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Liz Truss ว่าที�นายกรฐัมนตรคีนใหม่ของสหราชอาณาจักร
ไม่ยอมรบัแนวคิดการเก็บ Windfall Tax
      ผู้นําพรรคอนุรักษ์นิยม Liz Truss ซึ�งเป�นว่าที�นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรแสดง

ความไม่เห็นด้วยอย่างยิ�งต่อแนวคิดการเก็บภาษี Windfall Tax จากบริษัทนํ�ามัน ในขณะที�คู่แข่งของ

Truss ได้ให้คําสัญญาว่าจะทุ่มงบประมาณเพิ�มกกว่า 1 หมื� นล้านปอนด์เพื� อช่วยเหลือประชาชนอังกฤษ

เพื� อลดรายจ่ายค่าพลังงานในช่วงวิกฤติ ทั�งนี� ล่าสุดนาย Boris Johnson ได้มีการหารือพูดคุยกับบริษัท

ด้านพลังงานและมีแนวโน้มว่ากระทรวงการคลังจะแสวงหาแนวทางการปรับปรุงระบบภาษีของผู้ผลิต

ไฟฟ�า โดยจะเริ�มที�การประเมินผลกําไรที�เพิ�มสูงขึ�นของธุรกิจพลังงานและจะมีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการที�เหมาะสมต่อไป ในขณะที�นาง Truss ได้กล่าววิจารณ์ในเวทีปราศรัยทางการเมืองต่อต้านผล

การหารือของนาย Boris ว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ�งต่อการเก็บภาษี Windfall Tax โดยแนวคิดดังกล่าวนี�

เป�นของพรรค Labour ซึ�งจะส่งผลทางลบต่อการพัฒนาธุรกิจพลังงานในอนาคต รวมถึงเป�นการส่ง

สัญญาณที�ผิดให้กับนักลงทุนทั�วโลก รวมถึงเป�นการสร้างการรับรู้ที� ไม่ถูกต้องที�แก่สาธารณชน”

      นาง Truss มองว่าผลกําไรของบริษัทพลังงานดังกล่าวไม่ใช่เงินสกปรก โดยบริษัทยักษ์ใหญ่

ด้านพลังงานโดยเฉพาะบริษัทที�เป�นผู้ค้าน้อยรายก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานของตนเอง

ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุน แต่พรรค Conservatives จะไม่ตัดสินว่าผลกําไรของบริษัทพลังงานทั�งหมด

เป�นเงินสกปรกหรือเป�นผู้ร ้าย นอกจากนี� นาง Truss ยังปฏิเสธที�จะที�จะนําเงินภาษีที�ได้มาสนับสนุน

มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติพลังงานในช่วงฤดูหนาวที�จะมาถึง แต่กลับประกาศนโยบาย

ที�จะเพิ�มการจัดหาก๊าซจากแหล่ง North Sea ให้เร็วยิ�งขึ�น รวมถึงสนับสนุนพลังงานสะอาด นิวเคลียร์

เชื� อเพลิงไฮโดรเจน แต่ทว่าต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื� นที�การเกษตร
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สงิคโปรจ์ะมโีรงไฟฟ�าพลังงานไฮโดรเจนแหง่แรก
ภายในครึ�งป�แรกของป� 2026
    สิงคโปร์กําลังพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ�าพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของประเทศ

ภายใต้การพัฒนาของกลุ่มบริษัทในเครือ Keppel Sakra Cogen เพื� อดําเนินการพัฒนาระบบ

โรงไฟฟ�าขนาดใหญ่ที�จะใช้เทคโนโลยี Combined Cycle Gas Turbine หรือ CCGT มีกําลัง

การผลิตไฟฟ�าสูงสุด 600 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ�าอยู่ที� 750 ล้าน

ดอลลาร์สิงคโปร์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ�งแรกของป� 2026 

    โรงไฟฟ�าดังกล่าวถูกออกแบบให้ใช้เชื� อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในขั�นตอนแรก และใช้เชื� อเพลิง

ไฮโดรเจนในสัดส่วนร้อยละ 30 นอกจากนี� ยังสามารถผลิตไอนํ�าสาํหรับป�อนให้กับภาคอุตสาหกรรมและ

ลูกค้าภาคป�โตรเคมีที�ตั�งอยู่ในบริเวณเกาะจูร่งอีกด้วย และยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี�ยนไปใช้เชื� อ

เพลิงไฮโดรเจนทั�งหมด 100 % ได้เช่นกัน ทั�งนี� โรงไฟฟ�าแห่งนี� ใช้เทคโนโลยี CCGT ที�มีประสิทธิภาพ

มากที�สุดในป�จจุบันนี� โดยสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการผลิตมากถึง 220,000 ตัน

ต่อป� เมื� อเทียบกับระบบการทํางานแบบ เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์

ประมาณ 47,000 คันต่อป�

     ทั�งนี� ผู้บริหารระดับสูงของ Energy Market Authority (EMA) ได้กล่าวว่า ความต้องการใช้

ไฟฟ�าของประเทศจะเติบโตมากยิ�งขึ�น ดังนั�น EMA จึงมีความยินดีที�จะให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมกัน

เพื� อนาํเทคโนโลยีที�ดีที�สุดมาใช้ในการผลิตไฟฟ�า รวมถึงเทคโนโลยีเชื� อเพลิงไฮโดรเจน ซึ�งเป�นส่วนสาํคัญ

ที�จะช่วยสนับสนุนให้สิงคโปร์บรรลุเป�าหมายการเปลี�ยนผ่านด้านพลังงานตามนโยบาย “Green Plan”

ของรัฐบาลสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ�าอีกด้วย
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        นายเปโดร ซานเชส นายกรัฐมนตรีสเปน เป�ดเผยว่า รัฐบาลมีแผนที�จะลดภาษีมูลค่าเพิ�ม

หรือ VAT ของก๊าซธรรมชาติ จาก 21% เหลือ 5% ตั�งแต่เดือนตุลาคมเป�นต้นไป เพื� อลด

ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ�าและค่าสาธารณูปโภคในครัวเรือนที�เกิดจากราคาก๊าซที�พุ่งสูงขึ�น

และลดผลกระทบจากสภาวะเงินเฟ�อที�พุ่งสูงขึ�นกว่าร้อยละ 10 จากป�ก่อน ซานเชสกล่าวว่า

รัฐบาลพยายามหาทางแบ่งเบาค่าใช้จ่าย และช่วยลดผลกระทบของสงครามในยูเครน

โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที�กําลังจะมาถึง 

        ในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมารัฐบาลสเปนได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน

และธุรกิจหลายอย่างไปแล้ว อาทิ การให้เงินอุดหนุนค่าเชื� อเพลิงและค่าเดินทาง ซึ�งถึงแม้ว่า

ชาวกรุงมาดริดจะยินดีที�ร ัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิ�มก๊าซธรรมชาติ พวกเขาก็ยังแสดงความเป�น

ห่วงว่าภาระที�เกิดขึ�นกับงบประมาณภาครัฐอาจก่อให้เกิดความเสี�ยงต่อสถานะทางการเงินใน

ภาพรวมของ และยังต้องการให้รัฐบาลแก้ไขป�ญหาระยะยาว อย่างคอนชา โนกาเลซ ผู้ร ับ

บาํนาญ วัย 71 ป� กล่าวว่า หากสเปนไม่ต้องการพลังงานนิวเคลียร์ สเปนจะต้องเชื� อมั�นใน

พลังงานหมุนเวียน ช่วงป�นี�พบว่าความต้องการใช้ก๊าซในสเปนเพิ�มขึ�นเมื� อเทียบป�ที�แล้ว 

ซึ�งเป�นผลจากคลื� นความร้อน ที�ทําให้ประชาชนต้องเป�ดเครื�องปรับอากาศมากขึ�น ขณะที�

การผลิตกระแสไฟฟ�าพลังนํ�า ซึ�งเป�นแหล่งพลังงานหลักของสเปนกลับลดลง เพราะขาดแคลน

นํ�าจากภัยแล้ง

September, 7,2022
International Affairs Division
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Spain to cut VAT on gas to help
with soaring prices

            รฐับาลพยายามหาทางแบง่เบาค่าใชจ้า่ย 
และชว่ยลดผลกระทบของสงครามในยูเครน

โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้ว่งและ
ฤดหูนาวที�กําลังจะมาถึง 



SAUDI ARABIA MAY
CUT OCTOBER
CRUDE PRICES 
FOR ASIA
· สาํนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่า บริษัทซาอุดี

อารามโค ผู้ส่งออกนํ�ามันรายใหญ่ของ

ซาอุดีอาระเบีย อาจพิจารณาลดราคานํ�ามันดิบ

ที�ขายให้กับประเทศในทวีปเอเชียในช่วงเดือน

ตุลาคมที�จะถึงนี� หลังจากที�ราคาพรีเมียมใน

ตลาดสปอตปรับตัวลดลงอย่างมากเพราะ

ความต้องการใช้ลดลง ทั�งนี� การเก็งกําไรใน

ตลาดนํ�ามันที�มีเพิ�มมากขึ�นก็ส่งผลให้เกิดแรง

กดดันให้กับราคานํ�ามันในภูมิภาคด้วย

อ้างอิงจากผลการสาํรวจข้อมูลจากโรงกลั�น

นํ�ามันจาํนวน 5 แห่งของบริษัทซาอุดีอารามโค

บ่งชี�ว่าอาจมีการปรับลดราคาขายนํ�ามันดิบ 

โดยราคาขายของนํ�ามันดิบ Arab Light

crude จะลดลงประมาณ 4.50 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรลในเดือนตุลาคมที�จะถึงนี� ทั�งนี� การปรับ

ลดราคานํ�ามันดิบในครั�งนี�จะเป�นการปรับลด

ราคาครั�งแรกในรอบ 4 เดือนของซาอุดีอาระเบีย

ภายหลังจากที�ได้ปรับเพิ�มราคาขายของนํ�ามันดิบ

Arab Extra Light crude ไปเมื� อเดือน

กรกฎาคมสู่ระดับสูงมากที�สุดเป�นประวัติการณ์ที�

10.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

September, 7,2022
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อินโดนีเซยีประสบกับป�ญหาผูป้ระท้วงทั�วประเทศ
กรณีการขึ�นราคานํ�ามนัเชื�อเพลิง

     จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้ประชาชน

ชาวอินโดนีเซียตามหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ หลาย

พันคนได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลับไป

อุดหนุนราคานํ�ามันเหมือนก่อนหน้านี� เพื� อบรรเทา

ความเดือดร้อนจากสภาวะเงินเฟ�อที�สูงขึ�น 

โดยประธานาธิบดีโจโก วิโดโด้ ได้ออกมากล่าวว่า

เขามีทางเลือกไม่มากนักสาํหรับการแก้ไขป�ญหา

ในช่วงวิกฤติพลังงานเช่นนี� โดยได้ประกาศว่าจะ

ต้องขึ�นราคานํ�ามันร้อยละ 30 จากราคานํ�ามัน

ของป�ก่อนหน้า ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน

ประมาณ 270 ล้านคน 

    ทั�งนี� การประท้วงเกิดขึ�นในหลายพื� นที�รอบ ๆ

กรุงจาการ์ตา สุราบายา มากัสการ์ เคนดารี

ยอร์คจาการ์ตา เป�นต้น นาํโดยบรรดานักศึกษา

พนักงาน ผู้ใช้แรงงาน และคาดว่าจะมีจาํนวน

ผู้ประท้วงเพิ�มมากขึ�นเรื�อย ๆ ในช่วงสัปดาห์นี�

โดยเฉพาะในพื� นที�ชุมชนเมืองเนื� องจากเป�นกลุ่ม

หลักที�ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายการขึ�น

ราคานํ�ามันของรัฐบาลในครั�งนี�

เมื� อวันที� 3 กันยายน 2565 รัฐบาล

อินโดนีเซียได้ประกาศลดการอุดหนุน

ราคานํ�ามันลงร้อยละ 30 เนื� องจาก

การอุดหนุนราคานํ�ามันที�ผ่านมาได้ส่ง

ผลกระทบต่อภาระงบประมาณของภาค

รัฐที�สูงเกินไป ซึ�งทําให้ราคานํ�ามัน

เบนซินเพิ�มขึ�นจาก 19 บาทต่อลิตร 

เป�น 24.60 บาทต่อลิตร และราคา

นํ�ามันดีเซลเพิ�มขึ�นจาก 12.60 บาท

ต่อลิตร เป�น 16.65 บาทต่อลิตร 
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 ‘มนิ อ่อง หล่าย’ เยอืนรสัเซยี
กระชบัความสมัพนัธ ์‘ปูติน’ 
ยกระดับความรว่มมอืทวภิาคี

