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ตลาดนํ�ามันของทวีปเอเชียน่าจะเป�นเป�าหมายตลาดนํ�ามันของทวีปเอเชียน่าจะเป�นเป�าหมาย
ของการส่งออกนํ�ามันของรสัเซียของการส่งออกนํ�ามันของรสัเซีย

      ผูบ้รหิารระดบัสงูของ S&P Global ใหมุ้มมองกับสาํนักขา่ว CNBC วา่ ตลาดนํ�ามนัของทวปีเอเชยีน่า
จะเป�นเป�าหมายของการสง่ออกนํ�ามนัของรสัเซยีในสว่นที�ปกติจะมกีารสง่ออกไปยงัทวปียุโรป เนื�องจาก
ชว่งเวลาที�ผา่นมาชาติตะวนัตกโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกมาตรการควํ�าบาตรการนาํเขา้นํ�ามนัดบิ
จากรสัเซยี
     ล่าสดุประเทศผูนํ้าเขา้นํ�ามนัรายใหญอ่ยา่งจนีและอินเดยีก็ไดร้บัผลกระทบจากราคานํ�ามนัแพง และ
ทางป�กกิ�ง นิวเดลีก็ไดเ้ริ�มมกีารเจรจาอยา่งใกล้ชดิกับทางมอสโกเพื�อแสวงหานํ�ามนัดบิราคาถกูจากรสัเซยี
โดยมนัีกวเิคราะหอ์อกมาใหข้อ้มูลวา่ ในชว่งต้นเดอืนมนีาคมที�ผา่นมา ประเทศอินเดยีมกีารนาํเขา้นํ�ามนัดบิ
จากรสัเซยีในปรมิาณเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสาํคัญ รวมถึงมกีารเจรจาที�จะซื�อนํ�ามนัดบิราคาถกูเพิ�มขึ�นจาก
มอสโกในอนาคต
      ผูบ้รหิาร S&P Global มองวา่รสัเซยีจะถกูลดทอนอํานาจในดา้นพลังงานลงไปจากเดมิเมื�อเทียบกับ
สถานการณ์ก่อนการรกุรานยูเครน เนื�องจากกลุ่มประเทศในยุโรป อาทิ สหราชอาณาจกัร หรอืแมแ้ต่
สหภาพยุโรปเองก็มแีผนที�จะออกมาตรการควํ�าบาตรในลักษณะเดยีวกันเพื�อลงโทษรสัเซยีที�ไดร้กุราน
ยูเครน โดยมาตรการต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกับการซื�อขายนํ�ามนัดบิจากรสัเซยีคือ ผูซ้ื�อเลือกซื�อนํ�ามนัที�ไมไ่ดม้า
จากรสัเซยี ธนาคารไมอ่อกหนังสอืรบัรองเครดติให ้ผูป้ระกอบการเรอืขนสง่ไมม่ารบันํ�ามนัของรสัเซยี 

และในบางท่าเรอืก็ไมเ่ป�ดรบัใหเ้รอืบรรทกุนํ�ามนัของรสัเซยีเขา้เทียบท่า เป�นต้น
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     เมื�อวนัที� 25 มนีาคม 2565 ที�ผา่นมา สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป (EU) ประกาศจดัตั�ง
คณะทํางานเพื�อลดการพึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสซลิจากรสัเซยีของ EU และเสรมิสรา้งความมั�นคง
ด้านพลังงานของยุโรป โดยมเีป�าหมายจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลวใหแ้ก่ EU เพิ�มเติมอยา่งนอ้ย
15,000 ล้านลกูบาศก์เมตรภายในสิ�นป�นี� เพื�อให ้EUสามารถลดการพึ�งพาแหล่งพลังงานจาก
รสัเซยีลง 2 ใน 3 ภายในป�นี� และเป�าหมายระยะยาวคือการยุติการนาํเขา้เชื�อเพลิงฟอสซลิจาก
รสัเซยีภายในป� 2027 นอกจากนี� คณะทํางานยงัมเีป�าหมายลดความต้องการใชก๊้าซธรรมชาติ
ที�นําเขา้จากรสัเซยีด้วย หลังจากที�รสัเซยีได้เริ�มออกมาสง่สญัญาณวา่จะรบัเงินสกลุรเูบลิ
การซื�อขายก๊าซเท่านั�น 

สหรฐัฯ ประกาศเป�าจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลวแก่ EU
เพิ�ม 1.5 หมื�นล้าน ลบ.ม. ในป�นี� หวงัลดการพึ�งพา
รสัเซยี 

   ขอ้ตกลงดังกล่าวได้รบัการประกาศออกมาในระหวา่งการเยอืนกรงุบรสัเซลสข์อง
ประธานาธบิดโีจ ไบเดน โดยไบเดน และอัวรซู์ลา ฟอน แดร ์ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธกิาร
ยุโรป ซึ�งทางฝ�� งผูผ้ลิต LNG ของสหรฐัก็ไดเ้รง่กําลังการผลิต LNG อยา่งเต็มศักยภาพ 
แต่ก็อาจจะยงัไมเ่พยีงพอต่อความต้องการใชก๊้าซของยุโรปที�มอียูถึ่ง 155,000 ล้านลกูบาศก์
เมตรในป� 2021 

   ในขณะเดยีวกันเยอรมนรีะบุเชน่กันวา่จะลดการซื�อพลังงานจากรสัเซยี โดยการนาํเขา้นํ�ามนั
จะถกูปรบัลดลงครึ�งหนึ�งในเดอืนมถินุายนนี� และการสง่มอบถ่านหนิจะยุติลงภายในฤดใูบไมร้ว่ง
โดยรฐัมนตรเีศรษฐกิจของเยอรมนรีะบุวา่ บรษัิทผูจ้ดัหาพลังงานจากรสัเซยีกําลังปล่อยให้
สญัญาสิ�นสดุลง และเปลี�ยนคู่ค้าอยา่งรวดเรว็ โดยเนน้ยํ�าวา่การนาํเขา้ก๊าซมคีวามซบัซอ้นและ
คาดวา่เยอรมนีจะสามารถยุติการสง่มอบก๊าซจากรสัเซยีโดยสว่นใหญไ่ดใ้นกลางป� 2024 เท่านั�น
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ญี�ปุ�นใชม้าตรการฉกุเฉิน
เพื�อจดัหาวตัถดิุบ
จาํเป�นท่ามกลาง
วกิฤตยูเครน
จากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน รวมถึงการ
ควํ�าบาตรของชาติตะวนัตกต่อรสัเซยีไดส้ง่ผลกระ
ทบต่อหว่งโซอุ่ปทานการผลิตของญี�ปุ�น 
สง่ผลใหญี้�ปุ�นไดเ้ริ�มใชม้าตรการฉกุเฉินในการ
ปกป�องสนิค้า/วสัดทีุ�มคีวามสาํคัญเชงิยุทธศาสตร์
7 รายการ (strategic materials) ซึ�งเป�นสนิค้า
ที�ต้องพึ�งพาการนําเขา้จากรสัเซยีหรอืยูเครน
เป�นอยา่งมาก 

