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I N T E R N A T I O N A L  A F F A I R S  D I V I S I O N  
M I N I S T R Y  O F  E N E R G Y

กองการต่างประเทศ สาํนกังานปลัดกระทรวงพลังงาน



ปรมิาณการค้าและเสน้ทางขนสง่นํ�ามนัที�เปลี�ยนแปลงไปหลังจากสถานการณ์รสัเซยี
รุกรานยูเครน 

โอเปกพลัสมมีติเพิ�มกําลังการผลิต 648,000 บารเ์รลต่อวนั

อิหรา่นลุ้นกลับมาสง่ออกนํ�ามนัเป�นสองเท่า หลังขอ้ตกลงนิวเคลียรใ์กล้บรรลุ

ศรลัีงกาเผชญิเหตกุารณ์ไฟดับเป�นวงกวา้งอีกครั�งหลังจากสหภาพแรงงานบรษัิท
ไฟฟ�ารายใหญ่หยุดงานประท้วง
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ราคาพลังงานที�สงูขึ�นสง่ผลใหน้ักลงทนุหนัมาสนใจศักยภาพเชื�อเพลิงชวีภาพของ
บราซลิ

ไบเดนยกเวน้ภาษีนําเขา้แผงโซลารจ์ากประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และประกาศใชก้ฎหมายกระตุ้นการผลิตแผงโซลารใ์นประเทศ

บรษัิทผูผ้ลิตนํ�ามนัในสหรฐัฯ ที�ได้กําไรจากผลประกอบการที�สงู 
กําลังจดัสรรเงินหลายพนัล้านใหกั้บผูถื้อหุน้

ก๊าซพรอมกล่าววา่ “เป�นสทิธชิอบธรรม” หลังลดสง่พลังงานใหเ้ยอรมนี-อิตาลี

ผูบ้รหิารด้านพลังงานยนืกรานในที�ประชุมการเปลี�ยนแปลงทั�วโลกถึงการยงัคง
พึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสซลิ

ความพยายามของยุโรปในการลดการพึ�งพาพลังงานจากรสัเซยี

ผูนํ้ากลุ่ม G7 ได้เป�ดเผยแผนงบประมาณมูลค่า 6 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื�อแขง่
กับขอ้รเิริ�ม BELT AND ROAD ของประเทศจนี

การผลิตไฟฟ�าของประเทศจนีประสบกับความเสี�ยงจากการเรง่ผลิตถ่านหนิปรมิาณ
มากแต่กลับได้ถ่านหนิคณุภาพตํ�า

“RUSSIA IS SQUEEZING EUROPE’S GAS SUPPLIES, SPARKING 
A RETURN TO COAL — THE WORLD’S LEAST LIKED COMMODITY

“FEARING RUSSIAN CUTOFF, GERMAN INDUSTRY BRACES FOR
GAS RATION RACE”
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ประธานาธบิดีสหรฐัฯ นายโจ ไบเดนเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทนํ�ามนัชี�แจงสถานการณ์การ
ขาดแคลนนํ�ามนัเบนซนิในชว่งที�ราคานํ�ามนัแพง



เมื�อสปัดาหก่์อน สหภาพยุโรปได้บรรลขุอ้ตกลงจากการ
ประชุมรอบที� 6 และมมีติที�จะควํ�าบาตรการนาํเขา้นํ�ามนัดิบ
และนํ�ามนัสาํเรจ็รปูจากรสัเซยี โดยมุง่เนน้เป�าหมายไปที�
นํ�ามนัดบิที�ขนสง่ทางเรอืโดยเฉพาะ สง่ผลใหเ้รอืนํ�ามนั
รสัเซยีที�ลอยลําอยูใ่นทะเลมปีรมิาณเพิ�มขึ�นแตะที� 80 ล้าน
บารเ์รลในชว่งเดอืนพฤษภาคม จากเดิมที�มเีรอืประเภทนี�
ลอยลําอยูที่�ประมาณ 30 ล้านบารเ์รลเท่านั�น สว่นประเทศ
ฮังการ ีหนึ�งในสมาชกิอียูที�ไมเ่หน็ด้วยที�จะควํ�าบาตรการนาํ
เขา้นํ�ามนัจากรสัเซยีก็ยงัสามารถนาํเขา้นํ�ามนัรสัเซยีได้ตาม
ปกติผา่นทางท่อสง่นํ�ามนั 

จากสถานการณร์สัเซยีรกุรานยูเครนที�สง่ผลใหก้ระทบต่อปรมิาณการค้าขายนํ�ามนัและเสน้ทาง
ขนสง่นํ�ามนัเกิดความเปลี�ยนแปลง โดยปรมิาณนํ�ามนัที�สง่ไปขายยงัฝ�� งตะวนัตกเฉียงเหนอืของ
ยุโรปมปีรมิาณลดลงกวา่รอ้ยละ 80 จากชว่งก่อนหนา้สงคราม มปี�จจยัหลักจากการที�ผูน้าํอียูได้
ประกาศใชม้าตรการควํ�าบาตรการนาํเขา้นํ�ามนัดบิจากรสัเซยี รวมถึงประเทศอื�นๆ ก็ประกาศแบน
นํ�ามนัรสัเซยีดว้ย เชน่ สหรฐัอเมรกิา ทั�งนี� รสัเซยีก็มคีวามพยายามที�จะขายนํ�ามนัสว่นเกินนี�โดยให้
สว่นลดสาํหรบัผูซ้ื�อ โดยนํ�ามนัรสัเซยีถกูสง่ไปขายยงัประเทศอื�นๆ แทน เชน่ อินเดยี จนี 
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โอเปกพลัสมมีติเพิ�มกําลัง
การผลิต 648,000 บารเ์รลต่อวนั

