมีความพยายามที�จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
          ในขณะที� แอฟริกาใต้มีความพยายามในการเลิกใช้ถ่านหินและมุ่งเน้นไปที�พลังงานหมุนเวียน
การจัดเก็บแบตเตอรี� ยานพาหนะไฟฟ�า และการจัดตั�งเศรษฐกิจไฮโดรเจนสีเขียว คาดว่าจะต้องใช้เงิน
ทุนมากกว่าล้านล้านแรนด์แอฟริกาใต้ (63.70 พันล้านดอลลาร์) ภายในป� 2030 โดยได้รับการ
สนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั�งเศส เยอรมนี และสหภาพยุโรป เพื� อช่วยให้
แอฟริกาใต้เร่งการเปลี�ยนผ่านจากถ่านหินได้เร็วขึ�น เนื� องจากแอฟริกาใต้เป�นประเทศที�ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป�นอันดับที� 12 ของโลกและปริมาณมากที�สุดในทวีปแอฟริกา และเป�นประเทศที�ใช้ถ่านหินเป�น
เชื� อเพลิงหลัก อีกทั�งยังมีโรงไฟฟ�าเก่าและไม่มีประสิทธิภาพเป�นจาํนวนมาก โดยคณะกรรมาธิการ
ด้านสภาพอากาศฯ ได้ออกร่างรายงานซึ�งกําหนดแนวทางการเปลี�ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจหลัก 

4 ส่วน ได้แก่ ถ่านหิน ยานยนต์ เกษตรกรรม และการท่องเที�ยว
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อาเซียนและสหรัฐประกาศยกระดับความสัมพันธ์
หลังจากการประชุมสุดยอดผู้นาํเมื�อสัปดาห์ที�ผ่านมา

    หลังจากการประชุมระหวา่งสดุยอดผูน้าํของสมาคมประชาชาติแหง่เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้(ASEAN) และสหรฐัอเมรกิา มกีารประกาศเกิดขึ�นวา่ พวกเขาจะเป�นหุน้สว่นทาง
ยุทธศาสตรที์�ครอบคลมุรอบดา้น (Comprehensive strategic partnership)
นอกจากนี�ยงัไดม้กีารฉลองครบรอบ 45 ป�ของความสมัพนัธใ์นป�นี� โดยประธานาธบิดโีจ
ไบเดน ไดใ้หคํ้ามั�นวา่จะใชเ้งินลงทนุ 150 ล้านดอลลารใ์นอาเซยีนเพื�อโครงสรา้ง
สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัโรคระบาด และดา้นอื�นๆ

    การประชุมสดุยอดครั�งนี�ถือเป�นการประกาศจุดยนืของสหรฐัอเมรกิาภายใต้กลยุทธ ์
US Indo-Pacific Strategy ในการขยายอิทธพิลและอํานาจในภมูภิาคอาเซยีน 
เพื�อแขง่ขนักับจนี ในประเดน็เกี�ยวกับทะเลจนีใต้ ซึ�ง คําแถลงรว่มระหวา่งอาเซยีนและ
สหรฐัอเมรกิา ไดส้นับสนุนการปฏิบติัตามปฏิญญาวา่ดว้ยแนวปฏิบติัของภาคีในทะเลจนีใต้
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC)
อยา่งเต็มที�ในการยนืยนัเสรภีาพในการเดนิเรอืและการบนิ แก้ป�ญหาขอ้พพิาทไดโ้ดยสนัติ
และการยบัยั�งชั�งใจตนเองในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ และแขง่ขนักับรสัเซยีในประเดน็
การสูร่บระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน โดยในคําแถลงรว่มไดเ้รยีกรอ้งใหห้ยุดการสูร้บทันทีและ
สรา้งสภาพแวดล้อมที�เหมาะกับการแก้ป�ญหาอยา่งสงบในยูเครน และยนืยนัอีกครั�งวา่จะ
เคารพอํานาจอธปิไตย ความเป�นอิสระทางการเมอืง และความสมบูรณ์ของอาณาเขต

      อยา่งไรก็ตาม จนีก็ยงัถือวา่เป�นหุน้สว่นทางการค้ารายใหญที่�สดุของอาเซยีน แมว้า่
ในดา้นทหารและความมั�นคง ยงัไมทั่ดเทียมกับสหรฐัอเมรกิาที�เกี�ยวขอ้งและมสีว่นรว่มใน
ภมูภิาคนี�มานาน แต่จนีก็มแีผนที�จะเพิ�มการสนบัสนนุดา้นความมั�นคงในอาเซยีนใหม้ากขึ�น
ทั�งนี� อาเซยีนจงึต้องวางตัวเป�นกลางเพื�อรกัษาสมดลุระหวา่งความสมัพนัธกั์บมหาอํานาจ
ทั�งสอง โดยที�ไมเ่ลือกฝ�ายใดฝ�ายหนึ�ง และจะต้องระมดัระวงัในเรื�องความสมัพนัธกั์บ
สหรฐัอเมรกิาเพื�อไมต่กเป�นเหยื�อของแผนยุทธศาสตรอั์นยิ�งใหญ่ของประเทศมหาอํานาจ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
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  รฐัมนตรรีะดับสงูของ
กลุ่มโอเปคได้ออกมา
วจิารณร์า่งเพื�อควบคมุ
การผลิตนํ�ามนักฎหมาย
ของ US วา่จะก่อให้เกิด
ความป�� นป�วนของตลาด
พลังงานมากขึ�น

