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JP Morgan เตือนราคานํ�ามนัอาจพุง่แตะ 380 ดอลลารต่์อบารเ์รล หากสหรฐัฯ 
และสหภาพยุโรปออกมาตรการควํ�าบาตรดา้นพลังงานและลดการพึ�งพานํ�ามนัจากรสัเซยี

บรษัิท Lanka IOC ของศรลัีงกาจะหยุดผลิตนํ�ามนัเชื�อเพลิงเนื�องจาก
สถานีบรกิารนํ�ามนัไมม่เีงินซื�อนํ�ามนั 

รฐัมนตรไีนจเีรยีประกาศวา่เป�นการกระทําที�ผดิเวลาหากจะยกเลิกการอุดหนนุราคาพลังงานตอนนี�

คนงานในอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซของนอรเ์วยห์ยุดงานประท้วง เพื�อตัดกําลังผลิต

ราคาก๊าซยุโรปลดลงหลังจากรฐับาลนอรเ์วยไ์ดอ้อกมาจดัการยุติการประท้วงในภาคอุตสาหกรรม
นํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติ

รสัเซยีป�ดท่อสง่ก๊าซ Nord Stream เพื�อซอ่มบาํรุงประจาํป�

สหรฐัฯ และ IEA ไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศในเอเชยีกระจายหว่งโซอุ่ปทานสาํหรบัพลังงาน
และแรที่�สาํคัญเพื�อจะไดไ้มต้่องพึ�งพาจนีและรสัเซยี

มาตรการป�นสว่นนํ�ามนัของศรลัีงกา

Saudi crown prince says unrealistic energy policies will lead 
to higher inflation

อินเดียอาจพจิารณานาํเขา้ถ่านหนิจากรสัเซยีเพิ�มขึ�นภายในป� 2035

กัมพูชาจดัสรรเงินกวา่ 100 ล้านดอลลารส์หรฐั เพื�อรกัษาอัตราค่าไฟฟ�าในป� 2565

Oil prices rise on tight supply worries, soft dollar supports

ชาวศรลัีงกาบางสว่นไมพ่งึพอใจกับผลการโหวตเลือกนายกรฐัมนตรคีนใหม ่
และไมเ่ชื�อมั�นวา่จะเป�นผูเ้ขา้มาแก้ไขวกิฤติพลังงานของประเทศ 

นักวเิคราะหม์องวา่ศรลัีงกาไมส่ามารถแก้ไขป�ญหาวกิฤติของประเทศได้หากปราศจาก
ความชว่ยเหลือจากจนี

Hungary declares 'state of emergency' over threat of energy shortages

EU looks to replace gas from Russia with Nigerian supplies
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 JP MORGAN เตือนราคานํ�ามนัอาจพุง่
แตะ 380 ดอลลารต่์อบารเ์รล หากสหรฐัฯ
และสหภาพยุโรปออกมาตรการควํ�าบาตร
ด้านพลังงานและลดการพึ�งพานํ�ามนัจาก
รสัเซยี

การประชุมสดุยอด G7

สบืเนื�องจากการประชุมสดุยอด G7 ที�ผา่นมา ไดม้กีารหารอื
ถึงแผนการสรา้งแรงกดดนัต่อรสัเซยีเพื�อตัดเสน้ทางรายได้
ของรฐับาลรสัเซยี อาทิ กลไกการยุติหลักประกัน หรอืการงด
สนบัสนนุทางการเงินใหกั้บเรอืสง่นํ�ามนัรสัเซยี แผนการ
กําหนดเพดานราคานํ�ามนัที�นาํเขา้จากรสัเซยี (price cap)
ของกลุ่มสมาชกิ G7 และพนัธมติร ตลอดจนแผนการหา้ม
นาํเขา้นํ�ามนัดบิจากรสัเซยีของกลุ่มสหภาพยุโรปโดยจะเริ�ม
ดาํเนนิการภายในสิ�นป�นี� ซึ�งมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวต้อง
อาศัยความรว่มมอืจากกลุ่มประเทศ OPEC และ OPEC+
ซึ�งมรีสัเซยีรวมอยูด่ว้ย 

อยา่งไรก็ตาม นักวเิคราะหข์อง JP Morgan ได้คาดการณว์า่ รสัเซยีสามารถตอบโต้มาตรการ
ดงักล่าว โดยลดกําลังการผลิตนํ�ามนัที�จะสง่ออกสูต่ลาดโลกลง 3 ล้านบารเ์รลต่อวนั ซึ�งจะสง่ผลให้
ราคานํ�ามนัดบิในลอนดอนเพิ�มขึ�นเป�น 190 ดอลลารต่์อบารเ์รล นอกจากนี� จากการคาดการณ์
สถานการณที์�เลวรา้ยที�สดุยงัพบวา่ หากรสัเซยีลดกําลังการผลิตนํ�ามนัมากถึง 5 ล้านบารเ์รลต่อวนั
จะสง่ผลใหร้าคานํ�ามนัโลกพุง่สงูขึ�นสู ่“ระดบัสงูสดุ” เป�น 380 ดอลลารต่์อบารเ์รล โดยที�การลด
กําลังการผลิตจะไมส่รา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรสัเซยีดว้ย เนื�องจากสถานภาพทางการเงิน
ของประเทศที�เขม้แขง็จากราคานํ�ามนัและก๊าซที�มมูีลค่าสงูขึ�นในชว่งที�ผา่นมา 
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จากสถานการณ์วกิฤติพลังงานในศรลัีงกาซึ�งเกิดการขาดแคลนนํ�ามนัในประเทศอยา่งหนกัจนมี
หนี�สนิที�ไดกู้้ยมืมาจากประเทศอินเดียกวา่ 700 ล้านเหรยีญสหรฐั การเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวกวา่
รอ้ยละ 1.6 การยกเลิกการนาํเขา้ปุ�ยของศรลัีงกาสง่ผลใหส้ญูเสยีพชือาหาร บรษัิท LIOC กล่าววา่
บรษัิทฯ ไดจ้าํกัดการขายนํ�ามนัเชื�อเพลิงใหกั้บลกูค้าที�ขบัรถสว่นบุคคล ซึ�งพบวา่มยีานพาหนะจาํนวน
มากต่อคิวซื�อนํ�ามนัเป�นแถวยาวมากวา่ 3 วนัแล้ว สว่นหนว่ยงานทางทหารของศรลัีงกากล่าววา่จะมี
การควบคมุโดยจะขายนํ�ามนัใหล้กูค้าได้ก็ต่อเมื�อมกีารรบัรองวา่เป�นขอ้สั�งการจากภาครฐัเท่านั�น

