
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสสำมปี 2565 

 

President John F Kennedy 

Commencement Address at the American University,  

Washington DC, 10 June 1963 

 

Above all, while defending our own vital interests, nuclear 

powers must avert those confrontations which bring an 

adversary to a choice of either a humiliating retreat or a 

nuclear war. To adopt that kind of course in the nuclear age 

would be evidence only of the bankruptcy of our policy–or of 

a collective death-wish for the world. 

 

“ 

“ 



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสสำม ปี 2565 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 1 

 

ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ ส ำหรับไตรมำสสำม ปี 2565 (สกุลเงินเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) 

ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด ส าหรับไตรมาสสามปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 36.37 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายได้ต่อวนัต่อล าเรือส าหรับไตรมาสสามปี 2565 อยู่ท่ี 19,840 เหรียญสหรัฐ โดยลดลงจากจ านวน 23,901 เหรียญสหรัฐ และ 

24,722 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2565 และไตรมาสสามปี 2564 ตามล าดบั  ในไตรมาสน้ีค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล า

เรือเฉล่ียอยู่ท่ี 5,159 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงกว่าประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,960 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ และสูงกว่า 4,683 

เหรียญสหรัฐ และ 5,136 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสสองปี 2565 และไตรมาสสามปี 2564 ตามล าดบั รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่า

เส่ือม (EBITDA) อยู่ท่ี 45.77 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 57.46 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 57.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสสองปี 

2565 และไตรมาสสามปี 2564  ตามล าดบั ก าไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 0.86 บาทต่อหุ้นส าหรับไตรมาสน้ี      

ตัวเลขที่ส ำคัญ ไตรมำส 3 ปี 2564 ไตรมำส 2 ปี 2565 ไตรมำส 3 ปี 2565 

รำยได้สูงสุดต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 50,336 40,000 52,816 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 24,722 23,901 19,840 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดแฮนดีไ้ซส์) 22,230 21,400 16,535 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์) 
 

24,459 21,629 22,667 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดอัลตรำแมกซ์) 
 

30,934 32,461 25,225 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์/อลัตรำแมกซ์) 

27,506 26,726 23,871 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล ำ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 5,136 4,683 5,159 

รำยได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 57.35 57.46 45.77 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพเิศษ

ต่ำงๆ) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)   

46.51 47.36 35.09 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
 

45.40 47.95 36.37 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำร

พเิศษต่ำง ๆ) (หน่วยเป็นบำท) 

0.99 1.05 0.83 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบำท) 0.96 1.06 0.86 
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ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ (สกุลเงินไทยบำท) 

ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 1,348.04 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิรวม 

1,659.65 ลา้นบาท และก าไรสุทธิรวม 1,501.26 ลา้นบาท ในไตรมาสสองของปี 2565 และไตรมาสสามของปี 2564 ตามล าดบั 

เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลง มีดงัต่อไปน้ี 

• รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ในไตรมาสสามปี 2565 
ลดลงร้อยละ 6.3 และร้อยละ 5.7  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2565 และไตรมาสสามปี 2564 ตามล าดบั โดย
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ ลดลงจาก 23,901 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสองปี 2565 และลดลงจาก 
24,722 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2564 เป็น 19,840 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสามปี 2565  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
ตลาดอตัราค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองปรับตวัลดลง กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 38 ล า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 เปรียบเทียบกบัจ านวน 37 ล า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และจ านวน 36 ล า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

• ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม
และส ารวจเรือ) ในไตรมาสสามปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสสองปี 2565 
และไตรมาสสามปี 2564 ตามล าดับ การเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือในไตรมาสสองปี 2565 ลดลงดว้ยเช่นกนัอนัเน่ืองมาจากการ
ไดรั้บเงินประกนัภยัซ่ึงเป็นรายการพิเศษ ทั้งน้ี หากไม่มีการรับเงินจากประกนัภยัดงักล่าว ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ีย
ต่อวนัต่อล าเรือในไตรมาสสามปี 2565  จะสูงกว่าค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือในไตรมาสสองปี 2565 
ร้อยละ 20  

• ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับไตรมาสสามปี 2565 เพ่ิมขึ้น 1.95 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสสองปี 2565 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขในไตรมาสสามปี 2564 มีจ านวนลดลง 50.41 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก
การลดลงของค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนผนัแปร 

• ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับไตรมาสสามปี 2565 เพ่ิมขึ้น 11.73 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสสองปี 2565 
เน่ืองมาจากการปรับตวัเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบ้ียฐานส าหรับเงินกูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ประกอบกบัการอ่อนค่าของ
เงินสกุลบาทเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายทางการเงินในไตรมาสสามปี 2565 ลดลง 5.11 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสสามปี 2564 เน่ืองมาจากหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 

• ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับไตรมาสสามของปี 2565 จ านวน 47.99 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีเทียบเท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของหน้ีสินสกุลเงินบาท 

ส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 4,301.61 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิรวม 

2,702.70 ลา้นบาท ในงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เหตุผลหลกัของการเปล่ียนแปลงส าหรับงวด 9 เดือน มีดงัต่อไปน้ี 
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1. รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิ (รายไดจ้ากการเดินเรือสุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ามนัเช้ือเพลิง) ส าหรับงวดเกา้เดือนแรก
ของปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อวนัต่อล าเรือเพ่ิมขึ้นจาก 18,286 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เป็น 21,875 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้
เดือนแรกของปีน้ี  กองเรือของบริษทัฯ มีจ านวน 38 ล า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เปรียบเทียบกบัจ านวน 36 ล าในงวด
เกา้เดือนแรกของปีท่ีแลว้ 

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือของงวดเกา้เดือนแรกของปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบ
ค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือ (OPEX) (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ) ลดลงจาก 5,038 เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เป็น 4,923 
เหรียญสหรัฐในงวดเกา้เดือนแรกของปีน้ี หากไม่รวมการไดรั้บเงินจากประกนัภยัซ่ึงเป็นรายการพิเศษ ค่าใชจ้่ายในการ
เดินเรือของงวดเกา้เดือนของปี 2565 เป็น 5,007 เหรียญสหรัฐ  

3. ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) ส าหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2565 ลดลงจ านวน 44.87 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายตอบแทนผนัแปร 

4. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2565 ลดลง 54.01 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ
ปีท่ีแลว้ เน่ืองมาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากหน้ีคงเหลือท่ีลดลง 

5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับงวดเกา้เดือนแรกของปี 2565 จ านวน 68.85 ลา้นบาท  โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีเทียบเท่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของหน้ีสินสกุลเงินบาท 

ข้อมูลล่ำสุดถึงข่ำวเกีย่วกบักำรลกัลอบขนยำเสพติดของเรือ ชญำนี นำรี 

นบัจากท่ีไดร้ายงานไปคราวท่ีแลว้ คดีน้ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ดงัท่ีระบุในรายงานฉบบัท่ีแลว้ การพิจารณา
คดีต่อเรือและลูกเรือทั้ง 10 รายไดเ้ร่ิมขึ้น ณ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยก าหนดการพิจารณาคดีคร้ัง
ต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษทัฯ ยงัคงท างานอย่างใกลชิ้ดกบับริษทัประกนัภยัและท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคดี
ดงักล่าวน้ีจะส้ินสุดโดยเร็วท่ีสุด 

กำรแบ่งส่วนตลำด (ไตรมำสสำมปี 2565): ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 

1,039 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 18,709 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของ

บริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 16,535 เหรียญสหรัฐนั้น น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 11.6 ส าหรับไตรมาสสามน้ี 

ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,793 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 19,728 เหรียญ

สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว่้า เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท ารายไดอ้ยู่ท่ี 23,871 

เหรียญสหรัฐและสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 21.00 ! เป้าหมายของเราคือการท ารายไดใ้ห้เหนือกว่าดชันีทั้งสอง 
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วัน SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการ จะมีขึ้นในวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะ

เขา้ร่วมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสาม ทั้งน้ี ระหว่างการรายงานผล

การด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565  มีผูเ้ข้าชมผ่านทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละผา่นทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 390 ราย และผ่านทาง Facebook จ านวนทั้งส้ิน 22 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 412 

ราย 

สัญญำเช่ำระยะยำวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน  

สัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามีการท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึงมี

ระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 23 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บประมาณ 236.39 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

จ ำนวนวันเดินเรือรวม   13,501*** 13,870 13,908 13,870 

จ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว* 5,045 4,108 1,830 1,825 

ร้อยละของจ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว  37 30 13 13 

อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)** 21,459 17,561 15,316 15,316 

มูลค่ำรวมของสัญญำเช่ำเรือ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)  108.27 72.14 28.03 27.95 

*จ ำนวนวันท่ีได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้วของเรือจ ำนวน 7 ล ำ ในอัตรำค่ำระวำงแบบคงท่ี และเรือจ ำนวน 12 ล ำในอัตรำค่ำระวำงแบบผันแปร 
**อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวันส ำหรับอัตรำค่ำระวำงแบบผันแปร ประมำณกำรตำมรำยได้ท่ีเกิดขึน้จริงในเก้ำเดือนแรกปี 2565 และใช้อัตรำค่ำระวำงใน
เดือนตุลำคม ปี 2565 ส ำหรับรำยรับในอนำคต 
***มีกำรรับมอบเรือภัทรำ นำรี และเรือภวิดำ นำรี ในไตรมำสสองและไตรมำสสำมปี 2565 
 

การเช่าเหมาล าระยะยาวในอตัราผนัแปรเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เน่ืองจากอตัราผนัแปรดงักล่าวปกป้องบริษทัฯ จากการรอ

ระหว่างการจา้งงาน ปกป้องบริษทัฯ จากการจอดเรือเปล่าเพื่อรอการเขา้ท าสัญญาเดินเรือเท่ียวใหม่ อีกทั้งท าให้บริษทัฯ ได้รับ

ประโยชน์จากการเพ่ิมขึ้นของอตัราค่าระวางในทนัที และหลีกเล่ียงการเสียผลประโยชน์จากส่วนลดในอตัราท่ีสูงมากส าหรับสัญญา

เช่าอตัราคงท่ี บริษทัฯ หวงัว่าส่ิงน้ีจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวท่ีมีอตัรา

ผนัแปร  

กำรเปลีย่นแปลงของดชันี BDI และมุมมองของบริษัทฯ ต่อตลำด 

• โดยปกติแลว้ ปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานจะเป็นตวัก าหนดความแข็งแกร่งของตลาดการขนส่งสินคา้ เป็นคร้ังแรกใน

รอบ 20 ปีท่ีมีเรืออาย ุ20 ปีหรือมากกว่า โดยคิดเป็นอตัราส่วนต่อกองเรือท่ีมีอยูท่ี่ร้อยละ 7.25 ซ่ึงสูงกว่าอตัราส่วนค าส่ังต่อ

https://classic.set.or.th/streaming/oppdayCalendar
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เรือใหม่ต่อกองเรือท่ีมีอยู ่ณ ตน้ปี 2565 ท่ีร้อยละ 6.88 โดย ณ ส้ินไตรมาสสามตวัเลขเหล่าน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 8.01 (กองเรืออายุ 

20 ปีหรือมากกว่า) และร้อยละ 6.93 (ค าส่ังต่อเรือใหม่) 

• อุปสงคแ์ละอุปทานอยู่ในจุดสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2564 ในขณะท่ีการเติบโตของอุปทานดูเหมือนมี