        รัฐมนตรีระดับสูงของกลุ่มโอเปคได้ออกมาวิจารณ์ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที�มี
จุดประสงค์เพื� อควบคุมการผลิตนํ�ามัน  โดยกล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความป�� นป�วนของตลาดพลังงานมากขึ�น  และอาจส่งผลทําให้ราคานํ�ามันพุ่งสูงกว่า  300% 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นาย  Suhail  ได้ออกมากล่าวว่า  
ในสถานการณ์วิกฤติพลังงานในป�จจุบัน  สหรัฐอเมริกากลับมีความพยายามที�จะขัดขวางการ
ทํางานของระบบ/กลไกตลาดพลังงาน  ซึ�งในที�สุดก็จะนาํไปสู่ราคาพลังงานที�พุ่งสูงขึ�นอย่างไม่
สามารถควบคุมหรือรับมือได้

        ทั�งนี�  คณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐฯ  ได้มีความพยายามในการผ่านร่างกฎหมาย  NOPEC
หรือ  No  Oil  Producing  and  Exporting  Cartels  ด้วยคะแนน  17 ต่อ  4 เพื� อทดแทนกฎหมาย
ฉบับเดิมที�มีอายุหลายสิบป�  ซึ�งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมุ่งเป�าไปที�การปกป�องผู้บริโภคและ
ธุรกิจพลังงานในสหรัฐฯ  ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงาน  ซึ�งจะก่อให้เกิดกระแสการ
ต่อต้านการผู้ขาดด้านพลังงาน  โดยหากเกิดสถานการณ์ที�มีการลดการผลิตนํ�ามันก็จะส่งผลให้
ราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ�นในที�สุด  อย่างไรก็ตาม  ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรอ
การพิจารณาจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรก่อนที�จะนําเสนอให้ประธานาธิบดีต่อไป  

         กลุ่มโอเปคและพันธมิตรได้รับแรงกดดันอย่างมากจากประเทศผู้นาํเข้านํ�ามัน  รวมถึง
สหรัฐอเมริกาและญี�ปุ�น  เกี�ยวกับการตัดสินใจไม่เพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามัน  ซึ�งส่งผลให้ราคานํ�ามัน
พุ่งสูงขึ�นและอัตราเงินเฟ�อสูง  โดยรัฐมนตรียูเออีได้กล่าวว่า  กลุ่มโอเปคไม่สามารถรับผิดชอบ
ในการจัดหานํ�ามันให้เพียงพอต่อความต้องการนํ�ามันของทั�วโลกได้ทั�งหมด  100% แต่ก็ได้ทําหน้าที�
ในการผลิตนํ�ามันให้กับโลกเป�นอย่างดีแล้ว  และทุกประเทศในโลกควรร่วมมือกัน  รับผิดชอบร่วม
กัน  และทํางานร่วมกันอย่างแข็งขันเพื� อกอบกู้สถานการณ์จากวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในป�จจุบัน
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ญี� ปุ� น จ ะ ค่ อ ย  ๆ  ใ ช้ เ ว ล า
ใ นก า ร ยก เ ลิ ก ก า รนาํ เ ข้ า นํ�า มั น

จ า ก รัส เ ซี ย
       นายกรัฐมนตรีญี�ปุ�นได้กล่าวว่าญี�ปุ�นจะค่อย  ๆ  ใช้เวลาในการยกเลิกการนําเข้านํ�ามันจากรัสเซีย