จากการที�รฐับาลศรลัีงกาได้ประกาศเมื�อวนัจนัทรที์� 27 มถินุายน วา่จะใหบ้รกิารที�จาํเป�นแก่ประชาชน
จนถึงวนัที� 10 กรกฎาคมเท่านั�น หลังจากนั�นการดาํเนนิการ/การบรกิารต่าง ๆ จะหยุดใหบ้รกิาร
ชั�วคราวเนื�องจากสถานการณว์กิฤติดา้นพลังงาน โดยบรษัิท Lanka IOC (LIOC) ของศรลัีงกา
ซึ�งเป�นบรษัิทลกูของ Indian Oil Corporation จะหยุดผลิตนํ�ามนัเชื�อเพลิงเนื�องจากสถานี
บรกิารนํ�ามนัไมม่เีงินซื�อนํ�ามนัอีก 

 

รฐับาลศรลัีงกาอยูร่ะหวา่งการแสวงหาแนวทางการ
ซื�อนํ�ามนัราคาถกูจากรสัเซยี ในขณะที�ประเทศต้อง
ประสบกับป�ญหาการขาดแคลนนํ�ามนัเชื�อเพลิง
สาํรอง การหดตัวของสภาวะเศรษฐกิจ 
รวมถึงการขาดแคลนเงินตราสาํรองระหวา่ง
ประเทศ และประเทศอยูใ่นสถานะที�ใกล้เคียงกับ
ประเทศล้มละลาย โดยหนี�สนิระหวา่งประเทศอยูที่�
51,000 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยตั�งแต่วนัที� 24
มถินุายนที�ผา่นมา ไมม่เีรอืนํ�ามนัเขา้สูป่ระเทศ
ศรลัีงกาเลย ไมม่กีารสั�งนํ�ามนัล่วงหนา้ และมี
ประชาชนมากมายที�มอีารมณโ์กรธแค้นระหวา่ง
การเขา้คิวรอเติมนํ�ามนั ทั�งนี� รฐับาลศรลัีงกา
โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานได้เดนิทาง
ไปกาตารเ์พื�อขอทําขอ้ตกลงเครดติการซื�อนํ�ามนั 
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รฐัมนตรไีนจเีรยีประกาศวา่
เป�นการกระทําที�ผดิเวลาหากจะ
ยกเลิกการอุดหนนุราคา
พลังงานตอนนี� 
นาย Lai Mohammed รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสารสนเทศประเทศไนจเีรยีกล่าววา่ ชว่งนี�ไมใ่ชเ่วลาที�เหมาะ
สมที�ไนจเีรยียกเลิกการอุดหนนุราคาพลังงาน โดยสงัเกตวา่ประเทศอื�น ๆ อีกหลายประเทศกําลังออก
มาตรการชว่ยเหลือประชาชนรบัมอืกับราคานํ�ามนัที�พุง่สงูขึ�น และจากการที�ป�จจุบนั หลายประเทศเกิด
สถานการณ์ความโกลาหล ความขดัแยง้ในสงัคม และเกิดความไมม่ั�นคงทางการเมอืง ยิ�งเป�นเครื�องยนืยนั
วา่การยกเลิกการอุดหนนุราคาพลังงานเป�นสิ�งที�ไมค่วรทํา ณ ขณะนี� แมว้า่สถานะทางการเงินของไนจเีรยีจะ
ขาดดลุเพิ�มขึ�นเป�นสองเท่า และการประกาศมาตรการในการชว่ยเหลือประชาชนของรฐับาลไนจเีรยีจะทําให้
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศเกิดความกังวลก็ตาม ซึ�งถึงแมไ้นจเีรยีเป�นหนึ�งในประเทศผูส้ง่ออกนํ�ามนัดิบ
ของแอฟรกิา แต่ก็ยงัต้องนําเขา้นาํมนัสาํเรจ็รูปเพื�อตอบสนอความต้องการใช้
ในประเทศ เนื�องจากศักยภาพของโรงกลั�นที�มอียูไ่มเ่พยีงพอ 

ทั�งนี� ไนจเีรยีประสบป�ญหาการขาดแคลนเชื�อเพลิงเป�นระยะ และการผลิตป�โตรเลียมของประเทศยงัตํ�ากวา่
เป�าหมายที�รฐับาล โดยสญูเสยีรายได้จากการผลิตนํ�ามนัดบิกวา่ 1 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในชว่งไตรมาสแรก
ที�ผา่นมา นอกจากนี� นาย Lai Mohammed ยงักล่าววา่ นโยบายการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศของ
สหภาพยุโรปมคีวามสาํคัญและจาํเป�น แต่ก็ค่อนขา้งสองมาตรฐานเนื�องจากนโยบายดงักล่าวได้สง่ผลใหเ้กิด
การยบัยั�งการลงทนุในการผลิตนํ�ามนั โดยกฎหมายอุตสาหกรรมฉบบัใหมข่องไนจเีรยีจะใหค้วามสาํคัญกับ
การจดัสรรเงินทนุใหกั้บอุตสาหกรรมผูผ้ลิตนํ�ามนัเพิ�มมากขึ�นดว้ย 
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คนงานในอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซในพื�นที�แถบนอกชายฝ�� ง
นอรเ์วยไ์ดม้กีารนัดหยุดงานเพื�อเรยีกรอ้งใหข้ึ�นค่าจา้งเพื�อชดเชย
อัตราเงินเฟ�อที�เพิ�มสงูขึ�น ซึ�งเกิดขึ�นจากราคานํ�ามนัและก๊าซที�สงูขึ�น
โดยจะเริ�มหยุดงานตั�งแต่เวลาเที�ยงคืนของวนัที� 5 ก.ค. 65 
เป�นต้นไป โดยการประท้วงของอุตสาหกรรมนํ�ามนัดงักล่าวไดเ้ริ�ม
ต้นในท้องถิ�นในแหล่งการผลิตนํ�ามนัและก๊าซ 3 แหง่ ไดแ้ก่
Gudrun, Oseberg South และ Oseberg East และจะขยาย
ไปยงัอีก 3 พื�นที� ได้แก่ Kristin, Heidrun และ Aasta
Hansteen โดยจะเริ�มตั�งแต่เที�ยงคืนของวนัพุธที� 6 ก.ค. 65
นอกจากนี� ภายในวนัที� 9 ก.ค. 65 แหล่งผลิต ไดแ้ก่ Sleipner,
Gullfaks A และ Gullfaks C มแีนวโนม้ที�จะหยุดการผลิต 
โดยอาจสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื�องอื�นๆ ที�รบัซื�อ
ผลิตภัณฑ์นํ�ามนัและก๊าซเหล่านั�น

การประท้วงหยุดงานของคนงานในภาคอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซ
ดังกล่าวนี� สง่ผลใหก้ารผลิตนํ�ามนัลดลง โดยในวนัที� 5 ก.ค. 65
ผลผลิตนํ�ามนัและก๊าซจะลดลงเป�นจาํนวน 89,000 บารเ์รล
เทียบเท่านํ�ามนัต่อวนั หากในวนัพุธที� 6 ก.ค. 65 ยงัมกีารหยุดงาน
ประท้วงอีก จะสง่ผลใหก้ารผลิตก๊าซของประเทศลดลงไป 130,000
บารเ์รลต่อวนั เหลือเพยีง 292,000 บารเ์รลเทียบเท่านํ�ามนัต่อวนั
หรอืเหลือเพยีงรอ้ยละ 13 ของกําลังการผลิตปกติ