ปริมาณนอ้ยส าหรับในช่วงอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึงความแขง็แกร่งของตลาดในอนาคต 

• อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นการย้ือไปมาระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาอุปทาน

ถูกจ ากดัอย่างมากโดยแทบไม่มีค าส่ังต่อเรือใหม่เลยเม่ือเปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการหารายไดข้องเรือจากอตัราค่า

ระวางในตลาดในปัจจุบนั และเน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานเขา้สู่สมดุลในคร่ึงหลงัของปี 2564  อตัราค่าระวางจึงมีความ

ผนัผวนอยา่งมาก เหตุผลส าหรับความผนัผวนท่ีรุนแรงคือ อุปสงค์-อุปทานเป็นเส้นกราฟท่ีไม่ยืดหยุน่ ดงันั้นดว้ยอุปสงคท่ี์

เพ่ิมขึ้นเพียงหน่ึงหน่วย สามารถส่งผลให้อตัราค่าระวางพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในท านองเดียวกนัอตัราค่าระวางจะลดลง

อยา่งรวดเร็วเม่ืออุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นดงักล่าวลดลงหน่ึงหรือสองหน่วย ดงันั้น นบัจากน้ีไปตลาดจะมีความความผนัผวน 

• นักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง Nouriel Roubini ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักันดีจากการท านายวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ได้

คาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ียาวนานและเลวร้ายโดยหุ้นจะร่วงลงอีกถึงร้อยละ 40 ในบทความจาก Bloomberg 

เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน  

• นายกรัฐมนตรีเยอรมนัโอลฟั ช็อลทซ์ คาดว่าการประชุมระดบันานาชาติในเยอรมนีในเดือนตุลาคม จะเป็นการให้ค  ามัน่

ว่าจะใชง้บประมาณการฟ้ืนฟูส าหรับยูเครนโดยเป็นงบประมาณท่ีสูงกว่างบประมาณของแผนการมาร์แชล อนัเล่ืองช่ือ

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

• GDP ของญ่ีปุ่ นหดตวัร้อยละ 3.6 ในไตรมาสสาม เน่ืองจากประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกได้รับ

ผลกระทบจากโควิด 

• ขอ้มูลจาก Reuters ระบุว่า การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นมากกว่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นเดือนกนัยายน แมใ้นขณะ

ท่ีผูค้นบอกว่าเงินเฟ้อสร้างปัญหาให้กบัพวกเขา อยา่งไรก็ตาม ครัวเรือนในสหรัฐฯ มีเงินสดส ารองเพื่อช่วยน าทางเงินเฟ้อ

ท่ีสูง และอย่าลืมว่าการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ของอตัราการเติบโตของ GDP ของ

สหรัฐอเมริกา 

• GDP เติบโตร้อยละ 2.6 ในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสสาม 

• อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกนัยายนอยูท่ี่ร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้และสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้การผกผนัของ

เส้นอตัราผลตอบแทนสูงขึ้นในวนัท่ี 13 กนัยายน โดยในระยะ 2 ปีมีอตัราอยูท่ี่ 30 จุดเหนือเส้นอตัราผลตอบแทน 10 ปีซ่ึง

ส่งสัญญาณถึงภาวะถดถอย 

• ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาเป็นธนาคารกลางแห่งแรกท่ีชะลอการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะถดถอย 

• บริษทัน ้ ามนัสัญชาติซาอุ Saudi Aramco ประกาศผลก าไรขององค์กรคร้ังใหญ่ท่ีสุดท่ี 48.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตร

มาสสอง 

• HSBC Global Research คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจกัรจะถดถอยภายในไตรมาสส่ีของปี 2565 และจะอยูใ่น

ภาวะถดถอยไปจนถึงกลางปี 2566 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/roubini-sees-stocks-sinking-40-us-in-a-long-ugly-recession?cmpid=BBD092022_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220920&utm_campaign=marketsasia&leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/roubini-sees-stocks-sinking-40-us-in-a-long-ugly-recession?cmpid=BBD092022_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220920&utm_campaign=marketsasia&leadSource=uverify%20wall
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• บงักลาเทศน าเขา้ขา้วสาลี 5 แสนตนัจากรัสเซีย 

• เน่ืองจากการคว ่าบาตร โปแลนดจ์ะด าเนินการน าเขา้ถ่านหิน 8 ลา้นตนัทางทะเล เพื่อทดแทนการน าเขา้ถ่านหินของรัสเซีย

ทางรถไฟ 

• การคา้ขา้วโลกในปี 2565 จะสูงถึง 48.8 ลา้นตนัและแตะระดบั 54.7 ลา้นตนัในปี 2566 ตามรายงานของ USDA 

• การส่งออกขา้วของอินเดียท าสถิติสูงสุดท่ี 21.5 ลา้นตนัในปี 2564 (คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 40) แต่จะลดลง 5 ลา้น

ตนัในปี 2565 

• ออสเตรเลียจะเก็บเก่ียวขา้วสาลี 32.2 ลา้นตนัในฤดูการเก็บเก่ียวปี 2565 - ปี 2566 โดยเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อยจาก

ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 36.3 ลา้นตนัในปี 2564 แต่ฝนตกหนกัในออสเตรเลียท าให้ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์และคาโน

ลาเสียหายหลายลา้นตนั สภาพอากาศท่ีเปียกช้ืนไดรั้บแรงผลกัดนัจากปรากฎการณ์ลานีนาท่ีเกิดขึ้นสามปีติดต่อกนั 

• การผลิตเหลก็ของโลกมีปริมาณ 1,405.2 ลา้นตนัในเกา้เดือนแรกของปี 2565 ลดลงร้อยละ 4.3 จากช่วงเกา้เดือนแรกของปี 

2564 

• ดชันี PMI ของจีนอยูท่ี่ 49.5 ในช่วงไตรมาสสามของปี 2565 บ่งช้ีว่าเศรษฐกิจชะลอตวัเน่ืองจากนโยบายปลอดโควิด 

• GDP ของจีนเติบโตขึ้นร้อยละ 3.9 ในไตรมาสสามปี 2565 และตวัเลขการเติบโตดงักล่าวนบัเป็นส่ิงท่ี “เลวร้าย” อยา่งไรก็

ตาม ประเทศท่ีพฒันาแลว้จะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปี 2565 และนัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ี “เลวร้าย”!?! ประเทศจีนท่ีมีการปรับลดอตัรา

ดอกเบ้ียและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจะท าให้ GDP ของประเทศเติบโตไดน้อ้ยกว่าอตัราเป้าหมาย แต่จะเติบโตขึ้นและ

เจา้ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะยินดีกบัการเติบโตน้ี 

• จีนมีแผนจะเพ่ิมเท่ียวบินระหว่างประเทศก่อนส้ินเดือนตุลาคม ประเทศจีนเปิดท าการหรือไม่? 

• “China and the Global Gloom” (ประเทศจีนและความเศร้าโศกของโลก) เป็นช่ือเร่ืองของรายงานจาก Howe Robinson ลง

วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565  

• อุปสงคข์องจีนถูกจ ากดัในเกา้เดือนแรกของปี 2565 เน่ืองจากการปิดเมืองจากนโยบายปลอดโควิดส่งผลให้ผูค้นราว 400 

ลา้นคนอยูห่่างจากงาน/อาชีพของพวกเขาเป็นเวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ตามรายงานของ Bloomberg รัฐบาลจีนไดจ้ดัท า

แผนกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ซ่ึงมีมูลค่า 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อต่อสู้กบัผลกระทบดา้นลบของนโยบายปลอด

โควิดท่ีมีต่อเศรษฐกิจ โดยน่าจะไดเ้ห็นผลจากแผนกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวในปี 2566 ซ่ึงน่าจะน าไปสู่การน าเข้าแร่

เหลก็ในปริมาณมากขึ้นและการเพ่ิมขึ้นของการผลิตกระแสไฟฟ้า 

• ประเทศจีนก าลงัผลิตอิเล็กโทรไลเซอร์ท่ีแยกน ้ าออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนผา่นกระแสไฟฟ้า โดยมีค่าใชจ้่ายเพียง

เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัคู่แข่งในสหรัฐฯ และยุโรป น่ีจะเป็นตวัเปล่ียนเกมและจะอนุญาตให้ใช้ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิงท่ี

ปล่อยมลพิษเป็นศูนยส์ าหรับทุกอุตสาหกรรม 

• ชาวจีนอาจเป็นผูอ้อมเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมกัจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือตลาดหุน้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเร่ิมมีการ

ระบาดใหญ่ ราคาอสังหาริมทรัพยก์็ตกต ่า ตลาดหุ้นตกต ่า ปล่อยให้ผูอ้อมเงินเหล่าน้ีสะสมเงินสดไวสู้งถึง 16.3 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ! 
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• จีนจะเป็นตวัแปรซ่ึงมีอิทธิพลอย่างไม่สามารถคาดเดาไดส้ าหรับสินคา้แห้งเทกองเม่ือสามารถควบคุมการระบาดของโค

วิด-19 ในปัจจุบนัได ้จีนใชจ้่ายเงิน 586 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2552 ไปกบัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใชเ้หล็กเป็นหลกั และ

ส่งผลให้ดชันี BDI เพ่ิมขึ้นเป็น 4,221 จุดในปี 2552 จากระดบัต ่าสุดท่ี 665 จุดในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2551 จีนจัดสรรเงิน

จ านวน 667 พนัล้านเหรียญสหรัฐในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจจากการโจมตีของโควิด-19 

มาตรการดังกล่าวผลกัดันให้ดัชนี BDI ไปแตะท่ี 5,650 จุด ซ่ึงสูงสุดในรอบ 13 ปีในเดือนตุลาคมของปี 2564 ดังนั้น 

ค  าถามท่ีแทจ้ริงคือควรจะถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนมูลค่า 2.3 ลา้นลา้น

เหรียญสหรัฐ (หรือ 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐตามการรายงานของ Bloomberg) ซ่ึงนบัเป็นคร้ังท่ีสามท่ีนโยบายการพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้เหล็กเป็นหลกัเขา้มามีบทบาทในช่วงจุดสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดการขนส่ง

สินคา้แห้งเทกอง ในปี 2566? 

• แมก้ารคาดการณ์ของ IMF จะมีการปรับลดลงส่ีคร้ัง (ในเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม) 

การคาดการณ์ของ IMF ส าหรับอตัราการเติบโตของ GDP โลกยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 3.2 ส าหรับปี 2565 

และร้อยละ 2.7 ส าหรับปี 2566 นอกจากน้ี อุปสงคสิ์นคา้แห้งเทกองไดแ้ยกออกจากอตัราการเติบโตของ GDP โลกและ

ขณะน้ีอุปสงค์สินค้าแห้งเทกองขึ้นอยู่กับมาตรการการกระตุ้นของรัฐบาลหรือการขาดมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ผลกระทบจากลานีญา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ ความไร้ประสิทธิภาพ การปิดเมือง ความแออดั 

ฯลฯ  

• ภยัแลง้ของสหภาพยโุรปเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 5 ศตวรรษ! 

• บริษทั Uniper ประกาศขาดทุนสุทธิ 12.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2565 และหากไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือ

จากรัฐบาลเยอรมนั ซ่ึงตอนน้ีเป็นเจา้ของร้อยละ 30 ของเงินทุนบริษทัก็คงจะลม้ละลาย เยอรมนีก าลงัพิจารณาให้บริษทั 

Uniper เป็นบริษทัของรัฐบาล! 