          นายพลมิน อ่อง หล่าย ผู้นาํรัฐบาลทหารเมียนมาได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน

พร้อมส่งสัญญาณยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ท่ามกลางความโดดเดี�ยวจากนานาชาติ

นายพลมิน อ่อง หล่าย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออก (EEF) ซึ�งนับเป�น

การเดินทางเยือนรัสเซียครั�งที� 3 ตั�งแต่ยึดอํานาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื� อเดือนกุมภาพันธ์ป�ที�แล้ว 

แต่เป�นการพบกับผู้นาํรัสเซียครั�งแรก หลังจากที�การเดินทางเยือนรัสเซียสองครั�งก่อนหน้าไม่ได้มี

โอกาสเข้าพบประธานาธิบดีปูติน

          ผู้นําทั�งสองพบกันนอกรอบการประชุม EEF ซึ�งจัดที�เมืองวลาดิวอสตอคทางตะวันออกของ

รัสเซีย โดยปูตินถือเป�นผู้นาํต่างชาติคนที� 2 ที�พบกับมิน อ่อง หล่าย หลังจากกองทัพยึดอํานาจใน

เมียนมา สาํนักข่าว RIA Novosti สื� อรัฐบาลรัสเซียรายงานว่า ระหว่างการหารือมิน อ่อง หล่าย และ

ปูติน ต่างเห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีดาํเนินไปในเชิงบวก และมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ผู้นําทั�งสองประเทศยังหารือกันในเรื�องที�เมียนมาเจรจานาํเข้านํ�ามันจากรัสเซีย โดยมิน อ่อง หล่าย ได้

ตกลงที�จะจ่ายค่านํ�ามันที�สั �งซื� อจากรัสเซียเป�นสกุลเงินรูเบิล “การส่งมอบนํ�ามันจากรัสเซียไปเมียนมากําลัง

ดาํเนินไปได้อย่างดี เราจะได้รับการจัดส่งนํ�ามันจากรัสเซียในอีกไม่กี�วันข้างหน้านี�” มิน อ่อง หล่าย ระบุว่า

“เมียนมายินดีชาํระค่านํ�ามันให้กับรัสเซียเป�นสกุลเงินรูเบิลตามที�รัสเซียต้องการ ไม่ว่าจะเป�นสกุลเงินใด

ที�รัสเซียยอมรับ เราจะจ่ายเป�นสกุลเงินนั�น นี�ทําให้เราดําเนินการอะไรง่ายขึ�นมาก เพราะไม่ต้องเจอกับ

ข้อจาํกัดในการรับและโอนเป�นสกุลเงินอื� น”

          ด้าน Global New Light of Myanmar ซึ�งเป�นกระบอกเสียงของรัฐบาลทหารเมียนมา 

ได้ออกมารายงานว่า ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีปูติน นายพลมิน อ่อง หล่าย ซึ�งดํารงตําแหน่งประธาน

สภาบริหารแห่งรัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา ได้พบกับแอนตัน โคบาคอฟ ที�ปรึกษาของ

ปูติน , อเล็กซานเดอร์ โฟมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย และนายทหารอาวุโสของ

กองทัพรัสเซียอีกด้วย

          ทั�งนี� ระหว่างการหารือกับคณะผู้แทนของรัสเซีย ผู้นาํรัฐบาลทหารเมียนมาได้พูดคุยกันถึงเรื�อง

สร้างความสัมพันธ์อันดีฉันท์มิตรระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและเมียนมา รวมถึงกองทัพของสองประเทศ

เนื� องในโอกาสครบรอบ 75 ป�สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมียนมา-รัสเซีย ในป� 2565 โดยการ

หารือยังครอบคลุมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในวงกว้าง การเป�ดเที�ยวบินตรงระหว่างรัสเซียและ

เมียนมาเพื� อส่งเสริมการท่องเที�ยว ตลอดจนเรื�องการซื�อขายนํ�ามันและก๊าซธรรมชาติ
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Mexico eyes possible energy dispute fix,
welcomes new U.S. ‘tone’

   สาํนักข่าวรอยเตอร์ได้ระบุว่า รัฐบาลเม็กซิโกมีความหวังว่าจะสามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ ในประเด็นที�

เกี�ยวข้องกับนโยบายทางด้านพลังงาน โดยประธานาธิบดี อันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ ได้แสดงความยินดี

ที�จะต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงของสหรัฐฯ เพื� อหาแนวทางการประนีประนอมร่วมกันต่อไป ประธานาธิบดีโลเปซ

โอบราดอร์ และรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ นายแอนโทนี บลิงเคน ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที�ระดับสูง

ด้านเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ - เม็กซิโก หรือการประชุม High-Level Economic Dialogue (HLED) 

โดยทั�งสองฝ�ายต่างกล่าวยกย่องว่าการประชุมดังกล่าวจะเป�นหนทางสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ�นยิ�งขึ�น ทั�งนี� เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้เผชิญความขัดแย้งทางด้านพลังงาน

ในช่วงเดือนกรกฎาคมที�ผ่านมา โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้อ้างว่าการควบคุมตลาดพลังงานอย่างเข้มงวดของรัฐบาล

เม็กซิโกไม่มีความยุติธรรมสาํหรับบริษัทสหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มว่าจะละเมิดข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคด้วย 

จึงเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื� อยุติข้อพิพาทดังกล่าว
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   นอกจากนี� ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนั�นได้ส่งผลกระทบต่อแคนาดาด้วย เนื� องจาก

ทั�งสามประเทศมีความผูกพันธ์กันภายใต้ข้อตกลง the United States-Mexico-Canada (USMCA)

หรือข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา โดยเป�น

ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ ดังนั�น หากความขัดแย้งทางด้านพลังงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุง

แก้ไข รัฐบาลสหรัฐฯ และแคนาดาอาจจะดาํเนินการบังคับใช้อัตราภาษีทางการค้าที�สูงขึ�นกับเม็กซิโก       

   ประธานาธิบดีโลเปซ โอบราดอร์ เป�นผู้กําหนดนโยบายพลังงานของประเทศ โดยประธานาธิบดีโลเปซ 

มีมุมมองเกี�ยวกับประเด็นการกําหนดนโยบายพลังงานของประเทศว่าเป�นเรื�องที�เกี�ยวข้องกับอธิปไตยของ