คนงานในอุตสาหกรรมนํ�ามนั
และก๊าซของนอรเ์วยห์ยุดงาน
ประท้วง เพื�อตัดกําลังผลิต
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ราคาก๊าซยุโรปลดลงหลังจากรฐับาลนอรเ์วยไ์ด้ออกมา
จดัการยุติการประท้วงในภาคอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติ

ทั�งนี� รฐับาลนอรเ์วยไ์ด้ประกาศการบงัคับใช้
กระบวนการอนุญาโตตลุาการสาํหรบัการพจิารณา
ขอ้พพิาทเกี�ยวกับค่าจา้งแรงงานในอุตสาหกรรม
พลังงานนอกชายฝ�� ง โดยการประกาศครั�งนี�เป�น
การตอบสนองต่อสถานการณ์วกิฤติพลังงานใน
ป�จจุบนั ซึ�งตามกฎหมายของนอรเ์วย ์ภาครฐั
สามารถจะแทรกแซงการเจรจาของฝ�ายนายจา้ง
กับลกูจา้งเกี�ยวกับกรณีขอ้พพิาทเกี�ยวกับแรงงาน
ได้ผา่นคณะกรรมการค่าจา้งแรงงาน 

การประท้วงหยุดงานของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
นํ�ามนัและก๊าซดังกล่าวเกิดขึ�นในแหล่งผลิตก๊าซ 3

พื�นที� และมแีผนที�จะนัดหยุดงานเพิ�มเติมในวนัอื�น ๆ
อีกด้วย ซึ�งหากเกิดเหตกุารณ์ดังกล่าวจรงิจะสง่ผล
ใหน้อรเ์วยส์ญูเสยีปรมิาณการสง่ออกก๊าซกวา่รอ้ยละ
50 ในชว่งสดุสปัดาหที์�จะถึงนี�ทั�งนี� คณะกรรมการ
ค่าจา้งแรงงานได้จดัการยุติขอ้ขดัแยง้ระหวา่งคู่กรณี
นายจา้งและลกูจา้ง Lederne trade union และ
Norway’s Oil and Gas Association

เรยีบรอ้ยแล้ว และทั�งสองฝ�ายตัดสนิใจที�จะยุติการ
ประท้วง 

ในวนัที� 6 ก.ค. 65 รฐัมนตรกีระทรวงแรงงานของรฐับาล
นอรเ์วยก์ล่าววา่ รฐัจาํเป�นต้องออกมาแทรกแซงการ
ประท้วงของคนงานในกรณดีงักล่าว เนื�องจากการกระทํา
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความตึงเครยีดของตลาดและราคา
พลังงาน ซึ�งสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมใน
วงกวา้ง โดยหลังจากที�ยุติการประท้วงในวนัที� 6 ก.ค.65

ราคาก๊าซยุโรปก็ลดลงทันที 2.5% จากระดบัราคาอ้างอิง
การซื�อขายก๊าซของตลาดยุโรป Dutch TTF Hub 

อยูที่� 161 ยูโรต่อเมกะวตัต์ชั�วโมง โดยในชว่งที�เกิด
ความตึงตัวของตลาดพลังงานในชว่งต้นเดอืนมนีาคม
ที�ผา่นมามรีาคาก๊าซพุง่สงูขึ�นอยูที่� 179 ยูโรต่อ
เมกะวตัต์ชั�วโมง 

จากการรายงานขา่วเมื�อวนัที� 4 ก.ค. 65 วา่
คนงานในอุตสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซในพื�นที�
แถบนอกชายฝ�� งนอรเ์วยไ์ด้มกีารนดัหยุดงาน
เพื�อเรยีกรอ้งให้ขึ�นค่าจา้งเพื�อชดเชยอัตรา
เงินเฟ�อที�เพิ�มสงูขึ�น โดยจะเริ�มหยุดงานตั�งแต่
เวลาเที�ยงคืนของวนัที� 5 ก.ค. 65 เป�นต้นไป 
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“รัสเซียป�ดท่อส่งก๊าซ NORD
STREAM เพื� อซ่อมบาํรุงประจาํป�”

      รัสเซียป�ดท่อส่งก๊าซ Nord Stream เพื� อซ่อมบาํรุงประจาํป� ซึ�งเป�นท่อส่งก๊าซขนาด

ใหญ่ที�สุดที�ทําหน้าที�ส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียมายังเยอรมนี ก่อนจะกระจายส่งต่อไป

ยังประเทศอื� น ๆ ในยุโรป โดยจะเริ�มต้นป�ดซ่อมบาํรุงตามกําหนดการตั�งแต่วันที� 11-21

กรกฎาคม 2565 ซึ�งทําให้เจ้าหน้าที�ของเยอรมนีแสดงความกังวลและตั�งข้อสงสัย

เกี�ยวกับความตั�งใจของรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เมื� อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที�ว่า

Gazprom ซึ�งเป�นผู้ดาํเนินการของ Nord Stream Gazprom ได้ลดการส่งก๊าซ

ลง 60% เมื� อเดือนที�แล้ว ในด้านของ Gazprom ได้กล่าวถึงการป�ดการส่งก๊าซ

ดังกล่าวว่าเป�นการบาํรุงรักษา รวมถึงเป�นการทดสอบองค์ประกอบทางกลและระบบ

อัตโนมัติต่าง ๆ นอกจากนี� Gazprom ยังได้รายงานป�ญหาทางเทคนิคเกี�ยวกับชิ�นส่วน

ของกังหันที� Siemens Energy ได้ส่งไปยังแคนาดาเพื� อซ่อมแซม แต่ไม่สามารถส่ง

คืนได้เนื� องจากการควํ�าบาตรทางตะวันตกของรัสเซียในป�จจุบันด้วย อย่างไรก็ตาม 

ฝ�ายแคนาดาได้กล่าวเมื� อสุดสัปดาห์ที�ผ่านมาว่า จะอนุญาตให้ส่งออกชิ�นส่วนต่าง ๆ

กลับมายังเยอรมนี เพื� อรองรับป�ญหาอุปทานก๊าซไม่เพียงพอที�ได้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ของเยอรมนี

       Robert Habeck รองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่า การที�รัสเซียหยุดการส่ง

ก๊าซชั�วคราวอันเนื� องมาจากป�ญหาทางเทคนิคจะเป�นเพียงข้ออ้าง และเป�นเหตุผลที�จะไม่

ส่งก๊าซไปยังเยอรมนีอีกครั�งหลังจากการบาํรุงรักษาเสร็จสิ�น ในขณะที�รัฐบาลเยอรมนี

และอีกหลายชาติในยุโรป ก็กังวลว่า รัสเซียจะขยายเวลาป�ดซ่อมบาํรุงออกไปอีก 

เพื� อตอบโต้มาตรการควํ�าบาตรจากยุโรป อย่างไรก็ตาม ‘เคล้าส์ มุลเลอร์’ ผู้อํานวยการ

