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เวยีดนามมแีผนเพิ�มโรงไฟฟ�าถ่านหิน
ภายในป� 2030      รา่งแผนพลังงานฉบับปรบัปรุงล่าสุด

ของเวียดนาม ลงวันที� 11 พฤศจิกายน
2565 ที�ได้รบัการเผยแพรโ่ดยกระทรวง
อุตสาหกรรมของเวียดนาม ได้ระบุการเพิ�ม
เป�าหมายการใช้พลังงานจากเชื�อเพลิง
ถ่านหนิภายในป� 2030 ในขณะที�เป�าหมาย
การใช้พลังงานหมุนเวียนถูกปรบัลดลง
นับเป�นความเคลื�อนไหวที�อาจส่งผลกระทบ
ต่อการระดมทุนสาํหรบัโครงการ
ด้านพลังงานสะอาดจากประเทศรํ�ารวย
ทั�งหลาย ซึ�งในช่วงการประชุม COP27 
ที�อียิปต์ที�ผ่านมาพบว่า เกิดความล้มเหลว
ของการเจรจาภายใต้ “Just Energy
Transition Partnership” ซึ�งกลุ่ม
ประเทศ G7 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
ที�จะใหค้วามช่วยเหลือด้านการเงินใหกั้บ
ประเทศเวียดนาม 
       ทั�งนี� เวียดนามเป�นหนึ�งในประเทศ
ผู้ใช้ถ่านหนิมากที�สุด 20 อันดับแรกของ
โลก โดยสถานการณ์ป�จจุบันของเวียดนาม
ถ่านหนิจะยังคงเป�นแหล่งพลังงานสาํคัญ
ที�สุดของประเทศไปจนถึงป� 2030 
ด้วยกําลังผลิตติดตั�งมากกว่า 36 
กิกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ�าถ่านหนิแหง่ใหม่ 
11 แหง่ ที�จะสรา้งขึ�นในอนาคต ซึ�งเพิ�มขึ�น
จากแผนเดิมที�ระบุปรมิาณ 21 กิกะวัตต์
ในป� 2020 และ 30 กิกะวัตต์ในป� 2025       
     อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการใช้เชื�อเพลิง
ถ่านหนิจะลดลงเหลือรอ้ยละ 28 ภายในป�
2030 จากรอ้ยละ 34 ในป� 2020
เวียดนามเป�นหนึ�งในประเทศเป�าหมาย
ที�จะมีการบรรลุข้อตกลงในการรบัเงิน
สนับสนุนเพื�อลดการพึ�งพาถ่านหนิต่อจาก
ประเทศอินโดนิเซยีที�ได้มีการทําข้อตกลง
กับประเทศกลุ่ม G7 ในการสนับสนุน
ด้านการเงินเพื�อลดการใช้ถ่านหนิ โดย
ผู้แทนสหภาพยุโรปตั�งความหวังว่าจะ
สามารถบรรลุข้อตกลงกับเวียดนามใน
ระหว่างการประชุมที�จะมีขึ�นในเดือน
ธันวาคม ณ กรุงบรสัเซลส์

December 7, 2022
International Affairs Division
Source : https://www.reuters.com/



จีนผ
ลิต ‘ กัง หันลม ’

นอ
กช
าย
ฝ��ง
ใหญ

ส่ดุในโลก สงูเท่าตึก 50 ชั�น

      บรษัิท ไชนา่ ธร ีจอรจ์ส คอรเ์ปอเรชนั
(CTG) และบรษัิท วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ซนิเจยีง โกล์ดวนิด ์จาํกัด (Goldwind) รว่มกัน
พฒันากังหนัลมขนาด 16 เมกะวตัต์ ติดตั�งแกน
ใบพดัที�ความสงู 146 เมตร เทียบเท่ากับอาคาร
50 ชั�น มใีบพดัเสน้ผา่นศูนยก์ลางยาวที�สดุ
ในโลกที� 252 เมตร และนํ�าหนักต่อเมกะวตัต์
เบาที�สดุในโลก

กังหนัลมดังกล่าวถือเป�นความก้าวหน้าของการ
ผลิตกังหนัลมขั�นสงู และสามารถผลิตไฟฟ�า 34.2
กิโลวตัต์ชั�วโมง หลังจากหมุนเต็มรอบ ณ ความเรว็
ลมเต็มพกัิด มกํีาลังการผลิตต่อหน่วยใหญ่ที�สดุใน
โลก สามารถผลิตไฟฟ�าได้เฉลี�ยอยูที่� 66 ล้านกิโล
วตัต์ชั�วโมง ตอบสนองความต้องการไฟฟ�ารายป�
ของครวัเรอืนที�มสีมาชกิ 3 คนได้ 36,000 ครวั
เรอืน ประหยดัการใชถ่้านหนิ 22,000 ตัน และลด
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ 54,000 ตัน

December 7, 2022
International Affairs Division
Source : https://mgronline.com/



ยุโรปควํ�าบาตรการซื�อนํ�ามนัดิบจาก
รสัเซยี 5 ธนัวาคมนี�อาจสง่ผลต่อ
ตลาดนํ�ามนัโลกครั�งใหญ่

     ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ รวมถึง
สหรฐัอเมรกิา แคนนาดา ญี�ปุ�นและสหราชอาณาจกัร 
ไดบ้รรลขุอ้ตกลงเมื�อเดอืนมถินุายน 2565 ที�จะมกีาร
ควํ�าบาตรการซื�อนํ�ามนัดบิจากรสัเซยีตั�งแต่วนัที� 5
ธนัวาคม 2565 เป�นต้นไป เพื�อจาํกัดรายไดจ้ากการขาย
นํ�ามนัดบิของรสัเซยี ซึ�งมาตรการดงักล่าวอาจสง่ผล
ต่อตลาดนํ�ามนัโลกและทําใหร้าคานํ�ามนัดบิพุง่สงูขึ�น
อยา่งมาก