รฐับาลญี�ปุ�นได้ออกมาตรการสง่เสรมิ
การผลิตภายในประเทศ การแสวงหาแนวทาง
การจดัหาวสัดใุหม่ๆ  รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยี
เพื�อลดการใชว้สัดทีุ�ต้องพึ�งพาต่างประเทศ  
ซึ�งรวมถึงลดการพึ�งพาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
และก๊าซที�ใชใ้นการผลิตชปิ 

นอกจากนี� State-owned Japan Oil, Gas and
Metals National Corp หรอื JOGMEC ก็ได้
พยายามสนบัสนุนและสง่เสรมิใหป้ระเทศผูผ้ลิต
นํ�ามนัและก๊าซรายใหญเ่พิ�มกําลังการผลิต 
และสง่เสรมิความรว่มมอืกับกลุ่มพนัธมติรใหม่
เพื�อสรา้งความแขง็แกรง่ใหกั้บหว่งโซอุ่ปทาน
ของอุตสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอรข์องโลก 

ทั�งนี� เพื�อรบัมอืกับผลกระทบการออกมาตรการ
ของรสัเซยีที�กําหนดใหก้ารสง่ออกพลังงานและ
สนิค้าโภคภัณฑ์ทั�งหมดของรสัเซยีจะต้องชาํระเป�น
สกลุเงินรเูบลิ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรมญี�ปุ�นไดร้ะบุรายการสาํคัญ 
7 รายการซึ�งจาํเป�นต้องดาํเนินมาตรการในทันที
เพื�อเรง่สรา้งเสถียรภาพใหกั้บสนิค้าซึ�งเป�นวตัถดุบิ
ในการผลิตที�สาํคัญ ได้แก่ นํ�ามนั ถ่านหนิ (thermal
coal) ถ่านโค๊ก (Coking Coal) แรพ่าลาเดยีม
(palladium) ที�ใชเ้ป�นตัวเรง่ปฏิกิรยิาในภาค
อุตสาหกรรม  เฟอรโ์รลอัลลอย (ferroalloy) 
ที�ใชใ้นการผลิตเหล็ก ก๊าซเฉื�อยต่างๆ เชน่ นอีอน
(neon) ที�ใชใ้นการผลิตชปิ เฟอรโ์รโครเมยีม
(ferrochromium) และเฟอรโ์รซลิิคอน
(ferrosilicon) 
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      นาย Koichi Hagiuda รฐัมนตรกีระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี�ปุ�น กล่าววา่ ญี�ปุ�นอาจ
ขยายโครงการเงินอุดหนนุสาํหรบันํ�ามนัเบนซนิและเชื�อเพลิงอื�น ๆ เพื�อดาํเนินมาตรการบรรเทาค่าใชจ้า่ย
ดา้นพลังงาน มาตรการนี�จะเป�นสว่นหนึ�งของแผนบรรเทาทกุขฉ์บบัใหม ่เพื�อรองรบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากราคานํ�ามนัและวตัถดุบิที�พุง่สงูขึ�น

      เดอืนมกราคม ญี�ปุ�นดาํเนนิโครงการเงินอุดหนุนชั�วคราว เพื�อบรรเทาราคานํ�ามนัเบนซนิและราคา
เชื�อเพลิงอื�น ๆ ที�พุง่สงูขึ�นอยา่งรวดเรว็ โดยเพดานเงินอุดหนุนเพิ�มขึ�นหา้เท่าเป�น 25 เยน (20 เซน็ต์) 
ต่อลิตรในเดอืนมนีาคม และโครงการเพิ�งขยายไปจนถึงสิ�นเดอืนเมษายน จากแผนก่อนหน้าที�มรีะยะเวลา
ถึงแค่ปลายเดอืนมนีาคม

     ทั�งนี� โครงการเงินอุดหนุนดงักล่าวสามารถใชร้ว่มกับ “trigger clause” ซึ�งเป�นโปรแกรมที�ออกแบบมา
เพื�อลดภาษีนํ�ามนัเบนซนิและดเีซล ในกรณทีี�ราคานํ�ามนัเบนซนิสงูกวา่ 160 เยนต่อลิตร เป�นเวลาสามเดอืน
ติดต่อกัน  โดยมาตรการ trigger clause ดงักล่าวไดถ้กูระงับไปหลังจากเกิดแผน่ดนิไหวและสนึาม ิในป� 2011 

นอกจากนี�ญี�ปุ�นยนืยนัที�จะไมถ่อนตัวออกจากโครงการนํ�ามนัและก๊าซ Sakhalin-1 และ Sakhalin-2 รวมถึง
โครงการก๊าซธรรมชาติในรสัเซยี แต่ก็อาจจะมแีนวทางในการลดการพึ�งพาพลังงานของรสัเซยีใหส้อดคล้อง
กับพนัธมติร G7
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      กลุ่มโอเปคและพันธมิตร รวมถึงประเทศรสัเซยี ได้
เหน็ชอบการเพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามันรายเดือน
เพื�อลดป�ญหาแรงกดดันในตลาดนํ�ามัน และยังมีมติให้
กลุ่มโอเปคเลิกใช้แหล่งข้อมูลด้านพลังงานของ IEA
เนื�องจากข้อมูลของ IEA โน้มเอียงเข้าข้าง
ฝ�� งประเทศตะวันตกมากจนเกินไป 

      กลุ่มโอเปคยังต่อต้านข้อเรยีกรอ้งของ
สหรฐัอเมรกิาและ IEA ที�ขอใหโ้อเปคเพิ�มกําลัง
การผลิตนํ�ามันดิบเพื�อใหร้าคานํ�ามันดิบในตลาดโลกลด
ลง หลังจากที�ราคานํ�ามันพุ่งสูงขึ�นเป�นประวัติการณ์
จากที�กรุงวอชิงตันและกรุงบรสัเซลล์
ใช้มาตรการควํ�าบาตรรสัเซยีจากการรุกรานยูเครน
โดยซาอุดิอาระเบียและยูเออีก็ได้ปฏิเสธการเพิ�ม
กําลังการผลิตนํ�ามันดิบตามข้อเรยีกรอ้ง และ
เหน็ว่ากลุ่มโอเปคควรหลีกเลี�ยงสถานการณ์
ทางการเมืองและควรใหค้วามสาํคัญเฉพาะ
การสรา้งความสมดุลของตลาดนํ�ามันเท่านั�น 
ทั�ง ๆ ที�กลุ่มประเทศเหล่านี�มีปรมิาณสาํรองนํ�ามันดิบ
สูงมาก ซึ�งกลุ่มโอเปคได้ตัดสินใจจะเพิ�มกําลังการผลิต
ในเดือนพฤษภาคมเป�น 432,000 บารเ์รลต่อวัน 
จากแผนเดิมที�กําหนดไว้ที� 4 แสนบารเ์รลต่อวัน 