สาํนักงานกํากับดูแลกฎระเบียบพลังงานเยอรมนี กล่าวว่าป�จจุบันยังคงมีการส่งก๊าซ

เข้าสู่เยอรมนีอยู่ ซึ�งมาจากนอร์เวย์ผ่านทางสถานีปลายทางก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ในเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์
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สหรฐัฯ และ IEA ได้เรยีกรอ้งใหป้ระเทศในเอเชีย
กระจายหว่งโซอุ่ปทานสาํหรบัพลังงานและแรที่�สาํคัญ
เพื�อจะได้ไม่ต้องพึ�งพาจีนและรสัเซยี

      Fatih Birol ผูอํ้านวยการ IEA และ Jennifer Granholm รฐัมนตรี
กระทรวงพลังงานสหรฐัฯ กล่าววา่วกิฤตด้านพลังงานในป�จจุบนัซึ�งเกิดจาก
การควํ�าบาตรรสัเซยี จงึเป�นโอกาสที�ดีที�จะกระตุ้นใหป้ระเทศอินโดแปซฟิ�กให้
ความสาํคัญกับการเปลี�ยนผา่นจากเชื�อเพลิงฟอสซลิมากขึ�น และควร
หลีกเลี�ยงการพึ�งพาเทคโนโลยหีรอืเชื�อเพลิงจากประเทศใดประเทศหนึ�ง 
จากบทเรยีนของภาวะวกิฤติด้านพลังงานที�เป�นผลกระทบจากสถานการณ์
รสัเซยี-ยูเครน 
     โดยจากการคาดการณ์ของ IEA จนีมสีดัสว่น 80% ของหว่งโซอุ่ปทาน
ของเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตยทั์�วโลก และจะเพิ�มขึ�นเป�น 95% ภายใน
ป� 2025 และ Granholm กล่าววา่ ฉันกังวลวา่จนีจะมเีทคโนโลยแีละหว่งโซ่
อุปทานจาํนวนมากที�อาจทําใหเ้ราอ่อนแอได้ หากเราไมพ่ฒันาหว่งโซอุ่ปทาน
ของเราเอง และจากมุมมองด้านความมั�นคงด้านพลังงาน มนัมคีวามจาํเป�น
อยา่งยิ�งที�ประเทศที�มค่ีานิยมเดียวกันจะพฒันาหว่งโซอุ่ปทานของตัวเอง 
ไมใ่ชแ่ค่เพื�อสภาพอากาศ แต่เพื�อความมั�นคงด้านพลังงานของตัวเอง
     ในด้านการจดัหาพลังงาน Birol กล่าววา่ ใครก็ตามที�วางแผนการลงทนุ
ด้านเชื�อเพลิงฟอสซลิใหม ่จาํเป�นต้องพจิารณาความเสี�ยงด้านสภาพอากาศ
และความเสี�ยงทางธุรกิจสาํหรบันักลงทนุ เนื�องจากโลกเปลี�ยนไปใชพ้ลังงาน
สะอาดมากกวา่ และกล่าวเสรมิวา่ “เราต้องลดความต้องการก๊าซ ถ่านหนิ และ
นํ�ามนั หากเราต้องการบรรลเุป�าหมายด้านสภาพอากาศ”
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มาตรการป�นส่วนนํ�ามันของศรีลังกา
    ศรลัีงกาเผชิญป�ญหาการต่อแถวเพื�อเติมนํ�ามันเป�นเวลานานนับตั�งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที�ผ่านมา
อีกทั�งเมื�อต้นเดือนเมษายนที�ผ่านมานั�นยังประสบป�ญหาการตัดไฟนาน 10 ชั�วโมงต่อวัน เนื� องจาก
ขาดแคลนนํ�ามันดีเซลและนํ�ามันเตาในภาคการผลิตไฟฟ�าของประเทศด้วย ดังนั�น รฐับาลศรลัีงกาได้
วางแผนจะเป�ดตัวโครงการป�นส่วนนํ�ามันเชื�อเพลิงในเดือนกรกฎาคมนี� โดยรฐับาลจะจัดสรรการป�นส่วน
นํ�ามันให้กลุ่มผู้บรโิภคที�ลงทะเบียนการเติมนํ�ามันกับภาครฐัอย่างถูกต้อง โดยจะได้รบัโควตาการเติม
นํ�ามันเป�นรายสัปดาห์
   เมื� อวันที� 26 มิ.ย. 65 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลังงานแห่งศรลัีงกาได้ออกประกาศว่า สถานีบรกิาร
จ่ายนํ�ามันทั�วประเทศจะออกหมายเลขโทเค็น (Tokens) ให้ผู้บรโิภคเพื�อนาํมาเติมนํ�ามัน โดยขอให้
ประชาชนลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองที�สถานีเติมนํ�ามัน โดยหากลงทะเบียนสาํเรจ็จะ
ได้รบัข้อความแจ้งเตือนเพื�อนํ�ามาใช้แสดงการรบับรกิารจ่ายนํ�ามันในครั�งต่อไป 

    และเมื�อวันที� 28 มิ.ย. 65 รฐับาลได้ออกคําสั�งห้ามจาํหน่ายนํ�ามันตามสถานีบรกิารนํ�ามันทั�วประเทศแก่
ประชาชนทั�วไปนาน 2 สัปดาห์ เพื� อต้องการเก็บรกัษานํ�ามันเชื�อเพลิงทั�งเบนซินและดีเซลใน
ยามฉุกเฉินซึ�งขณะนี�สถานีบรกิารนํ�ามันต่างๆ จะมีทหารคอยถือป�นตรงึกําลังคุ้มครอง พรอ้มทั�ง 