โดยญี�ปุ�นกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื� อกําหนดวันที�จะเริ�มดาํเนินมาตรการลด
หรือยุติการนําเข้านํ�ามันรัสเซีย  ภายหลังการตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศสมาชิก  G7 ในการห้าม
การนําเข้านํ�ามันจากรัสเซีย  เพื� อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียแม้ว่าญี�ปุ�นจะแคลนทรัพยากร
จะมีการพึ�งพาเชื�อเพลิงจากรัสเซียเป�นอย่างมาก
       ในช่วงเดือนเมษายนป�นี�  มีการส่งออกนํ�ามันเพียงประมาณ  1 .9 ล้านบาร์เรลจากรัสเซียไปยัง
ญี�ปุ�น  ซึ�งนับว่าลดลง  33% จากเดือนเดียวกันของป�ที�แล้ว  โดยก่อนหน้านี�  ญี�ปุ�นได้มีการประกาศยุติ
การนําเข้าถ่านหินจากรัสเซียแล้ว  ทําให้เหลือเพียงแค่การนาํเข้า  LNG  เท่านั�น  อีกทั�ง  รัฐบาลและ
บริษัทญี�ปุ�นหลายบริษัทมีการถือหุ้นในโครงการขุดเจาะนํ�ามันและ  LNG  ในรัสเซีย  ได้มีการประกาศ
ถอนและหยุดซื�อนํ�ามันดิบจากรัสเซียแล้ว  
       อย่างไรก็ตาม  ญี�ปุ�นในฐานะประเทศกลุ่ม  G7 เป�นผู้ที�ดําเนินการตามมาตรและคํามั�นอย่าง
รวดเร็ว  แต่คงเป�นเรื�องยากที�จะระงับการนําเข้านํ�ามันรัสเซียทันที  เนื� องจากญี�ปุ�นมีการป�ดการ
ทํางานของเครื�องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จาํนวนมากภายหลังการเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื� อป�
2011 ทั�งนี�  รัสเซียถือเป�นผู้ส่งออกนํ�ามันดิบและ  LNG  รายใหญ่อันดับ  5 ของญี�ปุ�นเมื� อป�ที�ผ่านมา  
จึงยังคงมีบางบริษัทอย่าง   Marubeni  ที�ยังคงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการไว้เพื� อให้
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที�ยังต้องการให้มีการรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจในโครงการ
พลังงานต่าง  ๆ  ในรัสเซีย
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       ทั�งนี� ทรูโดกล่าววา่ แมว้า่แคนาดาเป�นหนึ�งใน
ผูผ้ลิตนํ�ามนัและก๊าซรายใหญ่ที�สดุของโลก แต่
ในขณะเดยีวกัน เราก็ทราบดวีา่เราจะต้องเรง่
การเปลี�ยนผา่นไปสูก่ารเป�น Net Zero ใหเ้รว็ขึ�น
โดย ดา้นรฐับาลแคนาดากําลังหารอืกับ Repsol
และ Pieridae Energy ซึ�งเป�นบรษัิทที�อยู่
เบื�องหลังโรงงานสง่ออกก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) เพื�อดวูา่จะเรง่โครงการและชว่ยเพิ�ม
อุปทานใหกั้บยุโรปไดอ้ยา่งไร อีกทั�ง รฐับาล
กําลังมองหาแนวทางที�จะใชโ้ครงสรา้งพื�นฐาน
สาํหรบั LNG ที�มอียู ่มาปรบัใชกั้บพลังงาน
สะอาดอยา่งไฮโดรเจนและแอมโมเนียซึ�งอาจเป�น
เชื�อเพลิงในการเปลี�ยนจากเชื�อเพลิงฟอสซลิ

แคนาดาเป�น
พนัธมติร
ด้านพลังงานที�ดี
กับยุโรป แต่จะไม่
ประนีประนอมกับ
เป�าหมายด้านสภาพ
อากาศ

     นายกรฐัมนตรแีคนาดา จสัติน ทรูโด กล่าว
เมื�อวนัอาทิตย ์(8 พ.ค.) วา่ แคนาดาต้องการ
เป�นพนัธมติรดา้นพลังงานที�ดขีองยุโรป แต่จะไม่
ละทิ�งเป�าหมายดา้นสภาพอากาศและวางแผนที�
จะเปลี�ยนไปใชเ้ชื�อเพลิงที�สะอาดขึ�น
     
       ในเดอืนมนีาคม แคนาดาไดเ้ป�ดเผยแผนงาน
เพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายดา้นสภาพอากาศในป� 2030
โดยจดัทําแผนรายละเอียด 9.1 พนัล้านดอลลาร์
แคนาดา (7.3 พนัล้านดอลลารส์หรฐั) ในการ
ใชจ้า่ยเพื�อลดการปล่อยคารบ์อนจากภาวะโลก
รอ้น หลังจากหลายป�ที�ล้มเหลวในการบรรลเุป�า
หมาย แคนนาดามแีผนจะลดการปล่อยคารบ์อน
40 ถึง 45% ตํ�ากวา่ระดบัป� 2548 ภายในป� 2573 ซึ�ง
นํ�ามนัและก๊าซเป�นภาคสว่นที�มมีลพษิมากที�สดุ
ของแคนาดา คิดเป�นรอ้ยละ 26 ของการปล่อย
ทั�งหมด เพื�อใหบ้รรลเุป�าหมายของรฐับาล
อุตสาหกรรมจะต้องทําการปรบัลดอยา่งรนุแรง
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U.S. HAILS 'NEW ERA' WITH ASEAN AS
SUMMIT COMMITS TO RAISE LEVEL OF TIES

