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OPEC+ AGREES TINY OUTPUT RISE IN SETBACK 
     FOR BIDEN

  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลังงานของคาซคัสถานในฐานะสมาชกิของกลุ่มโอเปคพลัสกล่าววา่ ราคานํ�ามนั
ที�ควรจะเป�นในป�จจุบนัคือ 60 – 80 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล (ป�จจุบนัอยูที่� 100 เหรยีญฯ ต่อบารเ์รล) 
รวมถึงกลุ่มสมาชกิโอเปค อาทิ ซาอุดอิาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสต่์างก็ไดร้บัแรงกดดนัจาก
สหรฐัอเมรกิาใหเ้พิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนั ดงันั�น โอเปคพลัสอาจจะต้องพจิารณาเพิ�มการผลิตนํ�ามนั
เพื�อลดความตึงตัวของตลาดนํ�ามนัโลก ในขณะเดยีวกัน โอเปคก็ประสบกับป�ญหาการบรรลเุป�าหมายของ
การผลิตนํ�ามนัใหไ้ดต้ามแผนงาน ผูผ้ลิตนํ�ามนัทั�งหลายก็ไมม่ศัีกยภาพที�จะเพิ�มกําลังการผลิตนํ�ามนัให้
มากกวา่นี� ในขณะที�ทั�วโลกตั�งความหวงัวา่กลุ่มโอเปคพลัสจะสามารถคงกําลังการผลิตตามแผนหรอืเพิ�ม
กําลังการผลิตนํ�ามนัเขา้สูต่ลาดโลก โดยในชว่ง 1 เดอืนขา้งหน้านี� โอเปคอยูร่ะหวา่งเพิ�มกําลังการผลิต
นํ�ามนัใหไ้ดต้ามเป�าหมายที�ประมาณ 430,000 – 650,000 บารเ์รลต่อวนั  แต่ความเหน็ของบางประเทศ
กลุ่มโอเปคพลัสมองวา่เป�นการยากที�จะเพิ�มกําลังการผลิตฯ ใหม้ากกวา่นี� เนื�องจากประเทศผูผ้ลิตฯ 
ต่างพากันผลิตนํ�ามนัเต็มศักยภาพ บางประเทศก็ถกูควํ�าบาตรจากชาติตะวนัตก ขาดการลงทนุเพิ�มเติม
ในอุตสาหกรรมการผลิต และยงัขาดความรว่มมอืจากประเทศรสัเซยีซึ�งเป�นหนึ�งในสมาชกิโอเปคพลัส
อยา่งไรก็ตาม นักวเิคราะหบ์างสว่นก็มองวา่ หากตัดสนิใจเพิ�มกําลังการผลิต อาจจะสง่ผลยอ้นกลับ
ในทางลบ โดยราคานํ�ามนัอาจจะลดลงตํ�ากวา่ 100 เหรยีญฯ ต่อบารเ์รล
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Ukraine war: 

UN chief Guterres slams oil 

and gas firms' grotesque greed

     จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยีและยูเครนที�เกิดขึ�นตั�งแต่เดอืน
กมุภาพนัธที์�ผา่นมาทําใหร้าคาพลังงานโลกปรบัตัวสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง António
Guterres เลขาธกิารสหประชาชาติถึงกับออกมาเตือนถึงความสาํคัญของ
การดาํเนินมาตรการที�จะตอบสนองต่อวกิฤตการณ์ทั�วโลกในดา้นอาหาร พลังงาน
และการเงิน
     นาย Guterres ไดอ้อกมาตําหนบิรษัิทนํ�ามนัและก๊าซรายใหญ่ที�รายงานผลกําไร
ที�สงูเป�นประวติัการณ์ และกล่าววา่การกระทําเชน่นี� "ผดิศีลธรรม" นอกจากนี� 
ยงัขอใหร้ฐับาลเก็บภาษีลาภลอย หรอื Windfall tax จากผลกําไรของบรษัิทที�
พุง่สงูขึ�นมากเกินไปในชว่งวกิฤตินี� และใชเ้งินสว่นนี�เพื�อสนับสนนุกลุ่มเปราะบาง
เพื�อใหบ้รรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนในภาคครวัเรอืนในชว่งเวลาที�ยาก
ลําบากนี�
      เมื�อเดอืนที�ผา่นมา สหราชอาณาจกัรอนมุติัการจดัเก็บภาษีลาภลอย 25% จาก
บรษัิทพลังงานซึ�งการจดัเก็บภาษีดงักล่าวครั�งเดยีวจะทําใหม้เีงินเพิ�มขึ�นถึง
25,000 ล้านปอนด ์ที�จะนาํมาชดเชยค่าใชจ้า่ยดา้นพลังงานของภาคครวัเรอืนที�
พุง่สงูขึ�น รวมถึงประเทศอิตาลีที�มมีาตรการในลักษณะเดยีวกันออกมา ทั�งนี� ในชว่ง
ไตรมาสที�ผา่นมา บรษัิท Exxon, Chevron, Shell และ TotalEnergies ได้
ผลกําไรถึง 51,000 ล้านเหรยีญ ซึ�งเพิ�มขึ�นถึง 2 เท่าจากผลกําไรที�ไดร้บัจาก
ชว่งเดยีวกันของป�ที�ผา่นมา 
      อยา่งไรก็ตาม ผูบ้รหิารสถาบนัป�โตรเลียมสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกมากล่าววา่ 
ผูบ้รหิารภาครฐัควรใหค้วามสาํคัญกับนโยบายการเพิ�มอุปทานพลังงานและลด
ต้นทนุพลังงานมากกวา่ที�จะใชม้าตรการขึ�นภาษีลาภลอยจากอุตสาหกรรมพลังงาน
เนื�องจากการขึ�นภาษีผูป้ระกอบการนํ�ามนัอาจสง่ผลทางลบต่อการลงทนุในภาค
การผลิตนํ�ามนัในอนาคต 
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 Koichi Hagiuda รฐัมนตรกีระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี�ปุ�นกล่าววา่ ญี�ปุ�น
มแีผนที�จะยงัคงถือหุน้ในโครงการผลิตนํ�ามนัและก๊าซ Sakhalin-1 ในรสัเซยี ซึ�งป�จจุบนัญี�ปุ�นถือหุน้อยู่
ประมาณรอ้ยละ 30 โดยญี�ปุ�นยงัยนืยนัวา่การลงทนุในโครงการดงักล่าวยงัมคีวามสาํคัญกับภาคเอกชน
ของญี�ปุ�น ทั�งนี� โครงการดงักล่าวมสีว่นสง่เสรมิใหเ้กิดความหลากหลายในการจดัหาเชื�อเพลิงของญี�ปุ�น
โดย Hagiuda กล่าวในการแถลงขา่ววา่ “Sakhalin-1 เป�นแหล่งเชื�อเพลิงที�นอกเหนอืจากแหล่ง
ตะวนัออกกลางที�ถือวา่มคีวามสาํคัญสาํหรบัญี�ปุ�น เพราะป�จจุบนัที�ต้องพึ�งพาตะวนัออกกลางถึง 90%
ของการนําเขา้นํ�ามนัดบิ
 รฐับาลรสัเซยีไดส้ั �งควํ�าบาตรนักลงทนุจากประเทศที�จดัอยูใ่นกลุ่มที�ไมเ่ป�นมติร (unfriendly
countries) จากการขายหุน้ในธนาคารและโครงการดา้นพลังงานที�สาํคัญ ซึ�งรวมไปถึง Sakhalin-1
ไปจนถึงสิ�นป� ซึ�งเป�นการเพิ�มความกดดันในการควํ�าบาตรกับชาติตะวนัตก นอกจากนี�ยงัประกาศวา่ 
จะเป�ดใหโ้อกาสนกัลงทนุต่างชาติในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ Sakhalin-2 เป�นเวลา
หนึ�งเดอืน เพื�ออ้างสทิธิ�ในสดัสว่นการถือหุน้ในกิจการใหมที่�จะมาแทนที�โครงการเดมิที�มอียู ่ซึ�งนกัลงทนุ
ต่างชาติเหล่านั�น ไดแ้ก่ Royal Dutch Shell และ Mitsui & Co และ Mitsubishi Corp 
Hagiuda เน้นยํ�าวา่ญี�ปุ�นตั�งใจใหนั้กลงทนุญี�ปุ�นรกัษาสดัสว่นการถือหุน้ใน Sakhalin-2 และพรอ้ม
จะพจิารณาดาํเนนิการใหส้อดคล้องกับเงื�อนไขเพิ�มเติมของรสัเซยีเพื�อใหแ้นใ่จวา่ภาครฐัและเอกชน
จะทํางานรว่มกันเพื�อสรา้งเสถียรภาพในการจดัหา LNG ใหกั้บประเทศญี�ปุ�น
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Germany puts coal power plant back
on network after gas supply cut