• ปัจจยัตวัต่อไปอาจเป็นอะไรก็ไดท่ี้มีส่วนช่วยท าให้อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมขึ้น หรือการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการซ้ือขาย

สินคา้โภคภณัฑ์ หากส่ิงต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ หรือการหยุดชะงกัใด ๆ หรือความแออดั ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเพียง

ตวัเร่งปฏิกิริยาบางส่วนซ่ึงส่งผลดีต่ออตัราค่าระวาง 

• อู่ต่อเรือเกาหลี 3 อนัดบัแรกสูญเสียเงิน 1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี 2565 แต่การขาดทุนในปี 2564 ท่ี 3.3 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐนั้นกลบัมีมูลค่าสูงกว่า อู่ต่อเรือดูเหมือนจะสูญเสียเงินอยูเ่สมอ และหากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจาก

รัฐบาลอู่ต่อเรือเหล่านั้นก็จะลม้ละลาย 

• โปรดจ าไวว่้า อุปทานส่วนเกินซ่ึงเขา้สู่ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในช่วงปี 2553 ถึงปี 2563 เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้

อตัราค่าระวางอยูใ่นระดบัต ่ามาก และแมว่้าอตัราอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลจ์ะลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 (ร้อย

ละ 5.4 ต่อปี) ถึงปี 2565 (ร้อยละ 0.6 ตามขอ้มูลจาก Clarksons) เน่ืองจากอุปทานส่วนเกินถูกก าจดัในท่ีสุด อุปสงคใ์นแง่

ตนัไมลท่ี์เพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ยในปี 2564 (ร้อยละ 3.8) เม่ือเทียบกบัการเพ่ิมขึ้นของอุปทานสุทธิท่ีแขง็แกร่งอย่างสมเหตุสมผล 

(ร้อยละ 3.6) ส่งผลช่วยผลกัดนัดชันี BDI ให้พุ่งขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 13 ปีท่ี 5,650 จุด ในเดือนตุลาคม 2564 
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• ในไตรมาสสามของปี 2565 เปรียบเทียบกบัไตรมาสสามของปี 2564 อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉล่ียส าหรับเรือ
ขนาดเคปไซส์ อยู่ท่ี 13,695 เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบัอตัรา 42,379 เหรียญสหรัฐ อตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดย
เฉล่ียส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์ อยู่ท่ี 17,172 เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกับอตัรา 33,629 เหรียญสหรัฐ อตัราค่าเช่า
รายวนัแบบเหมาล าโดยเฉล่ียส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ อยูท่ี่ 19,728 เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบัอตัรา 34,269 เหรียญ
สหรัฐ และอตัราค่าเช่ารายวนัแบบเหมาล าโดยเฉล่ียส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อยูท่ี่ 18,709 เหรียญสหรัฐเปรียบเทียบกบั
อตัรา 32,194 เหรียญสหรัฐ  

• The Wall Street Journal ระบุว่าสงครามรัสเซีย-ยเูครนท าให้เศรษฐกิจโลกเสียหายถึง 2.8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 
• หากคุณเห็นการเติบโตท่ีต ่าของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลท่ี์คาดการณ์ไวส้ าหรับปี 2565  การชะลอตวัของการน าเขา้/ส่งออก

ของจีน และการเติบโตของดา้นอุปทานท่ีคาดหวงั เราไม่ควรจะมีเกา้เดือนแรกของปีท่ีแข็งแกร่งดงัเช่นท่ีเรามีในปี 2565 

หากดูท่ีรายไดจ้ากดชันีซ่ึงช้ีวดัอตัราค่าระวางของเรือในไตรมาสสามของปี 2565 ดัชนีเหล่านั้นแข็งแกร่งมากและไม่

สามารถหาเหตุผลไดอ้ย่างแน่นอนหากคุณค านึงถึงเพียงแค่การเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมล ์ดชันีท่ีแข็งแกร่งนั้นเป็น

ผลมาจากความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีสูง

มากส่งผลให้เรือแล่นช้าลงอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงท าให้อุปทานของเรือลดลงอย่างมีประสิทธิผล และดว้ยเหตุน้ี แมจ้ะมี

อุปสรรคทั้งหมดท่ีมีอยู่จากการยุติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของธนาคารกลาง การลดการอดัฉีดเม็ดเงิน การแข็งค่าของ

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบ้ีย ภยัคุกคามจากภาวะซบเซาทัว่โลก การชะลอตวัของจีนเน่ืองจาก

นโยบายปลอดโควิด โควิด-19 ท่ียงัคงอยู่ และสงครามรัสเซีย-ยูเครน การขนส่งสินคา้แห้งเทกองนั้นยงัคงเติบโตไดดี้ 

อย่างไรก็ตาม การเติบโตน้ีอาจส้ินสุดลงชัว่คราวเน่ืองจากความตอ้งการยงัคงลดลงในส่วนอื่นของโลก ในขณะท่ีการลด

ความแออดัจะเพ่ิมประสิทธิภาพของกองเรือและปล่อยอุปทานมากขึ้นในตลาดท่ีมีความตอ้งการจ ากดั 

• อตัราค่าระวางท่ีสูงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากอุปทานใหม่สุทธิท่ีมีปริมาณต ่า การขาดแคลนค าส่ังต่อเรือใหม่อย่างสุด

ขั้วเน่ืองจากความแออดัของค าส่ังต่อเรือก่อนหนา้ของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ / เรือบรรทุกน ้ามนั / เรือบรรทุกก๊าซ / เรือ

ขนส่งรถ ส่งผลให้มีการลดลงอย่างมีนยัส าคญัของพ้ืนท่ีว่างในอู่ต่อเรือ ช่วงเวลาเปล่ียนผ่านของการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือโลกเน่ืองจากการปิดเมือง/ การกกักนัโรคโควิด-19 และการเร่ิมตน้ของกฎเกณฑ์ EEXI 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ซ่ึงบงัคบัให้เรือส่วนใหญ่ตอ้งลดความเร็วในการแล่นเรือลงอยา่งถาวร เน่ืองจากการถูกจ ากดัของ

ก าลงัเคร่ืองยนต ์

• อตัราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจกัรแตะร้อยละ 10.1 แตะร้อยละ 8.2 ในสหรัฐอเมริกา แตะร้อยละ 10.9 ในสหภาพยุโรป 

ขณะท่ี CPI ใน OECD เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 ตามล าดบัในเดือนกนัยายนของปี 2565 เปรียบเทียบกบัเดือนกนัยายนของปี 

2564 

• สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายในโลกท่ีแทบจะไม่สามารถรับมือกบัการระบาด

ใหญ่ของโควิด-19 ได ้ในขณะท่ีก าลงัเผชิญกบัระดบัเงินเฟ้อสูงสุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษในสหรัฐอเมริกา สินคา้ท่ีขาด

หายไปจากรัสเซียและยเูครนจะถูกแทนท่ีจากแหล่งท่ีอยูไ่กลออกไปเท่าท่ีท าได ้และส่งผลให้อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมขึ้น 

ความกลวัก็คือส่วนอื่นของโลกจะเขา้สู่ภาวะถดถอยโดยการลดการอดัฉีดเม็ดเงินรวมกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นมากซ่ึงบีบ

คั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงผลลพัธ์ดงักล่าวนั้นควรจะตอ้งหลีกเล่ียง 
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• เน่ืองจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนท่ีก าลงัด าเนินอยู่ ถ่านหินจึงถูกขนส่งจากออสเตรเลียไปยงัยุโรป ส่งผลให้อุปสงคใ์นแง่

ตนั-ไมลเ์พ่ิมขึ้นอยา่งมากจากผูผ้ลิตถ่านหินรายอ่ืน ๆ 

• การขนส่งแร่ชนิดพิเศษท่ีจ าเป็นส าหรับพลงังานหมุนเวียนและการผลิตแบตเตอร่ีจะช่วยเพ่ิมความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล์

ส าหรับเรือขนาดท่ีเลก็กว่า 

• เม่ือปริมาณการส่งมอบเรือในแง่เดทเวทตนัต่อปีมากเป็น 4 เท่า (ในปี 2555 และปี 2559) ของค าส่ังต่อเรือ ผลลพัธ์คือดชันี 

BDI จะเพ่ิมขึ้นในปีถดัไป (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31 ในปี 2556 และร้อยละ 70 ในปี 2560) ในปี 2563 มีการส่งมอบเรือใหม่ใน

ปริมาณ 48.66 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีมีค าส่ังต่อเรือใหม่ 13.86 ลา้นเดทเวทตนั (หรือ 4 เท่า) และดชันี BDI เฉล่ียส าหรับ

ปี 2564 อยูท่ี่ 2,943 จุด ซ่ึงสูงกว่าดชันี BDI เฉล่ียในปี 2563 ท่ี 1,066 จุด ถึงร้อยละ 176 ในปี 2564 มีปริมาณการส่งมอบเรือ 

37.62 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีมีปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ 37.65 ลา้นเดทเวทตนั ดงันั้น กฎ 4 เท่าจึงไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้

ทว่าการลดลงของดชันี BDI ในเกา้เดือนแรกของปี 2565 อยูท่ี่ลดลงร้อยละ 25 เรือขนาดเคปไซส์ลดลงร้อยละ 45 เรือขนาด

ปานาแมกซ์ลดลงร้อยละ 15 เรือขนาดซุปราแมกซ์ลดลงร้อยละ 4 และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ลดลงร้อยละ 2 ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย

ในเกา้เดือนแรกของปี 2564 ตวัเลขดชันีดงักล่าวเป็นการยืนยนัอีกคร้ังว่าขณะน้ีอุปสงคแ์ละอุปทานอยู่ในจุดสมดุลแลว้

และอตัราค่าระวางจะตอบสนองดว้ยความผนัผวนท่ีรุนแรงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ของอุปสงค ์ความผนัผวนจะยงัคงอยู่ ดงันั้นจงท าความคุน้เคยกบัมนั นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่าเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่าย

สินคา้บนเรือมีความผนัผวนนอ้ยกว่าและมีการลดลงของอตัราค่าระวางในอตัราท่ีชา้กว่าเรือขนาดใหญ่ท่ีไม่มีอุปกรณ์ขน

ถ่ายสินคา้บนเรือ 

• เน่ืองจากราคาก๊าซท่ีสูงขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 โดยประมาณในยุโรป ในช่วง
เกา้เดือนแรกของปี 2565 ส่งผลให้มีการน าเขา้ถ่านหินเพ่ิมขึ้น  

• ร้อยละ 24 ของการน าเขา้แร่เหล็กของจีนมาจากบราซิล (68 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ 4 และร้อยละ 62 มาจากออสเตรเลีย 
(178 ลา้นตนั) ลดลงร้อยละ 3 ในไตรมาสสามของปี 2565 ตามขอ้มูลจาก Dewry เน่ืองจากปริมาณตนั-ไมลท่ี์ไกลขึ้นจาก
บราซิลลดลงมากกว่าปริมาณตนั-ไมลท่ี์ส้ันกว่าจากออสเตรเลีย ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ในไตร
มาสสามของปี 2565 

• อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2565 ส าหรับกลุ่มสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณร้อยละ 6.93 
(ร้อยละ 7.00 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ 6.90 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือ)  

• มีขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือท่ีถูกรีไซเคิลปริมาณ 1.43 ลา้นเดทเวทตนัในช่วงไตรมาสสามของปี 2565 รวมเรือทุก
ประเภทซ่ึงอยูใ่นตลาดเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เม่ือเทียบกบัปริมาณ 0.50 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 186) จากช่วง
ไตรมาสสามของปี 2564  กองเรือโลก ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2565 มีปริมาณ 76.96 ลา้นเดทเวทตนั หรือ ร้อยละ 8.01 
(ร้อยละ 12.06 ของกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ 5.82 ของกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บน
เรือ) ของกองเรือโลกจะมีอายคุรบ 20 ปีหรือมากกว่า รวมถึงสัดส่วนปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือท่ีอยูใ่นระดบัต ่า
ท่ีร้อยละ 6.93 (ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่จนถึง ณ ส้ินปี 2568 เม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทานสุทธิ ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 
2565) ส่งผลให้กองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลกน่าจะขยายตวัชา้ลงมากขึ้น  
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• ความล่าชา้จากความแออดัท่ีเกิดจากโควิด-19 การเปล่ียนแปลงเส้นทางการเดินเรือเพื่อผลดัเปล่ียนลูกเรือ และความล่าชา้
เน่ืองจากการกกักนัเรือ ส่งผลให้อุปทานของเรือทั้งหมดตึงตวัในช่วงสองปีท่ีผา่นมา เราคาดว่ากองเรือจะมีประสิทธิภาพ
ลดลงมากขึ้น เน่ืองจากเราไม่เห็นว่าโควิด-19 จะหายไปในเร็ว ๆ น้ี โดยเฉพาะเม่ือรวมกบันโยบายปลอดโควิดของจีน 
ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลให้อุปทานสุทธิของเรือตึงตวั เม่ือไดรั้บแรงสนบัสนุนจากค าส่ังต่อเรือใหม่ท่ีต ่ามากในปี 2565 ปัจจยั
เหล่าน้ีจะช่วยให้รับมือกบัอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นจากเรือใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

• ดว้ยราคาน ้ามนัท่ีสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตนั เรือต่าง ๆ ไดรั้บค าส่ังให้แล่นดว้ยความเร็วท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ซ่ึงจะท าให้อุปทานมีประสิทธิภาพตึงตวัเพ่ิมมากขึ้น 

• ตามการคาดการณ์ของ Clarksons อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลจ์ะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.55 และร้อยละ 2.20 เม่ือเทียบกบัการเติบโต
ของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 3.42 และร้อยละ 0.55 ในปี 2565 และในปี 2566 ตามล าดบั (อุปสงค์คาดการณ์ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  และอุปทานคาดการณ์ ณ วนัท่ี  10 ตุลาคม 2565) ดว้ยความไร้ประสิทธิภาพของอุปทานสุทธิของเรือ
เน่ืองจากการหยุดชะงกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 ช่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานในปี 2565 และปี 2566 ควรกวา้งขึ้น
และเป็นประโยชน์แก่เจา้ของเรือ และเราควรจะเห็นปีท่ีคลา้ยกนัดงัเช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในปี 2564 

• การท่ี PSL อยูใ่นกลุ่มเรือขนาดเลก็ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของภาคอุปทาน

จะอยู่ในระดบัเพียงร้อยละ 3.51 และร้อยละ 0.23 โดยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อยจะมีการเติบโตท่ีร้อยละ 2.55 

และร้อยละ 2.43 ในปี 2565 และในปี 2566 ตามล าดบั ตามขอ้มูลจาก Clarksons 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 76.96 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.01 ของกองเรือในปัจจุบนั (40.78 

ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 12.06 และ 36.18 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีไม่มี

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าบนเรือหรือร้อยละ 5.82) ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2565 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสม

ส าหรับการรีไซเคิลในปี 2566 เม่ือกฎเกณฑใ์หม่ของ IMO มีผลบงัคบัใช ้

• การรีไซเคิลเรือคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 2566 เน่ืองจากเรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่าในกองเรือโลกจะมี

ปริมาณมากขึ้น แรงกดดนัจากการติดตั้งระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ ค่าใชจ้่ายในการตรวจเรือพิเศษ (Special Survey) ส าหรับ

เรือเก่าเหล่าน้ี และตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัจากการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์ EEXI และ CII ในวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ท่ีจะบงัคบั

ให้ตอ้งรีไซเคิลเรือเก่าเหล่าน้ีก่อนเวลา 
 

สหภำพยุโรปและกำรน ำเข้ำถ่ำนหิน: 

ในส้ินไตรมาสสามของปี 2565 การน าเขา้ถ่านหินทัว่โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 876.0 ลา้นตนั ในขณะท่ี

การน าเขา้ของสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.7 เป็น 83.4 ลา้นตนั การน าเขา้ถ่านหินของสหภาพยุโรปในปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

30.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 87.1 ลา้นตนั ในปี 2564 การน าเขา้ถ่านหินของสหภาพยโุรปจากรัสเซียมีปริมาณมากถึงร้อยละ 44 

จนถึง ณ ส้ินไตรมาสสามของปี 2565 รัสเซียเป็นผูจ้ดัหาถ่านหินให้แก่สหภาพยโุรปในปริมาณสูงท่ีร้อยละ 25  (ขอ้มูลจาก Banchero 

Costa) 
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กำรขนส่งทำงตู้คอนเทนเนอร์: 

ผลก าไรท่ีทา้ทายแรงโนม้ถ่วงในกลุ่มเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์นั้นน่าประหลาดใจ ผูเ้ล่นที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 14 ของโลกการขนส่งตู ้

คอนเทนเนอร์ บริษทัย่อยท่ีด าเนินการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ภายในเอเชียและเส้นทางอื่น ๆ ซ่ึงมีเรือ 97 ล า แต่ละล ามีขนาดระวาง

บรรทุกต ่ากว่า 2,700 TEU (เจา้ของ 74 ราย) ประกาศก าไรสุทธิ 1.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับคร่ึงแรกของปี 2565! ความแออดั

เป็นประวติัการณ์และการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานก าลงัผลกัดนัรายไดใ้นภาคส่วนเดินเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ไปสู่การ

ท าลายสถิติ แมว่้าอุปสงคจ์ะชะลอตวัและอุปทานของเรือเพ่ิมขึ้นก็ตาม และถา้คุณคิดว่ามินโนวท์ าไดดี้ คุณควรเห็นผลงานของผูเ้ล่น

รายใหญ่ ก าไรสุทธิของบริษทั Maersk ส าหรับไตรมาสสองอยู่ท่ี 8.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและคร่ึงแรกของปีมีก าไรอยู่ท่ี 15.4 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทั ONE มีก าไรอยูท่ี่ 5.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง 10.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของ

ปี บริษทั Cosco มีก าไร 5.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองและ 10.0 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี บริษทั Hapag 

Lloyd มีก าไร 4.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองและ 9.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี บริษทั Evergreen มีก าไร 

3.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสสองและ 7.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปี บริษทั OOIL มีก าไรในคร่ึงแรกของปีท่ี 

5.60 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทั HMM มีก าไรในไตรมาสสองท่ี 2.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและ 4.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึง

แรกของปี บริษทั Zim มีก าไรในไตรมาสสองท่ี 1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและ 3.0 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในคร่ึงแรกของปีตามล าดบั 

ข่าวล่าสุดเก่ียวกบัอตัราค่าระวางส าหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์แสดงให้เห็นว่าดชันีการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ของเซ่ียงไฮไ้ด้

ลดลงกลบัสู่ระดบัก่อนเกิดโควิดนบัจากระดบัสูงสุดในเดือนมกราคม ขอ้มูลจาก Sea-Intelligence ระบุว่า อตัราการขนส่งสินคา้ใน

เส้นทางทรานส์แปซิฟิกไปยงัชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกายงัคงเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 54 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของช่วงก่อน

เกิดการระบาดในปี 2562 ในขณะท่ีอตัราค่าระวางการขนส่งจากเอเชียไปยงัยุโรปเหนือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 146 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของสามปีท่ีผา่นมา โปรดทราบว่าระหว่างร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 70 ของอตัราค่าระวางของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทั้งหมด

เป็นอตัราค่าระวางตามสัญญาท่ีสูงถึง 3 ถึง 4 เท่าของระดบัก่อนเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ตาม หากมีการเจรจาต่อรองอตัราสัญญา

ใหม่เป็นจ านวนมาก ก็จะมีปัญหาส าหรับกองเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ 

ประเด็นสนทนาของ JP Morgan ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2565 ระบุว่า 1) ปริมาณการขนส่งล่าสุดอยา่งนอ้ยยืนยนัว่าภาคการขนส่งตู ้

คอนเทนเนอร์เคยเป็นและยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาด ตรงกนัขา้มกบัขอ้กล่าวหาเร่ืองการสมรู้ร่วมคิดหรือการจดัการดา้นราคาโดย

สายการบินรายใหญ่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา 2) หลงัจากการปรับอตัราค่าระวางแลว้ เรายงัเห็นการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการปลดระวาง

เรือเก่า/เรือท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการชดเชย (นับจากตน้ปีจนถึงปัจจุบนัการปลดระวางยงัคงเป็นศูนย ์โดยมีอตัราการปลด

ระวางเพียงเล็กน้อยในคร่ึงหลงัของปี 2563 จนถึงคร่ึงหลังของปี 2564 ) ท่ามกลางกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมปี 2566 ( เช่น 

EEXI/CII) 3) ในดา้นอุปสงค ์อาจมีการปรับสินคา้คงคลงัเพ่ิมขึ้นเม่ือกระบวนการยกเลิกการส ารองสินคา้คงคลงัอย่างต่อเน่ืองเสร็จ

ส้ิน ในขณะท่ีฤดูกาลมีความเก่ียวขอ้งนอ้ยลงกว่าเดิมนบัตั้งแต่เร่ิมการระบาดใหญ่ 
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นโยบำยปลอดโควดิของจีน: 

ประเทศจีนมีผูสู้งอายุ 160 ลา้นคนขึ้นไป ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน พลเมืองท่ีเส่ียงต่อการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเสียชีวิตดว้ย

เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนเช้ือสายพนัธ์ุยอ่ยชนิดใหม่ท่ีเขา้สู่ประเทศจีน ดว้ยการแบ่งปัน IP ของวคัซีน mRNA ท่ีถูกควบคุมโดย

สหรัฐอเมริกาผ่าน WTO ดว้ยวคัซีน mRNA ในพ้ืนท่ีใช้เวลานานกว่าในการพฒันา ผูใ้ช้แรงงานนอนหลบัในส านกังาน/โรงงาน/

ธนาคารเพื่อท างานต่อ และผูค้น 400 ลา้นคนท่ีตอ้งดิ้นรนในการปิดเมืองอย่างเข้มงวดในเมือง/ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่กลางเดือน

มีนาคมถึงส้ินเดือนตุลาคม นโยบายปลอดโควิดดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเดียวท่ีเหลืออยู่ส าหรับจีน เศรษฐกิจจีนไดรั้บผลกระทบ

โดยตรงจากภาวะโควิด-19 ในคร่ึงแรกของปี 2565 แต่ดูเหมือนจะฟ้ืนฟูในไตรมาสสามด้วย GDP ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 แต่

นโยบายปลอดโควิดคือส่ิงท่ีช่วยให้ผูสู้งอายุปลอดภยัและไม่ตอ้งเผชิญกบัการเสียชีวิต ดงัท่ีไดเ้กิดขึ้นในประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และนโยบายดังกล่าวยงัเป็นท่ีมาของความภาคภูมิใจและความสามัคคีในสังคมของจีน  เพื่อ

สนบัสนุนเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่ จีนไดมี้การประกาศมาตรการเยียวยาเพ่ิมเติมจ านวน 5.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐนบัตั้งแต่ตน้ปี 2565 ตาม

ขอ้มูลของ Bloomberg และเม่ือมาตรการดงักล่าวไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ จีนจะกลบัสู่เส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจตามปกติหาก

จีนไดจ้ดัการให้ผูสู้งอายใุนประเทศไดรั้บวคัซีน mRNA/วคัซีนอื่น ๆ  

กำรเปลีย่นแปลงของสภำพอำกำศ: 

“บ่อยคร้ัง ท่ีประเทศร ่ารวยไดป้ฏิเสธความรับผิดชอบทางประวติัศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการล่าอาณานิคม การเป็นทาส หรือความ
เสียหายจากสภาพอากาศในปัจจบุนั แต่ประเทศก าลงัพฒันาจะไมลื่มว่าประเทศอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจเป็นตวัการหลกั อนัมี

บทบาทในการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอยา่งถาวรและท าให้เหตุการณ์ภยัพิบติัมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้น” 

ศำสตรำจำรย์เจฟฟรีย์ แซคส์ ข้อมูลจำก Project Syndicate วันท่ี 13 กันยำยน 2565 

ปริมาณข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัคล่ืนความร้อน น ้ าท่วมฉับพลนั ธารน ้ าแข็งละลาย อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงขึ้นจนท าลายสถิติใหม่ เมือง
สมัยใหม่คือแหล่งระบายความร้อน แม่น ้ าในเยอรมนีและอิตาลีก าลังแห้งแล้ง พ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้งหมดไม่สามารถรับการ
ชลประทานได ้พืชผลก าลงัเห่ียวเฉา ภูเขาท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะก าลงัละลายหายไป อู่ต่อเรือประกาศเหตุสุดวิสัยจาก “ความร้อน” 
ชาวเมืองก าลงัจะตายจากความร้อน หากแต่ชาวเมืองอีกหลายแห่งก าลงัจะตายจากน ้ าท่วมฉับพลนั เมืองชายฝ่ังก าลงัเผชิญกบั
ระดบัน ้ าทะเลท่ีสูงขึ้นซ่ึงคุกคามและท าลายวิถีชีวิตของพวกเขา ทางรถไฟบิดเบ้ียว รันเวยส์นามบินไม่สามารถใชก้ารได ้ถนนแตก
ทรุดตวั มีผูเ้สียชีวิตกว่า 1,100 คน และอีก 33 ลา้นคนตอ้งพลดัถ่ินจากน ้าท่วมฉบัพลนัในปากีสถาน เมืองท่ีร้อนท่ีสุดในโลกตอนน้ี
ถูกน ้ าท่วม รถแทรกเตอร์ถูกน ามาใช้ในเมืองเบงกาลูรูเพ่ือช่วยชีวิตผูค้นจากชุมชนท่ีถูกน ้ าท่วม นั่นเป็นผลกระทบท่ีแม้แต่ผู ้
คลางแคลงใจเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเลิกคลางแคลงใจและยอมรับเสียทีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
เกิดขึ้นแลว้ 

มีบทความท่ีน่าสนใจใน Project Syndicate ซ่ึงเขียนโดยนักเศรษฐศาสตร์เจฟฟรีย์ แซคส์ ซ่ึงเขาเช่ือมโยงเหตุการณ์น ้ าท่วม การ
เสียชีวิต และการพลดัถ่ินหน่ึงในสามของปากีสถานในปัจจุบนักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากประเทศร ่ารวยซ่ึงควร

https://www.project-syndicate.org/commentary/pakistan-flooding-climate-justice-rich-countries-should-bear-cost-by-jeffrey-d-sachs-2022-09
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จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายในปัจจุบนั เขากล่าวว่า “ระหว่างปี 2393 ถึงปี 2563 การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลส่งผลให้เกิดการปล่อย CO2 
สะสมถึง 1.69 ลา้นลา้นตนั จากจ านวนก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมาทั้งหมดนั้น สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการปล่อยก๊าซประมาณร้อยละ 
24.6 หรือคิดเป็นปริมาณ 417 พนัลา้นตนั ซ่ึงมากกว่าส่วนแบ่งของประชากรโลกในปี 2564 อย่างมาก ท่ีประมาณร้อยละ 4.2 ใน
ท านองเดียวกนั ประเทศท่ีมีรายไดสู้งรวมกนั (รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และประเทศอื่น ๆ อีกสองสามประเทศ) คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 58.7 ของการปล่อย CO2 สะสม แต่มีประชากรคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 15 ของประชากรโลกใน
ปัจจุบนั ในทางตรงกนัขา้ม ปากีสถานปล่อยก๊าซ CO2 ประมาณ 5.2 พนัลา้นตนัระหว่างปี 2393 ถึง 2563 ซ่ึงคิดเป็นปริมาณเทียบเทา่
กบัท่ีสหรัฐฯ ปล่อยออกมาในแต่ละปีโดยประมาณ ส่วนแบ่งความรับผิดชอบทางประวติัศาสตร์จึงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 0.3 ซ่ึงต ่า
กว่าส่วนแบ่งของประชากรโลก (ร้อยละ 2.9) และภาระความเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ ในขณะท่ีสหรัฐฯ และประเทศท่ีมี
รายไดสู้งอื่นๆ เป็น “ผูส่้งออกจากความเสียหายสุทธิจากสภาพอากาศ” ปากีสถานและประเทศท่ีมีรายไดต้ ่าและรายไดป้านกลางถึง
ต ่าส่วนใหญ่กลบัไม่เตม็ใจท่ีจะน าเขา้ความเสียหายสุทธิเหล่านั้น 

ดว้ยสภาพอากาศท่ีเลวร้ายอยู่แลว้ การอพยพของเช้ือโรคจากสัตวสู่์คนจะเพ่ิมขึ้น แต่โลกยงัไม่พร้อมส าหรับการระบาดใหญ่คร้ัง
ใหม่หรือวิธีต่อสู้กบัการแพร่กระจายของเช้ือ ความเป็นจริงของการพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมากขึ้นของโลกในช่วงน้ีเห็นไดอ้ยา่ง
เด่นชดัในสหภาพยุโรป โดยท่ีความแห้งแลง้ของสหภาพยุโรปเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 5 ศตวรรษ! ส่ิงท่ีเราตอ้งเขา้ใจก็คือการเปล่ียน
จากเช้ือเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นปรากฏการณ์ท่ีตอ้งใชเ้วลาหลายทศวรรษ และไม่ใช่ส่ิง
ท่ีสามารถท าไดใ้นชัว่ขา้มคืน ซ่ึงโลกท่ีคุน้เคยกบั “กาแฟส าเร็จรูป” คงจะไม่เขา้ใจ ช่วงเปล่ียนผา่นน้ีจะท าร้ายคนยากจนท่ีสุดท่ีอาศยั
อยู่ในประเทศท่ียากจนท่ีสุด ค่าใช้จ่ายของการเปล่ียนแปลงน้ีจะอยู่ท่ีประมาณ 3 ถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในช่วง 30 ปี
ขา้งหนา้ และแมว่้าจะดูเหมือนเป็นเม็ดเงินจ านวนมหาศาล แต่ก็อยูร่ะหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของ GDP โลกในปัจจุบนั โลกท่ีมี
หลายขั้วซ่ึงมีสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นศูนยก์ลาง ประเทศเหล่าน้ียงัเป็นผูมี้ส่วนร่วมรายใหญ่ท่ีสุดของการปล่อยก๊าซ GHG ดงันั้น
ประเทศเหล่าน้ีจึงจ าเป็นตอ้งหารือถึงวิธีการลดระดบัการปล่อยก๊าซดงักล่าวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกบัคู่แข่งท่ีเท่าเทียมแต่เป็นมิตร 
จะช่วยให้โลกาภิวตัน์สามารถผลิตเงินทุนท่ีจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงน้ี ส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการคือโลกท่ีมีขั้วมากขึ้น เทคโนโลยีท่ี
จ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงน้ีอยู่ช่วงแรกเร่ิม ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ เราก าลงัรอคอยเคร่ืองยนต์เรือท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
แอมโมเนียหรือเช้ือเพลิงท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนยอ์ื่น ๆ และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีจะใชบ้งัคบั เรือตน้แบบดงักล่าวควรอยู่ในน ้า
ภายในปี 2567 ทั้งน้ี IMO สามารถช่วยไดโ้ดยการไม่อนุญาตให้มีการต่อเรือเผาไหมเ้ช้ือเพลิงใด ๆ ล าใหม่หลงัจากส้ินปี 2572 ซ่ึงจะ
ท าให้อู่ต่อเรือและเจา้ของเรือมุ่งเน้นไปที่เรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์หรือ Zero Emission Vessels (ZEVs)  โดยผลิต
ในขนาดท่ีพอเหมาะและในราคาท่ียอมรับได ้น่ีคือบทความจากรอยเตอร์เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม ท่ีเน้นย  ้าถึงความยุง่เหยิงท่ีโลกก าลงั
เผชิญจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คล่ืนยกัษจึ์งเป็นปรากฏการณ์ท่ีไดรั้บความสนใจมากขึ้นในอุตสาหกรรมของเรา บริเวณ
น ้ าต้ืน เช่น ทะเลเหนือและอ่าวบิสเคย ์ขึ้นช่ือในเร่ืองสภาพคล่ืนพายุฤดูหนาว แนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเขตน ้ าต้ืน
ระหว่างอเมริกาเหนือและยโุรป ซ่ึงอาจก่อให้เกิดคล่ืนยกัษใ์นฤดูหนาว คล่ืนยกัษน์ั้นหมายความถึงคล่ืนท่ีมีความสูงเป็นสองเท่าของ
ความสูงของคล่ืนปกติ โดยท่ีความสูงของคล่ืนท่ีมีความสูงปกติก าหนดให้เป็นคล่ืนท่ีมีความสูงเฉล่ียสู งสุด 1/3 ของคล่ืนใน
สเปกตรัม คล่ืนยกัษม์กัเกิดขึ้นใกลก้บับริเวณชายฝ่ังท่ีกระแสน ้ าในมหาสมุทรมีก าลงัแรงท่ีสุด และบริเวณท่ีความลึกของมหาสมุทร
เปล่ียนแปลงบ่อยกว่า (เช่น แอฟริกาใตท่ี้มีกระแสน ้า Agulhas) การศึกษาระยะเวลา 20 ปีท่ีด าเนินการโดยศูนยส์มุทรศาสตร์แห่งชาติ

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/climate-risks-dwarf-europes-energy-crisis-space-chief-warns-2022-08-11/
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ของสหราชอาณาจกัรและมหาวิทยาลยัเซาแฮมป์ตนั วิเคราะห์การส ารวจทุ่น 20 ปีตามแนวชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา (ใน
ระหว่างปี 2537 - ปี 2559) พบว่าคล่ืนยกัษ์มีความถ่ีลดลงเล็กน้อย แต่มีความสูงเพ่ิมขึ้น การศึกษายงัพบว่าความสูงของคล่ืนยกัษ์
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1 ในแต่ละปีตลอดระยะเวลา 22 ปีของการศึกษา (จากขอ้มูลทุ่นพ้ืนฐาน) น่ีคือวิดีโอท่ีแสดงถึงเหตุการณ์ท่ี
คล่ืนยกัษก์ระทบแท่นขดุเจาะน ้ามนัในทะเลเหนือในฤดูร้อนน้ี 