      มาตรการดงักล่าวสรา้งความกังวลต่อหลายประเทศ
โดยเมื�อเดอืนกันยายนที�ผา่นมา กลุ่มประเทศ G-7 และ
สหภาพยุโรปจงึพจิารณาใชม้าตรการกําหนดเพดานราคา
นํ�ามนัดบิที�จะรบัซื�อจากรสัเซยีทดแทนการควํ�าบาตร โดย
สปัดาหนี์�สหภาพยุโรปไดม้กีารจาํกัดเพดานราคารบัซื�อ
นํ�ามนัดบิรสัเซยีที� 62 เหรยีญสหรฐัต่อบาเรล แต่ประเทศ
โปแลนด ์เอสโตเนีย และลิทัวเนีย มคีวามเหน็วา่ราคา
ดงักล่าวยงัสงูเกินไปที�จะทําใหเ้กิดผลกระทบต่อรายรบั
ของรสัเซยี โดยเมื�อ 30 พฤศจกิายนที�ผา่นมาราคา
นํ�ามนัดบิรสัเซยี  ซื�อขายในระดบั 66 เหรยีญต่อบาเรล 
ทั�งนี� จนีและอินเดยียงัยนืยนัจะซื�อนํ�ามนัจากรสัเซยี
รวมถึงแหล่งอื�นที�ราคาเหมาะสมตามกลไกตลาด โดย
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงป�โตรเลียมของอินเดยีกล่าววา่
รฐับาลมหีน้าที�ต้องดแูลผูใ้ชนํ้�ามนัในประเทศและจะยงัซื�อ
นํ�ามนัจากรสัเซยีหรอืจากประเทศใด ๆ ก็ตามที�ราคา
เหมาะสม ทําใหทั้�วโลกประเมนิวา่มาตรการการจาํกัด
เพดานราคานํ�ามนัรสัเซยีดงักล่าวอาจไมเ่กิดผลเท่าใดนกั

December 7, 2022
International Affairs Division

Source :  https://www.cnbc.com/



OPEC+ 
ไมป่รบักําลังผลิต 
หลัง G7 คมุเพดาน
ราคานํ�ามนัรสัเซยี

   กลุ่มโอเปคพลัสไดป้ระชุมหารอืกันเมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2565
ที�ผา่นมา โดยมขีอ้สรปุวา่จะคงเป�าหมายและไมม่กีารปรบัเปลี�ยน
เป�าหมายปรมิาณกําลังการผลิตนํ�ามนัออกสูต่ลาดโลก หลังจาก
ที�กลุ่ม G7 และพนัธมติรประกาศมาตรการจาํกัดเพดานราคา
นํ�ามนัของรสัเซยี รวมถึงการชะลอการเติมโตทางเศรษฐกิจของ
จนี ยุโรปและสหรฐั สง่ผลทําใหเ้กิดความไมแ่นน่อนของตลาด
นํ�ามนัโลก  อยา่งไรก็ดยีงัไมม่คีวามชดัเจนวา่มาตรการควํ�าบาตร
นํ�ามนัรสัเซยีดงักล่าวจะสง่ผลกระทบต่อปรมิาณและราคานํ�ามนั
ในตลาดโลกมาเพยีงใด ขณะที�รสัเซยีซึ�งเป�นประเทศผูผ้ลิต
นํ�ามนัมากเป�นอันดับ 2 ของโลกรองจากซาอุดอีาระเบยีสามารถ
เปลี�ยนเสน้ทางการสง่ออกนํ�ามนัจากเดมิที�มุง่ไปยงัยุโรป ไปให้
ลกูค้าในอินเดยี และจนี ได้เชน่กัน โดยรองนายกรฐัมนตรรีสัเซยี
นาย Alexander Novak ออกมากล่าววา่ หากมกีารใชม้าตรการ
จาํกัดเพดานราคานํ�ามนัรสัเซยีขึ�น รสัเซยีจะตัดสนิใจลดกําลัง
การผลิตนํ�ามนั มากกวา่ที�จะผลิตนํ�ามนัมาเพื�อขายในราคาที�
กําหนด ดงันั�น ผลจากการใชม้าตรการดงักล่าวนา่จะกระทบกับ
ผูผ้ลิตนํ�ามนัรายอื�นมากกวา่ December 7, 2022

International Affairs Division
Source : https://www.reuters.com/



ROYAL GROUP กัมพูชาจับมือ  KEPPEL 
ของสิงคโปร์เพื� อพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน
เพื� อส่งออกไปยังสิงคโปร์

     เมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน 2565 ผูแ้ทนจากบรษัิท Royal Group Power Co Ltd
(RGP) ซึ�งตั�งอยูใ่นกรุงพนมเปญ ได้ลงนามในขอ้ตกลงที�มผีลผกูพนัทางกฎหมายกับ
บรษัิท Keppel Energy Pte Ltd (KE) ของสงิคโปร ์เพื�อรว่มกันสาํรวจ พฒันาโครงการ
ด้านพลังงานหมุนเวยีนในประเทศกัมพูชา 
     ทั�งสองบรษัิทได้ประกาศถ้อยแถลงรว่ม (Joint Statement) ที�ระบุวา่ โครงการ
ดังกล่าวได้วางแผนที�จะพฒันากําลังการผลิตติดตั�งไฟฟ�ารวม 2.5 กิกะวตัต์ ซึ�งปรมิาณ
ไฟฟ�าที�ผลิตได้ 2 ใน 5 จะถกูสง่ออกไปยงัสงิคโปรผ์า่นสายสง่ไฟฟ�าแรงดันสงูใต้นํ�า 
โดยบรษัิท KE จะเป�นผูร้บัซื�อไฟฟ�าดังกล่าว
     ขอ้ตกลงดังกล่าวของบรษัิท RGP ยงัมใีนสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับการสง่ออกไฟฟ�าจาก
สปป.ลาว ไปยงัสงิคโปรจ์าํนวน 1 กิกะวตัต์ รวมถึงการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานระบบ
สายสง่ไฟฟ�าที�ผลิตจาก สปป.ลาวอีกด้วย ซึ�งแสดงถึงความรว่มมอืครั�งสาํคัญระหวา่ง
สองประเทศและสองบรษัิท ในรูปแบบ Business to Business ที�สง่เสรมิความสาํเรจ็
ของโครงการ ASEAN Power Grid ในการขยายเชื�อมโยงโครงขา่ยไฟฟ�า รวมถึง
สง่เสรมิศักยภาพการนําเขา้พลังงานคารบ์อนตํ�าไปยงัสงิคโปร์
      ทั�งนี� กัมพูชาและสงิคโปรม์กํีาหนดจะจดัตั�งคณะทํางานด้านเทคนิครว่มกันเรว็ ๆ นี�
เพื�อรว่มหารอืและวางแผนการดําเนินการด้านเทคนิคในการพฒันาสายสง่ไฟฟ�าเคเบลิ
ใต้นํ�าที�สามารถสง่ไฟฟ�าพลังงานสะอาดจากกัมพูชาไปยงัสงิคโปรใ์นรายละเอียดต่อไป