ออกมาขอทางประชาชนที�ประกาศการให้ Token เพื� อเติมนํ�ามันแก่ประชาชนนั�นล้มเหลวไป 

     ทั�งนี� นายกรฐัมนตร  ีรานิล วิกรมสิงเห ได้ส่งรฐัมนตรพีลังงานศรลัีงกา และ รฐัมนตรกีารศึกษา
ศรลัีงกา เดินทางเพื�อเจรจาข้อตกลงพลังงานเพื�อช่วยให้ศรลัีงกาสามารถกลับมามีเชื�อเพลิงใช้ได้ตาม
ปกติ รฐัมนตรพีลังงานศรลัีงกา ตั�งความหวังว่าต้องการผู้ส่งออกนํ�ามันระยะยาวในกาตารที์�สามารถ
ทํางานรว่มมือกับศรลัีงกาในด้านประเด็นป�ญหาเงินตราต่างประเทศและป�ญหาอื� น ๆ
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            มกฎุราชกมุารของซาอุดอีาระเบยี (Mohammed bin Salman) กล่าว
เมื�อวนัเสารว์า่ จาํเป�นต้องมกีารลงทนุเพิ�มเติมในเทคโนโลยเีชื�อเพลิงฟอสซลิและพลังงาน
สะอาดเพื�อตอบสนองความต้องการทั�วโลก และนโยบายการปล่อยก๊าซที�ดไูมส่มจรงิ จะนาํ
ไปสูร่ะดบัเงินเฟ�อที�ไมเ่คยมมีาก่อน เจา้ชายกล่าววา่ ซาอุดอีาระเบยีไดป้ระกาศเพิ�มกําลัง
การผลิตเป�น 13 ล้านบารเ์รลต่อวนั ภายในป� 2027 จากกําลังการผลิต 12 ล้านในขณะนี�
และหลังจากนั�นประเทศจะไมม่คีวามสามารถในการเพิ�มการผลิตอีกต่อไป นอกจากนี� 
ยงักล่าวถึงการประชุมสดุยอด U.S.-Arab ซึ�งเป�นการรวมตัวของประธานาธบิดโีจ ไบเดน
กับผูนํ้าจาก 6 รฐั ในอ่าวอาหรบั (อียปิต์ จอรแ์ดน และอิรกั) ณ เมอืงเจดดาห ์โดยไบเดน
กระตือรอืรน้ที�จะเหน็ซาอุดอีาระเบยีและพนัธมติรโอเปกผลิตนํ�ามนัมากขึ�น เพื�อชว่ยลด
ต้นทนุนํ�ามนัเบนซนิ และลดอัตราเงินเฟ�อที�สงูสดุในรอบสี�ทศวรรษของสหรฐัฯ 
           “การใชน้โยบายที�ดไูมส่มจรงิเพื�อลดการปล่อยมลพษิ โดยไมร่วมแหล่งพลังงาน
หลักจะนาํไปสูเ่งินเฟ�อที�ไมเ่คยเกิดขึ�นมาก่อน รวมถึงการเพิ�มขึ�นของราคาพลังงาน 
การวา่งงานที�เพิ�มขึ�น ป�ญหาทางสงัคม  และความมั�นคงที�เลวรา้ยลงเรื�อย ๆ ในป�ต่อ ๆ ไป”
และกล่าววา่ โควดิ-19 และ “สถานการณท์างการเมอืง” จาํเป�นต้องมคีวามพยายามรว่มกัน
มากขึ�นในการสนับสนนุเศรษฐกิจโลก และการเปลี�ยนผา่นไปสูแ่หล่งพลังงานที�ยั�งยนืนั�น
จาํเป�นต้องมแีนวทางที� “เป�นจรงิและมคีวามรบัผดิชอบ”
          เจา้หน้าที�สหรฐัฯ กล่าววา่ ไบเดนจะหารอืเกี�ยวกับความมั�นคงด้านพลังงานกับผูน้าํ
ของผูผ้ลิตนํ�ามนัในอ่าวและหวงัวา่จะเหน็การดาํเนนิการเพิ�มเติมจาก OPEC+ เพื�อเพิ�ม
ผลผลิต แต่ไมน่่าจะมกีารประกาศทวภิาคีใด ๆ จากการเจรจา

S A U D I  C R O W N  P R I N C E  S A Y S  U N R E A L I S T I C  E N E R G Y
P O L I C I E S  W I L L  L E A D  T O  H I G H E R  I N F L A T I O N
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อินเดยีอาจพจิารณานําเขา้ถ่านหนิ
จากรสัเซยีเพิ�มขึ�นภายในป� 2035

 

     ที�ผา่นมา รฐับาลอินเดยีไดอ้นมุติัความรว่มมอืดา้นถ่านโค้ก (Coking coal) ระหวา่ง
อินเดยีและรสัเซยี ซึ�งเป�นวตัถดุบิสาํคัญในอุตสาหกรรมการถลงุเหล็ก ที�อินเดยีต้อง
พึ�งพาการนาํเขา้ถ่านโค้กกวา่รอ้ยละ 85 ของความต้องการใชข้องประเทศจากประเทศ
รสัเซยี 

      เจา้หนา้ที�กรมอุตสาหกรรมถ่านหนิ กระทรวงพลังงานของรสัเซยีใหข้า่ววา่ 
ในอนาคตอันใกล้นี� อินเดยีอาจพจิารณานาํเขา้ถ่านโค้กเพื�อใชใ้นอุตสาหกรรมเหล็กและ
ถ่านหนิเพื�อใชใ้นการผลิตไฟฟ�าจากรสัเซยีเพิ�มขึ�นปรมิาณกวา่ 40 ล้านตันภายในป�
2035 จากเดมิที�มกีารนาํเขา้เพยีง 7 ล้านตัน หรอืเพิ�มขึ�นกวา่ 5 เท่า เพื�อตอบสนอง
ความต้องการใชเ้ชื�อเพลิงของประเทศอินเดยีที�ในชว่งฤดรูอ้นที�ผา่นมาในเดือนเมษายน
และพฤษภาคมเกิดสถานการณก์ารขาดแคลนถ่านหนิเพื�อผลิตไฟฟ�าอยา่งหนกัจนเกิด
เหตกุารณไ์ฟดบัเกิดขึ�น ทั�งนี� การนาํเขา้เพิ�มเติมดังกล่าวจะต้องมกีารแก้ไขป�ญหาเรื�อง
การขนสง่ควบคู่ไปดว้ย

      จากสถิติของรฐับาลรสัเซยีพบวา่ ในป�ที�ผา่นมารสัเซยีสง่ออกถ่านหนิกวา่ 214.37
ล้านตัน ซึ�งความรว่มมอืระหวา่งรสัเซยีและอินเดียในครั�งนี�จะชว่ยใหอิ้นเดียลด
การพึ�งพาเชื�อเพลิงถ่านโค้กจากประเทศที�อยูไ่กล เชน่ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟรกิาใต้
และสหรฐัอเมรกิา และยงัชว่ยลดต้นทนุการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศได้
อีกดว้ย ทั�งนี� คณะรฐัมนตรขีองอินเดยีไดอ้นมุติัใหม้กีารลงนามใน MOU รว่มกับ
รสัเซยีในการเพิ�มปรมิาณการนาํเขา้ถ่านโค้กเรยีบรอ้ยแล้ว ซึ�งจะยิ�งเป�นการตอกยํ�า
ความสมัพนัธที์�เขม้แขง็ขึ�นระหวา่งอินเดียและรสัเซยีอีกด้วย 
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กัมพูชาจดัสรรเงินกวา่ 100 ล้านดอลลารส์หรฐั
เพื�อรกัษาอัตราค่าไฟฟ�าในป� 2565