การศึกษาล่าสุดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศช้ีให้เห็นว่าภายในปี 2643 บางส่วนของโลกจะปิดตวัลงเป็นเวลาสอง
สัปดาห์ในแต่ละปีเน่ืองจากความร้อนจดั (อุณหภูมิ 51 องศาเซลเซียส) คุณสามารถอ่านบทความไดท่ี้น่ี 

เงินเฟ้อ: 

“พาดหวัข่าวเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงอยา่งต่อเน่ืองยงัคงเป็นขอ้คดิเห็นท่ีเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือลด

อุปสงค ์ทว่าแนวทางน้ีไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถื้อเงินสด ดว้ยค่าใชจ้่ายของพนกังาน ธุรกิจ และผูบ้ริโภคจ านวนมาก การ

เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียยงัไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจ ากดัราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เราเพ่ิงเห็น GDP ลดลงสองในส่ีไตรมาส ซ่ึงดีกว่าท่ีธนาคาร

กลางสหรัฐไดค้าดการณ์ไว ้แทจ้ริงแลว้ เม่ือปลายปีก่อนหนา้ธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์การเติบโตท่ีแทจ้ริงท่ีร้อยละ 4 (หลงัจาก

ท่ีปรับอตัราเงินเฟ้อแลว้) ในปี 2565 ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองแปลกประหลาดท่ีจะโตแ้ยง้ว่าธนาคารกลางสหรัฐควรขึ้นอตัราดอกเบ้ียต่อไป 

เพ่ือต่อสู้กบัการตกต ่าของราคาพลงังานท่ีเร่ิมจะหายไป ความจริงท่ีว่าขอ้โตแ้ยง้นั้นไดผ้ลดีกบักลุ่มผูม้ัง่คัง่ไม่ไดท้  าให้ขอ้โตแ้ยง้นั้น

สมเหตุสมผล หรือฉลาด หรือดี”  

ศำสตรำจำรย์เจมส์ เค. กัลเบรธ ข้อมูลจำก Project Syndicate วันท่ี 5 สิงหำคม 2565 

ราคาก๊าซในสหรัฐฯ ลดลงต ่ากว่า 4 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอน ราคาน ้ ามนัพุ่งขึ้นในเดือนกรกฎาคม แต่ธนาคารกลางสหรัฐก็ตั้งใจท่ี

จะขึ้นอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ีรวดเร็วท่ีสุดในรอบกว่า 4 ทศวรรษเพื่อต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อ อยา่งไรก็ตาม เส้นอตัราผลตอบแทนของ

กระทรวงการคลงัสหรัฐท่ีกลบัหัวกลบัหางบอกเล่าเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนัมาก การก าหนดราคาในภาวะถดถอยโดยท่ีอตัราดอกเบ้ีย

ของธนาคารกลางสหรัฐจะถูกปรับลดลงอย่างรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางปี 2566 น่ีคือวิดีโอส้ัน ๆ จาก The 

Economist ท่ีช่วยอธิบายว่าอตัราเงินเฟ้อสูงหมายถึงอะไร 

ในขณะเดียวกนั อตัราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจกัรเพ่ิมขึ้นสู่ระดบัสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษในเดือนกรกฎาคมท่ีร้อยละ 10.1 ลดลง

เป็นร้อยละ 9.9 ในเดือนสิงหาคม โดยธนาคารแห่งประเทศองักฤษคาดว่าอตัราเงินเฟ้อในไตรมาสส่ีจะสูงถึงร้อยละ 13 และยงัคง

สูงขึ้นในปี 2566 แนวโน้มของโลกจะเขา้สู่ภาวะซบเซาเพ่ิมขึ้นและสงครามในยูเครนไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น ด้วยการผลกัดนัราคา

เช้ือเพลิง ปุ๋ ย และราคาอาหารให้สูงกว่าท่ีควรจะเป็น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีได้กล่าวไวน้ั้นจะส่งผลกดดนัต่อราคา

เช้ือเพลิง อาหาร และปุ๋ ยมากขึ้นไปอีก โดยการหดตวัของผลผลิตเน่ืองจากสภาพอากาศที่รุนแรง โดยความร้อนจดั / เยน็จดัซ่ึงส่งผล

ต่อความตอ้งการพลงังานท่ีมากขึ้นส าหรับความเยน็/ความร้อน คร้ังสุดทา้ยท่ีโลกประสบภาวะเงินเฟ้อสูงคือในปี 2513 ดังนั้น

ประสบการณ์ในการต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อของผูน้ าโลกในปัจจุบนัจึงไม่มีอยู่จริง  ราคาอาหารและเช้ือเพลิงท่ีสูงขึ้นเหล่าน้ีจะส่งผล

กระทบต่อคนยากจนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศท่ียากจนที่สุดในโลกอยา่งไม่เป็นสัดส่วน 

https://youtu.be/Ar79VQSa6xQ
https://youtu.be/Ar79VQSa6xQ
https://insideclimatenews.org/news/25082022/extreme-heat-tropics/
https://www.economist.com/films/2022/08/04/what-does-high-inflation-mean?utm_campaign=a.&utm_medium=email.internal-newsletter.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=8/4/2022&utm_id=1278320
https://www.economist.com/films/2022/08/04/what-does-high-inflation-mean?utm_campaign=a.&utm_medium=email.internal-newsletter.np&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=8/4/2022&utm_id=1278320
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การขึ้นอตัราดอกเบ้ียดงัท่ีธนาคารกลางในส่วนอ่ืนของโลกก าลงัท าอยูน่ั้นไม่ใช่วิธีแกปั้ญหาเงินเฟ้อ เน่ืองจากจะท าให้ความเจ็บปวด

ของคนยากจนท่ีสุดในกลุ่มคนยากจนมีเพ่ิมมากขึ้นไปอีกจนไม่สามารถตา้นทานได ้น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีทุกคนพูดแบบเดียวกนั เราอยู่

ในภาวะถดถอย ภาวะถดถอยในอดีตมกัเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ นัน่คือธรรมชาติของพวกมนั และนัน่คือสาเหตุท่ีท าไมภาวะ

ถดถอยถึงน่ากลัว แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่กรณีน้ี ธนาคารกลางในส่วนอ่ืนของโลกเร่ิมต้นด้วยการกล่าวว่าอตัราเงินเฟ้อเป็นส่ิง 

“ชัว่คราว” และจะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป เม่ือใชเ้วลานานกว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้ล็กนอ้ย พวกเขาระบุว่าอตัราเงินเฟ้อนั้น “คงท่ี” และเร่ิม

ขึ้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือระงบัอตัราเงินเฟ้อ ดว้ยราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ตกต ่า ความเช่ือเร่ืองเงินเฟ้อแบบชัว่คราวก่อนหนา้นั้นอาจยงัคง

มีอยู ่และคุณอาจเห็นว่าอตัราดอกเบ้ียจะลดต ่าลงภายในกลางปีหนา้ น่ีคือบทความโดย Jim O'Neill ท่ีสรุปความคิดเห็นเหล่าน้ี 

หากคุณคิดว่ามีบางอยา่งไม่ถูกตอ้งเบ้ืองหลงัความปรารถนาใหธ้นาคารกลางสหรัฐใชม้าตรการขั้นเด็ดขาดเพ่ือชะลออตัราเงินเฟ้อใน

ปัจจุบนั แมว่้าอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึ้นจะชะลอตวัลง คุณควรอ่านบทความน้ีซ่ึงมีมุมมองท่ีต่างออกไปส าหรับเหตุผลว่าท าไมภาวะ

ถดถอยท่ีไม่จ าเป็นจึงมีความจ าเป็น และในเร่ืองของการรักษาภาวะเงินเฟ้อโดยการขึ้นอตัราดอกเบ้ีย นกัวิจยัของธนาคารกลางสหรัฐ

กล่าวว่าการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียจะสร้างภาวะถดถอย แมว่้านายพาวเวลล์ หัวหน้าใหญ่ของพวกเขาจะอา้งว่าการปรับขึ้นอตัรา

ดอกเบ้ียจะไม่ก่อนให้เกิดภาวะถดถอย แลว้ใครถูก? หวัหนา้ใหญ่หรือนกัวิจยั? 

ผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนั้นเป็นท่ีประจักษ์แล้วโดยหลากหลายองค์กรท่ีได้รับด าเนินการเข้าท า Leveraged ดัง

รายละเอียดขอ้มูลจากบทความน้ีโดย FT ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 

เม่ือโลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์โดยการยา้ยงานดา้นการผลิตนอกชายฝ่ังไปยงัประเทศท่ีมีค่าครองชีพต ่ากว่ามาก โลกไดรั้บประโยชน์

จากภาวะเงินฝืด การลดโลกาภิวตัน์จะเป็นการท าส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม ดว้ยการผลกัดนัให้เกิดการส่งเสริมจา้งงานใกลช้ายฝ่ังและการ

สนบัสนุนประเทศใกลเ้คียงท่ีเงินเฟ้อสูงดว้ยการยา้ยการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีค่าแรงสูง ผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายมากขึ้นส าหรับห่วงโซ่

อุปทานบนบก/ท่ีมีความปลอดภยั ในระยะยาว ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานจะสูงขึ้นเม่ือคุณใชแ้หล่งพลงังานท่ีเขา้ถึงไดง้่ายหมดแลว้ ไม่

ว่าคุณจะยา้ยงานการผลิตไปท่ีใด เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้น ตน้ทุนของเงินทนุก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกนั เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าในรอบ 4 

ทศวรรษไดผ้่านจุดต ่าสุดและก าลงัพลิกกลบั การลดทอนทางการเงินของเศรษฐกิจจะปรับราคาสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพจริงให้

สูงขึ้นในขณะท่ีลดค่าสินทรัพยท์างการเงิน ผูม้ัง่คัง่ซ่ึงเป็นเจา้ของสัดส่วนทางการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดของเศรษฐกิจ จะถูกลดทอนความ

มัง่คัง่ลงพร้อมกบัการล่มสลายของตลาดหุ้น เม่ืออตัราการเกิดลดลงและอายขุยัเฉล่ียเพ่ิมขึ้น แรงงานจะยงัคงขาดแคลนและค่าแรงจะ

เพ่ิมขึ้นตามความจ าเป็น เพื่อดึงดูดแรงงานท่ีหดตวักลบัเขา้สู่ตลาด การระบาดใหญ่บีบคั้นผูค้นให้ตระหนกัว่าอนาคตนั้นมีความเส่ียง

และคาดเดาไม่ได ้คนอายนุอ้ยจึงอยากสัมผสัชีวิตและใชชี้วิตและไม่สะสมทรัพยสิ์น พวกเขาจะไม่รับงานท่ีไร้ความหมายและจะไม่

อยู่ในฐานะ “ทาส” ของนายจา้ง งานท่ีไม่จ าเป็นจะหายไป แรงงานจะเป็นท่ีตอ้งการ และไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม และอยู่ในสภาวะ

การท างานท่ีจ าเป็นส าหรับงานท่ีท า การนดัหยดุงานของคนงานท่ีท่าเรือซ่ึงมีนยัส าคญันั้นไม่ไดเ้กิดขึ้นเพียงคร้ังเดียว หากแต่เกิดขึ้น

สองคร้ัง ณ ท่าเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์แห่งส าคญัของสหราชอาณาจกัรจะเพ่ิมอตัราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจกัร ตอนน้ี ขอให้

ท่านผูอ้่านโปรดบอกทีว่าการขึ้นอตัราดอกเบ้ียจะขจดัแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อท่ีอธิบายขา้งต้นโดยไม่ท าให้เกิดภาวะถดถอยได้