       ประธานาธบิดโีจ ไบเดน แหง่สหรฐัฯ ในฐานะเจา้ภาพการประชุม US-ASEAN Special
Summit ครั�งที� 2 ที�จดัขึ�น ณ กรุงวอชงิตัน โดยการประชุมดงักล่าว ทั�งสองฝ�ายไดร้ว่ม
กันรบัรองแถลงการณ์วสิยัทัศนร์ว่ม (Joint Vision Statement) ประกอบด้วยสาระ
สาํคัญ 28 ประเดน็ ซึ�งเป�นการแสดงออกเชงิสญัลักษณที์�จะยกระดบัความสมัพนัธ์
ระหวา่ง US และ ASEAN ไปสูก่ารเป�นหุน้สว่นทางยุทธศาสตรที์�ครอบคลมุ
(Comprehensive Strategic Partnership) ในอนาคต
        สหรฐัฯ ยงัคงมุง่ความสนใจไปยงัภมูภิาคอินโดแปซฟิ�กและการรบัมอืกับ
ความท้าทายของจนี ซึ�งไบเดนเองคาดหวงัที�จะเกลี�ยกล่อมใหอ้าเซยีนแสดงจุดยนืใน
กรณีการรกุรานยูเครนของรสัเซยี โดยยดึมั�นในหลักการการเคารพในอธปิไตย 
ความเป�นอิสระทางการเมอืง และบูรณภาพแหง่ดนิแดน
         ไบเดนไดป้ระกาศวา่ไดแ้ต่งตั�งให ้Yohannes Abraham หวัหน้าเจา้หน้าที�ของ
สภาความมั�นคงแหง่ชาติทําหนา้ที�เป�นทตูประจาํอาเซยีน เพื�อผลักดนัการลงทนุภายใต้
ขอ้รเิริ�ม Build back Better และผลักดนัขอ้รเิริ�ม Indo-Pacific Economic Framework
หรอื IPEF ซึ�งขอ้รเิริ�ม IPEF ยงัไมไ่ดร้บัความสนใจจากชาติอาเซยีนมากนกั จะมเีพยีงแต่
สงิคโปร ์และฟ�ลิปป�นสเ์ท่านั�นที�นา่จะเป�นกลุ่มประเทศแรกๆ ที�จะเริ�มทําความตกลงที�จะ
เขา้รว่ม IPEF ซึ�งจะชว่ยใหส้หรฐัฯสามารถบรรลเุป�าหมายเบื�องต้นในการขยายตลาด
การจา้งงานของสหรฐัฯ ใหข้ยายสูอ่าเซยีนไดใ้นอนาคต
          นาง Kamala Harris รองประธานาธบิด ีกล่าววา่ สหรฐัฯ จะยงัคงรกัษาบทบาท
อยูใ่นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้อยา่งต่อเนื�อง โดยเน้นการรกัษาเสรภีาพทางทะเล และ
สนับสนุนอาเซยีนในการรบัมอืกับ COVID-19 และยงักล่าววา่ทั�งสองฝ�ายจาํเป�นต้อง
แสดงความมุง่มั�นรว่มกันในเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ เรง่การเปลี�ยนผา่น
ไปสูพ่ลังงานสะอาด และตอบสนองความต้องการดา้นโครงสรา้งพื�นฐานอยา่งยั�งยนื
โดยไบเดนไดใ้หคํ้ามั�นสญัญาวา่สหรฐัฯ จะสนับสนนุงบประมาณราว 150 ล้าน USD
สาํหรบัโครงการต่างๆ ขา้งต้น
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Scoring Biden’s ASEAN Summit 
by the interpreter

     เวบ็ไซต์ The Interpreter ไดส้รปุภาพรวมการประชุม
US-ASEAN Special Summit ณ กรงุวอชงิตัน เมื�อวนัที�
13 พ.ค. 65 ที�โจ ไบเดน ประธานาธบิด ีและเวนด ีเชอรแ์มน
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ เป�นเจา้ภาพ
โดยสรปุ Key Takeaways 5 ประเด็นหลัก ดังนี� 

1. รฐับาลของไบเดนต้องการใหค้วามสาํคัญกับภมูภิาคอาเซยีน
เป�นอยา่งมาก โดยสรา้งความสาํคัญใหกั้บยุทธศาสตรอิ์นโด
แปซฟิ�ก และการเป�น Comprehensive Partnership กับ
อาเซยีนในระดบัเดยีวกับจนีและออสเตรเลีย นอกจากนั�น ไบเดน
ยงัมอบหมายทตูประจาํอาเซยีนใหก้ลับมาทําหน้าที� หลังจากที�
ตําแหน่งนี�วา่งมาเป�นเวลากวา่ 5 ป�แล้ว 

2. อยา่งไรก็ตาม การประชุมครั�งนี�ยงัไมม่ปีระเดน็สื�อสารที�เขม้ขน้
มากพอ มเีพยีงแค่คํามั�นที�สหรฐัฯจะใหเ้งินสนับสนุนอาเซยีน 150
ล้านเหรยีญฯ 