      เยอรมนีพึ�งพาก๊าซจากรสัเซยีผา่นท่อสง่ก๊าซธรรมชาติที�ใหญที่�สดุคือ Nord Stream1 ใน
ทะเลบอลติก แต่ที�ผา่นมาการสง่ก๊าซไดล้ดลงรอ้ยละ 20 ของระดบัที�คาดไว ้ซึ�งเป�นผลจาก
การตอบโต้ของรสัเซยีจากมาตรการควํ�าบาตรของยุโรป ซึ�งเยอรมนีพยายามแก้ไขป�ญหา
การขาดแคลนพลังงาน โดยออกมาตรการประหยดัพลังงานอยา่งเขม้งวด อาทิ ใหป้ระชาชน
จาํกัดการใชฮี้ตเตอรใ์หค้วามรอ้นในอาคาร/พื�นที�สาธารณะ และขอใหธุ้รกิจต่าง ๆ อนญุาตให้
ลกูจา้งทํางานที�บา้นใหม้ากที�สดุ 
      ทั�งนี� โรงไฟฟ�าถ่านหนิในเยอรมนกีลับมาเป�ดเดนิเครื�องอีกครั�งหลังจากประเทศประสบ
ป�ญหาขาดแคลนก๊าซจากรสัเซยี โดยบรษัิท Czech energy company EGH ของสาธารณรฐั
เชก็ ในรฐั Lower Saxony ของเยอรมนไีดร้บัการอนมุติัเรง่ด่วนใหด้าํเนินการเป�ดโรงไฟฟ�า
ถ่านหนิจนถึงเดอืนเมษายนป�หน้า โดยรฐัมนตรเีศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าววา่ การกลับมาเป�ด
โรงไฟฟ�าถ่านหนิเป�นสิ�งจาํเป�น และยอมรบัวา่เป�นทางเลือกที�ขดัแยง้กับความพยายามในการ
แก้ไขป�ญหาสภาพภมูอิากาศ 
       นอกจากนี� เยอรมนียงัมกีารสั�งเดนิเครื�องโรงไฟฟ�านิวเคลียรต่์อไปจนถึงป� 2024 จากเดมิ
ที�โรงไฟฟ�านิวเคลียรจ์าํนวน 3 แหง่มแีผนที�จะหยุดดาํเนินการภายในสิ�นป�นี�ตามนโยบายยุติ
การใชโ้รงไฟฟ�านิวเคลียรอั์นเป�นผลมาจากวกิฤตการณ์นวิเคลียรฟุ์กชุมิะในป� 2554 
        อยา่งไรก็ตาม Ricarda Lang หวัหนา้พรรคกรนีส ์ไมเ่หน็ดว้ยกับการเดนิหนา้โรงไฟฟ�า
นิวเคลียรแ์ละเนน้ยํ�าวา่อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียรไ์มใ่ชท่างออกสาํหรบัพลังงานที�ยั�งยนื
ในอนาคต และเป�นเทคโนโลยทีี�มคีวามเสี�ยงสงู นอกจากนี� พลังงานนิวเคลียรส์ามารถทดแทน
เชื�อเพลิงก๊าซไดเ้พยีงเล็กน้อยเท่านั�น โดยโรงไฟฟ�านวิเคลียร ์3 แหง่ที�ยงัคงเป�ดดาํเนนิการ
สามารถตอบสนองความต้องการการใชไ้ฟฟ�าในเยอรมนไีดเ้พยีงรอ้ยละ 6 นอกจากนี�เยอรมนี
ไดส้ง่ออกพลังงานบางสว่นไปยงัฝรั�งเศสอีกดว้ย
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U.S. SAYS INDIA HID RUSSIAN
ORIGIN OF FUEL SHIPPED TO U.S.,

INDIA CENTRAL BANKER SAYS
 

August, 17,2022
International Affairs Division
Source :
https:https://www.reuters.com/