ระหว่างที� IEA อยู่ระหว่างการพิจารณาระบายนํ�ามัน
ออกสู่ตลาดเพิ�มขึ�นนั�น กลุ่มโอเปคก็ได้ตัดสินใจ
เลิกใช้ข้อมูลด้านพลังงานของ IEA ที�ปกติแล้วโอเปค
จะใช้ข้อมูลการผลิตนํ�ามันดิบที�มีความสอดคล้องกับ
การประมาณการต่างๆ โดยจะเปลี�ยนไปใช้ข้อมูลจาก
บรษัิทที�ปรกึษา Wood Mackenzie และ Rystad
Energy แทน ที�ผ่านมา IEA มีผลการศึกษาว่าได้ปรบั
ตัวเลขการประมาณการใช้พลังงานและนํ�ามันของโลก
ลดลงกว่า 8 แสนบารเ์รลต่อวัน หรอืลดลงประมาณ
รอ้ยละ 1 ของปรมิาณนํ�ามันในตลาดโลก ด้วยเหตุนี�
สมาชิกกลุ่มโอเปคบางประเทศได้ออกมาวิจารณ์ว่า
เป�นการประมาณการที�ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที�เป�นจรงิ ซึ�งทั�วโลกมีการเพิ�ม
การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮโดรคารบ์อนเพิ�มสูงขึ�น
มาก และการประมาณการดังกล่าวเป�นเพียงเพราะ
IEA ต้องการใหทั้�วโลกปรบัเปลี�ยนไปใช้พลังงานสะอาด
เพิ�มขึ�นเท่านั�นInternational Affairs Division
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IEA ยนืยนัปรมิาณการปล่อยนํ�ามนัจากคลังสาํรอง
ของแต่ละประเทศสมาชกิเป�นครั�งที�สองเพื�อรบัมอื
กับวกิฤติพลังงานอันเป�นผลกระทบจากการรุกราน

ยูเครนของรสัเซยี
      เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2565 IEA ยนืยนัปรมิาณการระบายนํ�ามนัจากคลังสาํรองของแต่ละประเทศ
สมาชกิรวมทั�งหมดถึง 120 ล้านบารเ์รลในชว่งระยะ 6 เดอืน อันเป�นผลสบืเนื�องจากขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศสมาชกิ IEA เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2565 โดยครั�งนี�นบัเป�นการระบายนํ�ามนัจากคลังสาํรอง
ปรมิาณมากที�สดุในประวติัศาสตรข์องIEA ทั�งนี� นาย Fatih Birol, IEA Executive Director 

ไดก้ล่าวชื�นชมการระบายนํ�ามนัสาํรองของประเทศสมาชกิเป�นครั�งที�สองนี�วา่เป�นการสะท้อนใหเ้หน็ถึง
การตัดสนิใจปกป�องเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชกิ และ
เป�นแสดงใหเ้หน็ถึงความเป�นอันหนึ�งอันเดยีวกันและความสามคัคีของประเทศสมาชกิIEA ที�รว่มกัน
สนบัสนนุยูเครน โดยความรว่มมอืของประเทศสมาชกิ IEA จะชว่ยบรรเทาความตึงเครยีดในตลาด
พลังงานได ้

      ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศสมาชกิ IEA ดงักล่าวเกิดขึ�นเพื�อรบัมอืกับวกิฤติพลังงานอันเป�น
ผลกระทบจากการรกุรานยูเครนของรสัเซยี โดยสหรฐัอเมรกิาไดใ้หคํ้ามั�นสญัญาวา่จะระบายนํ�ามนั
จากคลังสาํรองในปรมิาณ 60 ล้านบารเ์รล และคาดวา่ในอีก 6 เดอืนขา้งหนา้จะมนีํ�ามนัประมาณ 

240 ล้านบารเ์รลเริ�มเขา้สูต่ลาดโลก 

       ทั�งนี� ในชว่งแรกที�รสัเซยีเริ�มเขา้รกุรานยูเครน ประเทศสมาชกิ IEA มนีํ�ามนัสาํรองฉกุเฉิน
โดยรฐับาลรวม 15,000 ล้านบารเ์รล และนํ�ามนัสาํรองฉกุเฉินโดยผูค่้าตามกฎหมายประมาณ 

575 ล้านบารเ์รล ซึ�งการระบายนํ�ามนัจากคลังสาํรองของแต่ละประเทศสมาชกิ IEA เมื�อวนัที� 
1 มนีาคม 2565 ในปรมิาณ 62.7 ล้านบารเ์รล รวมกับเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2565 ในปรมิาณ 

120 ล้านบารเ์รล คิดรวมเป�นรอ้ยละ 9 ของนํ�ามนัสาํรองฉกุเฉินทั�งหมด
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       รายชื�อบรษัิทผูซ้ื�อนํ�ามนัดิบจากรสัเซยีในป�จจุบนั
(พบวา่หลายบรษัิทมรีสัเซยีเป�นผูถื้อหุน้) ได้แก่ Hellenic
Petroleum (กรซี) Hindustan Petroleum,
Indian Oil Corp และ Nayara Energy (อินเดีย)
ISAB (อิตาลี) Leuna  Miro และ  PCK Schwedt
(เยอรมนี) MOL (ฮังการ)ี (ดําเนินกิจการโรงกลั�น 3
แหง่ในโครเอเชยี ฮังการ ีและสโลวาเกีย) Neftochim
Burgas (บลัแกเรยี) Pertamina (รฐัวสิาหกิจ
พลังงานของอินโดนีเซยี-อยูร่ะหวา่งการพจิารณาซื�อ
นํ�ามนัดิบจากรสัเซยี เนื�องจากกําลังอยูใ่นระหวา่งการหา
นํ�ามนัสาํหรบัโรงกลั�นที�มกีารปรบัปรุงใหม)่ และ PKN
Orlen (โปแลนด์ และสาธารณรฐัเชก็) เป�นต้น
       รายชื�อบรษัิทผูที้�ได้เคยซื�อนํ�ามนัดิบจากรสัเซยี และ
มแีนวโน้มที�จะลด ระงับหรอืยุติการซื�อจากรสัเซยี ได้แก่
BP (อังกฤษ) ENEOS (ญี�ปุ�น) ENI (อิตาลี) EQUINOR
(นอรเ์วย)์ GALP(โปรตเุกส) NESTE (ฟ�นแลนด์)
PREEM  (สวเีดน) REPSOL(สเปน) SHELL (สหรฐัฯ)
และ TOTALENERGIES (ฝรั�งเศส) เป�นต้น