       ที�ประชุมกลุ่มประเทศผูส้ง่ออกนํ�ามนั (โอเปก) และชาติพนัธมติร หรอืโอเปกพลัส เมื�อวนัที�  2 มถินุายน 2565
มมีติเพิ�มกําลังการผลิต 648,000 บารเ์รลต่อวนั ในชว่งเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคม 2565 ซึ�งคิดเป�นรอ้ยละ 0.7
ของความต้องการนํ�ามนัจากทั�วโลก จากเดมิที�มแีผนจะเพิ�มกําลังการผลิตที� 432,000 บารเ์รลต่อวนัในชว่งเวลา
ดังกล่าว 
        ทั�งนี� เพื�อชดเชยปรมิาณนํ�ามนัจากรสัเซยีที�หายไป และชว่ยกดราคานํ�ามนัและเงินเฟ�อที�พุง่สงู ก่อนที�
ประธานาธบิดโีจ ไบเดน จะเดนิทางเยอืนกรงุรยิาดในเรว็ ๆ นี� โดยก่อนหน้านี�สหรฐัอเมรกิาและประเทศนาํเขา้
นํ�ามนัต่างเรยีกรอ้งใหโ้อเปกพลัสเพิ�มการผลิตใหม้ากขึ�นกวา่ในระดบัป�จจุบนั นบัตั�งแต่ราคานํ�ามนัพุง่ขึ�นเหนอื
ระดับ 139 ดอลลารต่์อบารเ์รลในเดอืนมนีาคม 2565 ซึ�งเป�นราคานํ�ามนัสงูสดุนับตั�งแต่ป� 2551 และหลังจาก
สถานการณ์รสัเซยีสง่กําลังทหารบุกยูเครน ถือไดว้า่การเพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนัของโอเปกพลัสในครั�งนี�
สงูกวา่ที�ตลาดเคยคาดการณ์เอาไว ้ 
        ทั�งนี� หลังมรีายงานการตัดสนิใจของโอเปกพลัสออกมา ราคานํ�ามนัในตลาดโลกปรบัขึ�นมาถึงระดบั 117
ดอลลารต่์อบารเ์รลทันที และสหรฐัอเมรกิาแสดงความยนิดต่ีอการตัดสนิใจของโอเปกพลัส และยอมรบัวา่
ซาอุดอิาระเบยี  มบีทบาทอยา่งมากในการผลักดันใหส้มาชกิกลุ่มยอมตกลงเพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนัในครั�งนี�

International Affairs Division
June 8 , 2022

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



 อิหรา่นลุ้นกลับมาสง่ออก
นํ�ามนัเป�นสองเท่า 
หลังขอ้ตกลงนวิเคลียร์
ใกล้บรรลุ

      อิหรา่นมศัีกยภาพในการสง่ออกนํ�ามนัเป�นสองเท่าจากปรมิาณการผลิตในป�จจุบนัถ้าหากตลาดโลก
มคีวามต้องการซื�อนํ�ามนัในสว่นดงักล่าว แมว้า่ขอ้ตกลงนวิเคลียรจ์ะยงัไมบ่รรลขุอ้สรปุก็ตาม
โดยนักวเิคราะหไ์ดค้าดการณว์า่อิหรา่นจะกลับมาสง่ออกนํ�ามนัในตลาดโลกไดม้ากกวา่ 1 ล้านบารเ์รล
ต่อวนั ซึ�งจะทําใหอุ้ปทานนํ�ามนัในตลาดโลกเพิ�มขึ�นราวรอ้ยละ 1 ซึ�งตามแผนงบประมาณของรฐับาล
อิหรา่นไดค้าดการณ์ยอดขายนํ�ามนัของประเทศวา่จะสงูถึง 1.4 ล้านบารเ์รลต่อวนัในชว่งเดอืน
มนีาคม 2566 
       
       อิหรา่นถือเป�นประเทศที�มนํี�ามนัสาํรองมากเป�นอันดบั 4 ของโลก แต่การผลิตนํ�ามนัของอิหรา่นได้
ลดลงอยา่งมากนับตั�งแต่ที�ถกูสหรฐัฯ ควํ�าบาตรในป� 2561 หลังจากที�อดตีประนาธบิดโีดนัลด ์ทรมัป�
ประกาศถอนตัวจากการเจรจาขอ้ตกลงนวิเคลียรใ์นป� 2558 แต่ขณะนี� อิหรา่นกับชาติตะวนัตกไดก้ลับมา
เจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรอี์กครั�ง ซึ�งไดด้าํเนินมาเป�นเวลา 10 เดอืนแล้ว ซึ�งบรรดานักการทตูต่างเชื�อวา่
ขณะนี� การเจรจามาถึงขั�นตอนสดุท้ายแล้ว

       ทั�งนี� ก่อนหน้านี� โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรฐัฯ กล่าววา่การเจรจาทางอ้อมในประเดน็
นิวเคลียรร์ะหวา่งสหรฐัฯ และอิหรา่นใกล้จะเขา้สูโ่ค้งสดุท้ายแล้ว และที�ผา่นมาสหรฐัฯ ไดผ้อ่นคลาย
มาตรการควํ�าบาตรบางสว่นต่ออิหรา่นแล้ว แต่อิหรา่นไดเ้รยีกรอ้งใหส้หรฐัฯ ยกเลิกมาตรการควํ�าบาตร
ทั�งหมด และใหก้ารรบัประกันวา่จะไมม่กีารใชม้าตรการลงโทษอิหรา่นต่อไปในอนาคต 

· 
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LAOS GOVERNMENT ADVISE PUBLIC ADVISED
TO AVOID UNNECESSARY TRAVEL, TO SAVE

FUEL FOR AGRICULTURE
     กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ  สปป .ลาว  ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ประหยัด
การใช้นํ�ามันเชื� อ เพลิงและลดการเดินทางโดยไม่จาํ เป�น  เพื� อ ให้ปริมาณนํ�ามันสาํรองของประเทศยัง
มี เหลือเพียงพอสาํหรับกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมจาํเป�นอื� น  ๆ  พร้อมระบุว่า  การใช้สอย
นํ�ามันอย่างประหยัดเป�นเพียงทางออกเดียวของวิกฤตขาดแคลนพลังงานที�ส่งผลให้เกษตรกร
จาํนวนมากใน  สปป .ลาวขณะนี� ไม่สามารถเก็บเกี�ยวเ ก็บผลผลิตได้  และออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
เร่งแก้ไขป�ญหาที� เ กิดขึ� น

     หัวหน้าวิสาหกิจป� โตรเลียมในแขวงคําม่วน  เป�ดเผยว่าขณะนี�ป�� มนํ�ามันหลายแห่งในแขวง
คําม่วนไม่มีนํ�ามันสาํหรับให้บริการแล้ว  ทํา ให้มีประชาชนจาํนวนมากไม่สามารถใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เพื� อ เ ดินทางได้  ป�� มนํ�ามันจะเป�ดให้บริการเพียงสัปดาห์ละ  1-2 ครั�ง  นอกจากนี�
ยานพาหนะแต่ละคันจะถูกจาํ กัดการเติมนํ�ามันไว้ ที� ไม่ เ กิน  4 แสนกีบต่อครั�ง  ขณะที�รถแทรกเตอร์
เพื� อการเกษตรสามารถเติมนํ�ามันได้  20 ลิตรต่อครั�ง  

      ทั�ง นี�  กระทรวงอุตสาหกรรมฯ  กํา ลังพิจารณาให้วิสาหกิจป� โตรเลียมในแขวงอื� น  ๆ  เช่น  
สาละวัน l  เซกอง  และเวียงจันทน์  ออกมาตรการจาํ กัดการใช้นํ�ามันเช่นกัน  โดยยานพาหนะ
แต่ละคันจะถูกจาํ กัดการเติมนํ�ามันไว้ ที� ไม่ เ กิน  2 แสนกีบต่อครั�ง  