Royal Group, Keppel
team up on renewable
energy, S’pore expor ts

December 14, 2022
International Affairs Division

Source : https://www.phnompenhpost.com/



   ซาอุดอีาระเบยีเป�นเจา้ภาพจดัการประชุมสดุยอด
จนี-อาหรบัในวนัที� 9 ธนัวาคม โดยมปีระธานาธบิดี
ส ีจิ�นผงิ เขา้รว่มดว้ย โดยผูนํ้าของทั�งสองประเทศ
จะมกีารหารอืเกี�ยวกับความสมัพนัธท์างการค้าและ
ความมั�นคงในภมูภิาค โดยการเยอืนของผูนํ้าจนี
มขีึ�นในชว่งเวลาที�ความสมัพนัธร์ะหวา่งสหรฐัฯ กับ
ซาอุดอีาระเบยีอยูใ่นจุดตกตํ�า ทั�งยงัมปีระเดน็
ความไมแ่น่นอนของราคานํ�ามนัโลกที�อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการที�โลกตะวนัตกจะออกมาตรการ
จาํกัดเพดานราคานํ�ามนัรสัเซยีอีกดว้ย ทั�งนี� 
คณะผูแ้ทนจนีจะมกีารลงนามในขอ้ตกลงหลาย
สบิฉบบักับซาอุดอีาระเบยีและรฐัอาหรบัอื�น ๆ ซึ�งจะ
ครอบคลมุถึงดา้นพลังงาน ความมั�นคง และ
การลงทนุ 
   ป�จจุบนัจนีและซาอุดอีาระเบยีไดม้คีวามสมัพนัธ์
กันอยา่งใกล้ชดิในหลายมติิ ซึ�งในดา้นพลังงาน
ซาอุดอีาระเบยีเป�นคู่ค้านํ�ามนัรายใหญ่ที�สดุของจนี
จนีซื�อนํ�ามนัจากซาอุฯ คิดเป�น 18% ของการนาํเขา้
นํ�ามนัดบิทั�งหมดของจนี โดยในป� 2564 จนีนําเขา้
นํ�ามนักวา่ 87.56 ล้านตัน มูลค่ากวา่ 43,900 ล้าน
เหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป�นรอ้ยละ 77 ของมูลค่า
การค้าขายทั�งหมดระหวา่งกัน สาํหรบัในภาคการ
กลั�นนํ�ามนั ภาคเอกชนของทั�งสองประเทศไดม้ี
การรว่มมอือยา่งใกล้ชดิ โดยบรษัิท Aramco และ
บรษัิท Huajin Chemical Industries Group
Corporation ไดร้ว่มทนุกันในโครงการโรงกลั�น
นํ�ามนัขนาด 300,000 บารเ์รลต่อวนั และโรงกลั�น
เอทธลีีนขนาด 1.5 ล้านตันต่อป� ภายในป� 2024 
โดยบรษัิท Aramco จะมกีารสง่นํ�ามนัดบิให้
โครงการดงักล่าวกวา่ 210,000 บารเ์รลต่อวนั 

ซาอุ-จีน  กระชับ
ความสัมพันธ์การค้า
การลงทุนด้านพลังงาน
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       สหราชอาณาจกัรและสหรฐัฯ กําลังรว่มกันจดัตั�งพนัธมติรดา้นพลังงานใหม ่(new energy
partnership) โดยมุง่เน้นที�การสง่เสรมิความมั�นคงดา้นพลังงานและการลดราคาพลังงาน โดยจาก
แถลงการณ์เมื�อวนัพุธที�ผา่นมา (7 ธ.ค.) รฐับาลสหราชอาณาจกัรกล่าววา่ ความรว่มมอืใหมนี่� จะชว่ย
ขบัเคลื�อนความรว่มมอืของทั�งสองประเทศเพื�อผลักดันการลดการพึ�งพาพลังงานรสัเซยีของหลาย
ประเทศทั�วโลก ดว้ยการพยายามเพิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน สนับสนุนการเปลี�ยนผา่นไปสู่
พลังงานสะอาด เรง่การพฒันาเชื�อเพลิงไฮโดรเจนสะอาด และสง่เสรมิการใชพ้ลังงานนวิเคลียร์
       ทั�งสองประเทศจะดาํเนินการรว่มกันเพื�อเพิ�มการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรฐัฯ ไปยงั
สหราชอาณาจกัร โดยสหรฐัฯ จะใชค้วามพยายามในการสง่ออก LNG อยา่งนอ้ย 9,000-10,000
ล้านลกูบาศก์เมตรในป� 2566 ไปยงัสหราชอาณาจกัร ซึ�งเพิ�มขึ�นมากกวา่สองเท่าของปรมิาณ
การสง่ออกในป� 2564 โดยประโยชน์จากโครงสรา้งพื�นฐานของสหราชอาณาจกัรที�มอียู ่ 
       ทั�งนี� นาย Rishi Sunak นายกรฐัมนตรสีหราชอาณาจกัรไดใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกับแผน
ความรว่มมอืดงักล่าววา่ “เรามคีวามจาํเป�นต้องเรง่การเปลี�ยนผา่นสูพ่ลังงานสะอาด โดยใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติ ภาคอุตสาหกรรม และนวตักรรมที�มสีรา้งสรรค์ ซึ�งจะชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ย
ใหกั้บชาวอังกฤษ และชว่ยยุติการพึ�งพาพลังงานรสัเซยีของยุโรปตลอดไป”
      นอกจากนี� เหล่าบรรดาซอีีโอระดบัสงูจากอุตสาหกรรมพลังงานยงัไดม้กีารคาดการณ์วา่ 
ความผนัผวนของตลาดพลังงานโลกมแีนวโน้มที�จะคงอยูไ่ปอีกระยะหนึ�ง ซึ�งอาจเกิดขึ�นต่อเนื�องใน
ระยะ 1-2 ป�ขา้งหนา้ 