    กลุ่มประเทศที�มกีารออกคําสั�งหา้มการซื�อนํ�ามนั
จากรสัเซยี ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร
แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา แต่กลุ่มประเทศ EU 
ก็ยงัไมส่ามารถตกลงกันได้เกี�ยวกับมาตรการ
ควํ�าบาตรภาคพลังงานของรสัเซยี โดยเยอรมนีได้
เตือนใหเ้หน็ถึงผลกระทบที�อาจจะทําใหเ้ศรษฐกิจ
เขา้สูภ่าวะถดถอย และบางประเทศ เชน่ ฮังการี
ได้คัดค้านการควํ�าบาตร อยา่งไรก็ตาม เยอรมนี
และโปแลนด์ตั�งเป�าที�จะยกเลิกการนําเขา้นํ�ามนั
จากรสัเซยีภายในสิ�นป�นี� โดยบรษัิทผูซ้ื�อนํ�ามนั
จาํนวนมากในยุโรปต่างหลีกเลี�ยงการนําเขา้
นํ�ามนัดิบจากรสัเซยีโดยสมคัรใจ เพื�อหลีกเลี�ยง
ความเสยีหายต่อชื�อเสยีงบรษัิทหรอืป�ญหาทาง
กฎหมายที�อาจจะเกิดขึ�นภายหลัง
   ในขณะเดียวกัน อินเดียและจนีซึ�งปฏิเสธที�จะ
ประณามการกระทําของรสัเซยียงัคงซื�อนํ�ามนัดิบ
รสัเซยีอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งอินเดียได้ซื�อนํ�ามนัดิบ
จากรสัเซยีอยา่งน้อย 13 ล้านบารเ์รลนับตั�งแต่
ปลายเดือนกมุภาพนัธ ์โดยได้รบัสว่นลดราคา
จาํนวนมาก เมื�อเทียบกับปรมิาณการซื�อตลอดป�
2021 ที� 16 ล้านบารเ์รล 
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รสัเซยีมกีารสง่ก๊าซผา่นท่อสง่ Yamal-Europe
บรเิวณชายแดน Mallnow ของเยอรมนีในปรมิาณ
ที�ค่อนขา้งผนัผวนเมื�อชว่งสดุสปัดาหที์�ผา่นมา 
โดยบรษัิท Gazprom ของรสัเซยียงัคงจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติสง่ไปยงัยุโรปผา่นทางยูเครนตามความ
ต้องการของลกูค้าในยุโรป อยา่งไรก็ตาม ได้มกีาร
ตั�งคําถามถึงการสง่มอบก๊าซในอนาคต เนื�องจาก
รสัเซยีต้องการที�จะใหผู้ซ้ื�อเริ�มจา่ยค่าก๊าซเป�นสกลุเงิน
รูเบลิ โดยสโลวาเกีย กล่าววา่จะดําเนินการรว่มกับ
สหภาพยุโรปเพื�อต่อต้านขอ้เรยีกรอ้งการชาํระเงิน
เป�นสกลุเงินรูเบลิของรสัเซยีดังกล่าว 

รฐัมนตรคีลังของเยอรมนี กล่าววา่สหภาพยุโรปต้อง
ดําเนินมาตรการตัดความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจทั�งหมด
กับรสัเซยีเนื�องจากเป�นอาชญากรสงครามในยูเครน
อยา่งไรก็ตาม การหา้มนําเขา้พลังงานของรสัเซยีทั�งหมด
จะสรา้งความเสยีหายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชกิ
สหภาพยุโรปมากกวา่รสัเซยี ซึ�งเยอรมนีจะเผชญิกับภาวะ
ถดถอยอยา่งรุนแรงหากมกีารหยุดการนําเขา้หรอื
สง่มอบก๊าซและนํ�ามนัจากรสัเซยี สภาวเิคราะหเ์ศรษฐกิจ
ของฝรั�งเศสกล่าววา่ การดําเนินมาตรการเก็บภาษีนําเขา้
พลังงานของรสัเซยีในระดับสงูทั�วทั�งสหภาพยุโรปอาจ
เป�นมาตรการที�มปีระสทิธภิาพมากกวา่การสั�งหา้มนําเขา้
พลังงานโดยเด็ดขาด เนื�องจากอาจทําใหส้ญูเสยีรายได้
รวมประชาชาติประมาณ 0.2-0.3% ในขณะที�อิตาลี 
จะไมย่บัยั�งการควํ�าบาตรการนําเขา้ก๊าซของรสัเซยี 
เพราะมปีรมิาณสาํรองเพยีงพอที�จะยุติการนําเขา้ก๊าซ
จากรสัเซยีในอีกไมกี่�เดือนขา้งหน้า

RUSSIA
MAINTAINS GAS
DELIVERIES AS
EUROPE MULLS
TIGHTER
SANCTIONS
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BIDEN TO ALLOW HIGHER-ETHANOL FUEL
SALES IN SUMMER TO CHECK GAS PRICES 

         ประธานาธบิดีโจ ไบเดน เป�ดเผยแผนในการเพิ�มปรมิาณสว่นผสมของเชื�อเพลิงชวีภาพในนํ�ามนัเบนซนิ 
เพื�อชว่ยลดผลกระทบจากราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�นและลดการพึ�งพาการนําเขา้พลังงานจากต่างประเทศ ซึ�งมาตรการ
ดังกล่าวจะอนุญาตใหช้าวอเมรกัินสามารถใชน้ํ�ามนัเบนซนิผสมเอทานอลในสดัสว่นรอ้ยละ 15 หรอื E15 ได้ตั�งแต่วนัที� 
1 มถินุายน – 15 กันยายน 2565 โดยราคานํ�ามนั E15 ดังกล่าวมรีาคาถกูกวา่ราคานํ�ามนัเฉลี�ย 10 เซนต์ และมค่ีา
Energy dense หรอืค่าพลังงานต่อหน่วยตํ�ากวา่นํ�ามนัมาตรฐานปกติ หมายความวา่ ผูข้บัขี�ก็จะต้องเติมนํ�ามนัใน
ปรมิาณมากขึ�น แต่ก็จะชว่ยลดค่าใชจ้า่ยเชื�อเพลิงของผูบ้รโิภคได้บา้ง และเพื�อใหก้ารอนุญาตใหใ้ช ้E15 เป�นไปอยา่ง
ราบรื�น องค์กรอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม หรอื the Environmental Protection Agency จะมกีารพจิารณาออกประกาศ
ฉกุเฉินเพื�อยกเวน้ขอ้กําหนด/มาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อมเดิม และอาจจะพจิารณาใหม้าตรการอนุญาต E15 ดังกล่าว
สามารถมผีลได้จนถึงชว่งปลายป� 2565 
        ทั�งนี� ในชว่งฤดรูอ้นที�จะถึงนี� สหรฐัฯ ยงัต้องดําเนินมาตรการประหยดัเชื�อเพลิงอื�นๆ เพิ�มเติม เพื�อรองรบัราคา
พลังงานที�ยงัคงพุง่สงูจากสถานการณ์ความขดัแยง้รสัเซยี-ยูเครนที�ยดืเยื�อ รวมถึงยงัคงมมีาตรการการควํ�าบาตร
รสัเซยีประกาศออกมาอยา่งต่อเนื�อง โดยเมื�อเดือนมนีาคมที�ผา่นมา สหรฐัฯ ได้ประกาศที�จะระบายนํ�ามนัสาํรองเชงิ
ยุทธศาสตรอ์อกมา 180 ล้านบารเ์รล หรอืประมาณ 1 ล้านบารเ์รลต่อวนั ซึ�งเป�นการระบายนํ�ามนัสาํรองที�มากที�สดุ
ในประวติัศาสตรตั์�งแต่ป� 1970
        อยา่งไรก็ตาม การผลักดันมาตรการอนุญาตใหใ้ช ้E15 อาจไมส่าํเรจ็ ดังเชน่ที�เคยเกิดขึ�นในชว่งยุคของ
ประธานาธบิดีโดนัลด์ ทรมัป� ที�ศาลได้ตัดสนิไมอ่นุญาตใหย้กเวน้ขอ้กําหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�จะชว่ยใหส้ามารถขาย E15
ได้ตลอดป� เนื�องมาจากขอ้หว่งกังวลเกี�ยวกับผลกระทบด้านลบที�จะเกิดขึ�นกับสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะขอ้กังวลเกี�ยวกับ
คณุภาพของอากาศ 
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After buying cheap
Russian oil, India
is now setting
sights on its coal
   สหภาพยุโรปเสนอใหม้กีารแบนถ่านหนิจากรสัเซยีซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของการควํ�าบาตรรอบใหม่
ในทางกลับกัน อินเดยีกลับนาํเขา้ถ่านหนิจากรสัเซยีเพิ�มสงูขึ�นในเดอืน ม.ีค. 65 สูร่ะดบัสงูสดุ
ที�ไมเ่คยมมีาก่อนในรอบกวา่ 2 ป� โดยอินเดยีมกีารนาํเขา้ถ่านหนิจากรสัเซยีอยูที่� 1.04 ล้านตัน
    