      สปป .ลาว  เริ�ม เผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานมาตั�งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม  โดยป�ญหา
เริ�ม เ กิดขึ� น ในปากเซ  จาํปาสัก  และสะหวันนะเขต  ก่อนจะลุกลามสู่ เวียงจันทน์  โดยต้นตอของป�ญหา
เกิดจากการที�ลาวขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเพื� อนาํ เข้านํ�ามันเพื� อแก้ไขป�ญหาที� เ กิดขึ� น  ทั�งนี�
ร ัฐบาลได้พยายามเข้า ไปดูแลค่าเ งินกีบที� อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงที�ผ่ านมา  และได้ปรับลด
ภาษีสรรพสามิตสาํหรับนํ�ามันดี เซลจาก  21% ลงมาเหลือ  1 1% และปรับลดภาษีสาํหรับนํ�ามันเบนซิน
จาก  31% ลงมาอยู่ ที�  16%  นอกจากนี�ยังมีการปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ที� จัดเ ก็บจาก
ผู้ประกอบการในธุรกิจนํ�ามันเป�นการชั�วคราว  เพื� อกดราคาขายปลีกนํ�ามันสาํ เร็จรูปในประเทศให้
ตํ�าลงอีกด้วย
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ศรลัีงกาเผชญิเหตกุารณ์
ไฟดบัเป�นวงกวา้งอีกครั�ง
หลังจากสหภาพแรงงาน
บรษัิทไฟฟ�ารายใหญ่
หยุดงานประท้วง

       9 มิถุนายน 2565 หลายพื� นที�ของศรีลังกาได้รับความเดือดร้อนจากการถูกตัดไฟ 
หลังสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจ “ซีลอน อิเล็กทริซิตี�  บอร์ด” (ซีอีบี) ซึ�งเป�นผู้ผลิตไฟฟ�า
รายหลักของศรีลังกา ร่วมกันหยุดงานประท้วงในช่วงเที�ยงคืนที�ผ่านมาเพื� อต่อต้าน
กฎระเบียบใหม่ของรัฐบาล พร้อมขัดขวางการดาํเนินงานของโรงไฟฟ�าพลังนํ�า 8 แห่ง 
กําลังผลิตไฟฟ�ารวมประมาณ 1 ,000 เมกะวัตต์ 
      สหภาพแรงงานไม่เห็นด้วยกับแผนของรัฐบาลที�จะแก้ไขกฎหมายเพื� อควบคุมภาคการผลิต
ไฟฟ�าของประเทศ ซึ�งรวมถึงการยกเลิกข้อจาํกัดในการประมูลโครงการโรงไฟฟ�าพลังงาน
หมุนเวียนด้วย
      ประธานาธิบดี “โกตาบายา ราชป�กษา” ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื� อปลายวันพุธ
ที�ผ่านมา กําหนดให้การจ่ายไฟฟ�าเป�นบริการที�จาํเป�น คําสั�งดังกล่าวทําให้วิศวกรต้องรายงาน
การทํางาน โดยรัฐบาลกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนื� องจากต้องการผลักดันอุตสาหกรรม
พลังงานหมุนเวียนเพื� อเป�นอีกหนึ� งช่องทางในการแก้ไขป�ญหาด้านพลังงาน
ของประเทศ ทําให้สามารถอนุมัติและดาํเนินโครงการได้เร็วยิ�งขึ�น
      ศรีลังกาได้รับผลกระทบจากการถูกตัดไฟเป�นเวลานานเมื� อช่วงต้นป� 2565 ที�ผ่านมา 
หลังจากประเทศไม่สามารถนาํเข้าเชื� อเพลิงที�จาํเป�นสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ�าได้ แม้ว่า
สถานการณ์ในป�จจุบันจะมีแนวโน้มดีขึ�นเนื� องจากศรีลังกาเริ�มเข้าสู่ฤดูมรสุมทําให้สามารถ
ผลิตไฟฟ�าจากพลังงานนํ�าได้
      ทั�งนี� ป�จจุบันชาวศรีลังกาจาํนวนกว่า 22 ล้านคน ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที�ร้ายแรงที�สุด
ของประเทศในรอบ 7 ทศวรรษ ส่งผลให้เกิดป�ญหาการขาดแคลนเชื� อเพลิง ยารักษาโรค และ
สิ�งจาํเป�นอื� น ๆ อย่างรุนแรง และมีอัตราเงินเฟ�อที�สูงเป�นประวัติการรวมถึงค่าเงินของประเทศ
ที� อ่อนค่าลง
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ราคาพลังงานที�สงูขึ�นสง่
ผลใหน้กัลงทนุหนัมา
สนใจศักยภาพเชื�อเพลิง
ชวีภาพของบราซลิ

    จากสถานการณ์ที�ราคานํ�าตาลและเอทานอลพุ่งสูงขึ�นมากที�สุดในรอบ 5 ป�ที�ผ่านมา ดึงดูด
ให้นักลงทุนหันมาสนใจที�จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในประเทศบราซิล ซึ�งถือเป�นประเทศที�รํ�ารวย
ทรัพยากรด้านอาหารและพลังงานในระดับโลก ทั�งนี� บราซิลมีศักยภาพในการผลิตนํ�าตาลสูง
ที�สุดประเทศหนึ�งของโลก และมีนักลงทุนหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที� มุ่งเข้าไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมอ้อยและข้าวโพดที� ใช้สาํหรับผลิตเอทานอล โดย Amerra บริษัทเงินทุน
ของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายการลงทุนในบราซิล ซึ�งป�จจุบันได้เข้าร่วมทุน
กับ 6 บริษัทท้องถิ�นเพื� อผลิตเอทานอลจากข้าวโพดรายใหญ่ที�สุดของบราซิล คือ FS
Bionergia 

    บราซิลในฐานะผู้ผลิตนํ�าตาลรายใหญ่ที�สุดของโลก และผู้ผลิตเอทานอลลําดับที�  2 ของโลก
อยู่ระหว่างประสบป�ญหาเกี�ยวกับศักยภาพของโรงงานผลิตนํ�าตาลที�กว่าร้อยละ 30 ไม่สามารถ
ดาํเนินการต่อไปได้ เนื� องจากข้อจาํกัดด้านการเงินโดยเฉพาะในบริษัทขนาดเล็ก รวมถึงราคา
นํ�าตาลที�ตกตํ�าในรอบ 10 ป�ที�ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเปลี�ยนพื� นที�ปลูกไปปลูก
พืชชนิดอื� นแทนอ้อย เช่น ถั�วเหลือง โดยผู้ประกอบการท้องถิ�นของบราซิลคาดหวังว่าจะเกิด
การเจรจากับบริษัทใหญ่/สถาบันทางการเงินในโอกาสต่อไปเพื� อช่วยเหลือบริษัทเล็กๆเหล่านี�
ซึ�งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานนํ�าตาลในบราซิลสามารถขยายกิจการ
ขึ�นได้ในช่วงป� 2023 – 2025 และสามารถเพิ�มกําลังการผลิตนํ�าตาลให้ได้ เต็มศักยภาพที�
ประมาณ 840 ล้านตันต่อป� จากเดิมที�ป� นี�ผลิตได้ที�ประมาณ 540 ล้านต่อตันเท่านั�น
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 ไบเดนยกเวน้ภาษีนาํเขา้แผงโซลารจ์าก
ประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และประกาศใชก้ฎหมายกระตุ้นการผลิต
แผงโซลารใ์นประเทศ

· ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ประกาศยกเวน้ภาษีนาํเขา้แผงโซลารจ์ากประเทศในแถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ กัมพูชา มาเลเซยี เวยีดนาม และไทย เป�น
เวลา 2 ป� นับตั�งแต่วนัที� 6 มถินุายน 2565 เพื�อเพิ�มกําลังการผลิตไฟฟ�าภายใน
ประเทศใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภคที�เพิ�มขึ�น พรอ้มกับประกาศใช้
กฎหมาย Defense Production Act มาใชเ้พื�อขยายการผลิตและติดตั�งฉนวนกัน
ความรอ้น เครื�องทําความรอ้น เครื�องแปลงไฟฟ�า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�นาํไปใชใ้น
การผลิตเชื�อเพลิงสะอาด เชน่ อิเล็กทรอไลเซอร ์และเซลล์เชื�อเพลิงต่าง ๆ ในสหรฐัฯ
กระตุ้นการผลิตแผงโซลารใ์นประเทศควบคู่กันไปดว้ย 
อยา่งไรก็ดี แมว้า่การนําเขา้สนิค้าเซลล์แสงอาทิตยจ์าก 4 ประเทศขา้งต้น จะไดร้บั
การยกเวน้ภาษีนําเขา้ ในชว่ง 24 เดอืน แต่การไต่สวนการหลบเลี�ยงมาตรการทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention: AC) สาํหรบัสนิค้าเซลล์แสงอาทิตยที์�
นําเขา้จากทั�ง 4 ประเทศขา้งต้นยงัคงดาํเนนิการต่อไป โดยสหรฐัฯ ไดเ้ป�ดการไต่สวน
AC ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2565 โดยกล่าวหาวา่สนิค้าดังกล่าวที�สง่ออกจากทั�ง 4
ประเทศ เป�นสนิค้าที�ใชช้ิ�นสว่นที�นําเขา้จากจนีมาประกอบเป�นสนิค้าสาํเรจ็รปูและสง่
ออกไปยงัสหรฐัฯ เพื�อหลบเลี�ยงมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการอุดหนนุ ซึ�งสหรฐัฯ
จะต้องประกาศผลการไต่สวนภายในเดอืนมนีาคม 2566 หากผลการไต่สวนพบวา่มี
การหลบเลี�ยงมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการอุดหนนุจรงิ ผูผ้ลิต/ผูส้ง่ออกจะถกู
เก็บภาษี AC ในอัตรารอ้ยละ 18.32 – 249.96
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      บรษัิทผูผ้ลิตนํ�ามนัในสหรฐัฯ ที�ไดกํ้าไรจากผลประกอบการที�สงู มนีโยบาย
จดัสรรเงินหลายพนัล้านใหกั้บผูถื้อหุน้ รวมถึงการสาํรองเงินสดเพิ�มเติม 
ซึ�งสรา้งความกังวลใหกั้บฝ�ายนติิบญัญัติที�ป�จจุบนัสหรฐักําลังเผชญิกับราคา
นํ�ามนัที�สงูเป�นประวติัการณร์าคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�นสง่ผลใหอั้ตราเงินเฟ�อสงูสดุ
ในรอบ 40 ป� และคาดวา่จะสง่ผลใหร้าคานํ�ามนัเบนซนิของสหรฐัฯ สงูขึ�น
มากกวา่ 6 ดอลลารส์หรฐัต่อแกลลอนภายในเดือนสงิหาคม โดยมเีจา้หนา้ที�
ไดโ้ต้แยง้วา่ บรษัิทนํ�ามนัต่าง ๆ ใหค้วามสาํคัญกับผลตอบแทนมากกวา่
ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค
       ประธานาธบิด ีโจ ไบเดน กล่าวโจมตีบรษัิทนํ�ามนัเมื�อวนัศุกรที์�ผา่นมาวา่
บรษัิทนํ�ามนัจงใจระงับการขุดเจาะนํ�ามนัเพิ�ม โดยบรษัิทนํ�ามนักําลังจะซื�อหุน้ของ
ตัวเองคืน ซึ�งควรเก็บภาษีและดําเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา 
        อยา่งไรก็ตาม ผูบ้รหิารและนกัลงทนุบรษัิทนํ�ามนัโต้แยง้วา่ ราคานํ�ามนั
ถกูกําหนดโดยกลไกตลาดและผูค้้าปลีก ไมใ่ชผู่ผ้ลิต การขาดแคลนวตัถดุบิและ
แรงงานจะทําใหก้ระบวนการผลิตล่าชา้ลง และมค่ีาใชจ้า่ยมากขึ�นในการขุดเจาะ
นํ�ามนัหลมุใหม ่ๆ รวมทั�งจะทําใหป้ระสทิธภิาพของเงินทนุลดลงและทําให้
นักลงทนุต้องยา้ยฐานการผลิตออกไป นอกจากนี� อาจสง่ผลต่อเงินทนุ
สนับสนุนเทคโนโลยใีหม ่ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตนํ�ามนัของสหรฐัฯ รวมถึง
อาจลดความสามารถของบรษัิทนํ�ามนัในการระดมทนุจากภายนอกอีกด้วย

 บรษัิทผู้ผลิตนํ�ามนัในสหรฐัฯ 

ที�ได้กําไรจากผลประกอบการที�สงู 

กําลังจดัสรรเงินหลายพนัล้านใหกั้บผู้ถือหุน้
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        สาํนกัขา่วต่างประเทศรายงานจากกรงุมอสโก ประเทศรสัเซยี เมื�อวนัที� 
17 ม.ิย. 65 วา่นายอเล็กซ ี มลิเลอร ์ประธานคณะเจา้หนา้ที�บรหิาร (ซอีีโอ) 
ของบรษัิทก๊าซพรอม รฐัวสิาหกิจของรสัเซยีซึ�งเป�นผูผ้ลิตและสง่ออกก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่ที�สดุของโลก กล่าวถึงการลดปรมิาณการสง่ก๊าซผา่นท่อใหแ้ก่
เยอรมนแีละอิตาลี วา่เป�นเรื�องของ "กฎใครกฎมนั" และในเมื�อสนิค้าเป�น
ของก๊าซพรอม บรษัิทไมส่ามารถทําตาม "กฎที�ไมไ่ดตั้�งขึ�นเองได"้