    เมื�อวนัที� 6 กรกฎาคม 2565 นายฮุนเซน นายกรฐัมนตรกัีมพูชา ระบุวา่รฐับาลกัมพูชา
อยูร่ะหวา่งจดัสรรเงินอุดหนนุกวา่ 100 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ ใหกั้บการไฟฟ�ากัมพูชาในป�นี� 
เพื�อรกัษาอัตราค่าไฟฟ�าใหค้งที�
    โดยนายฮุนเซนระบุวา่ สถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน และการควํ�าบาตร
รสัเซยีโดยประเทศตะวนัตกบางแหง่ สง่ผลใหร้าคาพลังงานเพิ�มสงูขึ�นอยา่งรวดเรว็และ
สง่ผลกระทบต่อทกุประเทศทั�วโลก ซึ�งอัตราค่าไฟฟ�าของกัมพูชาในป�จจุบนัอาจเพิ�มถึงสองเท่า
หากไมม่เีงินอุดหนนุจากรฐับาล โดยที�บางประเทศไดป้รบัเพิ�มอัตราค่าไฟฟ�าแล้ว แต่อัตรา
ค่าไฟฟ�าในกัมพูชานั�นยงัเท่าเดิม พรอ้มเรยีกรอ้งประชาชนประหยดัไฟฟ�า และหนัมาใช้
ยานพาหนะไฟฟ�าเพื�อลดการใชเ้ชื�อเพลิงและการปล่อยมลพษิ
     กัมพูชาเนน้ยํ�าความสาํคัญของเขื�อนไฟฟ�าพลังนํ�าและโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย ์
เพื�อชว่ยจดัสง่ไฟฟ�าที�มเีสถียรภาพและรกัษาอัตราค่าไฟฟ�าใหค้งที�ท่ามกลางวกิฤตพลังงาน
โลก โดยจนีเป�นผูพ้ฒันาเขื�อนไฟฟ�าพลังนํ�ารายสาํคัญในกัมพูชา โดยนายเฮง คนุเลง โฆษก
กระทรวงเหมอืงแรแ่ละพลังงานกัมพูชา และผูอํ้านวยการฝ�ายพลังงาน ระบุวา่โครงการ
ที�เขื�อนไฟฟ�าพลังนํ�า โรงไฟฟ�าถ่านหนิ และโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตยที์�ลงทนุโดยจนี 
คิดเป�นสดัสว่นรอ้ยละ 65.7 ของพลังงานทั�งหมดที�ผลิตในกัมพูชา ทั�งนี� โรงไฟฟ�าที�ลงทนุ
โดยจนีมบีทบาทสาํคัญในการพฒันาเศรษฐกิจของกัมพูชาในการชว่ยสง่เสรมิการจดัสง่
ไฟฟ�าที�มั �นคงและเชื�อถือไดใ้นประเทศ และการมสีว่นรว่มของบรษัิทจนีในภาคพลังงานของ
กัมพูชานั�น ยงัเป�นการชว่ยสง่เสรมิการรบัรองราคาไฟฟ�าในประเทศที�สมเหตสุมผลดว้ย
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OIL PRICES RISE ON