      IEA รายงานวา่ การใชพ้ลังงานของอินเดยีในป� 2564 มกีารใชถ่้านหนิคิดเป�นสดัสว่น
ประมาณ 70% ของการผลิตไฟฟ�า โดยอินเดยีเป�นผูใ้ชแ้ละนาํเขา้ถ่านหนิรายใหญเ่ป�นอันดบัสอง
ของโลกรองจากจนี สว่นรสัเซยีเป�นผูผ้ลิตถ่านหนิรายใหญอั่นดบัหกของโลก ในป� 2020 ก่อน
สงครามเริ�มต้น การสง่ออกถ่านหนิของประเทศรสัเซยี 54% ถกูสง่ไปยงัเอเชยี ในขณะที�
ประมาณ 31% สง่ออกไปยงัยุโรป และอินเดยีซื�อถ่านหนิจากรสัเซยีเพยีงเล็กนอ้ย ซึ�งคิดเป�น
สดัสว่นเพยีง 2% ของการมูลค่านําเขา้โดยรวมของอินเดยีในป� 2564

       แมจ้ะไดร้บัคําเตือนจากชาติตะวนัตก แต่อินเดยียงัคงพึ�งพารสัเซยีในการนาํเขา้ทรพัยากร
ดา้นพลังงาน เชน่ นํ�ามนัและถ่านหนิ โดยขึ�นอยูกั่บขอ้ตกลงการแลกเปลี�ยนสกลุเงินเพื�อ
หลีกเลี�ยงป�ญหาอุปสรรคทางดา้นการเงินที�อาจเกิดขึ�น โดยอินเดยีและรสัเซยีปรบัใชก้ลไก
การแลกเปลี�ยนสกลุเงินภายใต้ขอ้ตกลงระหวา่งธนาคารกลางของสองประเทศเพื�อใช้
ในการแลกเปลี�ยนสกลุเงินระหวา่งกัน รวมทั�งมกีารปรบัปรงุเงื�อนไขการแลกเปลี�ยนสกลุเงิน
ใหม้คีวามยดืหยุน่มากขึ�น ซึ�งสง่ผลใหอิ้นเดยีสามารถซื�อพลังงานและสนิค้าอื�นๆ จากรสัเซยี
ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึ�น แมว้า่จะมกีารควํ�าบาตรจากตะวนัตกที�จาํกัดกลไกการชาํระเงินระหวา่ง
ประเทศก็ตาม
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       ทั�งนี� สหรฐัฯ อาจพจิารณาควํ�าบาตรและใชม้าตรการอื�นๆ กับอินเดยี หากยงัไมล่ดการซื�อ
นํ�ามนัและถ่านหนิจากรสัเซยี โดยทําเนียบขาวไดแ้จง้ "คําเตือน" ไปแล้วสองครั�ง เพื�อกดดนัให้
อินเดยีหลีกเลี�ยงการใหก้ารสนับสนุนรสัเซยี และเจา้หนา้ที�ระดบัสงูของสหรฐัฯ ไดเ้ตือนนิวเดลี
ถึงการนําเขา้นํ�ามนัที�เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเรว็วา่อินเดยีอาจจะต้องเผชญิกับผลกระทบที�สาํคัญ
หากยงัคงสนบัสนนุรสัเซยี    



OPEC Tells EU It's Not
Possible to Replace
Potential Russian Oil
Supply Loss

      กลุ่มโอเปกไดแ้จง้ EU วา่มาตรการควํ�าบาตร
รสัเซยีอาจสง่ผลใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรนุแรง
ต่อการจดัหานํ�ามนั และไมม่ทีางที�จะชดเชย
ปรมิาณนํ�ามนัของรสัเซยีที�หายไป โดยกลุ่มโอเปก
ไดส้ง่สญัญาณวา่จะไมม่กีารผลิตนํ�ามนัเพิ�ม 
ตามที� EU ไดม้กีารเรยีกรอ้ง เลขาธกิารโอเปกได้
กล่าววา่ “การควํ�าบาตรสง่ผลใหป้รมิาณ
การสง่ออกนํ�ามนัและเชื�อเพลิงชนิดอื�น ๆ 
จากรสัเซยีลดลง 7 ล้านบารเ์รลต่อวนั (bpd) 
ซึ�งเมื�อพจิารณาปรมิาณความต้องการใช้
ในป�จจุบนัแล้ว แทบจะเป�นไปไมไ่ดเ้ลยที�จะชดเชย
ปรมิาณที�หายไปมากมายขนาดนี�” 