ชาติ ซึ�งก่อนหน้านี� ปธน. โลเปซ ได้ตอบโต้รัฐบาลสหรัฐฯ อย่างท้าทาย อย่างไรก็ตาม เมื� อวันจันทร์ที�ผ่านมา

ปธน. โลเปซ ได้กล่าวว่าเขาจะไม่พูดถึงข้อพิพาทด้านพลังงานอีก เนื� องจากประธานาธิบดีไบเดน ได้ตอบสนอง

ต่อข้อกังวลของเขาในเชิงบวก โดยปธน. โลเปซ ได้ทวิตข้อความว่า “เขามีนํ�าเสียงที�ต่างออกไป มีทัศนคติที�ให้

ความเคารพ และตอกยํ�าถึงการเคารพอธิปไตยของชาติของเรา”

   นอกจากนี� เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เป�ดเผยว่า นายแอนโทนี บลิงเคน และ

ประธานาธิบดีโลเปซ ได้พูดคุยเจรจาเกี�ยวกับแนวทางการจัดการกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

โดยอาจจะมีการลงทุนร่วมกันในภาคพลังงานสะอาด ยกตัวอย่างเช่น ยานยนต์ไฟฟ�า พลังงานแสงอาทิตย์

และผลผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ทั�งนี� ทั�งสองฝ�ายยังได้กล่าวเสริมด้วยว่า พวกเขาจะทํางานร่วมกันในโครงการ

นําร่อง เพื� อที�จะสามารถกําหนดทิศทางของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใกล้ชายฝ�� งต่อไป

   โดยนางจีนา ไรมอนโด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกได้ระบุ

ขอบเขตความร่วมมือด้านซัพพลายเชนร่วมกัน โดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ได้มองเห็นศักยภาพอันยิ�งใหญ่

ของเม็กซิโกที�ไม่เพียงแต่ศักยภาพในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เท่านั�น แต่ยังรวมถึงศักยภาพในระบบการ

ทดสอบวัสดุและการบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ทั�งนี� นางจีนา ไรมอนโด ได้กล่าวว่า “สิ�งที�ดีที�สุดยังมาไม่ถึง” พร้อม

ทั�งกล่าวเสริมว่า เธอมีความรู ้สึก “ตื� นเต้น” กับความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างทั�งสองประเทศ รวมไป

ถึงความคืบหน้าอขงความร่วมมือเพื� อการสร้างความมั�นคงทางด้านพลังงานด้วย

   อย่างไรก็ตาม นางไรมอนโดได้กล่าวเสริมว่า เนื� องจากรัฐบาลสหรัฐฯ และเม็กซิโกยังไม่ได้หารือเกี�ยวกับ

ประเด็นความขัดแย้งทางด้านพลังงาน “อย่างครอบคลุม” จึงอาจส่งผลให้ภาคธุรกิจ

ต่าง ๆ ยังคงต้องแสวงหา “การคาดการณ์ ความเป�นธรรม และความโปร่งใส” เกี�ยวกับนโยบายของรัฐบาล

เม็กซิโกต่อไป



EBRD to help fund transition from gas 
to wind power in Egypt

      ธนาคารเพื� อการบูรณะและพัฒนาแห่งยุโรป (The European Bank for Reconstruction and

Development: EBRD) จะช่วยสนับสนุนทางการเงินสาํหรับการรื�อถอนโรงไฟฟ�าก๊าซที�ไม่มีประสิทธิภาพในอียิปต์

ตั�งแต่ป� 2023 ในขณะที�จะใช้งบประมาณสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯสาํหรับพลังงานหมุนเวียน

    นาง Heike Harmgart กรรมการผู้จัดการของ EBRD ได้กล่าวว่า EBRD จะระดมทุนมากถึง 300 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ สาํหรับโครงการต่าง ๆ และการรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ�าในอียิปต์ การเพิ�มระบบจัดเก็บ

แบตเตอรี� การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ�นสาํหรับพลังงานหมุนเวียน และการฝ�กอบรมพนักงานใหม่ พร้อมทั�ง

ได้กล่าวเสริมว่า เงินทุนจาํนวน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สาํหรับพลังงานหมุนเวียนคิดเป�นหนึ�งในสิบของเงินทุนที�

จาํเป�นสาํหรับโครงการพลังงานลมปริมาณ 10 กิกะวัตต์ที�รัฐบาลได้วางแผนไว้ภายในป� 2028

     ทั�งนี� อียิปต์เป�นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที�พยายามลดการบริโภคภายในประเทศเพื� อให้สามารถส่งออกพลังงานไป

ยังยุโรปได้มากขึ�นในช่วงที�ราคาและความต้องการพลังงานสูงซึ�งเป�นผลมาจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 

โดยรัฐบาลหวังว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติจะช่วยคลายความกดดันของค่าเงินอียิปต์ หลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ส่งผลให้เงินดอลลาร์ไหลเข้ามาในภาคการลงทุนและการท่องเที�ยว

     โดยบทบาทของก๊าซจะเป�นประเด็นข้อพิพาทสาํหรับการประชุม COP27 ที� อียิปต์จะเป�นประธานครั�งต่อไปใน

เดือนพฤศจิกายน โดยนักเคลื� อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า ทุกประเทศควรเปลี�ยนผ่านจากการใช้ก๊าซอย่าง

รวดเร็ว ในขณะที�อียิปต์ในฐานะประธาน COP27 ได้ส่งสัญญาณไปยังบางรัฐในแอฟริกาที�ต้องการใช้ก๊าซเป�น

เชื� อเพลิงในช่วงเปลี�ยนผ่านเพื� อพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองต่อไป 

     นอกจากนี� นาง Harmgart ได้กล่าวว่า พลังงานหมุนเวียนใหม่ประมาณ 3 กิกะวัตต์ จาก 10 กิกะวัตต์ 

ที�วางแผนไว้จะพร้อมใช้งานสาํหรับระยะนาํร่องในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในท่าเรือทะเลแดงของอียิปต์ที� 

Ain Sokhna และบางส่วนจะถูกนาํไปใช้แทนที�กําลังการผลิตที�สูญเสียไปจากการรื�อถอนโรงไฟฟ�าพลังความร้อน
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China reaps
energy windfall
as West shuns
Russian supplies