สหรัฐฯ  ให้คํามั�นว่าจะเพิ�มปริมาณ
การส่งออกก๊าซธรรมชาติให้อังกฤษ
หลังจากที� ไบเดนและซูนัคประกาศ
ความพยายามที�จะยุติการนาํเข้า
พลังงานจากรัสเซีย
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SWITZERLAND COULD
BAN ELECTRIC
VEHICLE USE DURING
ENERGY CRISIS:
REPORTS

      รฐับาลสวติเซอรแ์ลนด์อยูร่ะหวา่งการตัดสนิใจวา่จะบงัคับใชก้ฎหมายฉกุเฉินเพื�อจาํกัด
การใชไ้ฟฟ�าที�ไมจ่าํเป�นในชว่งวกิฤติพลังงานชว่งฤดหูนาวที�จะถึงนี�หรอืไม ่โดยขอ้เสนอที�
รฐับาลจะบงัคับใชม้าตรการต่างๆ อาทิ การหา้มประชาชนใชร้ถยนต์ไฟฟ�าโดยไมจ่าํเป�น รา้นค้า
อาจต้องลดเวลาทําการและป�ดใหเ้รว็ขึ�น การจาํกัดบรกิารด้านระบบอินเตอรเ์น็ต การจาํกัด
การปรบัอุณหภมูใินอาคารใหอ้ยูที่� 20 องศาเซลเซยีส การป�ดใหบ้รกิารบนัไดเลื�อน การหา้ม
ขุดเหมอืง cryptocurrency รวมถึงอาจต้องยกเลิกการจดัคอนเสริต์ การแสดงละคร และ
การแขง่ขนักีฬา เพื�อป�องกันไมใ่หเ้กิดการขาดแคลนไฟฟ�าจนไฟฟ�าดับ 
       เหตสุวติเซอรแ์ลนด์ต้องเตรยีมพรอ้มสาํหรบัป�ญหาไฟดับ เนื�องจากประเทศต้องพึ�งพา
การนําเขา้พลังงาน ถึงแมว้า่รอ้ยละ 60 ของพลังงานที�ใชใ้นประเทศมาจากพลังงานนํ�า 
แต่ในชว่งฤดหูนาวการผลิตจะชะลอตัวลงและประเทศต้องพึ�งพาการนําเขา้มากขึ�น ทั�งนี� 
แผนฉกุเฉินของประเทศแบง่ออกเป�น 2 ขั�น ได้แก่ ขั�นวกิฤตและขั�นเหตฉุกุเฉิน และมกีาร
กําหนดมาตรการต่างๆ ออกเป�น 3 ระดับ ซึ�งรฐับาลสวติเซอรแ์ลนด์จะอนุมติัการบงัคับใช้
ตามความจาํเป�นและความรุนแรงของสถานการณ์ที�เกิดขึ�น โดยอยา่งน้อยที�สดุมาตรการ
ที�จะบงัคับใชไ้ด้ในขั�นแรก ได้แก่ การจาํกัดอุณหภมูจิาํกัดของอาคาร เมื�อสถานการณ์ทวี
ความรุนแรงขึ�นก็จะเริ�มจาํกัดการใชร้ถยนต์ไฟฟ�าใหเ้หลือเท่าที�จาํเป�น และในกรณีที�เลวรา้ย
ที�สดุจะต้องยุติการจดัคอนเสริต์และการแขง่ขนักีฬาต่างๆ

สวิตเซอร์แลนด์อาจห้ามประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ�า  
เพื� อเตรียมแผนรับมือกับวิกฤติพลังงานในช่วงฤดูหนาว
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เวยีดนามเตรยีมลดใช้
ถ่านหนิตามขอ้ตกลงกับ
ประเทศกลุ่ม G7

     สาํนักขา่วรอยเตอรร์ายงานวา่เมื�อวนัที� 15 ธ.ค. 65 กลุ่มประเทศสมาชกิ G7 มกีารบรรลขุอ้ตกลง
กับประเทศเวยีดนามในการที�จะใหเ้งินทนุสนบัสนนุกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในการเปลี�ยน
ผา่นจากเชื�อเพลิงถ่านหนิจาํนวน 15,500 ล้านเหรยีญสหรฐั เนื�องจากแรงกดดนัที�เพิ�มขึ�นต่อประเทศ
ที�รํ�ารวยใหช้ว่ยเหลือประเทศยากจนในการรบัมอืกับการเปลี�ยนแปลงด้านสภาพอากาศ และการเปลี�ยน
ผา่นสูพ่ลังงานสะอาด 