   ที�ผา่นมา กลุ่มโอเปกเพกิเฉยต่อขอ้เรยีกรอ้งจากสหรฐัอเมรกิาและ IEA ที�ขอใหก้ลุ่มโอเปกเพิ�มปรมิาณ
การผลิตนํ�ามนัดบิเพื�อบรรเทาป�ญหาราคานํ�ามนัที�แตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 ป� โดย EU ไดก้ล่าววา่โอเปก
สามารถเพิ�มปรมิาณการผลิตจากกําลังการผลิตสว่นเกินที�มอียูไ่ด ้อยา่งไรก็ดี ตลาดป�จจุบนัที�มคีวามผนัผวน
สงูเป�นผลมาจาก “ป�จจยัที�ไมใ่ชป่�จจยัพื�นฐาน” ซึ�งนอกเหนือจากการควบคมุของโอเปก ซึ�งถือเป�นการสง่
สญัญาณวา่โอเปกจะไมเ่พิ�มปรมิาณการผลิต 
  
   ทั�งนี� กลุ่มโอเปกพลัสซึ�งรวมถึงรสัเซยี จะปรบัเพิ�มปรมิาณการผลิตขึ�นอีก 432,000 บารเ์รลต่อวนัในเดอืน
พฤษภาคมนี� ภายหลังกลุ่มประเทศ EU ไดต้กลงกันเมื�อสปัดาหที์�ผา่นมาวา่จะดาํเนินมาตรการควํ�าบาตรถ่านหนิ
รสัเซยี ซึ�งถือเป�นครั�งแรกที�มกีารพุง่เป�าการควํ�าบาตรไปที�การจดัหาพลังงาน เจา้หน้าที�ระดบัสงูของ EU บาง
รายมองวา่นํ�ามนัอาจเป�นเป�าหมายต่อไป โดยคณะกรรมาธกิารยุโรปกําลังอยูร่ะหวา่งการรา่งขอ้เสนอระงับการ
ซื�อขายนํ�ามนัรสัเซยี (oil embargo) แมว้า่จะยงัไมม่ขีอ้ตกลงใด ๆ ในการหา้มการซื�อนํ�ามนัดบิรสัเซยีก็ตาม
ป�จจุบนั ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรฐัอเมรกิา ซึ�งพึ�งพานํ�ามนัจากรสัเซยีน้อยกวา่ยุโรป ไดส้ั �งหา้มการซื�อ
นํ�ามนัจากรสัเซยีแล้ว ขณะที�ประเทศใน EU มคีวามเหน็แตกต่างกัน เนื�องจาก EU พึ�งพาพลังงานจากรสัเซยีสงู
และมาตรการดงักล่าวอาจสง่ผลใหร้าคาพลังงานในยุโรปพุง่สงูขึ�นกวา่เดมิ ทั�งนี� คาดการณ์วา่การดาํเนนิการ
ตามแนวนโยบายเพื�อรบัมอืกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ จะสง่ผลให ้EU ลดการใชน้ํ�ามนัลง 30% 
ภายในป� 2030 จากป�ฐาน 2015 ทั�งนี�ในระยะสั�น การระงับการซื�อขายจะสง่ผลใหเ้กิดการเรง่แทนที�นํ�ามนัรสัเซยี
ดว้ยพลังงานทางเลือก
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    PT Adaro Energy ซึ�งเป�นบรษัิทผูผ้ลิตถ่านหนิขนาดใหญอั่นดบั 2 ของประเทศอินโดนิเซยีได้
ออกมากล่าววา่ ไดผ้ลิตถ่านหนิสง่ออกไปยงัผูซ้ื�อบางรายในทวปียุโรปประมาณ 3แสนตัน ซึ�งเป�นผล
มาจากการที�หลายประเทศในยุโรปไดม้คีวามพยายามในการแสวงหาแหล่งเชื�อเพลิงมาทดแทนจาก
สถานการณก์ารควํ�าบาตรรสัเซยี โดยในชว่งต้นเดอืนเมษายนที�ผา่นมาสหภาพยุโรปไดป้ระกาศมาตร
การควํ�าบาตรรสัเซยีโดยจะยุติการซื�อถ่านหนิจากรสัเซยีตั�งแต่ชว่งกลางเดอืนสงิหาคม 2565 
    ถ่านหนิที�อินโดนิเซยีขายใหยุ้โรปนั�นเป�นการขายในลักษณะ Spot market แต่บรษัิทฯ ก็ยงัคง
แสวงหาลกูค้าที�มสีญัญาซื�อขายในระยะยาว ทั�งนี� แมว้า่จะมคีวามต้องการซื�อถ่านหนิเพิ�มขึ�นจาก
ทวปียุโรปรวมถึงมลีกูค้าจากเนเธอรแ์ลนด์และสเปน แต่ตลาดสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ ยงัคงเป�นตลาด
ในทวปีเอเชยี ดงันั�น บรษัิทฯ ก็ยงัคงจะใหค้วามสาํคัญกับการสง่ถ่านหนิใหกั้บลกูค้าที�มสีญัญาระยะยาว
ก่อนเป�นอันดบัแรก อาทิ ประเทศญี�ปุ�น จนี เกาหลีใต้ และอินเดยี 
    ราคาถ่านหนิเพิ�มสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�องจากสถานการณร์สัเซยี-ยูเครน สง่ผลใหส้ถิติมูลค่าการสง่ออก
ถ่านหนิของอินโดนิเซยีเพิ�มสงูขึ�นมากในเดอืนมนีาคม 2565 อยา่งไรก็ตาม ชว่งเวลานี�ยงัไมส่ามารถ
ยนืยนัไดแ้น่ชดัวา่อินโดนเิซยีจะมแีผนในการเพิ�มกําลังการผลิตถ่านหนิ โดยแผนงานการผลิตถ่านหนิ
ของบรษัิทฯ ในป� 2022 ยงัคงอยูที่�ประมาณ 58 – 60 ล้านตัน ซึ�งบรษัิทยงัคงรกัษาอัตราการผลิต
ใหม้คีวามคงที� และหลีกเลี�ยงความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจสง่ผลกระทบต่อกําลังการผลิตที�วางแผนไว ้และ
สมาคมถ่านหนิของอินโดนเิซยีไดอ้อกมาระบุวา่ผลผลิตถ่านหนิของประเทศอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมในขณะ
ที�ธุรกิจเหมอืงถ่านหนิบางรายก็ยงัคงประสบกับป�ญหาอุปสรรคจากสภาพภมูอิากาศที�มคีวามชื�นสงูในชว่ง
ต้นป�ที�ผา่นมา
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สาเหตทีุ�
อินเดยีนาํเขา้
นํ�ามนัจาก
รสัเซยี