3. กรอบความรว่มมอื US-Indo Pacific Economic
Framework ไมเ่ป�นที�ยอมรบัมากนักในเวทีอาเซยีน เนื�องจาก
ไมม่กีารกล่าวถึงกรอบนี�ใน Joint Vision Statement โดย
นายกรฐัมนตรเีวยีดนามไดก้ล่าววา่ 4 ประเดน็หลักใน US-Indo
Pacific Economic Framework ไดแ้ก่ การค้า หว่งโซ่
อุปทาน พลังงานสะอาด/การลดการปล่อนคารบ์อน/โครงสรา้ง
พื�นฐาน และภาษี/การต่อต้านการคอรปัชั�น ยงัไมม่รีายละเอียดที�
ชดัเจนเท่าที�ควร สว่นสงิคโปรก์ล่าววา่สหรฐัฯ ยงัต้องใชเ้วลา
ในการสรา้งการยอมรบัในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน สว่น
อินโดนิเซยีกล่าววา่ สหรฐัฯ ต้องเรง่สรา้งความรว่มมอืในดา้น
การค้าและการลงทนุในอาเซยีนใหม้ากขึ�น 

4. ความรว่มมอืระหวา่งสหรฐัฯ และอาเซยีน ยงัต้องใชเ้วลาในการ
พฒันาต่อไป โดยต้องกระชบัความสมัพนัธใ์นระดบัทวภิาคีกับ
แต่ละประเทศใหม้ากยิ�งขึ�น 

5. การประชุม Summit ครั�งนี� สหรฐัฯ ยงัไมส่ามารถยกระดบั
ความรว่มมอืกับอาเซยีนใหเ้หนอืกวา่จนีได้ เนื�องจากใน
ประวติัศาสตรนั์�นจนีมกีารค้าการลงทนุในภมูภิาคอาเซยีนและมี
ความสมัพนัธอั์นดมีาอยา่งยาวนาน ดงันั�น สหรฐัฯ ยงัต้องใช้
ความพยายามมากขึ�นกวา่นี�อีก
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U.N. SECRETARY GENERAL
ASKS COUNTRIES TO EASE
BARRIERS TO GREEN
ENERGY

          นายอันโตนโิอ กเูตอรเ์รส เลขาธกิารสหประชาชาติเรยีกรอ้งใหม้กีารรวมกลุ่มกันทั�วโลกเพื�อเรง่ 
 การปรบัใชเ้ทคโนโลยแีบตเตอรี� และเรยีกรอ้งใหป้ระเทศต่าง ๆ ผอ่นคลายขอ้จาํกัดดา้นทรพัยส์นิทาง
ป�ญญา เพื�อเรง่การเปลี�ยนผา่นจากเชื�อเพลิงฟอสซลิไปสูพ่ลังงานหมุนเวยีนและต่อสูกั้บการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยกล่าววา่ ระบบพลังงานของโลกที�ไมเ่หมาะสมสง่ผลใหโ้ลกเราต้องเผชญิกับภัยพบิติั
ดา้นสภาพอากาศมากขึ�น 
           นายอันโตนิโอกล่าวเพิ�มเติมวา่ ในขณะที�ต้นทนุของเทคโนโลยพีลังงานหมุนเวยีน เชน่ พลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตยล์ดลงอยา่งมาก แต่การนําไปใชจ้รงิกลับเป�นที�ไมแ่พรห่ลาย เขาเรยีกรอ้งให้
ประเทศต่าง ๆ ผูผ้ลิต บรษัิทเทคโนโลย ีและสถาบนัทางการเงิน รว่มมอืกันในระดบันานาชาติเพื�อผลักดนั
ใหเ้กิดหว่งโซอุ่ปทานของการผลิตพลังงานทดแทน เทคโนโลยแีบตเตอรี� รวมถึงขยายธุรกิจการผลิต
วตัถดุบิสาํหรบัอุตสาหกรรมพลังงงานสะอาด ซึ�งป�จจุบนักระจุกตัวอยูเ่พยีงไมกี่�ประเทศ
           นักการทตูของสหประชาชาติยงัเรยีกรอ้งใหป้ระเทศต่าง ๆ เรง่กระบวนการการขออนญุาตสาํหรบั
โครงการพลังงานหมุนเวยีน และเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลยกเลิกการอุดหนุนเชื�อเพลิงฟอสซลิ เพื�อใหป้ระเทศ
กําลังพฒันาทั�วโลกสามารถเขา้ถึงพลังงานหมุนเวยีนไดม้ากขึ�น รวมถึงเรยีกรอ้งใหธ้นาคารเอกชนและ
ธนาคารเพื�อการพฒันาเพิ�มการลงทนุสามเท่าในดา้นพลังงานหมุนเวยีนเป�น 4 ล้านล้านดอลลารต่์อป�
สาํหรบัชว่ยเหลือประเทศยากจนดว้ยการสนบัสนุนเงินทนุตั�งต้นในการดาํเนินโครงการผลิตพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย ์โดยเน้นยํ�าวา่การขยายการลงทนุเป�นสิ�งจาํเป�นอยา่งมากเพื�อใหห้ลายประเทศยุติ
การใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซลิ

International Affairs Division
May 25 , 2022

source : https://www.reuters.com/



สปป .ลาว  แสวงหานํ�ามันจากรัส เซีย  เพื� อรักษา
เสถียรภาพราคานํ�ามัน ในประ เทศ

 