    จีนและรัสเซียยกระดับความร่วมมือด้านพลังงาน

มากขึ�นโดยซื�อพลังงานจากรัสเซียมากขึ�นเรื�อยๆ 

โดยเห็นได้จากกําหนดการประชุม “Shanghai

Cooperation Organization” ณ อุซเบกิสถาน

ระหว่างวันที� 15-16 กันยายน 2565 ณ ประเทศ

อุซเบกิสถาน ที� สี จิ�นผิง และวลาดิมีร์ ปูตินได้พบปะ

กันเพื� อหารือในประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ 

ความมั�นคง และพลังงาน ซึ�งเป�นประโยชน์สาํหรับสอง

ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงเวลาที�รัสเซียกําลัง

ถูกควํ�าบาตรจากชาติตะวันตก 

·      เห็นได้ว่ารัสเซียไม่สามารถพึ�งพาตลาดส่งออกพลังงานไปยังยุโรปเป�นหลักได้อีกต่อไปในอนาคตอัน

ใกล้ และได้เปลี�ยนเส้นทางการส่งออกพลังงานและสินค้าอุปโภค บริโภคไปทางตะวันออกมากขึ�น ขณะที�

จีนเองก็ต้องการพลังงานต้นทุนตํ�าเพื� อเสริมกําลังทางเศรษฐกิจที�ถดถอยและรับมือกับภาวะเงินเฟ�อภายใน

ประเทศ โดยในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมจีนนาํเข้าพลังงานจากรัสเซียเพิ�มขึ�น ดังนี� นํ�ามันดิบเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 17 LNG เพิ�มขึ�นร้อยละ 50 ถ่านหินเพิ�มขึ�นร้อยละ 6 และไฟฟ�าเพิ�มขึ�นร้อยละ 39 ผ่านสายส่งไฟฟ�า

ข้ามพรมแดนที�เชื� อมต่อระหว่างจีนและภาคตะวันออกของรัสเซีย โดยมีการซื�อนํ�ามัน ก๊าซ ถ่านหิน และไฟฟ�า

จากรัสเซียคิดเป�นมูลค่ากว่า 43.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

      ข้อมูลจากศุลกากรจีนรายงานว่า รัสเซียได้เป�นซัพพลายเออร์นํ�ามันดิบรายใหญ่ที�สุดของจีนตั�งแต่

เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 โดยจีนนาํเข้านํ�ามันดิบร้อยละ 19 จากปริมาณการนาํเข้าทั�งหมด ซึ�งส่งผลให้จีน

ประหยัดงบประมาณในการซื�อนํ�ามันไปได้ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั�งนี� จีนซื�อนํ�ามันดิบจากรัสเซียเฉลี�ย

ราคา 708 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที�ซื� อจากประเทศอื� น ๆ ในราคา 816 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

      การนาํเข้าถ่านหินจากรัสเซียพุ่งสูงขึ�นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ป� ถ่านหินของรัสเซียมีค่าความร้อนที�

5,500 กิโลแคลอรี (kcal) มีการซื�อขายประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันบนพื� นฐานต้นทุนและค่าขนส่ง

ในปลายเดือนกรกฎาคม ขณะที�ถ่านหินคุณภาพเดียวกันของออสเตรเลียได้รับการประเมินราคาสูงกว่าที�

210 ดอลลาร์ต่อตัน 
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       Gazprom ของรสัเซียกล่าวว่า ได้ลงนามในข้อตกลงเพื�อเริ�มเปลี�ยน
สกุลเงินเพื�อชาํระค่าก๊าซกับจีนให้เป�นสกุลเงินหยวนและรูเบิลแทนที�จะ
เป�นดอลลารส์หรฐั โดยการเปลี�ยนแปลงนี�เป�นส่วนหนึ�งของแรง
ผลักดันของรสัเซียเพื�อลดการพึ�งพาดอลลารส์หรฐั ยูโร และสกุลเงิน
อื�นๆ ในระบบธนาคาร ซึ�งมอสโกเรง่ดาํเนินการเนื�องจากถูกควํ�าบาตร
จากตะวันตก ทั�งนี� รสัเซียได้กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที�ใกล้
ชิดยิ�งขึ�นกับจีนและประเทศอื�น ๆ นอกเหนือจากทางตะวันตก โดย
เฉพาะอย่างยิ�งการแสวงหาตลาดใหม่สาํหรบัการส่งออกไฮโดรคารบ์อน
   
       อเล็กซี� มิลเลอร ์CEO ของ Gazprom กล่าวว่า การอนุญาตให้
ชาํระเงินในสกุลรูเบิลรสัเซียและหยวนจีน "เป�นประโยชน์รว่มกัน"
สาํหรบัทั�ง Gazprom และ China National Petroleum Corporation
ของป�กกิ�ง ซึ�งจะทําให้การคํานวณง่ายขึ�น เป�นตัวอย่างที�ดีสาํหรบั
บรษัิทอื�นๆ และเป�นแรงผลักดันสาํหรบัการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกัน 
เมื�อต้นป�ที�ผ่านมานี� ประธานาธิบดีวลาดิมีร ์ปูติน บังคับให้ลูกค้าชาว
ยุโรปเป�ดบัญชีธนาคารในสกุลเงินรูเบิลกับ Gazprombank และชาํระเงิน
เป�นสกุลเงินรสัเซีย หากพวกเขาต้องการรบัซื�อก๊าซของรสัเซียต่อไป

      โดยนํ�ามันรสัเซียบางส่วนก็ถูกระงับการส่งออกไปยังบางประเทศ
ที�ปฏิเสธเงื�อนไขของข้อตกลง ทั�งนี� รสัเซียได้ลงนามขยายข้อตกลง
สาํคัญมูลค่า 37.5 พันล้านดอลลารเ์พื�อส่งก๊าซให้จีนตั�งแต่ก่อนการบุก
ยูเครนและเริ�มส่งก๊าซไปยังประเทศจีนผ่านท่อส่งก๊าซไซบีเรยีเป�นระยะ
ทาง 3,000 กม. (1,865 ไมล์) ตั�งแต่ช่วงปลายป� พ.ศ. 2562 

จนีเริ�มจา่ยค่าก๊าซรสัเซยีเป�นรเูบลิ/ หยวน
เพื�อลดการพึ�งพาสกลุเงินสหรฐั
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     การประชุมรัฐสภายุโรปเมื� อวันพุธที� 14 กันยายน 2565 ตกลงที�จะกําหนดเป�าหมายการใช้

พลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานที�เข้มข้นขึ�นสาํหรับการใช้พลังงานในสหภาพยุโรป

ท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานในป�จจุบัน โดยรัฐสภายุโรปได้กําหนดให้เพิ�มสัดส่วนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนเป�นร้อยละ 45 ภายในป�พ.ศ. 2573 จากเดิมที�กําหนดไว้ที�ร ้อยละ 40 ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป นอกจากนี� ที�ประชุมยังเห็นพ้องกันว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

จะต้องลดการใช้พลังงานโดยรวมลงอย่างน้อยร้อยละ 40 ภายในป� พ.ศ. 2573 (เทียบกับป�ฐาน      

พ.ศ. 2550)

     มาตรการใหม่มุ่งเน้นการเพิ�มการใช้งานพลังงานหมุนเวียนในหลากหลายภาคส่วน โดยเพิ�ม

การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่ง อาคาร การทําความร้อนและความเย็น ตัวอย่างเช่น สาํหรับ

ภาคการขนส่ง ควรเพิ�มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื� อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 16 

ในขณะที�รัฐสภายุโรปกล่าวว่า ประเทศในสหภาพยุโรปควรดาํเนินการให้บรรลุเป�าหมายการเพิ�ม      

     สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารให้ได้ถึงร้อยละ 49 ภายในป� พ.ศ. 2573

ในป� ค.ศ. 2020 พลังงานหมุนเวียนคิดเป�นเพียงร้อยละ 22 ของพลังงานที�ใช้ในสหภาพยุโรป 

ตามข้อมูลของ Eurostat บ่งชี�ว่า สวีเดนใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานมากกว่าครึ�งนึง

ของทั�งหมด (คิดเป�นร้อยละ 60) ตามมาด้วยฟ�นแลนด์ (ร้อยละ 44) และลัตเวีย (ร้อยละ 42)

ในทางตรงกันข้าม มอลตา (ร้อยละ 11) ลักเซมเบิร์ก (ร้อยละ 12) และเบลเยียม (ร้อยละ 13) 

MEPs agree higher renewables targets,
energy-savings
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ซอีีโอ Aramco กล่าววา่ แผนรองรบัสถานการณ์ฉกุเฉิน
ด้านพลังงานของยุโรปเป�นเพยีงการแก้ไขป�ญหาในระยะสั�น

·     ผู้บริหารระดับสูงบริษัทป�โตรเลียมแห่งชาติของซาอุดิอาระเบีย หรือ Aramco ได้ให้สัมภาษณ์ว่า

การที�ยุโรปมีแผนที�จะจาํกัดราคาพลังงานให้กับผู้บริโภค และแผนในการเพิ�มการเก็บภาษีบริษัทพลังงาน

ไม่ใช่แนวทางแก้ไขป�ญหาวิกฤติพลังงานในระยะยาว และไม่เกิดประโยชน์ต่อสภาวะการณ์วิกฤติด้าน

พลังงานที�เกิดขึ�นในป�จจุบัน เนื� องจากสาเหตุที�แท้จริงคือ การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮโดรคาร์บอนที�ยัง

ไม่เพียงพอต่อความต้องการในป�จจุบัน 

     ทั�งนี� Amin Nassar  ผู้บริหารระดับสูงของ Aramco ได้กล่าวว่า การจาํกัดราคาพลังงานสาํหรับ

ครัวเรือนจะช่วยผู้บริโภคได้ในระยะสั�นเท่านั�น รวมถึงการอุดหนุนราคาพลังงานและการงดเว้นการเก็บ

ภาษีเพื� อช่วยประชาชน จะยิ�งซํ�าเติมให้บริษัทผู้ประกอบการด้านพลังงานต้องป�ดตัวลง และจะทําให้ราคา

พลังงานยิ�งพุ่งสูงขึ�นอีกในช่วงฤดูหนาวที�จะถึงนี� โดย Aramco ก็ได้ลดปริมาณการลงทุนในธุรกิจ

ป�โตรเลียม ในขณะที�พลังงานทางเลือกอื� นๆ ก็ยังไม่สามารถพัฒนาเพื� อทดแทนป�โตรเลียมได้            

     Aramco ยังให้ความเห็นอีกว่า สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้วิกฤติพลังงานมีความรุนแรง

มากขึ�น แต่นั�นก็ยังไม่ใช่ต้นเหตุที�แท้จริงของวิกฤติ ถึงแม้ว่า Aramco จะมีแผนเพิ�มการลงทุนในธุรกิจ

นํ�ามันในซาอุดิอาระเบียให้ได้ถึง 13 ล้านบาร์เรลต่อวันในป� 2027 แต่ก็ยังนับว่าการลงทุนนี� “น้อยเกินไป

ช้าเกินไป และส่งผลในระยะสั�นเกินไป” 

     โดยพบว่า ธุรกิจนํ�ามันต้องพบกับป�จจัยเสี�ยงมากเกินกว่าที�จะตัดสินใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่

ในระยะยาว ทั�งนี� หากเศรษฐกิจโลกเกิดฟ�� นตัวในอนาคตและความต้องการใช้นํ�ามันกลับมาเติบโตขึ�น

อย่างมาก เราจะพบกับความจริงที�ว่า เรามีกําลังการผลิตนํ�ามันน้อยเกินไปและไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการในอนาคต 

      ทั�งนี� Aramco มองว่า การแก้ไขป�ญหาวิกฤติพลังงานไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ�งเป�าหมาย

ด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ�ง Aramco ให้ความสาํคัญประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตลอด

ดังจะเห็นได้จากโครงการ CCUS ในธุรกิจ upstream ของบริษัท โดยทุกประเทศในโลกควรร่วมมือกัน

เพื� อวางแผนการเปลี�ยนผ่านด้านพลังงานที�มีความหลากหลายและน่าเชื� อถือร่วมกัน 

Aramco CEO says
Europe's energy
crisis plans only
short-term solution
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UK eases pressure on business
by halving energy bills 

this winter

สหราชอาณาจกัรพยายามลดแรงกดดันที�มต่ีอภาคธุรกิจ
โดยการลดราคาพลังงานครึ�งราคาในชว่งฤดหูนาวนี�

   เมื� อวันที� 21 กันยายน 2565 สหราชอาณาจักรได้ประกาศที�จะลดราคาค่าไฟฟ�าขายส่งและราคาก๊าซให้กับภาค