      ประเทศฝ�� งตะวนัตกกดดันอินเดียอยา่งต่อเนื�องจากกรณีที�
อินเดียเพิ�มปรมิาณการรบัซื�อนํ�ามนัจากรสัเซยี ซึ�งอินเดียมคีวาม
กังวลอยา่งมากต่อผลกระทบจากสถานการณ์ราคานํ�ามนัโลกที�
สงูขึ�น จงึใชโ้อกาสที�ราคานํ�ามนัรสัเซยีมรีาคาถกูนําเขา้นํ�ามนัเพิ�ม 
และยงัออกมาตอบโต้วา่ปรมิาณนํ�ามนัที�อินเดียซื�อยงัน้อยกวา่ที�
ยุโรปซื�อจากรสัเซยีเสยีอีก 
     ทั�งนี� ฝ�ายสหรฐัฯ ได้ออกมากล่าววา่ ถึงแมก้ารนําเขา้นํ�ามนั
รสัเซยีของอินเดียไมไ่ด้เกี�ยวขอ้งกับมาตรการควํ�าบาตรของชาติ
ตะวนัตก แต่ก็ถือวา่อินเดียได้สนับสนุนรสัเซยีในการรุกรานยูเครน
นอกจากนั�น ในการเดินทางไปกรุงเดลีครั�งล่าสดุของ Liz Truss,
UK Foreign Secretary ก็ได้มกีารเรยีกรอ้งใหอิ้นเดียลดการ
พึ�งพาพลังงานจากรสัเซยี 
     อินเดียเป�นประเทศผูใ้ชน้ํ�ามนัอันดับ 3 ของโลก และนําเขา้
นํ�ามนักวา่รอ้ยละ 80 โดยในป� 2021 อินเดียซื�อนํ�ามนัประมาณ 12
ล้านบารเ์รลจากแหล่งยูราลของรสัเซยี ซึ�งมสีดัสว่นรอ้ยละ 2 
ของปรมิาณการนําเขา้นํ�ามนัทั�งหมด และนําเขา้นํ�ามนัสว่นใหญ่
จากตะวนัออกกลาง สหรฐัฯ และไนจเีรยี 
     ในชว่งมกราคม - กมุภาพนัธ ์2565 อินเดียนําเขา้นํ�ามนัจาก
รสัเซยีน้อยมาก แต่ในเดือนมนีาคมและเมษายน มกีารนําเขา้
นํ�ามนัดิบรสัเซยีถึง 14 ล้านบารเ์รล เนื�องจาราคานํ�ามนัดิบรสัเซยี
ก็ลดลงอยา่งมาก โดยนักวเิคราะหค์าดวา่ราคานํ�ามนัดิบยูราลลด
ลงถกูกวา่ราคานํ�ามนัดิบเบรนท์กวา่ 30 เหรยีญฯ ต่อบารเ์รล 
และลดลงอีกในเดือนมนีาคม ซึ�งเชื�อวา่อินเดียซื�อนํ�ามนัรสัเซยี
ได้ในที�ราคาถกูมาก 
      อยา่งไรก็ตาม โรงกลั�นต่าง ๆ ในอินเดียยงัต้องเผชญิ
กับความยากลําบากในการนําเขา้นํ�ามนัดิบรสัเซยี เนื�องจาก
การควํ�าบาตรสถาบนัทางการเงินรสัเซยีจากชาติตะวนัตก 
แต่อินเดียมคีวามพยายามในการแสวงหาวธิกีารจา่ยเงิน
โดยการจา่ยสกลุรูเบลิแทน USD หรอื Euro 
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Pertamina 
ของอินโดนเีซยีกําลังพจิารณาที�จะนาํเขา้นํ�ามนัดบิจากรสัเซยี

      PT Pertamina บรษัิทนํ�ามันแหง่อินโดนีเซยี กําลังพิจารณาซื�อนํ�ามันดิบจากรสัเซยี เนื�องจากอยู่
ระหว่างการแสวงหานํ�ามันสาํหรบัโรงกลั�นที�ปรบัปรุงใหม่ โดย Pertamina มองเหน็ถึงโอกาสในการซื�อ
นํ�ามันจากรสัเซยีในราคาถูก ซึ�งหากพิจารณาในแง่มุมทางการเมือง บรษัิทฯ มองว่ายังไม่มีผลกระทบใดๆ 
ตราบใดที�บรษัิทที�ติดต่อซื�อขายนํ�ามันด้วยยังไม่ถูกควํ�าบาตร 
     โดยบรษัิท Pertamina ได้มีการหารอืเกี�ยวกับการชาํระเงินค่านํ�ามันผ่านทางอินเดีย และอยู่ระหว่าง
ปรกึษาหารอืกับกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกลางของอินโดนีเซยีเกี�ยวกับแผนการดาํเนินการ
ดังกล่าว และได้ติดต่อผู้ขายชาวรสัเซยีบางรายเพื�อซื�อนํ�ามันดิบสาํหรบัการทดสอบ ณ โรงกลั�นของ 
PT Pertamina ทั�งนี� บรษัิทคาดว่าจะเสรจ็สิ�นการปรบัปรุงโรงกลั�น Balongan ในเดือนพฤษภาคม 
ซึ�งจะทําใหโ้รงกลั�นสามารถแปรรูปนํ�ามันดิบได้ทุกประเภท ซึ�งป�จจุบันโรงงานสามารถแปรรูปนํ�ามันดิบ
ที�มีปรมิาณกํามะถันตํ�าได้เท่านั�น ซึ�งยังมีราคาแพง โดยการปรบัปรุงโรงกลั�น Balongan จะช่วยเพิ�มกําลัง
การผลิตได้ 25,000 บารเ์รลต่อวัน (bpd) ในป�นี� จากกําลังการผลิตประมาณ 125,000 บารเ์รลต่อวัน
ในป�จจุบัน
     รฐับาลอินโดนีเซยีซึ�งกําลังจะเป�นเจ้าภาพจัดการประชุม G20 ในช่วงปลายป�นี�กล่าวว่า ถึงแม้อินโดนีเซยี
จะมีความกังวลเกี�ยวกับการรุกรานของรสัเซยีต่อยูเครน รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที�เกิดขึ�น 
แต่อินโดนิเซยีก็ยังคงเป�นกลางในสถานการณ์นี�และยังไม่ขอออกมาวิจารณ์ฝ�ายใด
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เอ็มมานเูอล มาครง เอาชนะ มารนี เลอ แปน
ได้เป�นประธานาธบิดฝีรั�งเศสสมยัที� 2 

     เอ็มมานูเอล มาครง เอาชนะ มารนี เลอ แปน ได้เป�นประธานาธบิดีฝรั�งเศสสมัยที� 2 พรอ้มใหคํ้ามั�นจะทําให้
ฝรั�งเศสกลับมาเป�นหนึ�งเดียวอีกครั�ง โดยได้รบัคะแนนเสียงอยู่ที�รอ้ยละ 59 ในขณะที� เลอ แปน ผู้สมัครชงิ
ตําแหน่งฝ�ายขวาจดัได้คะแนนโหวตสูงถึงรอ้ยละ 41 อาจเป�นสัญญาณวา่ประชาชนชาวฝรั�งเศสจาํนวนไม่น้อย
ก็เหน็ด้วยกับแนวคิดขวาจดัถึงแม้วา่มาครงจะชนะการเลือกตั�งครั�งนี�ได้ก็ตาม ส่วนผู้นําของสหภาพยุโรปนั�น
ยินดีกับชยัชนะของมาครงเนื�องจากแนวทางของมาครงนั�นสนับสนุนและเป�นไปในทิศทางเดียวกับ EU ผ่าน
แคมเปญที�วา่ “battle for Europe” นอกจากนั�น มาครงยังโจมตีเลอ แปน ในกรณีที� เลอ แปน มีความ
สัมพันธใ์กล้ชดิและพึ�งพาทางการเงินจากรสัเซยี โดยได้ยืมเงินจากรสัเซยีเพื�อสนับสนุนพรรคในชว่งป� 2014 
อีกด้วย 