     เวยีดนามอยูใ่นกลุ่มประเทศผูใ้ชถ่้านหนิมากที�สดุ 20 อันดบัแรกของโลก มกํีาหนดการลงนาม
ในความตกลง “พนัธมติรดา้นการเปลี�ยนผา่นพลังงานที�เป�นธรรม (Just Energy Transition
Partnership)” กับกลุ่มประเทศ G7 ระหวา่งการประชุมรฐัภาคีอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ย
การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศฯ ครั�งที� 27 หรอื “COP27” เมื�อเดอืนพฤศจกิายนที�ผา่นมา 
แต่การเจรจาระดบัสงูกลับหยุดชะงักก่อนการประชุม โดยต่อมาคณะเจรจาจากชาติตะวนัตก 
ซึ�งนําโดยสหภาพยุโรป (อียู) และสหราชอาณาจกัร ก็ได้มคีวามพยายามในการโนม้นา้วใหเ้วยีดนาม
สนับสนุนขอ้เสนอขา้งต้น โดยการเพิ�มจาํนวนเงินสนบัสนนุเพื�อเสนอใหร้ฐับาลฮานอยอยูห่ลายครั�ง 
ทั�งนี� แหล่งขา่วระบุวา่ ครึ�งหนึ�งของเงินสนบัสนนุจะมาจากภาครฐั และสว่นที�เหลือจะมาจากนกัลงทนุ
ภาคเอกชน โดยเงินสว่นหนึ�งจะใหใ้นรปูของเงินใหเ้ปล่า ในขณะที�เงินสว่นใหญจ่ะใหใ้นรปูแบบของ
เงินกู้ยมืเพื�อการลงทนุภาครฐั โดยกลุ่มชาติตะวนัตกมุง่เนน้ใหเ้งินสนบัสนุนโดยตรงกับโครงการ
ประเภทพลังงานลมนอกชายฝ�� ง และการปรบัปรงุสายสง่ไฟฟ�าของประเทศ 
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     กระทรวงพลังงานอินโดนีเซยีได้กําหนดใหเ้พิ�ม
สดัสว่นการผสมไบโอดีเซลเป�นรอ้ยละ 35 หรอื
B35ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2566 เพื�อลดการนําเขา้
เชื�อเพลิงท่ามกลางราคาพลังงานโลกที�สงูขึ�น และ
เพื�อเปลี�ยนมาใชพ้ลังงานสะอาดมากขึ�น ทั�งนี�
อินโดนีเซยีคาดวา่จะมกีารใชน้ํ�ามนัดีเซล 37,580 ล้าน
ลิตรในป� 2023 โดยรอ้ยละ 35 จะมาจากไบโอดีเซล
จากนํ�ามนัปาล์ม ซึ�งจะมกีารใชไ้บโอดีเซลเพิ�มขึ�นกวา่
รอ้ยละ 19 เมื�อเทียบกับการใชใ้นป� 2022 ทั�งนี� 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลของประเทศมกํีาลังการผลิต
ติดตั�งทั�งหมดประมาณ 16,650 ล้านลิตร 
      อินโดนีเซยีผูผ้ลิตนํ�ามนัปาล์มรายใหญ่ที�สดุของ
โลกได้กําหนดการใชม้าตรฐานนํ�ามนัดีเซล B30 
มาตั�งแต่ป� 2020 โดยกําหนดใหน้ํ�ามนัเชื�อเพลิง
ฟอสซลิผสมกับนํ�ามนัปาล์มรอ้ยละ 30 และได้วางแผน
ที�จะเพิ�มการใชเ้ชื�อเพลิงจากนํ�ามนัปาล์มเพิ�มมากยิ�งขึ�น
กระทรวงพลังงานอินโดนิเซยียงัได้ออกขอ้กําหนดใหม่
เพื�อปรบัปรุงมาตรฐานสาํหรบันํ�ามนัไบโอดีเซลเพื�อให้
ผูบ้รโิภคมั�นใจได้วา่การผสมไบโอดีเซลในสดัสว่นที�สงู
ขึ�นจะไมส่ง่ผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื�องยนต์
โดยรฐับาลได้ดําเนินการทดสอบสมรรถนะการวิ�ง
ของรถยนต์บนท้องถนนสาํหรบัไบโอดีเซลที�เป�นนํ�ามนั
ปาล์มรอ้ยละ 40 ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และ
คาดวา่จะสิ�นสดุการทดลองภายในสิ�นป�นี�

Indonesia t o implement
mandato ry 35% biodiesel
blending star ting Jan 1,
2023

Indonesia to implement
mandatory 35% biodiesel
blending starting Jan 1, 2023
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      ฝรั�งเศสเผชญิกับความเสี�ยงที�จะขาดแคลนไฟฟ�ามากขึ�น
ในฤดหูนาวนี� หลังจาก Electricite de France (EDF) ซึ�ง
เป�นผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยไฟฟ�าของประเทศได้ขยายเวลาการ
หยุดเดินเครื�องเพื�อซอ่มบาํรุงเตาปฏิกรณน์ิวเคลียรห์ลายแหง่
ออกไป โดยผูผ้ลิตไฟฟ�าได้รายงานวา่จะมกีารชะลอการเริ�มเดิน
เครื�องเตาปฏิกรณน์ิวเคลียร ์Penly-2 ออกไปจากเดือน
มกราคมไปเป�นมถินุายน 2566 และชะลอการเดินเครื�องเตา
ปฏิกรณน์ิวเคลียร ์Golfech-1 ออกไปจากเดือนกมุภาพนัธ์
ไปเป�นมถินุายน และการเดินเครื�องเตาปฏิกรณน์ิวเคลียร์
Civaux-2 ถกูเลื�อนออกไปชา้กวา่กําหนดกวา่หนึ�งเดือน
      ทั�งนี� เมื�อวนัศุกรที์�ผา่นมา EDF ประกาศวา่จะชะลอการ
เป�ดเดนิเครื�องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียรใ์หมใ่นฝรั�งเศสตะวนัตก
เป�นเวลาหลายเดือนในป� 2567 เนื�องจากมกีารขยายเวลา
การก่อสรา้งออกไปและโครงการดงักล่าวล่าชา้มากกวา่
ทศวรรษแล้ว ฝรั�งเศสผลิตไฟฟ�ารอ้ยละ 70 จากพลังงาน
นิวเคลียร ์56 แหง่ ซึ�งในขณะนี�ไดห้ยุดดําเนินการไปกวา่ 
20 แหง่ ทําใหศั้กยภาพการผลิตไฟฟ�าของประเทศลดลง
อยา่งมาก โดย EDF ไดอ้อกมาแจง้เตือนก่อนหน้านี�วา่
การหยุดซอ่มบาํรุงของโรงไฟฟ�านิวเคลียรเ์กือบครึ�งหนึ�ง
ของประเทศจะเกิดความล่าชา้กวา่ที�วางแผนไว ้อาจทําให้
ฝรั�งเศสซึ�งแต่เดิมเคยเป�นผูส้ง่ออกพลังงานกลายเป�น
ผูน้ําเขา้พลังงานสทุธ ิและยงัมขีอ้กังวลเกี�ยวกับศักยภาพ
ในการสง่ออกไฟฟ�าใหกั้บประเทศเพื�อนบา้น เนื�องจาก
ฝรั�งเศสเป�นผูผ้ลิตพลังงานนิวเคลียรร์ายใหญ่ที�สดุในยุโรป
มาชา้นาน