     สาํนักขา่วรอยเตอรร์ายงานวา่ รองผูว้า่การธนาคารกลางแหง่อินเดยี หรอื RBI ไดเ้ป�ดเผยวา่ รฐับาล
สหรฐัฯ ไดแ้สดงความกังวลถึงกรณทีี�มบีรษัิทอินเดยีแหง่หนึ�งลักลอบซื�อและนําเขา้นํ�ามนัดบิจากรสัเซยี
เพื�อนําไปแปรรปูและขนสง่ผลิตภัณฑ์นํ�ามนัสาํเรจ็รปูบางสว่นไปขายในตลาดนิวยอรก์ ในขณะที�สหรฐัฯ
ไดอ้อกประกาศควํ�าบาตรรสัเซยีโดยการหา้มนําเขา้นํ�ามนัดบิและนํ�ามนัสาํเรจ็รปูเขา้ประเทศเนื�องจาก
สถานการณส์งครามรสัเซยี-ยูเครน 
    ทั�งนี� ไมเคิล ภัทระ รองผูว้า่การฝ�ายกํากับดแูลนโยบายการเงินของ RBI ไดก้ล่าวถึงประเดน็ดงักล่าว
วา่ ทางการอินเดยีไดร้บัแจง้เรื�องดงักล่าวจากกระทรวงการคลังสหรฐัฯ จงึไดก้ล่าวชี�แจงวา่มเีรอืของ
อินเดยีลําหนึ�งเดนิทางไปรบันํ�ามนัจากเรอืบรรทกุนํ�ามนัของรสัเซยีในทะเลจรงิ โดยตั�งใจปกป�ดแหล่ง
ที�มาแล้วแล่นต่อไปยงัท่าเรอืคชุราตเพื�อนํานํ�ามนัไปกลั�นเป�นนํ�ามนัสาํเรจ็รปู และมกีารนาํนํ�ามนัสาํเรจ็รปู
ดงักล่าวบรรจุลงเรอืไปขายต่อไปยงัปลายทาง ซึ�งก็คือนิวยอรก์ 
    อินเดยีนําเขา้นํ�ามนัมากถึง 85% ของความต้องการใชทั้�งหมด โดยการที�อินเดยีไดน้ํ�ามนัราคาถกูจะ
ชว่ยบรรเทาป�ญหาภาวะเงินเฟ�อและป�ญหาภาวะขาดดลุทางการค้าของอินเดยีไดใ้นระดบัหนึ�ง ดงันั�น
รฐับาลอินเดยีจงึไดอ้อกมาชี�แจง้วา่การซื�อนํ�ามนัจากรสัเซยีเป�นไปเพื�อผลประโยชน์ของชาติเป�นสาํคัญ
อยา่งไรก็ตาม การนําเขา้นํ�ามนัดงักล่าว ถือเป�นการชว่ยใหร้สัเซยีมเีงินทนุในการทําสงครามกับยูเครน
ต่อไป 



U.S. EYES NEW ENERGY SANCTIONS ON
MYANMAR AFTER EXECUTION OF ACTIVISTS

     สหรัฐอเมริกาเตรียมควํ�าบาตรเมียนมาในภาคพลังงาน หลังจากรัฐบาลทหารเมียนมาได้
สังหารนักเคลื�อนไหวชาวเมียนมาล่าสุด
      ฝ�ายบรหิารของรฐับาลนายโจ ไบเดนอยูร่ะหวา่งการพจิารณามาตรการควํ�าบาตรเมยีนมาโดยมุง่เป�า
ไปยงัภาคพลังงาน หลังจากเหตกุารณส์งัหารนักเคลื�อนไหวเพื�อประชาธปิไตยในเมยีนมา เนื�องจากแรง
กดดันจากสภาคองเกรสและองค์กรดา้นสทิธมินษุยชนต่างๆ 
     ทั�งนี� ในชว่งการประชุมลับของสภาคองเกรสเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม ที�ผา่นมา ที�ปรกึษาอาวุโส
ดา้นกฎหมายของสหรฐัฯ รวมถึง Gregory Meeks ประธานคณะกรรมมาธกิารต่างประเทศสหรฐัฯ 
ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐับาลสหรฐัฯ ควํ�าบาตรภาคพลังงานเมยีนมา รวมถึงใหก้ดดนัและโดดเดี�ยวเมยีนมาร์
ออกจากประชาคมโลก เนื�องจากมองวา่สถานการณใ์นเมยีนมาเลวรา้ยลงทกุที 
     ที�ผา่นมาสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจกัรไดด้าํเนินมาตรการควํ�าบาตรเมยีนมาไปเรยีบรอ้ยแล้ว 
โดยรฐับาลทหารเมยีนมามรีายไดจ้ากภาคพลังงานผา่น Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE)
กวา่ 1,000 ล้านเหรยีญฯ ต่อป� แต่สหรฐัฯ ยงัลังเลที�จะตัดสนิใจควํ�าบาตรเนื�องจากยงัมคีวามกังวลถึง
ผลกระทบที�เกิดขึ�นกับประชาชนชาวเมยีนมาและประเทศไทยที�พึ�งพาเชื�อเพลิงด้านพลังงานจากเมยีนมาใน
สดัสว่นที�มาก และยงักังวลต่อการสญูเสยีอํานาจในภมูภิาคอาเซยีนไปใหกั้บประเทศคู่แขง่ คือ ประเทศจนี 
     อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ป�จจุบนัอาจเป�นจุดเปลี�ยนใหกั้บรฐับาลไบเดนที�จะตัดสนิใจออกมาตรการควํ�า
บาตรเมยีนมา เนื�องจากรฐับาลเมยีนมาไดป้ระกาศวา่ไดม้กีารสงัหาร 4 นักเคลื�อนไหวในเมยีนมาเมื�อเดอืน
กรกฎาคมที�ผา่นมา ซึ�งก่อใหเ้กิดกระแสทางสงัคมกดดนัมาที�สหรฐัฯมากมาย โดย Meeks ไดส้นับสนนุ 
the Burma Act กฎหมายที�จะใหอํ้านาจเบด็เสรจ็แก่ไบเดนในการลงโทษ MOGE โดยกฎหมายฉบบันี�ผา่น
สภาผูแ้ทนฯ เรยีบรอ้ยแล้ว และอยูร่ะหวา่งรอพจิารณาของวุฒสิภา และ Meeks พยายามที�จะผลักดนัให้
ขอ้กฎหมายที�จะใชด้าํเนินการควํ�าบาตรเมยีนมาใหบ้รรจุอยูใ่นกฎหมายของกองทัพสหรฐัฯ หรอื the
National Defense Authorization Act. 
      ในการนี� รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐัฯ นาย Anthiny Blinken มกํีาหนดเดนิทางไปพบกับผูน้าํประเทศ
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในระหวา่งการประชุมผูนํ้าอาเซยีนที�กรงุพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และจะมกีาร
หยบิยกประเดน็หารอืเกี�ยวกับสถานการณ์ในเมยีนมา รวมถึงประเดน็อื�นๆ อาทิ สถานการณ์โควดิ-19
สงครามรสัเซยี-ยูเครน รวมถึงประเดน็ป�ญหาสภาพภมูอิากาศอีกด้วย 
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อังกฤษ-ยุโรปหวั�น วกิฤตภัยแล้ง
ทําใหข้าดแคลนทั�งนํ�าใชแ้ละไฟฟ�า