อยา่งไร 

https://www.project-syndicate.org/commentary/four-reasons-recession-fears-may-be-overblown-by-jim-o-neill-2022-08?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=46e6664975-sunday_newsletter_08_21_2022&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-46e6664975-107384585&mc_cid=46e6664975&mc_eid=0ddee4cd73
https://theintercept.com/2022/08/24/unemployment-recession-worker-power-douglas-emmett/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2022/09/09/recession-federal-reserve-inflation-interest-rate-hikes/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://theintercept.com/2022/09/09/recession-federal-reserve-inflation-interest-rate-hikes/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
https://www.ft.com/content/e5a807a5-a65f-4885-ab5f-871d545e36a3?accessToken=zwAAAYPapTXYkdPlqAelpl9IhdOrX4cdVF42owE.MEYCIQC6EA4UQwWt_Uy6-Gq3y_7fq3WF47lcIYRN5eT7wgc9dQIhAOc6_B5d7s8QoacehCu2-zUPv_joXwyKBX-6lmKhgdhM&segmentId=e5a807a5-a65f-4885-ab5f-871d545e36a3
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การตดัสินใจล่าสุดของกลุ่ม OPEC+ ในสัปดาห์ส้ินสุดวนัท่ี 7 ตุลาคม ท่ีจะลดการผลิตน ้ามนัลง 2 ลา้นบาร์เรลต่อวนัจะท าให้ราคา

น ้ามนัสูงขึ้น และอตัราเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้น ซ่ึงธนาคารกลางสหรัฐพยายามต่อสู้โดยการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย 

ข่าวกระแสหลกัดูเหมือนจะไม่หยุดพุ่งเป้าไปท่ีประเด็นท่ีว่า เพราะเหตุใดการหยุดย ั้งอตัราเงินเฟ้อจากการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียจึง

เป็นส่ิงจ าเป็น? อยา่งไรก็ตาม มีนกัเศรษฐศาสตร์จ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เห็นดว้ยกบัมุมมองกระแสหลกัและสนบัสนุนให้ระงบัการปรับ

ขึ้นอตัราดอกเบ้ียจนกว่าจะสามารถตรวจสอบขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือดูว่าวิธีน้ีใช้ไดผ้ลหรือไม่ บทความ ท่ีมีมุมมองอ่ืนไดถู้กจดัท าขึ้น

อยา่งยอดเยี่ยมโดย Joseph Stiglitz และ Dean Baker ซ่ึงพวกเขากล่าวว่า “มีเหตุผลหลายประการท่ีจะระงบัการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย 

ประการแรกคืออตัราเงินเฟ้อท่ีชะลอตวัลงอย่างรวดเร็ว อตัราเงินเฟ้อของดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ครัวเรือนมากท่ีสุดมีค่าเท่ากบัศูนยใ์นเดือนกรกฎาคม และมีแนวโน้มว่าจะเป็นศูนยห์รือแมแ้ต่ติดลบในเดือนสิงหาคม ในท านอง

เดียวกนัดชันีราคาการใชจ้่ายดา้นการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซ่ึงเป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีใชช้ี้วดัโดยอา้งอิงจาก GDP ลดลงร้อยละ 

0.1 ในเดือนกรกฎาคม” 

สุดทา้ย บทความจาก Bloomberg ท่ีเตือนว่าเราก าลงัเขา้สู่ภาวะถดถอยเน่ืองจากธนาคารกลางก าลงัขึ้นอตัราดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ือง 

โดยไม่ค  านึงถึงอตัราเงินเฟ้อท่ีชะลอตวัลง (ดูบทความดา้นบน) ไม่รอช่องว่างระหว่างช่วงเวลาการขึ้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราเงิน

เฟ้อท่ีลดลง โดยไม่ค านึงถึงว่าสงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครนไดผ้ลกัดนัราคาของสินคา้หลกัสามประการ (อาหาร ปุ๋ ย และเช้ือเพลิง) 

ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้นน้ีจะไม่ส่งผลกระทบ 

ควำมไม่เท่ำเทยีมกนัที่เพิม่ขึน้ในโลก: 

ความไม่เท่าเทียมกนัอย่างมากในการกระจายความมัง่คัง่ก าลงัเพ่ิมขึ้นแทนท่ีจะลดลง ในบทความท่ีเขียนใน The Guardian เบอร์นี 

แซนเดอร์ส ระบุว่ามหาเศรษฐีพนัลา้น 3 อนัดบัแรกในสหรัฐอเมริกามีทรัพยสิ์นรวมมากกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นของคนอเมริกนัท่ีอยู่

ต  ่าสุด 160 ลา้นคน เขากล่าวเพ่ิมเติมว่า “ร้อยละ 45 ของรายไดใ้หม่ทั้งหมดไปอยูท่ี่ร้อยละ 1 ของผูม้ัง่คัง่ และซีอีโอของบริษทัขนาด

ใหญ่ท าลายสถิติรายไดท่ี้ 350 เท่าของรายไดท่ี้คนงานของพวกเขาไดรั้บ” โปรดอ่านบทความ ท่ียอดเย่ียมน้ีต่อพร้อมกบับทความสอง

บทความดา้นบนน้ีเพ่ือจะไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

น่ีคือบทความท่ีกระตุ้นความคิดเก่ียวกับความไม่เท่าเทียมกันของรายได้โดย John Burn Murdoch ซ่ึงตีพิมพ์ใน FT ลงวนัท่ี 16 

กนัยายน ซ่ึงเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัรกบัเพื่อนชาวตะวนัตก ขอ้สรุปของเขาเป็นอยา่งไร? ทั้งสองประเทศ

เป็น “สังคมท่ียากจนที่มีคนรวยจ านวนมาก” 

วิดีโอดี ๆ เก่ียวกบัช่องว่างท่ีไม่ย ัง่ยืนซ่ึงเพ่ิมมากขึ้นระหว่างคนรวยกบัคนจนโดยวุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส 

ส าหรับบริบทเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความไม่เท่าเทียมกนัของค่าจา้งในองคก์รอเมริกา โปรดอ่านบทความน้ี ซ่ึงระบุว่า “ระหว่างปี 2521 ถึง 

2564 ตามการวิจยัใหม่จากสถาบนันโยบายเศรษฐกิจ (EPI) ค่าตอบแทนซีอีโอของบริษทัจดทะเบียนท่ีใหญ่ท่ีสุด 350 แห่งของ

https://www.project-syndicate.org/commentary/fed-should-pause-rate-hikes-inflation-dampening-by-joseph-e-stiglitz-and-dean-baker-2022-09?utm_source=Project%20Syndicate%20Newsletter&utm_campaign=875eaeca26-sunday_newsletter_09_18_2022&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-875eaeca26-107384585&mc_cid=875eaeca26&mc_eid=0ddee4cd73
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/central-bank-rate-hikes-risk-global-recession-in-2023?cmpid=BBD091922_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=220919&utm_campaign=marketsasia&leadSource=uverify%20wall
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/02/the-us-has-a-ruling-class-and-americans-must-stand-up-to-it
https://www.ft.com/content/ef265420-45e8-497b-b308-c951baa68945
https://youtu.be/vC4KR1FLbLs
https://inthesetimes.com/article/ceo-pay-inequality-inflation-federal-reserve
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สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากการปรับอตัราเงินเฟ้อถึงร้อยละ 1,460 สูงกว่าค่าจา้งท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.1 ท่ีคนงานทัว่ไปของประเทศไดรั้บใน

ช่วงเวลาดงักล่าว” 

กำรเปลีย่นแปลงหลกัของภำคอุปทำน 

เร่ิมตน้ปี 2565 ดว้ยอุปทาน 939.15 ลา้นเดทเวทตนัและเพ่ิมขึ้นเป็น 960.33 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.26) ณ ส้ินไตรมาสสาม

ของปี 2565 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าช้าท่ีร้อยละ 5.00 (อตัราการส่งมอบล่าช้าท่ีแทจ้ริงคือร้อยละ 5.98 กล่าวคือสูงกว่าท่ี

คาดการณ์ไว ้จนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 2565) กบัการส่งมอบตามก าหนดการในไตรมาสส่ีของปี 2565 และปี 2566 และสมมติว่า

มีการปลดระวางเรือถึง 5 ลา้นเดทเวทตนั (อตัราการปลดระวางเรือท่ีแทจ้ริงคือ 3.29 ลา้นเดทเวทตนัจนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 

2565) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 3.00 (เพ่ิมขึ้นจาก 939.15 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 967.33 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้น

จาก 330.10 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 340.87 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

3.26 และเพ่ิมขึ้นจาก 609.05 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 626.46 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็น

การเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.86) ภายในส้ินปี 2565 และร้อยละ 2.74 ภายในส้ินปี 2566 (เพ่ิมขึ้นจาก 967.33 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 993.82 ลา้น

เดทเวทตนั โดยท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 340.87 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 350.32 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ คิด

เป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.77 และเพ่ิมขึ้นจาก 626.46 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 643.51 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขน

ถ่ายสินคา้บนเรือ คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.72) ความแออดั การจดัการน ้ าถ่วงเรือ การลดความเร็วในการแล่นเรือลง ความล่าชา้

เน่ืองจากการกกักนัเรือจากโรคโควิด-19  และการลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2566 /  ปี 2567 เน่ืองจาก

กฎระเบียบของ EEXI/CII  จะช่วยเพ่ิมความตึงตวัของภาคอุปทาน 

กำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน 

อุตสาหกรรมการเดินเรือเป็นหน่ึงในการเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในระบบห่วงโซ่อุปทาน  ดงันั้นเม่ือถูกขดัขวาง ก็จะ

สร้างความไร้ประสิทธิภาพซ่ึงส่งผลให้อุปสงคใ์นแง่ตนั-ไมลเ์พ่ิมขึ้นทนัที สถานการณ์โควิด-19 และสงครามในยูเครนในปัจจุบนั 

ไดข้ดัขวางระบบห่วงโซ่อุปทานตลอดจนทุกดา้นของชีวิตและธุรกิจ ความแออดัของท่าเรือไม่ไดล้ดลง เน่ืองจากนโยบายปลอดโค

วิดของจีนรวมกบัเช้ือโควิดสายพนัธ์ุโอไมครอน ซ่ึงเป็นเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุท่ีสามารถแพร่ระบาดไดม้ากท่ีสุด ก าลงัสร้างความแออดั

ในท่าเรือจีนให้เพ่ิมมากขึ้น ท่าเรือทัว่โลกไดรั้บผลกระทบต่าง ๆ จากความแออดัของท่าเรือจีน อุปสงคข์องสินคา้เป็นตวัดึงให้เกิด

ความแออดั ในขณะท่ีท่าเรือท่ีคบัคัง่เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความแออดั การขาดการลงทุนในท่าเรือท่ีมีอยู่และความขาดแคลนของ

ท่าเรืออตัโนมติัท่ีทนัสมยัในส่วนอื่นของโลกส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงกัไปทัว่โลก การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตกเป็น

เหยื่อรายแรกของโอไมครอน ส่งผลให้ตอ้งลดจ านวนคนท างานท่าเรือท่ีได้รับผลกระทบจากโควิดลง พนักงานน าร่องซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบส าคญัส าหรับการเร่ิมตน้การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามท่าเรือไดข้าดแคลนเน่ืองจากการติดเช้ือและการกกักนั 