ธุรกิจ โดยลดจากราคาตลาดลงไปครึ�งหนึ�งเริ�มตั�งแต่เดือนตุลาคม เพื� อช่วยลดภาระภาคธุรกิจจากราคาพลังงาน

ที�พุ่งสูงขึ�น โดยใช้เงินงบประมาณภาครัฐในการอุดหนุนให้ความช่วยเหลือ ทั�งนี� ราคาขายส่งค่าไฟฟ�าจะถูกจาํกัด

เพดานไว้ที� 211 ปอนด์ต่อ 1 เมกะวัตต์ชั�วโมง และราคาก๊าซจะจาํกัดอยู่ที� 75 ปอนด์ต่อ 1 เมกะวัตต์ชั�วโมง 

เมื� อเปรียบเทียบกับค่าไฟฟ�าในตลาดที�คาดการณ์ไว้ที� 600 ปอนด์ต่อ 1 เมกะวัตต์ชั�วโมง และก๊าซที� 180 ปอนด์

ต่อ 1 เมกะวัตต์ชั�วโมง 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า รัฐบาลมีความจาํเป�นที�จะต้องป�องกันมิให้

ภาคธุรกิจต้องล่มสลาย ป�องกันการเลิกจ้างงาน และควบคุมอัตราเงินเฟ�อไม่ให้สูงจนเกินไป เนื� องจากราคา

ขายส่งไฟฟ�าและก๊าซในยุโรปยังคงมีความอ่อนไหวเป�นอย่างมากตั�งแต่เริ�มเกิดสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน 

โดยการประกาศนโยบายนี�ได้รับการตอบรับเป�นอย่างดีจากภาคธุรกิจตั�งแต่ผับบาร์ไปจนถึงผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเหล็ก

     ทั�งนี� วิธีการอุดหนุนราคาพลังงานจะดาํเนินการโดยให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ผลิตไฟฟ�าและก๊าซ เพื� อมิให้

ผู้ประกอบการไฟฟ�าและก๊าซส่งผ่านต้นทุนการผลิตไปยังประชาชนผู้บริโภค รัฐบาลฯ ยังไม่ได้ประกาศตัวเลขของ

งบประมาณที�ใช้เพื� อการนี�อย่างแน่ชัด แต่มีรายงานเบื� องต้นว่ารัฐบาลฯ ใช้งบประมาณช่วยเหลือครัวเรือนไป

แล้วกว่า 42,000 ล้านปอนด์ในช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา เพิ�มเติมจากงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที�ใช้ไปกว่า

100,000 ล้านปอนด์ในช่วงก่อนหน้านี� 
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รฐับาลเยอรมันได้
อนุมัติมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
สาํหรบัฤดูหนาว
Germany approves
energy-saving
measures for winter

    รัฐบาลเยอรมนีได้อนุมัติมาตรการประหยัด

พลังงานสาํหรับฤดูหนาว ซึ�งจะจาํกัดการใช้

ไฟฟ�าส่องสว่างและจาํกัดการทําความร้อนใน

อาคารสาธารณะ โดยตั�งเป�าที�จะลดการใช้ก๊าซ

ลง 2% ซึ�งรัฐบาลเชื� อว่ามาตรการดังกล่าวจะ

สามารถสามารถช่วยให้เกิดผลประหยัดในภาค

ครัวเรือน บริษัท และภาครัฐได้ประมาณ 10.8

พันล้านยูโร (9.1 พันล้านปอนด์) ในช่วง 2 ป�

ทั�งนี� มาตรการดังกล่าวเป�นส่วนหนึ�งของ

ความพยายามลดการพึ�งพาก๊าซจากรัสเซีย

    ก่อนที�จะเกิดสงครามรัสเซีย - ยูเครน

เยอรมนีนาํเข้าก๊าซ 55% จากรัสเซีย แต่ป�จจุบัน

ได้ลดปริมาณการนาํเข้าเหลือ 35% และให้คํามั�น

ว่าจะยุติการนาํเข้าทั�งหมดต่อไป โดยหลาย

ประเทศในยุโรปได้ประกาศว่าจะสมัครใจลด

การใช้ก๊าซลงร้อยละ 15 ในช่วงฤดูหนาวที�จะ

ถึงนี� แต่ในเมื� อสถานการณ์วิกฤติพลังงาน

มีความรุนแรงมากขึ�น โดยเฉพาะการประกาศ

ตัดการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีผ่าน

ท่อ Nordstream 1 ลงถึงร้อยละ 20 

ยิ�งทําให้ประเทศในยุโรปจะต้องให้ความสาํคัญ

กับการบังคับใช้มาตรการประหยัดพลังงานให้

เข้มข้นยิ�งขึ�น 

    ทั�งนี� ตั�งแต่เดือนกันยายนเป�นต้นไป อาคาร

สาธารณะที�นอกเหนือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

โรงพยาบาล จะต้องจาํกัดอุณหภูมิเครื�อง

ทําความร้อนสูงสุดแค่ 19C และต้องป�ดระบบ

ทําความบริเวณทางเข้า ทางเดิน และห้องโถง

สาธารณะในอาคารต่าง ๆ รวมถึงป�ดระบบ

ทําความร้อนในสระว่ายนํ�าส่วนตัว จะไม่มีการ

เป�ดไฟที�ประดับเพื� อความสวยงาม และร้านค้า

ต่าง ๆ อาจถูกห้ามไม่ให้เป�ดไฟสว่างในเวลา

กลางคืน นอกจากนี� ขบวนรถไฟจะให้ความ

สาํคัญกับการขนส่งถ่านหินและนํ�ามันเป�นลําดับ

แรก ในขณะที�ผู้ โดยสารที�ต้องการเดินทางโดย

รถไฟอาจถูกจัดให้อยู่ในลําดับความสาํคัญหลังๆ 
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นายกรฐัมนตรกีรซี
ประกาศนโยบายสนบัสนนุ
ผูบ้รโิภคที�ลดการใชไ้ฟฟ�า
ในชว่งฤดหูนาวจะได้รบั
รางวลัเป�นเงินอุดหนนุ
ค่าไฟฟ�าที�มากขึ�น