    หลายประเทศในยุโรปยงัคงเผชญิผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นและ
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศอยา่งต่อเนื�องในป�นี� ป�จจุบนั
สภาวะความแหง้แล้งที�รนุแรงทําใหต้้องประกาศมาตรการจาํกัดการ
ใชนํ้�าในบางพื�นที� และเตรยีมรบัมอืกับการขาดแคลนไฟฟ�า เนื�องจาก
วกิฤตภัยแล้งกระทบการผลิตของโรงไฟฟ�าพลังงานนํ�า 
    โรงไฟฟ�าพลังงานนํ�าเป�นพลังงานที�สาํคัญของยุโรปสามารถผลิต
ไฟฟ�าลดลงโดยรวมราว 20% เนื�องจากปรมิาณนํ�าในอ่างเก็บนํ�าและ
แมนํ่�าลดลงจนถึงระดบัที�ไมเ่พยีงพอต่อการผลิตไฟฟ�า ขณะที�โรง
ไฟฟ�านิวเคลียรบ์างแหง่ต้องหยุดเดนิเครื�องเพราะขาดแคลนนํ�า
สาํหรบัการหล่อเยน็เตาปฏิกรณ์ สว่นการผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
ประเภทอื�นก็มปีระสทิธภิาพลดตํ�าลงในภาวะอากาศรอ้นจดั

       รฐับาลสหราชอาณาจกัรออกประกาศให ้8 พื�นที� รวมทั�งกรงุลอนดอนเป�นเขตประสบภัยแล้ง บรษัิท
ผลิตนํ�าประปาอยา่งน้อย 3 แหง่ ออกประกาศหา้มใชนํ้�าสาํหรบักิจกรรมที�ใชนํ้�าสิ�นเปลือง เชน่  การเติมนํ�า
ในสระวา่ยนํ�า บอ่นํ�าหรอืนํ�าพุในพื�นที�สว่นตัว ฝรั�งเศสต้องหยุดเดนิเครื�องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียรที์�มอียู่
ทั�งหมด 56 เครื�องชั�วคราวเพราะปรมิาณนํ�าไมเ่พยีงพอสาํหรบัการหล่อเยน็ สว่นโรงไฟฟ�าพลังงานนํ�าใน
อิตาลีและสเปนก็ประสบป�ญหาจนต้องลดปรมิาณการผลิตไฟฟ�าลงมากถึง 40% เนื�องจากการขาดแคลน
นํ�า โรงไฟฟ�าพลังงานนํ�าในนอรเ์วยก็์ประสบป�ญหานํ�าในอ่างเก็บนํ�าลดลงอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งนอรเ์วยอ์าจ
จาํเป�นต้องระงับการสง่ออกไฟฟ�าไปยงัสหราชอาณาจกัร
        ทั�งนี� ฝรั�งเศสและสหราชอาณาจกัรต่างพึ�งพากันและกันดา้นการผลิตไฟฟ�า ดงันั�นถ้าทั�งสองประเทศ
ต้องประสบกับวกิฤติภัยแล้งพรอ้มกัน ก็อาจจะเดอืดรอ้นอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวที�กําลังจะมาถึง 
นักวเิคราะหจ์ากบรษัิทที�ปรกึษาวตัต์-โลจกิ คาดวา่รฐับาลอาจจาํเป�นต้องใชม้าตรการจาํกัดการใชไ้ฟฟ�าของ
ผูใ้ชไ้ฟฟ�ารายใหญ่ต่อไป 
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France's Total to build solar panels in
renewable-hungry Vietnam

      TotalEnergies บรษัิทนํ�ามนัของฝรั�งเศสอยูร่ะหวา่งดําเนินโครงการผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน
แสงอาทิตยใ์นเวยีดนาม โดยจะผลิตไฟฟ�าป�อนใหกั้บโรงงานอุตสาหกรรมจากการติดตั�งแผงโซลาร์
เซลล์ขนาด 280,000 ตารางเมตรบนหลังคาโรงงานและคลังสนิค้า ซึ�งมศัีกยภาพผลิตไฟฟ�าไดใ้น
ปรมิาณ 51 กิกะวตัต์-ชั�วโมง (GWh) ต่อป� ซึ�งเป�นการตอบสนองต่อแรงกดดนัจากหลายฝ�ายให้
เปลี�ยนไปใชพ้ลังงานสะอาดแทนเชื�อเพลิงฟอสซลิ
      บรษัิทต่างชาติที�ลงทนุในเวยีดนาม ตั�งแต่ผูผ้ลิตของเล่น Lego ไปจนถึงแบรนดกี์ฬาสญัชาติ
สวสิอยา่ง Mammut รวมถึงซพัพลายเออรข์อง Apple ต่างมขีอ้เรยีกรอ้งใหเ้วยีดนามจดัหา
พลังงานหมุนเวยีนเพื�อขายใหกั้บธุรกิจ/โรงงานที�ตั�งในเวยีดนาม เนื�องจากธุรกิจของชาติตะวนัตก
ต่างมเีป�าหมายในการลดการใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซลิและจาํเป�นต้องไดร้บัความรว่มมอืจากรฐับาล
เวยีดนาม
     อยา่งไรก็ตาม แผนการพฒันาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยข์องเวยีดนามนั�นกลับไม่
เอื�ออํานวยนัก เนื�องจากระบบสายสง่ไฟฟ�าในเวยีดนามที�มอียูเ่ดมินั�นมไีวใ้ชร้องรบัการสง่ไฟฟ�าจาก
พลังงานนํ�า ถ่านหนิ และก๊าซที�มอียูเ่ดมิ อีกทั�งรฐับาลเวยีดนามไมไ่ดม้นีโยบายเป�ดใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถซื�อพลังงานหมุนเวยีนโดยตรงจากผูผ้ลิตไฟฟ�าเอกชน
     Total ซึ�งเปลี�ยนชื�อเป�น TotalEnergies จะดาํเนนิการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตยเ์ป�น
ระยะเวลา 20 ป� ซึ�งจะสามารถปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์23,390 ตันต่อป� โดย Tran
Huynh ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายปฏิบติัการ KCN Vietnam ในฐานะผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
กล่าววา่ เรากําลังมองหาพนัธมติรที�เชื�อถือไดแ้ละมปีระสบการณ์เพื�อชว่ยจดัหาพลังงานสะอาดให้
กับผูป้ระกอบการในนคิมอุตสาหกรรมของ KCN โดย KCN ไดล้งนามใน MOU กับ
TotalEnergies เรยีบรอ้ยแล้ว นอกจากนี� KCN ยงัมุง่เน้นแผนงานพฒันาพลังงานสะอาดเพื�อ
สิ�งแวดล้อม รวมถึงมุง่เนน้สง่เสรมิอาคารที�ใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป�นมติรกับ
สิ�งแวดล้อมที�ไดร้บัการรบัรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) อีกดว้ย
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จนีนาํเขา้ถ่านหินจาก
รสัเซยีสงูสดุในรอบ 5 ป�

    จนีนําเขา้ถ่านหนิจากรสัเซยีพุง่ขึ�น 14% ในเดอืน ก.ค. เมื�อเทียบกับป�ก่อนหน้า ถือวา่เป�น
ระดับสงูสดุในรอบอยา่งน้อย 5 ป� เนื�องจากจนีไดซ้ื�อถ่านหนิในราคาลดพเิศษ ในขณะที�
ประเทศตะวนัตกต่างหลีกเลี�ยงการนาํเขา้เชื�อเพลิงจากรสัเซยี กระทรวงศุลกากรจนีเผยวา่
จนีนาํเขา้ถ่านหนิจากรสัเซยี 7.42 ล้านตันเมื�อเดอืนที�แล้ว ซึ�งเป�นตัวเลขรายเดอืนสงูสดุนับ
ตั�งแต่เปรยีบเทียบสถิติตั�งแต่ในป� 2560 ซึ�งเพิ�มขึ�นจาก 6.12 ล้านตันในเดอืน ม.ิย. และ
6.49 ล้านตันในเดือน ก.ค. 2564
     จากการที�ประเทศตะวนัตกหลีกเลี�ยงการนาํเขา้สนิค้าจากรสัเซยี ตามมาด้วยมาตรการ
ควํ�าบาตรถ่านหนิของรสัเซยีจากสหภาพยุโรปซึ�งมผีลบงัคับใชเ้มื�อวนัที� 11 ส.ค. โดยมเีป�า
หมายเพื�อลดรายไดจ้ากภาคพลังงานของรสัเซยี การควํ�าบาตรดงักล่าวทําใหร้สัเซยีต้อง
แสวงหาลกูค้าจากกลุ่มเป�าหมาย เชน่ จนีและอินเดยี โดยขายในราคาที�ลดลงอยา่งมาก 
โดยผูค้้าชาวจนีบางคนคาดวา่ถ่านหนิของรสัเซยีจะไหลเขา้สูจ่นีมากขึ�นในไตรมาสที�สี� ซึ�งเป�น
ชว่งเวลาที�โรงไฟฟ�าต่างๆ ของจนีต้องการสาํรองถ่านหนิในปรมิาณมากเพื�อเตรยีมพรอ้ม
สาํหรบัการทําความรอ้นในฤดหูนาว ทั�งนี� มกีารซื�อขายถ่านหนิรสัเซยีในราคา 150 ดอลลาร์
ต่อตัน ที�ค่าความรอ้น 5,500 กิโลแคลอร ี(kcal) ในชว่งปลายเดอืน ก.ค. ขณะที�ถ่านหนิ
คณุภาพเดียวกันที�ท่าเรอืนิวคาสเซลิของออสเตรเลียได้รบัการประเมนิวา่มกีารซื�อขายใน
ราคามากกวา่ 210 ดอลลารต่์อตัน  (FOB)
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ญี�ปุ�นมท่ีาทีสนับสนุน
การนํานิวเคลียรก์ลับมา
ใชใ้หมช่ดัเจนมากขึ�น
นับตั�งแต่เหตกุารณ์ฟูกชูมิะ