        โดยในสุนทรพจน์ของมาครง ได้กล่าววา่ จะมุ่งมั�นแก้ไขป�ญหาทั�งหมดในป�จจุบันของฝรั�งเศส 
และจะทําใหฝ้รั�งเศสกลับมาเป�นป�กแผ่นอีกครั�ง และในระหวา่งการหาเสียงเลือกตั�ง มาครงได้สัญญา 
จะแก้ป�ญหาการวา่งงาน รวมทั�งเพิ�มโครงการการป�องกันประเทศของสหภาพยุโรป การรว่มมือ
อย่างใกล้ชดิในประเด็นผู้อพยพ และการเพิ�มกฎระเบียบเพื�อถ่วงดุลการเข้ามาของบรษัิทยักษ์ใหญ่
อย่าง กเูกิ�ล ทั�งนี� ภารกิจแรกของการเป�นประธานาธบิดี มาครงใหส้ัญญาวา่จะมีมาตรการเพื�อ
คลี�คลายความกดดันจากวกิฤตการณ์ค่าครองชพี ซึ�งรวมถึงการกําหนดเพดานราคาก๊าซและ
พลังงานอย่างต่อเนื�องด้วย
     ขณะที�เลอแปน มองวา่ผลการเลือกตั�งครั�งนี�วา่เป�นประวติัศาสตรแ์ละชยัชนะอันรุง่โรจน์ 
ที�ทําใหพ้รรคอยู่ในตําแหน่งที�ดีสาํหรบัการกําหนดที�นั�งในรฐัสภา โดยคะแนนเสียงได้สูงนั�นมาจาก
นโยบายในการหาเสียงเกี�ยวกับการแก้ไขวกิฤตค่าครองชพี การสั�งหา้มการสวมผ้าคลุมศีรษะของ
ชาวมุสลิมในที�สาธารณะ ซึ�งมาพรอ้มกับนโยบายชาตินิยมที�จะใหช้าวฝรั�งเศสมีงาน ที�อยู่อาศัย 
สวสัดิการ และการดูแลสุขภาพ เหนือกวา่คนเชื�อสายอื�น ซึ�งเป�นนโยบายที�ฝ�ายสายกลางอย่าง
มาครงเหน็วา่เป�นการเหยียดเชื�อชาติและสรา้งความแตกแยก
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โครงการสง่ออกพลังงานแสงอาทิตย ์(SOLAR) ในอินโดนีเซยีมูลค่า 5 พนัล้าน
ดอลลารไ์ปยงัสงิคโปรแ์ละการแสวงหาพลังงานสะอาดจากเพื�อนบา้นของสงิคโปร์

     สงิคโปรม์นีโยบายในการที�จะเรง่สดัสว่นการใชพ้ลังงานหมุนเวยีนและลดการพึ�งพาการนาํเขา้ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) สง่ผลใหม้คีวามพยายามในการแสวงหาแหล่งพลังงานสะอาดจากประเทศเพื�อน
บา้นอยา่งเรง่ดว่นและจรงิจงั 
    นอกเหนือจากโครงการที�สงิคโปรจ์ะนาํเขา้ไฟฟ�าจากโรงไฟฟ�าพลังงานนํ�าใน สปป.ลาว ใชส้ง่ผา่นสายไฟ
ขา้มประเทศไทยกับมาเลเซยีผา่นโครงการ LTMS แล้วนั�น บรษัิทผูพ้ฒันาพลังงานทดแทน Quantum
Power Asia ประเทศเยอรมน ีมแีผนจะพฒันาโครงการพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar) บนเกาะรเียา
ประเทศอินโดนิเซยี มูลค่ากวา่ 5 พนัล้านดอลลารส์หรฐัเพื�อสง่ออกไฟฟ�าที�ผลิตไดจ้ากอินโดนเีซยีไปยงั
สงิคโปร ์โดยมแีผนสรา้งโรงงานพลังงานแสงอาทิตยข์นาด 3.5 กิกะวตัต์และระบบแบตเตอรี� ขนาด 12 
กิกะวตัต์ชั�วโมง บนพื�นที� 4,000 เฮกตารใ์นหมูเ่กาะ Riau ของอินโดนเีซยี โดยโครงการนี�จะเชื�อมต่อกับ
Tuas ของสงิคโปรด์ว้ยสายเคเบลิใต้นํ�ายาว 50กิโลเมตร (31 ไมล์) มกํีาหนดจะแล้วเสรจ็ภายในป� 2569
ถึง 2570 ซึ�งพบอุปสรรคในการสรา้งเคเบลิใต้นํ�าอยูบ่า้งเนื�องจากพื�นที�ที�สายเคเบลิพาดผา่นเป�นพื�นที�ที�มี
การจราจรทางเรอืคับคั�งอยา่งมาก 
    ทั�งนี� ป�จจุบนัสงิคโปรผ์ลิตไฟฟ�าจากการนาํเขา้เชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติประมาณ 95% และตั�งเป�าหมาย
ที�จะนําเขา้พลังงานสะอาดจากต่างประเทศใหเ้พยีงพอเพื�อตอบสนองความต้องการใชพ้ลังงานใหไ้ดถึ้ง
30% ภายในป� 2578 โดยทาง Energy market Authority ตั�งเป�าหมายที�จะอนุมติัโครงการนาํเขา้
ไฟฟ�าจากพลังงานสะอาดใหไ้ด ้1.2 กิกะวตัต์ภายในปลายป� 2565 นี� 
    นอกจากนี� สงิคโปรย์งัมแีผนการนําเขา้ไฟฟ�าสะอาดจากออสเตรเลีย ผา่นโครงการรว่มทนุ Anantara
เพื�อดาํเนินโครงการสรา้งสายเคเบลิใต้นํ�าขนาดยกัษ์เพื�อรบัซื�อกระแสไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตยที์�
ผลิตมาจากทางเหนือของออสเตรเลีย โดยโครงการดงักล่าวเป�นการรว่มทนุของ Ib Vogt และ
Quantum โดยมคีวามเชื�อมั�นวา่จะสามารถดาํเนินโครงการไดส้าํเรจ็ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยงัต้องเผชญิ
กับความท้าทายดา้นการเงินดว้ย ซึ�งขณะนี�อยูร่ะหวา่งการเจรจากับธนาคารและ]คาดวา่จะเสรจ็สิ�นใหกู้้ไดใ้น
อีกสองป�ขา้งหน้า
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