FR
E

N
C

H
 E

N
E

R
G

Y
  

December 21, 2022

International Affairs Division

Source :  https://www.rt.com//



     รฐัมนตรพีลังงานจาก 27 ประเทศ
สมาชกิของกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู) ซึ�ง
ประชุมกันในกรงุบรสัเซลส ์เบลเยยีม
บรรลขุอ้ตกลงเรื�องการตรงึราคาขายสง่
ก๊าซธรรมชาติภายในกลุ่มอียูไวที้� 180 ยูโร
(หรอื 6,671 บาท) ต่อเมกะวตัต์ชั�วโมง
(MWh) เป�นเวลา 1 ป� โดยเริ�มตั�งแต่วนัที�         
15 กมุภาพนัธ ์2566 คาดวา่มาตรการนี�จะ
ชว่ยลดความเดือดรอ้นใหกั้บผูบ้รโิภคใน
ยุคนํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติมรีาคาแพง
หลังจากรสัเซยีบุกยูเครน

มติ 27 ชาติอียูตรงึราคาก๊าซ 1 ป� หวงัลดความเดือดรอ้น
ผู้บรโิภค

     อยา่งไรก็ตาม นายดมติร ีเปสคอฟ โฆษก
รฐับาลรสัเซยี แสดงความไมพ่อใจ ทักท้วง
ทันทีวา่ มาตรการตรงึราคาก๊าซดังกล่าวเป�น
เรื�องที�รบัไมไ่ด้เนื�องจากเป�นการบดิเบอืน
กลไกตลาด และเมื�อวนัศุกรที์� 2 ธนัวาคม
2565 รสัเซยีประกาศวา่จะไมส่ง่ออกนํ�ามนัดบิ
ไปยงักลุ่มประเทศจาํกัดเพดานราคานํ�ามนัดบิ
รสัเซยีที�ขนสง่ทางทะเลเอาไวที้�ระดบั 60
ดอลลารต่์อบารเ์รล

     นอกจากนี� อียูมอบหมายใหค้ณะ
กรรมาธกิารยุโรป (EC) ในฐานะองค์กร
ฝ�ายบรหิารของกลุ่มอียูมอํีานาจสั�งให้
ระงับมาตรการนี�ไดใ้นอนาคต ถ้าหาก EC
ประเมนิแล้วเหน็วา่มาตรการนี�มขีอ้เสยี
มากกวา่ขอ้ดีในระยะยาว ในขณะเดยีวกัน
ประเทศสมาชกิสว่นใหญข่องกลุ่มอียู
แสดงความรูส้กึกังวลวา่ พวกเขาอาจจะ
ดําเนินการอยา่งยากลําบากในการจดัซื�อ
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตอื�นๆ มาเติม
ในคลังก๊าซสาํรองเพื�อรองรบัการใชง้านใน
ฤดหูนาวป�หนา้
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     ชว่งสปัดาหที์�ผา่นมา ยูเครนเกิดสถานการณ์ไฟดับในหลายพื�นที�และโครงสรา้งพื�นฐานด้านไฟฟ�าหลักถกู
ทําลายเป�นอยา่งมากจากการโจมตีด้วยมซิซายน์ของรสัเซยี สง่ผลใหป้ระชาชนในยูเครนเดือดรอ้นอยา่งหนัก
เชน่ รถยนต์ต่างจอดบนถนนเนื�องจากไฟสญัญาณจราจรไมทํ่างาน รา้นขายยาต้องมเีครื�องป�� นไฟฟ�าไวใ้ชเ้อง
และประชาชนต้องทนอยูใ่นสภาพอากาศหนาวจดั ซึ�งสถานการณ์เชน่นี� ยูเครนต้องขอรบัการสนับสนุน
อุปกรณ์ไฟฟ�าและอะไหล่ต่างๆ จาํนวนมากเพื�อนํามาซอ่มแซมระบบไฟฟ�าที�เสยีหายอยา่งหนัก 
      ทังนี� ยูเครนต้องแก้ป�ญหาทกุวถีิทางเพื�อหลีกเลี�ยงไมใ่หเ้กิดสถานการณ์ “การล่มสลายของระบบสง่
ไฟฟ�าของประเทศ” โดยยูเครนได้สง่รายการของอะไหล่ที�ต้องการประมาณ 10,000 รายการ ใหกั้บประเทศ
กลุ่มยุโรปและทั�วโลกเพื�อขอรบับรจิาคมาใชส้าํหรบัซอ่มแซมระบบไฟฟ�าของประเทศ โดยประเทศฝ�� งตะวนัตก
รบีเรง่ป�อนอาวุธ ยุทธโธปกรณ์และเครื�องกระสนุใหกั้บกรุงเคียฟของยูเครน สว่นประเทศในยุโรปเองก็เรง่สง่
อุปกรณ์ระบบไฟฟ�าและเครื�องกําเนิดไฟฟ�าใหกั้บยูเครนเพื�อจะได้ใชใ้นชว่งฤดหูนาว ประเทศลัตเวยีซึ�งอยู่
ระหวา่งการปรบัปรุงระบบสายสง่ไฟฟ�าของประเทศ ก็ได้สง่อุปกรณ์ชุดเก่าไปใหยู้เครน ประเทศลิทัวเนียได้
บรจิาคเครื�องแปลงกระแสไฟฟ�าขนาดเล็กใหยู้เครน และประเทศโปแลนด์ก็ได้บรจิาคสายไฟฟ�า และอุปกรณ์
ไฟฟ�าต่างๆ เชน่ circuit, breaker ใหยู้เครนด้วย 
       อยา่งไรก็ตาม ยูเครนก็ยงัพบกับป�ญหาและความท้าทายที�วา่ อุปกรณ์ต่างๆ ที�ได้รบับรจิาคมานั�น 
ไมส่ามารถใชง้านได้กับระบบไฟฟ�าของยูเครน แมจ้ะเป�นการรบับรจิาคจากกลุ่มประเทศเพื�อนบา้นของตนเอง
และยงัไมม่กีารบรจิาคเครื�องแปลงกระแสไฟฟ�าแรงสงู หรอื high-voltage transformers ซึ�งเป�นอุปกรณ์
ที�เป�นที�ต้องการของยูเครนมากที�สดุ นอกจากนั�น การขนสง่อุปกรณ์มายงัยูเครนก็ใชเ้วลานานเป�นเดือน ๆ 
อีกด้วย