TIGHT SUPPLY WORRIES,

SOFT DOLLAR SUPPORTS

    สาํนักขา่วรอยเตอรร์ะบุวา่ สญัญานํ�ามนัดบิล่วงหน้า
WTI พุง่ขึ�นแตะราคา 102 ดอลลารใ์นวนัจนัทร ์โดยไดร้บั
แรงหนุนในการปรบัราคาจากการอ่อนค่าของเงิน
ดอลลาร ์นอกจากนี� ตลาดนํ�ามนัยงัไดร้บัแรงหนุนจาก
การคาดการณที์�วา่ธนาคารกลางของสหรฐัฯ จะมี
การปรบัขึ�นอัตราดอกเบี�ยตํ�ากวา่ 1% ภายในสิ�นเดอืนนี� 
ซึ�งแรงหนุนทั�งหลาย จะสง่เสรมิใหร้าคาของสญัญา
นํ�ามนัดบิล่วงหนา้มรีาคาถกูลงและมคีวามน่าสนใจมาก
ขึ�น สาํหรบักลุ่มนักลงทนุที�ยงัคงถือสกลุเงินหลักอื�น ๆ
    สญัญานํ�ามนัดบิ WTI ที�จะสง่มอบในเดอืนสงิหาคม
ป�ดราคาขายพุง่สงูขึ�น 5.01 ดอลลาร ์หรอืคิดเป�น 5.1%
อยูที่�ราคา 102.60 ดอลลารต่์อบารเ์รล ในขณะที�สญัญา
นํ�ามนัดบิเบรนท์ที�จะสง่มอบในเดอืนกันยายน ป�ดราคา
ขายพุง่สงูขึ�น 5.11 ดอลลาร ์หรอื 5.1% อยูที่�ราคาสงู
มากถึง 106.27 ดอลลารต่์อบารเ์รล
   นอกจากนี� สบืเนื�องจากภาวะอุปทานนํ�ามนัตึงตัว
ของตลาดโลกจากสถานการณ์วกิฤตทางดา้นพลังงาน 
รวมทั�งภายหลังจากการเจรจาที�ไมเ่ป�นผลสาํเรจ็ระหวา่ง
ประธานาธบิดไีบเดนและสมาชกิกลุ่มประเทศ OPEC 
โดย ปธน. ไบเดน ไดม้กีารเจรจาเพื�อโนม้นา้วใหก้ลุ่ม
ประเทศผูส้ง่ออกนํ�ามนัเพิ�มกําลังการผลิตต่อวนัมาก
ยิ�งขึ�น ทั�งนี� เพื�อสกัดการพุง่ขึ�นของราคานํ�ามนัของ
ตลาดโลก
    ในขณะเดยีวกัน ยุโรปไดม้กีารเตรยีมพรอ้มรบัมอื
สถานการณ์วกิฤตพลังงาน โดยยุโรปกําลังจบัตาวา่
รสัเซยีจะดาํเนินการสง่ก๊าซผา่น Nord Stream 1 
หลังจากเสรจ็สิ�นการซอ่มบาํรุงในวนัที� 21 กรกฎาคมหรอื
ไม ่นอกจากนี� ผูอํ้านวยการของหน่วยงานการควบคมุ
ทางดา้นพลังงานของเยอรมนี ไดแ้สดงความคิดเหน็วา่
รสัเซยีจะยงัระงับการสง่ก๊าซแมว้า่การซอ่มบาํรงุท่อสง่
ก๊าซจะแล้วเสรจ็ตามวนัที�กําหนดในวนัที� 21 กรกฎาคมนี�
อยา่งไรก็ตาม หากยุโรปต้องเผชญิวกิฤตพลังงานจาก
การที�รสัเซยียุติการสง่ก๊าซผา่นท่อ Nord Stream 1
รฐับาลเยอรมนีก็จะประกาศยกระดบัภาวะฉกุเฉิน
ดา้นพลังงานสูร่ะดบัที� 3 ซึ�งเป�นระดบัการรบัมอืสงูสดุ International Affairs Division
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ชาวศรลัีงกาบางสว่นไมพ่งึพอใจกับผลการโหวต
เลือกนายกรฐัมนตรคีนใหม ่และไมเ่ชื�อมั�นวา่จะ
เป�นผูเ้ขา้มาแก้ไขวกิฤติพลังงานของประเทศ
    BBC รายงานบทวเิคราะหส์ถานการณ์วกิฤติพลังงานและเศรษฐกิจในศรลัีงกา ซึ�งหลังความวุน่วาย
ของการประท้วงขบัไล่นายกรฐัมนตรขีองประชาชนที�มคีวามโกรธแค้นต่อการบรหิารประเทศที�ผดิพลาด
จนก่อใหเ้กิดป�ญหาทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนพลังงานอยา่งรนุแรงของศรลัีงกา ในที�สดุอดีต
นายกรฐัมนตรรีาชป�กษาไดล้าออกและเดนิทางออกนอกประเทศไปและรฐัสภาศรลัีงกาก็ไดโ้หวต 134
เสยีงต่อ 82 เสยีงเลือกนายกรฐัมนตรคีนใหม ่คือ นายรานลิ วกิรามาซงิค์ ขึ�นมาเป�นผูน้าํประเทศต่อ
จากนายราชป�กษา โดยนายรานลิก็ไดร้กัษาการตําแหนง่นายกรฐัมนตรศีรลัีงกาชว่งตั�งแต่เดอืน
พฤษภาคมที�ผา่นมาอีกดว้ย
     หลังจากนายรานลิขึ�นดาํรงตําแหนง่นายกฯ ปรากฏวา่ยงัมปีระชาชนบางสว่นมคีวามผดิหวงัที�ได้
นายรานลิมาเป�นผูน้าํแทน และเริ�มมกีารประท้วง “Ranil Go Home” เนื�องจากมองวา่นายรานิล
มคีวามใกล้ชดิกับอดตีนายกรฐัมนตรรีาชป�กษามากเกินไป และอยากไดผู้นํ้าคนใหมที่�ตัดขาดจาก
ขั�วอํานาจเดมิมากกวา่ ซึ�งประชาชนสว่นใหญที่�เหนื�อยล้าจากการประท้วงอดีตนายกฯ มาเป�นระยะเวลา
หลายเดอืนยงัมคีวามไมม่ั�นใจวา่ นายรานลิจะสามารถทําตามขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนไดห้รอืไม ่
เชน่ การแก้ไขรฐัธรรมนญู การลดอํานาจของนายกรฐัมนตร ีและการเตรยีมการจดัการเลือกตั�งใหม่
ในอนาคต 
     ทั�งนี� การตัดสนิใจเชงินโยบายที�ผดิพลาดผนวกกับป�ญหาโรคโควดิ-19 ระบาด ทําใหศ้รลัีงกาไมม่ี
เงินตราสาํรองระหวา่งประเทศเหลืออยูเ่ลย เมื�อเดอืนมถินุายนที�ผา่นมาอัตราเงินเฟ�อของศรลัีงกาสงู
กวา่รอ้ยละ 50 ราคาสนิค้าแพงขึ�นกวา่เท่าตัว รวมถึงรฐับาลไมม่เีงินที�จะนาํเขา้เชื�อเพลิงดา้นพลังงาน
หรอืยารกัษาโรค ประชาชนไมม่ไีฟฟ�าใช ้คนขบัรถสว่นตัวและรถโดยสารตุ๊กตุ๊กต้องนอนรอในรถของ
ตนเองเป�นเวลาหลายวนัเพื�อต่อคิวเพื�อเติมนํ�ามนัรถ แมบ่า้นต้องก่อฟ�นเพื�อหงุหาอาหารแทนการใช้
เตาแก๊ส และผูค้นต้องอดมื�อกินมื�อ ทั�งนี� รฐับาลศรลัีงกาอยูร่ะหวา่งการปรบัโครงสรา้งหนี�และเจรจา
ขอกู้เงินจาก IMF ซึ�งอาจจะต้องใชเ้วลานานเนื�องจากขอ้กําหนดของ IMF ระบุใหป้ระเทศผูกู้้ต้องลด
รายจา่ยภาครฐัและปรบัขึ�นอัตราการเก็บภาษีอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด ้
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นักวเิคราะหม์องวา่ศรลัีงกาไมส่ามารถแก้ไขป�ญหาวกิฤติ
ของประเทศได้หากปราศจากความชว่ยเหลือจากจนี

   ตามที�ศรลัีงกาเคยรายงานตัวเลขหนี�สนิของประเทศ
เมื�อเดือนเมษายนป�ที�แล้ววา่ จนีเป�นเจา้หนี�คิดเป�นรอ้ยละ
10 ของหนี�สนิทั�งหมด แต่นักวชิาการของมหาวทิยาลัย
โคลัมโบวเิคราะหว์า่ในความเป�นจรงิศรลัีงกาน่าจะติดหนี�
จนีมากกวา่นั�น โดยในป�จจุบนัยอดหนี�จนีอาจพุง่สงูถึง
รอ้ยละ 20 ของหนี�สนิทั�งหมด และเพื�อที�จะสามารถแก้ไข
ป�ญหาวกิฤติของศรลัีงกาที�มคีวามเสี�ยงของระบบ
เศรษฐกิจอยูใ่นสภาวะใกล้ล้มละลาย จนีจะต้องให้
ความชว่ยเหลือในการปรบัโครงสรา้งหนี�ให ้ซึ�งไมใ่ชว่ธิี
ปฏิบติัตามปกติของประเทศจนีเลย 

     หลายเดือนที�ผา่นมาประชาชนศรลัีงกาออกมา
ประท้วงการบรหิารงานของรฐับาลในชว่งวกิฤติพลังงาน
อยา่งหนัก จนประธานาธบิดีราชป�กษาถกูกดดันให้
ลาออกไปเมื�อสปัดาหที์�ผา่นมา รกัษาการประธานาธบิดี
รานิล ได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินและพยายามที�ลด
ความกดดันจากผูป้ระท้วง ทั�งนี� ความชว่ยเหลือจากจนี
ในการปรบัโครงสรา้งหนี�ของศรลัีงกาเป�นป�จจยัสาํคัญ
ที�จะชว่ยบรรเทาสถานการณ์วกิฤติของประเทศ 