Nobuo Tanaka อดตีผูอํ้านวยการทบวงพลังงานระหวา่ง
ประเทศใหข้อ้มูลวา่ ท่าทีของประชาชนญี�ปุ�นกวา่รอ้ยละ 60
สนับสนุนการนํานิวเคลียรก์ลับมาใชใ้หม ่ซึ�งเป�นสดัสว่นที�
สงูที�สดุนับตั�งแต่เหตกุารณ์ในป� 2011 ที�โรงไฟฟ�าฟุกชูมิะ
ไดอิจปิระสบกับอุบติัเหตแุผน่ดนิไหวและเกิดระเบดิครา่
ชวีติผูค้นไปถึง 16,000 คน
Tanaka มองวา่ญี�ปุ�นมแีนวโน้มที�จะประสบกับป�ญหาการ
ขาดแคลนพลังงานอยา่งหนกัในชว่งปลายป�นี�หากไมม่เีชื�อ
เพลิงนิวเคลียรม์าชว่ยสรา้งความมั�นคงดา้นพลังงานของ
ประเทศ ในขณะที�ประเทศญี�ปุ�นเองก็มนีโยบายที�ชดัเจนใน
การก้าวเขา้สู ่Carbon Neutrality ภายในป� 2050 ดงันั�น
ญี�ปุ�นจะต้องพบกับความท้าทายอยา่งมากในการรกัษา
สมดลุของทิศทางพลังงานทั�งสองรูปแบบนี�
นายกรฐัมนตร ีFumio Kishida ไดป้ระกาศไวเ้มื�อเดอืน
พฤษภาคมที�ผา่นมาวา่ ญี�ปุ�นจะเริ�มกระบวนการของการ
เริ�มเดนิเครื�องโรงไฟฟ�านิวเคลียรที์�มอียูเ่ดมิ เพื�อรกัษา
เสถียรภาพดา้นพลังงานของประเทศ ถึงแมว้า่
สาธารณชนยงัมขีอ้หว่งกังวลอยูบ่า้งเกี�ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัย แต่อยา่งไรก็ตาม นิวเคลียรก็์ยงัเป�นเชื�อ
เพลิงที�มคีวามปลอดภัยกวา่เชื�อเพลิงอื�นอีกหลายชนดิ
และต้องเน้นยํ�าการใหค้วามสาํคัญกับการป�องกันความ
เสี�ยง รวมถึง การมุง่เน้นแนวทางการใชนิ้วเคลียรเ์พื�อ
สนัติเท่านั�น
ทั�งนี� ญี�ปุ�นพึ�งพาก๊าซธรรมชาติจากรสัเซยีคิดเป�นรอ้ยละ
9 ของความต้องการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศ โดย
หลังจากที�ญี�ปุ�นไดอ้อกมาประนามการรุกรานยูเครนของ
รสัเซยี และออกมาตรการควํ�าบาตรทางเศรษฐกิจต่อ
รสัเซยี ญี�ปุ�นไดร้บัการตอบโต้จากรสัเซยีดว้ยการควํ�า
บาตรนักกฎหมายชาวญี�ปุ�นกวา่ 300 คน รวมถึงเรว็ๆ นี�
รสัเซยีก็ไดล้ดปรมิาณการจา่ยก๊าซธรรมชาติใหยุ้โรปผา่น
ท่อ Nord Stream 1 เหลือเพยีง 1 ใน 5 ของศักยภาพการ
สง่ก๊าซ ดงันั�น Tanaka มองวา่ เชื�อเพลิงนวิเคลียรจ์ะเป�น
หนทางที�สาํคัญที�สดุในการสรา้งความมั�นคงด้านพลังงาน
รวมถึงการบรรลเุป�าหมายดา้นการลดการปล่อยคารบ์อน
ไปพรอ้มกันดว้ย 
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ราคาก๊าซธรรมชาติสหรฐัฯ พุง่สงูสดุในรอบ 14 ป�
ผลจากสภาพอากาศรอ้นจดั ทําความต้องการ
ใชพุ้ง่สงูขึ�น
     ราคาก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาพุง่สงูขึ�นสูร่ะดบัที�ไมเ่คยเหน็มาก่อนนบัตั�งแต่ป� 2008 ซึ�งอาจสง่
ผลต่อราคานํ�ามนัที�เริ�มปรบัตัวลดลงในป�จจุบนั โดยสญัญาซื�อ-ขายก๊าซธรรมชาติพุง่ขึ�น 7% อยูที่� 9.33
ดอลลารส์หรฐัต่อล้านหน่วยเทอรม์อลยูนติ (BTU) ซึ�งเป�นราคาป�ดสงูสดุนับตั�งแต่วนัที� 1 สงิหาคม
2008 แมว้า่สญัญาซื�อ-ขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติจะค่อยๆ ปรบัตัวลดลงเมื�อวนัพุธที� 17 สงิหาคมที�
ผา่นมา แต่ก็ยงัเพิ�มขึ�นถึง 70% จากปลายเดอืนมถินุายน
     ราคาก๊าซธรรมชาติที�ปรบัตัวแพงขึ�นสว่นหนึ�งไดร้บัแรงหนุนมาจากความต้องการบรโิภคก๊าซที�พุง่ขึ�น
อยา่งมาก เนื�องจากสภาพอากาศรอ้นจดัในหลายพื�นที�ทั�วประเทศ โดยชาวอเมรกัินต่างพากันเป�ดเครื�อง
ปรบัอากาศ ขณะเดยีวกันแนวโน้มราคาก๊าซยงัคงอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะเมื�ออุณหภมูเิริ�มเยน็ลงในชว่ง
ฤดใูบไมร้ว่งก่อนหนาวสดุในชว่งฤดหูนาว ซึ�งเป�นชว่งที�คนต้องพึ�งพาพลังงานก๊าซมาผลิตไฟฟ�าแจกจา่ย
ใหกั้บครวัเรอืนเพื�อใหค้วามอบอุ่น
     นักวเิคราะหก์ล่าววา่ สภาพอากาศที�รอ้นจดัในป�จจุบนัแสดงใหเ้หน็ถึงผลกระทบที�รนุแรงจากการ
เปลี�ยนแปลงทางสภาพภมูอิากาศที�จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และสภาพอากาศรอ้นจดัและภัย
แล้งกําลังกระทบกระเทือนเศรษฐกิจในสหรฐัฯ ยุโรป และจนี พรอ้ม ๆ กัน โดยทําใหเ้กิดป�ญหากับภาค
ธุรกิจในชว่งเวลาที�การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว และเพิ�มแรงกดดนัต่อภาวะเงินเฟ�อ
ขณะที�ผูเ้ชี�ยวชาญอีกสว่นหนึ�งต่างออกโรงเตือนวา่ แนวโน้มของสถานการณส์ภาพอากาศรอ้นจดัในเวลา
นี�ยงัมองไมเ่หน็ทิศทางคลี�คลายในทางบวก ซึ�งบรรดาบรษัิทต่างๆ ต้องเริ�มเตรยีมพรอ้มสาํหรบั
สถานการณ์ที�เลวรา้ยที�สดุ เพราะสภาพอากาศที�สดุขั�วมาในชว่งเวลาที�เศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัว 
ยกตัวอยา่งเชน่ อากาศที�รอ้นจดัทําใหนํ้�าในแมน่ํ�าลดลง สง่ผลต่อการลําเลียงสนิค้าทางเรอื ขณะเดยีวกัน
ก็สง่ผลต่อการผลิตไฟฟ�า ที�ทําใหไ้มม่ไีฟฟ�าเพยีงพอต่อความต้องการ เป�นต้น
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ประชาชนในอังกฤษจะล้มป�วยเป�นจาํนวนมากขึ�นและ
จะมีสุขภาพยํ�าแย่ลง เว้นเสียแต่รัฐบาลจะเร่งดําเนิน
การจาํกัดราคาพลังงานที�กําลังพุ่งสูงมากขึ�นเรื�อย ๆ

 
  สาํนักข่าว BBC รายงานว่า ระบบบรกิารสุขภาพ
แหง่ชาติ หรอื National Health Service

(NHS) ของสหราชอาณาจักรได้แถลงว่า ประชาชน
ในอังกฤษจะล้มป�วยเป�นจาํนวนมากขึ�นและจะมี
สุขภาพยํ�าแย่ลง จากการขาดแคลนอาหารและ
ขาดแคลนเชื�อเพลิงทําความรอ้นในครวัเรอืน เว้นเสีย
แต่รฐับาลจะเรง่ดําเนินการจาํกัดราคาพลังงานที�
กําลังพุ่งสูงมากขึ�นเรื�อย ๆ 