        ก๊าซพรอมใหเ้หตผุลประกอบการลดปรมิาณการสง่ก๊าซในครั�งนี� วา่เป�นผล
จากการที�บรษัิทซเีมนส ์ไมส่ามารถซอ่มแซมระบบคอมเพรสเซอร ์ที�สถานี
พอรโ์ตวายาไดทั้นตามกําหนด และจนถึงตอนนี� ก๊าซพรอมยงัไมไ่ดร้บัคําชี�แจง
อยา่งเป�นทางการจากซเีมนส ์ด้านอิตาลีรายงานเมื�อวนัพฤหสับดทีี�ผา่นมา วา่ได้
รบัก๊าซสง่ผา่นท่อจากก๊าซพรอม ผา่นเสน้ทางนอรด์สตรมี 1 ในปรมิาณเพยีง
65% ของปกติเท่านั�น

       ขณะที�ราคาก๊าซในยุโรปพุง่สงูขึ�นอีก โดยอยูที่� 150 ยูโรต่อเมกะวตัต์ ต่อ
ชั�วโมง (ราว 5,568.13 บาท) เมื�อวนัพฤหสับด ีก่อนลดลงเหลือ 134 ยูโร ก่อน
ป�ดตลาดวนัเดียวกัน (ราว 4,974.19 บาท) สว่นกระทรวงพลังงานของเยอรมนี 
ขอความรว่มมอืประชาชนเพิ�มการประหยดัพลังงาน และวจิารณส์ถานการณที์�เกิด
ขึ�นวา่ "เป�นเรื�องการเมอืงอยา่งชดัเจน" มากกวา่ป�ญหาทางเทคนคิ ป�จจุบนั ท่อสง่
ก๊าซนอรด์สตรมี 1 เป�นหนึ�งในสองเสน้ทางสง่ก๊าซสายสาํคัญและเก่าแก่ ระหวา่ง
รสัเซยีกับยุโรป ลอดผา่นใต้ทะเลดาํมายงัภาคตะวนัตกเฉียงเหนอืของเยอรมนี

   อยา่งไรก็ตาม รฐับาลเบอรลิ์นระงับโครงการท่อสง่ก๊าซ "นอรด์สตรมี 2" 
เมื�อปลายเดือน ก.พ. ที�ผา่นมา เนื�องจากรสัเซยีปฏิบติัการทางทหารในยูเครน

ก๊าซพรอมกล่าวว่า  “เป�นสิทธิชอบธรรม” 
หลังลดส่งพลังงานให้เยอรมนี-อิตาลี
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     ประธานเจา้หน้าที�บรหิารของ TotalEnergies กล่าวในการประชุม
Global Energy Transition 2022 ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 14 ม.ิย. 65 วา่
“ปรมิาณเชื�อเพลิงทั�วโลกที�ตึงตัวนั�นสว่นหนึ�งเป�นผลมาจากบรษัิทนํ�ามนั
และก๊าซฟ�งเสยีงของผูน้ําทางการเมอืงที�เรยีกรอ้งใหม้กีารลงทนุใน
เชื�อเพลิงฟอสซลิน้อยลง” ผูบ้รหิารของบรษัิทด้านพลังงานต่างยนืกราน
วา่โลกยงัคงต้องการเชื�อเพลิงฟอสซลิ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ในขณะที�
ตลาดโลกต้องต่อสูกั้บอุปทานพลังงานที�ตึงตัวและราคาที�พุง่สงูขึ�น 
โดยอุปทานนํ�ามนัและก๊าซเริ�มหดตัวในหลายประเทศ นับตั�งแต่รสัเซยีบุก
ยูเครน เกิดการกระตุ้นใหม้กีารควํ�าบาตรพลังงานของรสัเซยี รฐับาล
ทั�วโลกได้เปลี�ยนจุดสนใจจากความยั�งยนืและการเปลี�ยนแปลง
ด้านพลังงานไปเป�นความวติกกังวลอยา่งมากเกี�ยวกับวกิฤตอุปทาน
ทั�วโลกและความต้องการนํ�ามนัและก๊าซที�มากขึ�น 
       ชว่งไมกี่�ป�ที�ผา่นมา รฐับาลทั�วโลกได้สนับสนุนการลงทนุในเชื�อเพลิง
หมุนเวยีนเพื�อลดการปล่อยคารบ์อนตามคํามั�นสญัญา บรษัิทสาํรวจและ
ผลิตนํ�ามนัและก๊าซถกูกดดันใหบ้รษัิททุ่มทนุเพิ�ม แต่ในขณะที�ราคานํ�ามนั
ขายปลีกสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และจนีทําสถิติสงูสดุในชว่งไม่
กี�วนัมานี� ท่ามกลางต้นทนุที�เพิ�มขึ�นทั�วโลก 
      ในขณะที�บรษัิทต่างๆ ได้รบัฟ�งการตั�งเป�าหมายการลดการปล่อย
คารบ์อนจากผูกํ้าหนดนโยบาย ซึ�งทําใหข้าดการลงทนุในการผลิตเชื�อ
เพลิงฟอสซลิในชว่งเวลาที�โลกกําลังเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัหาพลังงานเพิ�ม
ขึ�น ผูแ้ทนกลุ่มบ. Chevron กล่าววา่ "เราต้องดําเนินการทกุวธิกีาร และ
การจดัทําเป�าหมายด้านพลังงานเพยีงด้านใดด้านหนึ�งไมใ่ชว่ธิแีก้ป�ญหา
ในระยะยาวที�ยั �งยนื" 
      ที�ผา่นมา TotalEnergies และ Baker Hughes ได้ลงทนุในพลังงาน
หมุนเวยีน โดย TotalEnergies ประกาศวา่ได้ทําขอ้ตกลงกับ Adani
Enterprises Limited เพื�อผลิตและจาํหน่ายไฮโดรเจนสเีขยีวในอินเดีย
ทั�งนี� ผูอํ้านวยการฝ�ายการดักจบัคารบ์อนระหวา่งประเทศของ Clean Air
Task Force กล่าววา่ “โลกต้องทําใหม้ั �นใจวา่ มแีนวทางที�ชดัเจนจาก
รฐับาลในการขจดัคารบ์อนนั�นจะมวีธิกีารอยา่งไร”