&

ยุโรปตะวนัออก
พยายามชว่ยเหลือ
ยูเครนให้มไีฟฟ�าใช้

หลังโดนรสัเซยี
โจมตี
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      ในขณะที� S&P Global ได้มกีารประมาณการไวว้า่ในป� 2023 ราคานํ�ามนัจะอยูที่�
ประมาณ 90 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล แต่รองประธาน S&P Global และผูเ้ชี�ยวชาญ
ด้านพลังงานชาวอเมรกัิน นาย Daniel Howard Yergin ใหท้รรศนะเรื�องราคานํ�ามนัวา่
มโีอกาสที�ราคาจะพุง่สงูขึ�นถึง 121 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลเทียบเท่ากับราคาในชว่ง
เริ�มต้นของสถานการณ์รสัเซยี-ยูเครน หากประเทศจนีกลับมาเป�ดประเทศอยา่งเต็ม
รูปแบบ 
       นาย Daniel ยงัออกมาเตือนวา่ตลาดนํ�ามนัยงัมคีวามผนัผวนจากความไมแ่น่นอน
อยา่งน้อย 3 ประการหลัก ได้แก่ 1. การตัดสนิใจสาํรองเชื�อเพลิงของรสัเซยี 
2. ความต้องการใชพ้ลังงานของประเทศจนีซึ�งอาจเพิ�มสงูขึ�นอยา่งมากหลังจากการ
ผอ่นคลายมาตรการของโรคโควดิ-19 ซึ�งในชว่ง 2-3 สปัดาหที์�ผา่นมาพบวา่รฐับาลกลาง
และรฐับาลท้องถิ�นของจนีได้ยกเลิกมาตรการโควดิที�เขม้งวดอยา่งมากไปบา้งแล้ว 
และ 3. การตอบสนองของประเทศรสัเซยีต่อมาตรการจาํกัดเพดานราคานํ�ามนัรสัเซยี
จากกลุ่มประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป ซึ�งรฐัมนตรพีลังงานของ EU ได้เหน็ชอบที�จะ
จาํกัดเพดานราคานํ�ามนัรสัเซยีไวที้� 60 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล และจาํกัดเพดานราคา
ก๊าซธรรมชาติไวที้� 180 ยูโรต่อเมกะวตัต์ชั�วโมง 

Dan Yergin says there’s 
a chance oil could go as high as

$121 a barrel when China fully
reopens

 

Daniel Yergin กล่าววา่มโีอกาสที�ราคานํ�ามนัจะพุง่สงูขึ�น
ถึง 121 เหรยีญฯ หากจนีกลับมาเป�ดประเทศ

ทั�งนี� อาจม ี“ป�จจยัขบัดัน” ที�สาํคัญมากอีกป�จจยัหนึ�ง คือ การลงทนุในธุรกิจ
นํ�ามนัและก๊าซธรรมชาติที�ลดลงอยา่งมากในชว่งเวลา 1-2 ป�ที�ผา่นมา ซึ�งอาจ
สง่ผลใหร้าคานํ�ามนัพุง่สงูขึ�นอยา่งมาก และในทางกลับกันราคานํ�ามนัอาจปรบั
ตัวลดลงเหลือเพยีง 70 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลในชว่งตลาดนํ�ามนัถดถอย
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    นายอเล็กซานเดอร ์โนวคั รองนายกรฐัมนตรรีสัเซยีบอกกับสาํนักขา่ว TASS 
ของรสัเซยีวา่ มอสโกพรอ้มที�จะสง่ก๊าซไปยงัยุโรปอีกครั�งผา่นทางท่อสง่ยามาล-ยุโรป 
โดยตลาดยุโรปยงัคงมคีวามสาํคัญ เนื�องจากป�ญหาการขาดแคลนก๊าซยงัคงมอียู ่
และรสัเซยีก็พรอ้มที�จะกลับมาสง่ก๊าซใหยุ้โรปเสมอ
    เมื�อเดือนพฤษภาคม กรุงวอรซ์อวไ์ด้ยุติขอ้ตกลงการซื�อขายก๊าซกับรสัเซยี เนื�องจาก
ก่อนหน้านี�ได้ปฏิเสธขอ้เรยีกรอ้งของมอสโกที�ใหจ้า่ยเงินค่าก๊าซผา่นท่อสง่ยามาล-ยุโรป
เป�นรูเบลิ ซึ�งมอสโกได้ตอบโต้ด้วยการประกาศขอ้กําหนดสาํหรบับรษัิท Gazprom
ซพัพลายเออรข์องรสัเซยีที�ดแูลสว่นการสง่ก๊าซใหกั้บโปแลนด์ โดย Gazprom ได้ยุติ
การสง่ก๊าซและประกาศวา่จะไมส่ง่ออกก๊าซผา่นโปแลนด์ได้อีกต่อไป ทั�งนี� โดยปกติแล้ว
ท่อสง่ก๊าซยามาล-ยุโรปจะใชส้ง่ก๊าซจากรสัเซยีโดยสง่ก๊าซจากทิศตะวนัออกไป
ทิศตะวนัตก แต่ทิศทางการสง่ก๊าซดังกล่าวกลับเปลี�ยนไปในทางตรงกันขา้มตั�งแต่
เดือนธนัวาคม 2564 เนื�องจากโปแลนด์ยุติการซื�อก๊าซจากจากรสัเซยีเพื�อหนัไปใชก๊้าซ
ที�เก็บไวใ้นเยอรมนีแทน 
     นอกจากนี� นายโนวคัยงักล่าวยํ�าวา่มอสโกกําลังหารอืเกี�ยวกับการจดัหาก๊าซเพิ�มเติม
ผา่นประเทศตรุกีหลังจากสรา้ง LNG Hub เรยีบรอ้ยแล้ว และคาดวา่มอสโกจะสง่ก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) จาํนวน 21,000 ล้านลกูบาศก์เมตร (bcm) ไปยงัยุโรป
ในป� 2565