   หวัหน้าผู้บรหิารของ NHS ได้แสดงความคิดเหน็
ว่าราคาพลังงานที�เพิ�มขึ�นอย่างรวดเรว็ รวมทั�งแรง
กดดันด้านค่าครองชีพอื�น ๆ จะส่งผลใหป้ระชาขน
ต้องเผชิญกับทางเลือกที�เลวรา้ยต่อการดํารงชีวิต
เพราะความหนาวเย็นและความชื�นจะสรา้งผลรา้ยต่อ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ�งในกรณีของผู้สูงอายุอาจจะ
เพิ�มความเสี�ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

    อย่างไรก็ตาม โฆษกรฐับาลได้ออกแถลงการณ์
ว่ารฐับาลกําลังดําเนินการแก้ไขและรบัมือกับวิกฤต
ดังกล่าว โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน
ใหกั้บทุกครวัเรอืนตลอดช่วงฤดูใบไม้รว่งเป�นเงิน
จาํนวน 400 ปอนด์ โดยเงินจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย
เป�นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนครวัเรอืนที�มีรายได้น้อย
จะได้รบัเงินช่วยเหลือเป�นเงิน 1,200 ปอนด์ ซึ�งคาด
ว่าในป�นี�ครวัเรอืนในอังกฤษจะได้รบัการช่วยเหลือ
ทั�งหมดกว่า 4,200 ปอนด์ โดยอาจจะมีการประกาศ
มาตรการใหม่ๆ ออกมาอีกหลังจากที�ได้นายก
รฐัมนตรคีนใหม่ในเดือนหน้า 
     ทั�งนี� ลิซ ทรูส รฐัมนตรต่ีางประเทศแหง่อังกฤษ
ซึ�งเป�นตัวเต็งของการเลือกตั�งนายกรฐัมนตรใีหม่
ได้ใหคํ้ามั�นสัญญาว่าจะยกเลิกการขึ�นภาษี
National Insurance ของบุคคล เพื�อเป�นการ
ช่วยเหลือประชาชน และจะระงับแผนการขึ�นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล รวมถึงระงับการเก็บภาษีสีเขียวใน
ด้านพลังงานเป�นการชั�วคราวอีกด้วยAugust, 24,2022
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ผู้ค้านํ�ามนัรวมทั�งสถาบนัทางการเงินต่างๆ
ประกาศตัดความสมัพนัธกั์บผูป้ระกอบการ
โรงกลั�นสญัชาติอินเดียที�มรีสัเซยีหนนุหลัง

       ผู้ค้านํ�ามันรายใหญ่ของโลกรวมทั�งสถาบันทางการเงินต่างๆ ได้ขอยุติข้อตกลงทางการค้ากับ
ผู้ประกอบการโรงกลั�น Naraya ของอินเดีย ซึ�งมีบรษัิท Rosneft ของรสัเซยีเป�นผู้อยู่เบื�องหลัง
เนื�องจากมีความกังวลว่าข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวจะนําไปสู่การถูกควํ�าบาตรจากชาติตะวันตกใน
กรณีสงครามรสัเซยี-ยูเครน โดยการขอยุติข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวถือเป�นผลสืบเนื�องมาจาก
การประกาศมาตรการควํ�าบาตรของกลุ่มประเทศต่างๆ ที�มีต่อบรษัิท Rosneft ของรสัเซยีที�เรยีกว่า
"special military action"

       ทั�งนี� บรษัิท Naraya เป�นบรษัิทของภาครฐัอินเดียในรฐักุจราฐที�มีกําลังการกลั�น 400,000

บารเ์รลต่อวัน คิดเป�นกําลังการกลั�นรอ้ยละ 8 ของศักยภาพการกลั�นทั�งหมดของประเทศอินเดีย 

และเป�นบรษัิทเก่าแก่ที�มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ค้านํ�ามันมากมายในตลาดโลกมาเป�นระยะเวลานาน 

โดยบรษัิท Rosneft ของรสัเซยีถือหุน้บรษัิท Naraya เป�นสัดส่วนรอ้ยละ 49 ซึ�งบรษัิท Naraya 

เป�นเจ้าของโรงกลั�นนํ�ามันใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย โดยบรษัิท Naraya นําเข้านํ�ามันจากรสัเซยีเป�น
หลัก และนําเข้านํ�ามันราคาถูกจากอินเดียเพิ�มมากขึ�นในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนที�ผ่านมา จนบรษัิทฯ
มีผลกําไรเพิ�มขึ�นอย่างก้าวกระโดดจนแตะที� 446 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว 

       โดยแหล่งข่าวแจ้งว่า บรษัิท Vital และ Glencore รวมถึงผู้ผลิตนํ�ามันสัญชาติแคนาดา 
ลาตินอเมรกิาและยุโรป อาทิ Phillips, Occidential Petroleum Corp, Cepsa, Equinor,

Gunvor, Koch, Petrogal, Respsol, Shell, Suncor Energy, Ecopetrol และ
TolalEnergies ได้ปรบัลดปรมิาณการขายนํ�ามันดิบใหกั้บบรษัิท Naraya นอกจากนี� ธนาคารที�ปฏิเสธ
จะรว่มมือกับบรษัิท Naraya ได้แก่ Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, JPMorgan,

France's Engie รวมถึงสถาบันทางการเงิน เช่น Mitsubishi UFJ Financial Group และ
Sumitomo Mitsui Financial Group
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           กองทัพเมียนมามีแผนนาํเข้านํ�ามันเบนซินและนํ�ามันเชื�อเพลิงของรสัเซียเพื�อบรรเทาความกังวล

ด้านอุปทานและราคานํ�ามันที�สูงขึ�น โดยโฆษกรฐับาลทหารกล่าวว่าเมียนมาเป�นประเทศกําลังพัฒนาที�

จาํเป�นต้องเอาตัวรอดท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติพลังงานโลก โดยเมียนมายังคงรกัษาความสัมพันธ์

ฉันท์มิตรกับรสัเซีย ถึงแม้ว่าทั�งสองประเทศนี�ยังคงอยู่ภายใต้การควํ�าบาตรจากประเทศตะวันตกโดยถูก

ประกาศใช้มาตรการควํ�าบาตรที�เรยีกว่า "special military operation"

            ในขณะที� รสัเซียกําลังมองหาลูกค้าใหม่ด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ�งเป�น

จุดหมายปลายทางการส่งออกนํ�ามันที�ใหญ่ที�สุด โดยโฆษกกองทัพเมียนมากล่าวว่า “เราได้รบัอนุญาตให้

นําเข้านํ�ามันจากรสัเซียแล้ว” และเสรมิว่านํ�ามันดังกล่าวเป�นนํ�ามันที�มีคุณภาพและราคาถูก โดยการจัดส่ง