ผูบ้รหิารด้านพลังงานยนืกรานในที�
ประชุมการเปลี�ยนแปลงทั�วโลกถึง
การยงัคงพึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสซลิ
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ความพยายามของยุโรป
ในการลดการพึ�งพาพลังงานจากรสัเซยี
                การพึ�งพาก๊าซรสัเซยีของสหภาพยุโรปและความเสี�ยงที�มอสโกอาจตัดการจดัสง่ก๊าซเพื�อตอบโต้
การควํ�าบาตรทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นหลังจากการรุกรานยูเครนนั�นสรา้งความยากลําบากใหกั้บการแสวงหา
พลังงานคงคลังและซพัพลายทางเลือก รฐับาลของออสเตรยีเหน็ดว้ยที�จะแปลงโรงไฟฟ�าสาํรองที�ใชก๊้าซเป�น
เชื�อเพลิงเพื�อใหส้ามารถผลิตไฟฟ�าดว้ยถ่านหนิได้ หากมกีารจาํกัดการจา่ยก๊าซจากรสัเซยีซึ�งจะสง่ผลใหเ้กิด
วกิฤตดา้นพลังงานในอนาคต การตัดสนิใจดงักล่าวนี�ดําเนินการโดย “ชุดคณะรฐัมนตรวีกิฤตขนาดเล็ก”
(small crisis cabinet) ที�นาํโดยนายกรฐัมนตร ีKarl Nehammer มขีึ�นหลังจากเยอรมนีประกาศขั�นตอน
ในการแก้ไขป�ญหาการสง่มอบก๊าซของรสัเซยีที�ลดลง รวมถึงการพึ�งพาโรงไฟฟ�าถ่านหนิที�เพิ�มขึ�น ผูแ้ทนของ
Nehammer แถลงวา่ รฐับาลกลางไดต้กลงที�จะเปลี�ยนโรงไฟฟ�าพลังงานความรอ้นเพื�อใหส้ามารถผลิต
ไฟฟ�าจากถ่านหนิไดอี้กครั�งในกรณฉีกุเฉิน 

                 ที�ผา่นมา ออสเตรยีไดน้าํเขา้ก๊าซ 80% จากรสัเซยี และตั�งแต่เกิดสงครามในยูเครน ออสเตรยีก็
พยายามดิ�นรนเพื�อหาซพัพลายเออรร์ายอื�น ประธานคณะกรรมาธกิารยุโรป กล่าวในการแถลงขา่วรว่มกับ
นายกรฐัมนตรอิีสราเอล ณ กรงุเยรซูาเลม เมื�อวนัอังคารที�ผา่นมาวา่ สหภาพยุโรปรว่มมอืกับอิสราเอลเพื�อ
ชว่ยลดการพึ�งพาพลังงานจากรสัเซยีหลังจากการรุกรานของรสัเซยีในยูเครน และสง่เสรมิความรว่มมอื
ด้านพลังงานกับอิสราเอล  

                 รฐัสมาชกิสหภาพยุโรปทั�ง 27 ประเทศ อิสราเอล และอียปิต์ เตรยีมลงนามบนัทึกความเขา้ใจ
ในวนัพุธนี� โดยระบุวา่ อิสราเอลจะสง่ออกก๊าซธรรมชาติทางท่อสง่ไปยงัอียปิต์ โดยจะเปลี�ยนเป�นก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ก่อนสง่ไปยงัรฐัสมาชกิสหภาพยุโรป รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานของอิสราเอล
อยูใ่นระหวา่งการเดนิทางไปยงักรงุไคโรเพื�อลงนามขอ้ตกลงระหวา่งอิสราเอล-สหภาพยุโรป-อียปิต์ และยนิดี
กับการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ว่มกับสหภาพยุโรป ซึ�งหลังจากเปลี�ยนจากการเป�นผูนํ้าเขา้สทุธเิป�นผูส้ง่
ออกก๊าซในชว่งไม่
กี�ป�ที�ผา่นมา อิสราเอลไดด้าํเนนิการเพื�อผลิตก๊าซเพิ�มขึ�นจากแหล่งก๊าซของทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนตะวนัออก
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JUNE
2022 ประธานาธบิดสีหรฐัฯ

 นายโจ ไบเดนเรยีกรอ้งให้
บรษัิทนํ�ามนัชี�แจง

สถานการณ์การขาดแคลน
นํ�ามนัเบนซนิในชว่งที�ราคา

นํ�ามนัแพง
 

         จากสถานการณ์ชว่งนี�ที�ราคานํ�ามนัหนา้ป�� มกวา่ 76 แหง่ในรฐัซานตาโมนิก้า สหรฐัอเมรกิาเพิ�มสงู
ขึ�นเป�นกวา่ 6 เหรยีญฯ ต่อแกลลอน ทําใหน้ายโจ ไบเดน ซึ�งตกอยูใ่นสถานการณ์ที�ไดร้บัความกดดนั
อยา่งมากจากราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�นไดอ้อกมาเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทนํ�ามนัชี�แจงวา่เพราะเหตใุดจงึไมผ่ลิต
นํ�ามนัสาํเรจ็รูปออกมาขายในตลาดใหม้ากขึ�น โดยไดเ้ขยีนเป�นหนังสอืถึงผูบ้รหิารของบรษัิทต่างๆ ไดแ้ก่
Marathon Petroleum Corp. Valero Energy Corp. และ Exxon Mobil Corp. กล่าวตําหนิ
วา่บรษัิทเหล่านี�ลดกําลังการกลั�นนํ�ามนัสาํเรจ็รปูลงในชว่งราคานํ�ามนัแพง เพื�อสรา้งกําไรเพิ�มเติมใหกั้บ
บรษัิทฯ และยงัไดส้ง่สาํเนาหนังสอืดงักล่าวใหส้าํนักขา่วรอยเตอรอี์กด้วย 
       ในชว่งสถานการณ์สงครามนี� ผลกําไรของโรงกลั�นนํ�ามนักลับสงูขึ�นกวา่ชว่งเวลาปกติ และภาระที�
เกิดขึ�นก็ไดส้ง่ผา่นไปยงัประชาชนผูใ้ชนํ้�ามนัที�ต้องมค่ีาใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนัมากขึ�น ซึ�งผลกระทบที�
เกิดขึ�นรุนแรงมากกวา่การที�นํ�ามนัดบิโลกมรีาคาพุง่สงูขึ�นเสยีอีก ซึ�งนายโจ ไบเดนไดย้ํ�าวา่เขาไมส่ามารถ
ยอมรบักับสิ�งที�เกิดขึ�นนี�ได ้
      ทําเนียบขาวไดใ้หข้า่ววา่หนังสอืฉบบัดงักล่าวยงัไดส้ง่ไปที�บรษัิท Phillips, Chevron, BP และ
Shell อีกดว้ย ทั�งนี� นายโจ ไบเดนไดก้ดดันบรษัิทนํ�ามนัต่างๆ อยา่งหนกัในชว่งที�นํ�ามนัราคาสงุกวา่ 
5 เหรยีญฯ ต่อแกลลอน และอาจจะเพิ�มสงูขึ�นอีกในชว่งฤดรูอ้นที�จะมาถึงซึ�งจะมกีารใชร้ถยนต์
ในการท่องเที�ยวสงู ซึ�งก็จะมผีลอยา่งมากต่อคะแนนเสยีงของนกัการเมอืงที�จะมกีารเลือกตั�ง 
Midterm election ในชว่งปลายป�นี� 
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ผูน้าํกลุ่ม G7 ไดเ้ป�ดเผยแผนงบประมาณมูลค่า
6 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพื�อแขง่กับขอ้รเิริ�ม
Belt and Road ของประเทศจนี