   นายกรัฐมนตรีประเทศกรีซ กล่าวผ่านสถานี

วิทยุ Greek Sfera ว่ารัฐบาลจะให้รางวัลเพิ�ม

มากขึ�นแก่ประชาชนที�สามารถลดการใช้ไฟฟ�า

ได้มากขึ�น โดยการอุดหนุนราคาพลังงานถือ

เป�นป�จจัยที�ช่วยสร้างแรงจูงใจในการลด

การใช้พลังงาน ยิ�งประหยัดพลังงานมาก

เท่าไรเมื� อเทียบกับบิลของป�ที�แล้ว ก็ยิ�งจะได้

รับเงินอุดหนุนมากขึ�นเท่านั�น

    ทั�งนี� นับตั�งแต่ป�ที�ผ่านมา รัฐบาลกรีซได้ใช้

เงินงบประมาณของรัฐเพื� อช่วยลดค่าไฟฟ�า

สาํหรับครัวเรือนและธุรกิจต่าง ๆ ที�ต้องเผชิญ

กับสถานการณ์ราคาค่าไฟฟ�าที�พุ่งสูงขึ�นจาก

การรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยนอกจาก

การให้เงินอุดหนุนแล้ว กรีซยังได้กําหนด

เพดานค่าไฟฟ�าให้กับผู้ผลิตไฟฟ�าเพื� อให้

สะท้อนต้นทุนการผลิตที�แท้จริง ซึ�งช่วยให้เกิด

การลดใช้ไฟฟ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยตั�งแต่เดือนกรกฎาคมที�ผ่านมารัฐบาลกรีซ

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปได้

เป�นเงินจาํนวนมากกว่า 2 พันล้านยูโร

     ทั�งนี� เมื� อสัปดาห์ที�แล้วคณะกรรมาธิการ

ยุโรปเสนอมาตรการที�กําหนดให้ประเทศใน

สหภาพยุโรปลดการใช้ไฟฟ�าในช่วงเวลาที�มี

ราคาสูงสุดและบังคับให้บริษัทเชื� อเพลิง

ฟอสซิลแบ่งป�นผลกําไรคืนเพื� อช่วยเหลือ

ประชาชน โดยรัฐบาลกรีซประกาศจะเรียกเก็บ

รายได้จากภาษีลาภลอยของโรงกลั�น หรือ

Windfall tax อีกด้วย  

     นอกจากนี� กรีซยังได้เพิ�มความสามารถใน

การจัดเก็บของคลังเก็บก๊าซเหลว เพื� อลด

การนาํเข้าก๊าซจากรัสเซีย และเพื� อขจัดป�ญหา

การขาดแคลนก๊าซในอนาคต นอกจากนี� ยังมี

การวางแผนในการทดสอบการปรับเปลี�ยนเชื� อ

เพลิงโรงไฟฟ�าก๊าซธรรมชาติ ให้สามารถ

เปลี�ยนมาใช้นํ�ามันในปลายเดือนนี� โดยนายก

รัฐมนตรียืนยันว่าว่าจะไม่เกิดการตัดไฟในช่วง

ฤดูหนาว เพื� อรักษาความมั�นคงด้านพลังงาน

ของประเทศ

Greece to give energy
savers bigger power 
bill subsidies
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การคาดการณ์ของบรษัิท Vitol
เกี�ยวกับการเพิ�มขึ�นของนํ�ามัน
จากรสัเซียในตลาดเอเชียและ
ตะวันออกกลาง

         นาย Russell Hardy ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของ Vitol คาดการณว์า่นํ�ามนัรสัเซยีจะถกูขายไปยงัทวปีเอเชยีและ
ตะวนัออกกลาง ในขณะที�นํ�ามนัสาํเรจ็รปูที�ผลิตในภมูภิาคเหล่านี�จะถกูสง่ไปขายยงัประเทศฝ�� งตะวนัตก โดยนาย Hardy
กล่าวในการประชุม the 38th Annual Asia Pacific Petroleum Conference 2022 วา่ในชว่งระยะเวลาอันใกล้ที�มั �วโลกต้อง
ประสบกับวกิฤติพลังงานนั�น “สิ�งสาํคัญอันดบัหนึ�งคือ ความมั�นคงดา้นพลังงาน ราคาพลังงานสาํคัญเป�นคือ
ลําดบัสอง และความยั�งยนืมคีวามสาํคัญเป�นลําดบัอันดบัสาม” 
       
         นาย Hardy กล่าววา่ คาดวา่นํ�ามนัดบิสหรฐัฯ ปรมิาณมากกวา่หนึ�งล้านบารเ์รลต่อวนัจะถกูสง่ไปขายยงัยุโรป
เพื�อชดเชยการขาดแคลนเชื�อเพลิงจากรสัเซยี ในขณะที� รสัเซยีจะต้องหาตลาดระบายสนิค้าพลังงานที�นอกเหนอื
สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร และสหภาพยุโรป ซึ�งนอกจากรสัเซยีจะต้องขนสง่พลังงานในระยะไกลขึ�นแล้ว ยงัจะ
ต้องเสนอสว่นลดราคาพลังงานเหล่านั�นอีกดว้ย ซึ�งสอดคล้องกับการคาดการณข์อง IEA วา่ในอนาคตสหรฐัฯ 
จะแซงหนา้รสัเซยีในฐานะการเป�นผูจ้ดัหานํ�ามนัดบิหลักใหกั้บสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจกัร

          นอกจากนี� นาย Hardy กล่าววา่ การลดลงของอุปทานก๊าซของรสัเซยีทําใหเ้กิดความตึงเครยีดในตลาดพลังงาน
ในยุโรปอยา่งมาก และยุโรปจะต้องลงทนุเพื�อขยายโครงสรา้งพื�นฐานเพิ�มเติมสาํหรบัการกักเก็บและกระจายก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ทั�งนี� สญัญาซื�อขายล่วงหน้านํ�ามนัดบิเบรนท์ผอ่นคลายลงในชว่งไมกี่�สปัดาหที์�ผา่นมาจาก
ความกังวลวา่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะทําใหค้วามต้องการใชนํ้�ามนัลดลง แต่อยา่งไรก็ตาม มกีารคาดการณว์า่
ราคานํ�ามนัดบิจะแตะระดบั 100 ดอลลารอี์กครั�งจากอุปทานที�ตึงตัว เมื�อสหภาพยุโรปดําเนนิมาตรการควํ�าบาตรนํ�ามนั
รสัเซยีอยา่งเป�นรปูธรรมในเดอืนธนัวาคมและกมุภาพนัธที์�จะถึงนี�
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