นํ�ามันเชื�อเพลิงจากรสัเซียไปเมียนมามีกําหนดเริ�มตั�งแต่เดือนกันยายนนี� อีกทั�งหัวหน้ารฐับาลทหารได้มี

การหารอืระหว่างการเดินทางไปรสัเซียเมื�อเดือนกรกฎาคมโดยอาจมีการรว่มมือในการลงทุนในธุรกิจ

การสาํรวจและขุดเจาะแหล่งป�โตรเลียมในเมียนมาต่อไป 

           นอกจากความวุ่นวายทางการเมืองและความไม่สงบแล้ว เมียนมายังได้รบัผลกระทบอย่างหนัก

จากราคานํ�ามันที�สูงและสถานการณ์ไฟฟ�าดับ ส่งผลให้ผู้นาํทหารเมียนมาได้จัดตั�งคณะกรรมการจัดซื�อ

นํ�ามันจากรสัเซีย นําโดยพันธมิตรที�ใกล้ชิดของ มิน อ่อง หล่าย เพื�อดูแลการซื�อ นาํเข้า และขนส่งนํ�ามัน

เชื�อเพลิงในราคาที�เหมาะสมตามความต้องการของเมียนมา ทั�งนี� ราคานํ�ามันในเมียนมาพุ่งสูงขึ�น

ประมาณรอ้ยละ 350 นับตั�งแต่มีการรฐัประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาอยู่ที� 1 เหรยีญ ต่อลิตร 

และสถานีบรกิารนํ�ามันได้ป�ดตัวลงในหลายพื�นที�ของประเทศเนื�องจากการขาดแคลนนํ�ามัน

"กองทัพเมียนมานาํเข้านํ�ามันรัสเซียในช่วงเดือนกันยายนนี�"
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         จากสถานการณว์กิฤติพลังงานโลกที�สง่ผลใหส้หราชอาณาจกัร
ต้องเจอกับค่าเงินเฟ�อที�พุง่สงูสดุในรอบ 40 ป� สง่ผลให ้Ofgem 
 หน่วยงานกํากับดแูลกฎระเบยีบดา้นพลังงานขอใหส้หราชอาณาจกัร
ออกประกาศวา่จะพจิารณาปรบัเพิ�มเพดานราคาพลังงานใหเ้พิ�มสงูขึ�น
รอ้ยละ 80 จากเพดานราคาปกติ ในขณะที�บรรดากลุ่มนกัเคลื�อนไหว
นักวชิาการ และนักการเมอืงไดอ้อกมากดดนัและเรยีกรอ้งใหร้ฐับาล
สหราชอาณาจกัรเรง่แก้ไขวกิฤตค่าครองชพีสงูดว้ย
         ทั�งนี� เพดานราคาพลังงานจะเป�นเครื�องมอืในการจาํกัดใหบ้รษัิท
ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นพลังงานสามารถเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการใช้
บรกิารไฟฟ�าและก๊าซจากผูบ้รโิภคในสหราชอาณาจกัร คือ อังกฤษ
สกอตแลนด ์และเวลส ์โดยป�จจุบนั Ofgem ไดทํ้าการประเมนิเพดาน
อัตราราคาพลังงานขึ�นใหมเ่พื�อใหส้อดรบักับราคาในตลาดพลังงาน
เนื�องจากคลังสาํรองก๊าซลดลงสูร่ะดบัตํ�าจากการยุติการนาํเขา้ก๊าซ
จากทางรสัเซยี ซึ�งเป�นหนึ�งในป�จจยัที�ทําใหร้าคาพลังงานพุง่สงูเป�น
ประวติัการณใ์นชว่งป�ที�ผา่นมาโดยเฉพาะในยุโรป โดย Ofgem ได้
ประกาศวา่จะทบทวนเพดานราคาพลังงานใหมท่กุ 3 เดอืน แทนที�จะ
เป�นทกุ 6 เดอืน ทั�งนี� เพื�อสะท้อนความผนัผวนของตลาดพลังงานใน
ป�จจุบนัอีกดว้ย

Britons to face
shock of record
leap in fuel bills
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นอรเ์วย์สนใจลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ของอินเดีย มองอินเดียเป�นตลาดสาํคัญ
    กองทุน Climate Investment Fund ภายใต้การบริหารของสถาบันการเงินเพื� อการพัฒนา

ของนอร์เวย์ (Norfund) และบริษัท KLP pension company ซึ�งเป�นบริษัทบาํเหน็จบาํนาญ

รายใหญ่ของประเทศเตรียมลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 420 เมกะวัตต์ที�กําลัง

ดําเนินการในรัฐราชสถาน (Rajasthan) ประเทศอินเดีย โดยมีมูลค่าในการลงทุนร่วมกันประมาณ

35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งเป�นสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 49 ในโครงการ Thar Surya 1 

นอกจากนี� กองทุน Climate Investment Fund มีแผนจะจัดสรรเงินทุน ประมาณ 1 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับโครงการต่างๆ ในอีก 5 ป�ข้างหน้าอีกด้วย เนื� องจากอินเดียกําลังจะกลายเป�น

ประเทศที�มีประชากรมากที�สุดในโลกในป�หน้า ซึ�งนับว่าเป�นตลาดที�มีความสาํคัญต่อนอร์เวย์

   นอกจากนี� ยังมีประเทศในยุโรปต่างๆ ยังได้ให้ความสนใจลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียนของ

อินเดียมากขึ�น อาทิ เมื� อต้นป�ที�ผ่านมาบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเยอรมนี RWE และบริษัท Tata

Power ของอินเดียได้ประกาศความร่วมมือที�มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพลังงานลมนอกชายฝ�� งใน

อินเดีย ผู้บริหารบริษัท RWE ให้ความเห็นว่า อินเดียมีแหล่งพลังงานลมที�มีศักยภาพเป�นอย่างมาก

หากมีกฎระเบียบที�ชัดเจนและมีกระบวนการประกวดราคาที�มีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมพลังงานลม

นอกชายฝ�� งของอินเดียจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนภายนอกได้เป�นอย่างดี

    กระทรวงพลังงานใหม่และพลังงานทดแทนของอินเดีย (Ministry of New and Renewable

Energy) กล่าวว่า ในช่วง 7 ป�ที�ผ่านมา กําลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศเพิ�มขึ�นจาก

เดิมประมาณ 2.6 กิกะวัตต์ เป�น 46 กิกะวัตต์ อย่างไรก็ตามอินเดียยังต้องการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื� อง และยังต้องการเงินทุนที�เพียงพอในการขับเคลื� อน

นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
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