       Laotian Times รายงานวา่ สาํนกันายกรฐัมนตรขีอง สปป.ลาว ไดอ้อกประกาศซึ�งกําหนด
ใหก้ระทรวงที�เกี�ยวขอ้งดาํเนนิการจดัหาแนวทางซื�อนํ�ามนัราคาถกูจากรสัเซยี โดยประกาศ
ดงักล่าวเป�นการตอบสนองต่อขอ้เสนอของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การพาณชิย ์ซึ�งมเีป�าหมายเพื�อแสวงหาแนวทางในการรกัษาเสถียรภาพของราคานํ�ามนัในประเทศ          

         ทั�งนี� ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตรฉีบบัดงักล่าวเหน็ชอบกับขอ้เสนอแนะในการควบรวม
กิจการบรษัิทนาํเขา้เชื�อเพลิงบางบรษัิทและบรษัิทเชื�อเพลิงแหง่ สปป.ลาว เขา้เป�นหนว่ยงาน
เดยีวกัน เพื�อการการนาํเขา้และจาํหนา่ยนํ�ามนัเชื�อเพลิง โดยบรษัิทใหมนี่�จะดาํเนนิการแสวงหา
เชื�อเพลิงที�ถกูกวา่จากแหล่งใหม ่ๆ รวมทั�งรสัเซยีดว้ย เพื�อลดต้นทนุการจดัซื�อและแบง่เบาภาระ
ของผูค้้าปลีกนํ�ามนัในประเทศ

           ประกาศดงักล่าวยงักําหนดใหก้ระทรวงการคลังประสานงานกับธนาคารแหง่ชาติ 
สปป. ลาว และภาคสว่นอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อตรวจสอบและควบคมุการแลกเปลี�ยนเงินตราให้
ดขีึ�น โดยกระทรวงการคลังและธนาคารกลางไดร้บัมอบหมายใหด้แูลเงินสาํรองระหวา่งประเทศให้
มเีพยีงพอสาํหรบัการนาํเขา้เชื�อเพลิงดว้ย
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รัสเซียได้เริ�มจับจองพื�นที�คลังนํ�ามันที�
ไม่ได้ใช้ทั�วประเทศ

 

     บรษัิท Rosneft PJSC และ Gazprom Neft PJSC ของรสัเซยีไดจ้องพื�นที�คลัง
นํ�ามนัของบรษัิท Sovcomflot PJSC ในชว่งหลายสปัดาหที์�ผา่นมา เพื�อใชจ้ดัเก็บและขนสง่
นํ�ามนัดบิที�ผลิตในรสัเซยีเพื�อสง่ไปขายยงัผูซ้ื�อในทวปีเอเชยี ซึ�ง Sovcomflot เป�นคลังสง่
นํ�ามนัขนาดใหญ่ที�สดุในโลก มถัีงเก็บนํ�ามนัขนาดกลางจาํนวนมาก แต่ไมไ่ดม้กีารใชป้ระโยชน์
จากคลังนี�มากนกัในชว่งที�รสัเซยีรุกรานยูเครน ทั�งนี� หากรสัเซยีสามารถหาเรอืสง่นํ�ามนัได้
มากขึ�น ก็จะสามารถขนสง่นํ�ามนัดบิจากมอสโควไปยงัผูซ้ื�อไดม้ากขึ�นเชน่กัน 

     บรษัิท Rosneft ไดส้ง่ขนสง่นํ�ามนัจากแหล่งยูราลในปรมิาณมากขึ�นไปยงัปลายทาง 
โดยใชเ้รอืของ Sovcomflot  ซึ�งรวมถึงบรเิวณชายฝ�� งตะวนัตกของมหาสมุทรอินเดยี 
โดยมบีรษัิท Naraya Energy และ Reliance Industries เป�นผูร้บันํ�ามนัดบิไปเขา้
กระบวนการกลั�น และบรษัิท Gazprom ก็ใชเ้รอืของ Sovcomflot เพื�อขนนํ�ามนัไปยงั
มหาสมุทรแปซฟิ�กบรเิวณฝ�� งตะวนัออกของไซบเีรยีดว้ยเชน่กัน ทั�งนี� หากสถานการณ์
ลักษณะนี�ยงัคงดาํเนินต่อไป ธุรกิจของ Sovcomflot ก็นา่จะฟ�� นตัวขึ�น และสามารถสง่
นํ�ามนัไปขายในพื�นที�อื�น ๆ ทั�วโลกไดเ้พิ�มขึ�น โดยเฉพาะในพื�นที�ที�ไมม่เีรอืนํ�ามนัเขา้ไปสง่
เป�นประจาํก่อนหน้านี�

      ทั�งนี� เรอืนํ�ามนัที�สง่นํ�ามนัจาก Rosneft ไปขายที�อินเดยีนั�นไดถ้กูสง่ต่อไปขายยงัประเทศ
อื�นในทวปีเอเชยีใต้ดว้ย เนื�องจากประเทศเหล่านี�มคีวามคุ้นเคยกับการใชน้ํ�ามนัดบิจากรสัเซยี
โดยพบวา่มเีรอืของ Sovcomflot กวา่ 9 ลําที�ขนสง่นํ�ามนัดบิจากฝ�� งตะวนัตกของรสัเซยี
ไปยงัอินเดยี จากเดมิที�ป�ที�แล้วไมม่กีารสง่นํ�ามนัในเสน้ทางนี�เลย นอกจากนี� Sovcomflot 
ยงัสง่นํ�ามนัไปยงัจนี ตลอดจนมกีารสง่นํ�ามนัใหกั้บผูค้้านํ�ามนัรายเล็กอีกหลายบรษัิทใน
ปลายทางใหมที่�ยงัไมส่ามารถระบุตัวตนของผูซ้ื�อได ้
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         จากการที�บรษัิทพลังงานทั�วโลกไดร้ายงานตัวเลขผลกําไรมหาศาลในชว่งหลาย
เดอืนที�ผา่นมา อาทิ บรษัิท Shell มผีลกําไรสงูเป�นประวติักาลถึง 9,100 ล้านเหรยีญฯ
ในชว่งไตรมาสแรกของป�นี� สว่น BP มผีลกําไร 6,200 ล้านเหรยีญฯ ซึ�งสงูกวา่ผล
กําไรในชว่งเดยีวกันของป�ก่อนหนา้ที�อยูที่� 3,300 ล้านเหรยีญฯ สง่ผลใหร้ฐับาลของ
สหราชอาณาจกัรประกาศเมื�อวนัที� 26 พ.ค. 65 วา่จะมกีารเก็บภาษีผลประโยชน ์หรอื
Windfall Tax จากผลกําไรที�ไดจ้ากธุรกิจนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติเพิ�มเติมจากเดมิ
25% ในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้า จากเดมิที�บรษัิทนํ�ามนัและก๊าซใน North Sea ที�มี
สญัญาแบบ firm จะต้องจา่ยภาษี 30% จากผลกําไรที�ได ้และภาษีเพิ�มเติม 10% 
          ทั�งนี� ประมาณการวา่จะเก็บได ้Winกfall tax ประมาณ 19,000 ล้านเหรยีญฯ
เพื�อนํามาชว่ยเหลือประชาชนที�มรีายไดน้อ้ยที�ต้องเผชญิกับสถานการณ์ค่าครองชพี
สงูมาก รวมถึงอัตราเงินเฟ�อที�พุง่สงูขึ�นจะแตะที�ระดบั 8% ในป�จจุบนั ซึ�งถือเป�นอัตรา
เงินเฟ�อที�สงูที�สดุในรอบ 40 ป�ของสหราชอาณาจกัร 
           การเก็บ Windfall Tax จะเรยีกเก็บจากบรษัิทพลังงานที�มรีายไดเ้พิ�มสงูขึ�น
เป�นพเิศษในชว่งที�ราคาสนิค้าต่างๆ เพิ�มสงูขึ�นและการเริ�มเป�ดประเทศจากสถานการณ์
โควดิ ภาษีที�เก็บมาไดจ้ะถกูแจกจา่ยใหค้รวัเรอืนที�ไดร้บัผลกระทบ ครวัเรอืนละ 1,500
เหรยีญฯ เป�นจาํนวนกวา่ 8 ล้านครวัเรอืนทั�วสหราชอาณาจกัร ถือเป�นจาํนวน 1 ใน 3
ของประชากรทั�งหมดของประเทศ โดยจะมกีระบวนการในการหกัภาษีจากบรษัิทที�ได้
กําไรจากการลงทนุในภาคนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติในประเทศ ภาษีดังกล่าวจะ
ถกูเรยีกเก็บทันทีและคาดหวงัวา่จะเก็บไดถึ้ง 6,000 ล้านเหรยีญฯ ในป�หนา้ 
โดยคาดวา่จะกําหนดสิ�นสดุการเก็บภาษีนี�ในปลายป� 2025 ซึ�งคาดวา่ราคาพลังงาน
น่าจะกลับสูส่ภาวะปกติแล้ว ทั�งนี� สหราชอาณาจกัรเริ�มเก็บ Windfall Tax ครั�งแรก
ในชว่งป� 1997 จากบรษัิทผูผ้ลิตไฟฟ�าและสาธารณูปโภคของประเทศ และมกีารเก็บ
ภาษีนี�ในอัตราที�สงูขึ�นเรื�อยๆ ขึ�นอยูกั่บผลการศึกษาของกระทรวงการคลัง 

U.K. imposes Windfall Tax on Oil 
and Gas company profits 

as inflation bites 
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 อินเดียได้ประกาศการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งทางภาษี
ที�เรยีกเก็บจากสนิค้าโภคภัณฑ์ที�สาํคัญ เพื�อบรรเทาความเดือดรอ้น

จากราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�น และสภาวะเงินเฟ�อ
 

       อินเดียประกาศการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที� เรียกเก็บจากสินค้า
โภคภัณฑ์ที�สาํ คัญ  เพื� อบรรเทาความเดือดร้อนจากราคานํ�ามันที� พุ่งสูงขึ� น  และ
ช่วยเหลือผู้บริโภคจากราคาสินค้าที�สูงขึ� นท่ามกลางอัตราเงินเฟ�อสูง