   ทั�งนี� ตั�งแต่ป� 2013 จนีได้ลงทนุหลายพนัล้านเหรยีญฯ
เพื�อพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน เชน่ ถนน ทางรถไฟ ท่อสง่
นํ�ามนั ในหลายทวปี รวมทั�งในศรลัีงกาภายใต้ขอ้รเิริ�ม
Belt and Road นักวเิคราะหม์องวา่ ศรลัีงกาควรต้อง
เริ�มการเจรจาในระดับต่างๆ กับประเทศและองค์กรระดับ
นานาชาติเพื�อหาแนวทางปรบัโครงสรา้งหนี� โดยเฉพาะ
กับประเทศจนี ซึ�งองค์กรทางการเงินของจนีก็แสดง
ความพรอ้มที�จะเจรจาเชน่กัน นอกจากนี� รกัษาการ
ประธานาธบิดีรานิลก็ได้ออกมาเป�ดเผยวา่ใกล้จะบรรลุ
ขอ้ตกลงกับ IMF เพื�อหาแนวทางประนอมหนี�และหารอื
กับประเทศต่าง ๆ เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือด้านการเงินแก่
ศรลัีงกาเพิ�มเติม แต่ก็อาจต้องใชเ้วลาอีกหลายเดือน
เนื�องจากมาตรการต่างๆ ที�เคยเสนอโดย IMF แนะให้
ศรลัีงกาดําเนินมาตรการทางการเงินที�เขม้งวดขึ�น เชน่ 
การขึ�นภาษี การต่อต้านการคอรปัชั�น หรอืแมแ้ต่การเป�ด
เสรธีนาคารกลาง ซึ�งเป�นมาตรการระยะยาวที�ต้องใชเ้วลา
ในการเจรจาในรายละเอียดของขอ้ตกลง 
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HUNGARY DECLARES 'STATE OF
EMERGENCY' OVER THREAT OF

ENERGY SHORTAGES
 

         ฮังการไีด้ประกาศ "ภาวะฉกุเฉิน" เพื�อตอบสนองต่อราคาพลังงานที�สงูขึ�นในยุโรป
รฐับาลกล่าววา่ขณะนี�จะเพิ�มกําลังการผลิตพลังงานภายในประเทศเพื�อใหเ้พยีงพอต่อ
ความต้องการ Gergely Gulyas เสนาธกิารของนายกรฐัมนตร ี(Viktor Orban) ของ
ฮังการ ีกล่าววา่ สงครามในยูเครนและการควํ�าบาตรของสหภาพยุโรปต่อรสัเซยีสง่ผลให้
เกิด "วกิฤตพลังงาน" ในยุโรป เขากล่าวในการแถลงขา่วในกรุงบูดาเปสต์วา่ “สงครามที�
ยดืเยื�อและการควํ�าบาตรทําใหร้าคาพลังงานสงูขึ�นอยา่งรวดเรว็ทั�วยุโรปและยุโรปอยูใ่น
วกิฤตพลังงานแล้ว” 
         บูดาเปสต์ (เมอืงหลวงของฮังการ)ี จะเพิ�มการผลิตก๊าซธรรมชาติประจาํป�จาก 1.5
พนัล้านลกูบาศก์เมตรเป�น 2 พนัล้านลกูบาศก์เมตร และประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปยงั
วางแผนที�จะเพิ�มการสกัดถ่านหนิและฟ�� นฟูโรงไฟฟ�าที�ใชถ่้านหนิเป�นเชื�อเพลิงใน Matra
(หบุเขาของฮังการ)ี และโรงไฟฟ�านิวเคลียรแ์หง่เดียวของฮังการจีะขยายเวลาดําเนินการ
เพื�อเพิ�มการผลิต Gulyas กล่าวเมื�อวนัพุธ การประกาศดังกล่าวเกิดขึ�นหลังจาก Viktor
Orban เรยีกประชุมคณะรฐัมนตรเีพื�อหารอืเรื�อง “ภาวะฉกุเฉินด้านพลังงาน” 
         ป�จจุบนัฮังการพีึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสซลิจากรสัเซยีเป�นอยา่งมาก และเมื�อป�ที�แล้วได้
ลงนามในขอ้ตกลงระยะเวลา 15 ป�กับบรษัิท Gazprom ยกัษ์ใหญ่ด้านพลังงานในการซื�อ
ก๊าซธรรมชาติ ฮังการไีด้รบันํ�ามนัประมาณรอ้ยละ 65 และก๊าซรอ้ยละ 85 จากรสัเซยี 
ก่อนหน้านี�ในวนัพุธ รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศฮังการ ีPeter Szijjarto ได้
ประกาศวา่ฮังการจีะพยายามซื�อก๊าซเพิ�มอีก 700 ล้านลกูบาศก์เมตรจากประเทศอื�น ๆ
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     Matthew Baldwin รองอธิบดีกรมพลังงานของคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าว ณ ประเทศไนจีเรยี
หลังจากพบปะกับเจ้าหน้าที�จากผู้ผลิตนํ�ามันรายใหญ่ที�สุดของแอฟรกิาเมื�อวันเสารว์่า สหภาพยุโรปกําลังมอง
หาแหล่งก๊าซเพิ�มเติมจากไนจีเรยี ในขณะที�เตรยีมพรอ้มสาํหรบัการลดอุปทานของรสัเซียที�อาจเกิดขึ�น เขาได้
รบัแจ้งว่าไนจีเรยีกําลังยกระดับความปลอดภัยในสามเหลี�ยมปากแม่นํ�าไนเจอร  ์และวางแผนที�จะเป�ดท่อส่ง
ก๊าซไนเจอรอี์กครั�งหลังเดือนสิงหาคม ซึ�งจะทําให้ส่งออกก๊าซไปยังยุโรปได้มากขึ�น 
     Baldwin บอกกับรอยเตอรว์่า สหภาพยุโรปนาํเข้า LNG รอ้ยละ 14 จากไนจีเรยี และมีความสามารถที�จะ
นําเข้าเพิ�มมากขึ�นกว่าเท่าตัว การผลิตนํ�ามันและก๊าซในไนจีเรยีกําลังถูกโจรกรรมและมีการก่อกวนท่อส่งก๊าซ
ทําให้สถานีผลิตก๊าซของไนจีเรยี LNG Ltd ที�เกาะบอนนีมีกําลังการผลิตแค่รอ้ยละ 60
     Baldwin กล่าวว่า “ถ้าสามารถผลิตได้เกินรอ้ยละ 80 ณ จุดนั�นอาจมี LNG เพิ�มเติมที�สามารถใช้ได้
สาํหรบัสัญญาซื�อขายระยะสั�น (spot cargoes) ระหว่างยุโรปและไนจีเรยี” และ “เจ้าหน้าที�ไนจีเรยีพูดกับ
เราว่า “มาคุยกับเราอีกครั�งปลายเดือนสิงหาคม เพราะเราคิดว่าเราสามารถส่งมอบความคืบหน้าในเรื�องนี�ได้”
     คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื�อวันพุธว่า ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปควรลดการใช้ก๊าซลงรอ้ยละ 15
ตั�งแต่เดือนสิงหาคมถึงมีนาคม เป�าหมายในขั�นต้นจะเป�นไปโดยสมัครใจ แต่จะมีผลบังคับใช้หากคณะ
กรรมาธิการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินป�ที�แล้ว ไนจีเรยีส่งออกก๊าซ 23 พันล้านลูกบาศก์เมตร ไปยัง
สหภาพยุโรป แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงในช่วงหลายป�ที�ผ่านมา จากป� 2018 ที�สหภาพยุโรปเคยนาํเข้ามา 
36 พันล้านลูกบาศก์เมตร

EU LOOKS TO REPLACE
GAS FROM RUSSIA WITH

NIGERIAN SUPPLIES
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