        นายโจ ไบเดน กล่าววา่ งบประมาณก้อนนี�เป�นเงินลงทนุที�จะสามารถสรา้งผลตอบแทน
ใหกั้บทกุภาคสว่นซึ�งจะเป�นการสรา้งประโยชน์ที�เป�นรูปธรรมใหกั้บประเทศที�เป�นพนัธมติร
ด้านประชาธปิไตยกับสหรฐัฯ โดยผูน้ํากลุ่ม G7 จะจดัสรรงบประมาณ 6 แสนล้านเหรยีญฯ
ภายในระยะเวลา 5 ป�ขึ�นไปเพื�อรเิริ�มโครงการด้านโครงสรา้งพื�นฐานใหแ้ก่ประเทศที�มรีายได้
ปานกลางถึงรายได้ตํ�า โดยสหรฐัฯ ให ้2 แสนล้านเหรยีญฯ ผา่นกลไกเงินสนับสนุน/เงินลงทนุ
ภาครฐั/การลงทนุภาคเอกชน และกลุ่มสหภาพยุโรปให ้3 แสนล้านยูโร โดยมุง่หวงัใหเ้กิด
การพฒันาทั�งในด้านสขุภาพ การต่อสูกั้บป�ญหาสภาพภมูอิากาศ และการสรา้งโครงสรา้ง
พื�นฐานในยุคดิจทัิล ตัวอยา่งโครงการ อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตยเ์พื�อผลิตไฟฟ�า
ในแองโกลา โครงการจดัหาวคัซนีใหเ้ซเนกัล โครงการเชื�อมโยงสายเคเบลิใต้นํ�าจากสงิคโปร์
ไปยงัฝรั�งเศสผา่นอิยปิต์และแอฟรกิา เป�นต้น

      เมื�อวนัที� 27 ม.ิย. 65 ที�ผา่นมา ในชว่งระหวา่งการประชุม G7 ที�ประเทศเยอรมนี ผูน้ํากลุ่ม G7
ได้เป�ดเผยวา่จะมกีารจดัสรรงบประมาณมูลค่ากวา่ 6 แสนล้านเหรยีญสหรฐัฯ ภายใต้กรอบความ
รว่มมอื The Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) 
ที�มกีารเริ�มต้นหารอืกันในการประชุม G7 ครั�งก่อนหน้า ณ สหราชอาณาจกัร (ซึ�งในขณะนั�นเรยีกวา่
ขอ้รเิริ�ม Build Back Better World) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อสนับสนุนประเทศกําลังพฒันา
ในการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานและการลงทนุโดยมุง่แขง่ขนักับขอ้รเิริ�ม Belt and Road ของ
ประเทศจนีที�ได้มกีารระดมเงินทนุหลายแสนล้านเหรยีญฯ ในโครงการโครงสรา้งพื�นฐาน เชน่ 
การสรา้งถนน ท่าเรอื/สะพานในประเทศกําลังพฒันา แต่กลับถกูวจิารณ์วา่ก่อใหเ้กิดหนี�สนิแก่
ประเทศต่าง ๆ อยา่งมหาศาล 
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      เนื�องจากราคาขายที�ไมจู่งใจและผลกําไรที�ลด
นอ้ยลง สว่นผลที�ตามมาอีกอยา่งหนึ�งคือ จนีต้อง
ใชถ่้านหนิปรมิาณมากขึ�นเพื�อใหส้ามารถผลิตไฟฟ�า
ไดใ้นปรมิาณเท่าเดมิ โดยใชถ่้านหนิเพิ�มขึ�นรอ้ยละ
15 เมื�อเทียบกับชว่งเดอืนพฤษภาคมของป�ที�แล้ว
เนื�องจากถ่านหนิที�ใชม้ค่ีาความรอ้นตํ�า อยูที่�
4,800 กิโลแคลอรี� เทียบกับชว่งเดยีวกันของป�ที�
แล้วที�ค่าความรอ้นของถ่านหนิที�ใชเ้ท่ากับ 5,000
กิโลแคลอรี� 

    ประเทศจนีอาจต้องประสบกับป�ญหา
การขาดแคลนไฟฟ�าในชว่งฤดรูอ้นที�จะถึงนี� 
เนื�องมาจากการเรง่ผลิตถ่านหนิใหไ้ด้ปรมิาณมาก
แต่ถ่านหนิที�ได้กลับเป�นถ่านหนิคณุภาพตํ�าลงกวา่
เดิม ซึ�งสง่ผลใหก้ารผลิตไฟฟ�ามปีระสทิธภิาพลด
ลง ทั�งนี� ประเทศจนีเป�นผูใ้ชถ่้านหนิรายใหญ่ที�สดุ
ของโลก โดยกวา่รอ้ยละ 60 ของการผลิตไฟฟ�ามา
จากเชื�อเพลิงถ่านหนิ และในชว่งป�ที�แล้วจนีต้อง
ประสบกับป�ญหาขาดแคลนถ่านหนิที�เกิดจาก
การผลิตที�ไมเ่พยีงพอในประเทศ 

     ดังนั�น ในป�นี�จนีจงึต้องเรง่การผลิตถ่านหนิให้
ได้ปรมิาณมากเป�นประวติัการณ์และมกีารจาํกัด
เพดานราคาเพื�อใหม้ั �นใจได้วา่จะมถ่ีานหนิเพยีงพอ
สาํหรบัใชผ้ลิตไฟฟ�าในประเทศ ซึ�งการเรง่การผลิต
และการจาํกัดราคาดังกล่าวกลับสง่ผลใหผู้ผ้ลิต
ถ่านหนิลดคณุภาพของถ่านหนิลง 

การผลิตไฟฟ�าของประเทศจนี
ประสบกับความเสี�ยงจากการ
เรง่ผลิตถ่านหนิปรมิาณมาก
แต่กลับได้ถ่านหนิคณุภาพตํ�า

     ทั�งนี� การที�จนีตัดสนิใจดาํเนนินโยบายลด
คณุภาพของถ่านหนิสง่ผลใหเ้กิดความ
เปลี�ยนแปลงกับตลาดการนาํเขา้ถ่านหนิของจนี
เป�นอยา่งมาก โดยรฐับาลป�กกิ�งไดส้ั �งหา้มการนาํ
เขา้ถ่านหนิคณุภาพสงูจากออสเตรเลียไปแล้ว
เมื�อชว่งปลายป� 2020 และไดเ้พิ�มการนาํเขา้
ถ่านหนิคณุภาพตํ�าจากอินโดนเีซยีและมองโกเลีย
ซึ�งการนาํเขา้ถ่านหนิคณุภาพตํ�าดงักล่าวคิดเป�น
ประมาณรอ้ยละ 7 ของการใชถ่้านหนิทั�งหมดของ
จนี และสง่ผลกระทบต่อโรงไฟฟ�าที�ตั�งอยูบ่รเิวณ
ชายฝ�� งทะเลของประเทศ โดยรฐับาลจนีไดแ้ก้
ป�ญหาดงักล่าวดว้ยการผลักดนัใหเ้กิดการลงทนุ
ในโครงการโรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเวยีนมาทดแทน
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“Fearing Russian
cutoff, German

industry braces for
gas ration race”