       โดยอินเดียประกาศลดภาษีสรรพสามิตนํ�ามันเบนซินลง  8 รูป�  (3.53 บาท)
ต่อลิตร  และลดภาษีนํ�ามันดี เซลลง  6 รูป�  (2.65 บาท) ต่อลิตร  อย่างไรก็ตาม  
การกําหนดอัตราภาษีใหม่ สาํหรับนํ�ามันเบนซินและดีเซลอาจส่งผลให้รัฐบาล
สูญเสียรายได้ ต่อป�ประมาณ  1 ล้านล้านรูป� อินเดีย  (ประมาณ  4 แสนล้านบาท) 

       นอกจากนี�  รัฐบาลยังได้ยกเลิกอากรขาเข้าสาํหรับ  ถ่านหิน  anthracite ,PCI
(Pulverized Coal Inject ion) และถ่านหินโค้กเพื� อลดต้นทุนวัตถุดิบสาํหรับ
ความต้องการของตลาดในท้องถิ�น  โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั�งแต่
วันที�  22 พฤษภาคม  2565
 
       ป�จจุบันนํ�ามันเบนซิน  1 ลิตรราคา  105.41 รูป�  (46.52 บาท) ในขณะที�ดี เซล
อยู่ ที�  96.67 รูป�  (42.66 บาท) ในกรุงนิวเดลีรัฐบาลจะจัดหาเงินอุดหนุนใหม่
จาํนวน  200 รูป�  (88.26 บาท) ต่อถังแก๊สหุงต้ม  ให้กับประชาชนที�มีความต้องการ
มากกว่า  90 ล้านคน  ภายใต้โครงการสวัสดิการสาํหรับผู้หญิงที�มีสถานะยากจน
รวมถึงการดาํเนินการเพื� อลดภาษีวัตถุดิบสาํหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื� อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ขั�นสุดท้าย  ( f inal products)
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การประชุม WEF ANNUAL MEETING 2022 

เพื� อแก้ป�ญหาวิกฤติราคาพลังงาน ณ เมืองดาวอส
 

     เมื� อวันที�  23 พ .ค .  ที�ผ่านมา  ได้มีการจัดการประชุม  WEF Annual Meeting 2022 
ขึ� นที� เมืองดาวอส  สวิตเซอร์แลนด์  โดยนาย  Fatih Birol ผู้ อํานวยการทบวงการพลังงาน
ระหว่างประเทศ  หรือ  IEA ได้ เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  โดยได้แสดงวิสัยทัศน์
บนเวที  Energy Outlook: Overcoming the Crisis panel ร่วมกับบุคคลสาํคัญ
ด้านพลังงานทั�งภาครัฐและเอกชนมากมาย
    
     ที�ประชุมได้มีการกล่าวถึงการรับมือกับวิกฤติพลังงานที� เ กิดขึ� นในป�จจุบัน  โดยเฉพาะจาก
วิกฤตการณ์รัสเซีย- ยู เครนที� เป�นการกระตุ้นให้รัฐบาล  ภาคธุรกิจ  และองค์กรอื� น  ๆ  
ลดการพึ� งพาพลังงานของรัสเซีย  และจาํเป�นต้องจัดลําดับความสาํคัญเพื� อหยุดวิกฤติ
พลังงานและสร้างความมั�นคงด้านพลังงานและความยั�งยืนมากขึ� น  
 
      นาย  Fatih Birol กล่าวว่า  วิกฤตที� เราเผชิญอยู่ เป�นวิกฤตินํ�ามัน  ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน  ราคาพลังงานที�สูงขึ� นและประเด็นเรื� องความมั�นคงด้านพลังงาน  ซึ�งรัฐบาลและ
ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสาํคัญ  โดยกุญแจสาํคัญในการบรรเทาวิกฤติพลังงานในป�จจุบัน
คือการใช้แหล่งนํ�ามันและก๊าซที�มีอยู่ ให้เ กิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมทั�งลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซมีเทนจากฟอสซิล  และการสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวเพื� อกักเก็บเชื� อเพลิง
จากแอมโมเนียและไฮโดรเจนในอนาคต  

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการจัดการสภาพภูมิอากาศของเยอรมัน
กล่าวว่าเยอรมนีพร้อมที�จะต่อสู้ กับวิกฤติพลังงานและกําลังมองหาการกระจาย
การนําเข้าเชื� อเพลิงฟอสซิลที� เร็วขึ� นด้วย  และวิกฤติครั�งนี�ส่งผลกระทบในหลายด้าน  ได้แก่
อัตราเงินเฟ�อสูง  วิกฤตพลังงาน  ความยากจนด้านอาหาร  และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ  
ซึ�งเราไม่สามารถแก้ป�ญหาได้ ถ้าเราโฟกัสแค่เรื� องเดียว  เราจะต้องแก้ไขทุกป�ญหา
ไปพร้อมกัน  ๆ  และทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันด้วย
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