“รัสเซียพร้อมส่งก๊าซ
ไปยังยุโรปผ่านท่อก๊าซ
YAMAL-EUROPE
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พายุหิมะถล่มทั�วอเมรกิาเสยีชวีติ 18 ไฟฟ�าดับ-ยกเลิก
2 พนัเที�ยวบนิ

พายุฤดหูนาวถล่มทั�วอเมรกิาสง่ผลใหม้ผีูเ้สยี
ชวีติอยา่งน้อย 18 ศพ เกิดไฟฟ�าดับเป�น
วงกวา้ง และประชาชนนับล้านไมม่ไีฟฟ�าใชใ้น
วนัครสิต์มาสอีฟ และอาจต้องมกีารสลับดับไฟ
ในบางพื�นที�อีกหลายวนั นอกจากนั�น ยงัมี
การยกเลิกเที�ยวบนิทั�งขาเขา้และขาออกจาก
อเมรกิากวา่ 2,000 เที�ยวบนิ

NAILS

U.S. deep freeze leaves
hundreds of thousands without

power
 

       พายุฤดหูนาวถล่มทั�วอเมรกิาสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติอยา่งน้อย 18 ศพ เกิดไฟฟ�าดับเป�น
วงกวา้ง และประชาชนนับล้านไมม่ไีฟฟ�าใชใ้นวนัครสิต์มาสอีฟ และอาจต้องมกีารสลับดับไฟใน
บางพื�นที�อีกหลายวนั นอกจากนั�น ยงัมกีารยกเลิกเที�ยวบนิทั�งขาเขา้และขาออกจากอเมรกิา
กวา่ 2,000 เที�ยวบนิ
     พายุฤดหูนาวถล่มเมอืงบฟัฟาโล รฐันิวยอรก์ ทําใหก้ารทํางานของหน่วยฉกุเฉินเป�น
อัมพาตและท่าอากาศยานนานาชาติป�ดใหบ้รกิาร เป�นเหตใุหทั้�วอเมรกิามรีายงานผูเ้สยีชวีติจาก
พายุ รถชน กิ�งก้านต้นไมห้กัรว่งและผลกระทบอื�น ๆ จากหมิะ โดยนี�อาจถือเป�นครั�งเลวรา้ย
ที�สดุในประวติัศาสตรข์องเมอืงนี�
     ทั�งนี� พายุหมิะ ฝนเยอืกแขง็ และอากาศหนาวเยน็ยงัทําใหไ้ฟฟ�าดับในหลายพื�นที�ตั�งแต่
รฐัเมน ถึงเมอืงซแีอตเทิล ประชาชนกวา่ล้านคนไมม่ไีฟฟ�าใชแ้ละต้องออกมาหาความอบอุ่น
ตามสถานที�สาธารณะ โดยผูด้ําเนินการโครงขา่ยไฟฟ�ารายใหญ่เตือนวา่ ประชาชน 65 ล้านคน
ทั�วพื�นที�ทางตะวนัออกของอเมรกิาอาจเผชญิกับมาตรการดับไฟฟ�าแบบหมุนเวยีน
     บรษัิทพเีจเอ็ม อินเตอรค์อนเน็กชนัในรฐัเพนซลิเวเนีย แถลงวา่ โรงไฟฟ�าประสบป�ญหาใน
การทํางานท่ามกลางสภาพอากาศหนาว และขอใหป้ระชาชนใน 13 รฐัประหยดัไฟฟ�าอยา่งน้อย
จนถึงเชา้วนัครสิต์มาส ในขณะที�บรษัิทเทนเนสซ ีแวลลีย ์ออโธรตีิ�ที�ใหบ้รกิารกระแสไฟฟ�าแก่
ประชาชน 10 ล้านคนในรฐัเทนเนสซแีละอีก 6 พื�นที�โดยรอบ สั�งใหบ้รษัิทท้องถิ�นดําเนินการดับ
ไฟตามที�วางแผนไวแ้ละยุติลงในชว่งบา่ยวนัเสาร ์และยงัมปีระชาชนอีกกวา่ 273,000 รายใน 
6 รฐัในนิวอิงแลนด์ยงัคงไมม่ไีฟฟ�าใชใ้นวนัเสาร ์โดยเฉพาะเมน และผูใ้หบ้รกิารบางรายเผยวา่
อาจใชเ้วลาแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอีกหลายวนั
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