   บรษัิทธุรกิจขนาดใหญ่ของเยอรมนีกําลังจดัทํารา่งแผน
งานเกี�ยวกับระบบการประมูลก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ
หากเกิดวกิฤตพลังงานเนื�องจากการยุติการสง่ก๊าชจาก
รสัเซยี โดยอาจสง่ผลกระทบต่อผูผ้ลิตไฟฟ�าขนาดเล็ก ซึ�ง
เยอรมนยีงัคงพึ�งพาการนาํเขา้ก๊าซจากรสัเซยีเป�นจาํนวน
มาก ซึ�งระบบการประมูลก๊าซธรรมชาติดงักล่าวเป�นผลสบื
เนื�องจากเหตกุารณ์ที�มกีารยุติการสง่ก๊าซจากรสัเซยีไปยงั
บลัเกเรยีและโปแลนด์เมื�อชว่งเดือนพฤษภาคมที�ผา่นมา 

    รฐับาลกลางของเยอรมนี โดยสาํนักงาน
Bundesnetzagentur (BNetZA) ซึ�งเป�นหน่วยงานที�รบัผดิ
ชอบการป�นสว่นพลังงานภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉิน ไดจ้ดั
ทําแผนเกี�ยวกับการจดัสรรพลังงานภายในประเทศโดยวธิี
การประมูลสดัสว่นการใชพ้ลังงานจากการจดัลําดบัความ
สาํคัญและความเรง่ด่วนของความต้องการใชพ้ลังงานเป�น
เกณฑ์พจิารณาสาํคัญ และจะพจิารณาครอบคลมุไปจนถึง
ภาคอุตสาหกรรมที�มคีวามสาํคัญและจะเกิดความเสยีหาย
ต่อหว่งโซก่ารผลิต รวมถึงประเด็นความสญูเสยีทางดา้น
เศรษฐกิจของประเทศรว่มด้วย เนื�องจากภาคอุตสาหกรรม
ของเยอรมนีสว่นใหญ่มคีวามต้องการใชพ้ลังงานที�เขม้ขน้
เป�นพเิศษ เชน่ อุตสาหกรรมการผลิตแก้วและเหล็ก
อุตสาหกรรมอาหารและยา ตลอดจนอุตสาหกรรม
เคมภัีณฑ์ 
    
      ทั�งนี� หน่วยงานกํากับกิจการพลังงานของเยอรมนไีด้
เริ�มใชร้ะบบการประมูลดังกล่าวในชว่งเดือนมถินุายน และ
หากบรรดาธุรกิจภายในประเทศเยอรมนีสามารถลดการใช้
ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั�งในระยะสั�นหรอืระยะ
ยาวจะได้ บรษัิทจะได้รบัเงินชดเชยเป�นค่าตอบแทนจาก
รฐับาล 
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“RUSSIA IS SQUEEZING EUROPE’S
GAS SUPPLIES, SPARKING 
A RETURN TO COAL — 
THE WORLD’S LEAST LIKED
COMMODITY”

      การหยุดชะงักของอุปทานก๊าซจากรสัเซยีทําใหร้ฐับาลในประเทศ
ยุโรปหลายประเทศ เชน่ เยอรมน ีอิตาลี ออสเตรยี เนเธอรแ์ลนด์
ต้องพจิารณาการนาํถ่านหนิกลับมาใชใ้หม ่เพื�อชดเชยก๊าซที�รสัเซยี
งดการสง่ผา่นมาทางท่อ Nord Stream 1 และชว่ยป�องกันป�ญหา
การขาดแคลนเชื�อเพลิงในฤดหูนาวที�จะถึงนี� สง่ผลใหเ้กิดความกังวล
วา่วกิฤตดา้นพลังงานนี�อาจเป�นเหตใุหยุ้โรปต้องชะลอการเปลี�ยน
ผา่นไปสูพ่ลังงานสะอาดอยา่งที�ไดตั้�งเป�าหมายไว ้

        รฐับาลเยอรมนตัีดสนิใจจาํกัดการใชก๊้าซธรรมชาติและเปลี�ยน
มาใชถ่้านหนิมากขึ�นเพื�อสาํรองก๊าซไวใ้หไ้ดม้ากที�สดุก่อนฤดหูนาว
เชน่เดยีวกันกับอิตาลีและออสเตรยีที�มแีผนที�จะพจิารณาการใช้
ถ่านหนิเพิ�มเพื�อชดเชยก๊าซจากรสัเซยีที�ลดปรมิาณลงอยา่งรวดเรว็
สว่นเนเธอรแ์ลนดม์กีารแจง้เตือนล่วงหนา้เกี�ยวกับแผนวกิฤต
ดา้นพลังงานและยกเลิกขอ้กําหนดที�จาํกัดการใชถ่้านหนิเป�นเชื�อ
เพลิง ทั�งนี� รฐับาลหลายแหง่ในยุโรปกําลังดิ�นรนเพื�อเก็บสาํรองก๊าซ
ธรรมชาติในคลังใต้ดนิเพื�อใหค้รวัเรอืนมเีชื�อเพลิงเพยีงพอสาํหรบั
การสรา้งความอบอุ่นในชว่งฤดหูนาว

      ทางดา้น Lauri Myllyvirta หวัหนา้นกัวเิคราะหข์อง Center
for Research on Energy and Clean Air กล่าววา่ ยุโรปขาด
การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืวกิฤตดา้นพลังงานที�เกิดขึ�น จงึต้องมี
มาตรการต่าง ๆ เพื�อรบัมอืกับการขาดแคลนก๊าซจากรสัเซยี ในขณะ
เดยีวกันหลายประเทศในสหภาพยุโรปไดต้อบสนองต่อวกิฤตนี�ดว้ย
การเรง่การใชพ้ลังงานสะอาด เชน่ พลังงานลม และแสงอาทิตย์
เพื�อทดแทนเชื�อเพลิงก๊าซนาํเขา้จากรสัเซยี Mahi Sideridou
กรรมการผูจ้ดัการของ Europe Beyond Coal ไดก้ล่าววา่ 
พวกเขาต้องการเรง่แผนงานในการเพิ�มการผลิตเชื�อเพลิงจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวยีน ตลอดจนการหาวธิทีี�จะกระจายแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติหลังสงครามของรสัเซยีในยูเครน และกล่าววา่การลงทนุ
ในพลังงานหมุนเวยีนมคีวามสาํคัญอยา่งมาก โดยเฉพาะพลังงานลม
และแสงอาทิตย ์ซึ�งจาํเป�นต้องมวีธิกีารบรหิารจดัการที�ด ีซึ�งเป�นวธิี
เดยีวที�จะสามารถควบคมุค่าครองชพีของประชาชนไปพรอ้มๆ กับ
แก้ไขป�ญหาวกิฤติสภาพภมูอิากาศได้
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