เรือท่ีเดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโอไมครอน จอดทอดสมออยู่ในจุดกกักนัซ่ึงขวางท่าเรือ คนประจ าเรือผู ้

เปรียบเสมือนกาวท่ีผกูมดัโลกาภิวตัน์ ตอ้งเผชิญกบัการทดสอบโควิด ความล่าชา้ การแยกตวั การอยูบ่นเรือท่ีนานขึ้น และความกลวั
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การระบาดของโควิด-19 บนเรือ เน่ืองจากหลายประเทศยงัคงไม่อนุญาตให้พวกเขาขึ้นจากเรือเพ่ือเดินทางกลบับ้าน คนขบั

รถบรรทุกท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้ความไม่มีประสิทธิภาพย่ิงเพ่ิมขึ้นไปอีก เน่ืองจากสินคา้ติดอยู่ท่ีท่าเรือ การ

ประเมินความยืดหยุ่น ความเช่ือถือได ้ความหลากหลาย การเขา้สู่ยุคดิจิทลั ประสิทธิภาพการท างาน การลดความเส่ียง และระดบั

สินคา้คงคลงัท่ีเช่ือมโยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานไดก้ลายเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับธุรกิจและรัฐบาล ระดบัสินคา้คงคลงัในธุรกิจและ

ประเทศต่าง ๆ ยงัคงไม่เพียงพอต่อการหยุดชะงกัในปัจจุบนั แมว่้าการเติมสินคา้คงคลงัจะสูงเป็นประวติัการณ์ก็ตาม หลกัการใหม่

ในขณะน้ีคือ “การส ารองเผื่อกรณีฉุกเฉิน” (just-in-case) เปรียบเทียบกบัหลกัการ “การส ารองแบบทนัเวลาพอดี” (Just-in-time) ใน

อดีต 

กำรเปลีย่นแปลงด้ำนกฎเกณฑ์ 

ผลการศึกษาวิจยัใหม่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Chalmers ประเทศสวีเดน ระบุว่า เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัและน ้าเสียจากเคร่ืองดกัจบั

เขม่าควนัท่ีปนเป้ือนสารพิษมีส่วนตอ้งรับผิดชอบถึงร้อยละ 9 ของการปล่อยสารก่อมะเร็งและสารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มใน

ทะเลบอลติก น่าเสียดายท่ี IMO ไดร้วมเศรษฐศาสตร์กบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษเขา้ดว้ยกนั และเราตอ้งเผชิญกบัความยุ่ง

เหยิงน้ี โดยสวีเดนมีแนวโนม้ท่ีจะห้ามการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัแบบเปิดในทะเลบอลติก 

รัฐสภาสหภาพยโุรปไดผ้า่นกฎหมายห้ามการขายรถยนตซ่ึ์งเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลนบัจากปี 2573 และเรโนลต ์สเตลแลนติส และ

เบนท์ลียจ์ะยุติการผลิตรถยนต์ดงักล่าวภายในก าหนดเวลาเดียวกนั เกาะไหหล าของจีนเพ่ิงผ่านกฎหมายห้ามรถยนต์ท่ีใชเ้ช้ือเพลิง

ฟอสซิลทั้งหมดนบัตั้งแต่ปี 2573 เป็นตน้ไป การห้ามดงักล่าวและการเปล่ียนแปลงการผลิตท่ีคลา้ยกนัน้ีจะเกิดขึ้นในประเทศและ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในขณะน้ี ซ่ึงหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ก าลงัก าหนดเส้นตายอยา่งเขม้งวด 

ดงันั้น ผมจึงเป็นผูส้นบัสนุนท่ีแขง็แกร่งส าหรับ IMO ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลการขนส่งระหว่างประเทศ เพ่ือส่ังห้ามการส่งมอบ

เรือต่อใหม่ซ่ึงเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลนบัตั้งแต่วนัท่ีก าหนด กล่าวคือวนัท่ี 1 มกราคม 2573 เส้นตายท่ียากจะเปล่ียนแปลงนั้นจะ

เนน้ไปท่ี การร่วมมือกนัระหว่างอู่ต่อเรือ ผูผ้ลิตเคร่ืองยนต ์ผูค้วบคุม ผูผ้ลิตเช้ือเพลิงท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์และห่วงโซ่อุปทานทาง

บก/ทางทะเลทั้งหมด และเจา้ของเรือในการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงส าหรับเรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(ZEVs) ในอนาคต 

เราตอ้งแทนท่ีเรือท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในทะเลท่ีมีอยูท่ั้งหมดดว้ย ZEVs ภายในปี 2593 และวิธีเดียวท่ีเราจะไปถึงจุดนั้นไดค้ือ

เราตอ้งด าเนินการตามเส้นตายท่ียากจะเปล่ียนแปลงท่ี IMO ก าหนดให้ทนัภายในตน้ปี 2573 ย่ิงเร็วเท่าไหร่ย่ิงดี 

ตามขอ้มูลจาก Class DNV เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ CII ของ IMO จนถึงปี 2569 จ าเป็นตอ้งมีการลด CII ลงร้อยละ 38 จาก

ระดบัในปี 2562 หากการลด CII สามารถท าไดโ้ดยการลดความเร็วในการแล่นเรือลงเพียงอย่างเดียว การลดความเร็วดงักล่าวจะมี

ผลกระทบอยา่งมากดว้ยความเร็วสูงสุดท่ี 8 นอต เม่ือเทียบกบัความเร็วเฉล่ียในปัจจบุนัท่ีประมาณ 12 นอต ในปี 2566 เรือประมาณ

ร้อยละ 42 หรือคิดเป็นปริมาณ 441 ลา้นเดทเวทตนั จะถูกจดัล าดบัเป็น D หรือ E และจ านวนน้ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 58 หรือคิดเป็น

ปริมาณ 596 ล้านเดทเวทตนั ภายในปี 2569 ตามข้อมูลรายงาน MRV ของสหภาพยุโรปในปี 2562 หากไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

ประหยดัพลงังานเพ่ิมเติม หรือแมจ้ะติดตั้งอุปกรณ์ประหยดัพลงังานเพ่ิมเติมแลว้ก็ตาม อุปกรณ์เหล่าน้ีจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการ
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ประเมินค่า CII ซ่ึงองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอาจห้ามเรือเหล่าน้ีจากการเดินเรือ การห้ามการเดินเรือดงักล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์เวน้แต่โลกจะพร้อมท่ีจะละทิ้งสินคา้ทั้งหมด ซ่ึงจ าเป็นส าหรับวิถีชีวิตท่ีมีอยูข่องเราซ่ึงถูกขนส่งดว้ยเรือเหล่าน้ี 

ในอดีต บริษทัฯ ได้ให้ลิงก์ไปยงัวิดีโอท่ีแสดงการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนจากเรือท่ีก าลงัเผาไหม้เช้ือเพลิง LNG โดยพาดพิงว่า

เช้ือเพลิงดงักล่าวน้ีไม่ใช้เช้ือเพลิงท่ีดีแมว่้าจะใช้ในช่วงเปล่ียนผ่านการใช้เช้ือเพลิง ในท่ีสุด ผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่ท่ีได้

ลงทุนอย่างหนกัในเรือเผาไหมเ้ช้ือเพลิงคู่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ LNG ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการร่ัวไหลของก๊าซมีเทนปล่อยพลงังานอนั

ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า CO2  27 ถึง 30 เท่าในช่วงระยะเวลา 100 ปี ในขณะท่ี CO2 จะยงัคงอยูท่ี่ 1 โดยไม่ค านึงถึงช่วงเวลา 

ตอนน้ีพวกเขาจะท าการศึกษาเพ่ือวดัการร่ัวไหลของก๊าซมีเทน เทคโนโลยีท่ีมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการร่ัวไหลของก๊าซมีเทน 

และวิธีท่ีท าให้ภาคอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลมีการน าเทคโนโลยีใหม่เหล่าน้ีไปใชใ้นวงกวา้ง 

การเปล่ียนแปลงความเร็วในการแล่นเรือให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กบัราคาน ้ ามนัและตลาดค่าระวาง ย่ิงค่าระวางการขนส่ง

สินคา้ในตลาดสูงขึ้นเท่าใด เรือก็จะเพ่ิมความเร็วในการแล่นเรือขึ้น และในทางกลบักนั ย่ิงราคาน ้ ามนัสูง เรือท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็จะแล่นเรือเร็วกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเรือท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และในทาง

กลบักนั การเปล่ียนแปลงความเร็วจะเห็นไดเ้ด่นชัดขึ้นเม่ือขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบมีผลบงัคบัใช้ โดยบงัคบัให้เรือท่ีเผาไหม้

เช้ือเพลิงสูงตอ้งชะลอความเร็วในการแล่นเรือลงผา่น Engine Power Limits 

มุมมองของบริษทัฯ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ โควดิ-19” 

ในประเทศส่วนใหญ่ โควิดได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นไข้หวดั โดยอย่างน้อยต้องมีการแยกตัวออกจากกันเป็นบรรทัดฐาน 

สหรัฐอเมริกาอา้งว่าเน่ืองจากร้อยละ 95 ของประชากรของอเมริกาไดรั้บการฉีดวคัซีนและ/หรือเคยติดเช้ือโควิด ดงันั้นแมแ้ต่ผูท่ี้

ไม่ไดรั้บวคัซีนก็สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั และดูเหมือนว่า เช้ือไวรัสสายพนัธ์ุปัจจุบนัท่ีระบาดระลอกใหม่

นั้นร้ายแรงพอ ๆ กบัไขห้วดัธรรมดา การสวมหน้ากากซ่ึงเป็นวิธีการท่ีง่าย ราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพในการรักษาความ

ปลอดภยัให้กบัผูค้น ไดถู้กยกเลิกไปในประเทศแลว้ประเทศเล่า 

การเดินทางทางอากาศและการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ ไดก้ลบัมาเปิดบริการอีกคร้ัง แต่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหญ่โดยมีการยกเลิก

เท่ียวบินหลายเที่ยวบิน เคร่ืองบินประสบปัญหาทางกลไก ลูกเรือไม่สามารถเขา้ร่วมเที่ยวบินไดเ้น่ืองจากโควิด ห้องรับรองลน้ การ

ขาดแคลนเจา้หน้าท่ีภาคพ้ืนดินเพ่ือดูแลผูโ้ดยสาร การขาดแคลนของตวัจดัการกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางหาย และเหตุการณ์

เหล่าน้ียงัคงด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ ผูค้นจะเดินทางก็ต่อเม่ือจ าเป็นเท่านั้น และจากนั้นก็เดินทางดว้ยสัมภาระท่ีเบาท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

การวิจยัหาวคัซีนท่ีฉีดเพียงเข็มเดียวแล้วจบ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกนัจากเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงั

รวมถึงเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีจะมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด ใกลจ้ะบรรลุผลแลว้ตามท่ีนกัวิจยัของ Caltech กล่าว วคัซีนใหม่น้ีไม่

เพียงแต่เป็นผลดีส าหรับการระบาดใหญ่ในปัจจุบนั แต่ยงัมีประโยชน์ต่อการระบาดใหญ่ในอนาคต และส าหรับใชก้บัโรคต่าง ๆ 

เช่น ไขห้วดัทัว่ไป / ไขห้วดัใหญ่ โปรดอ่านบทความ “วคัซีนโควิดครอบจกัรวาล” 

https://www.technologyreview.com/2022/09/05/1058933/universal-covid-vaccine-research
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พนกังานจะท างานจากส านกังาน แต่ไม่ใช่ทุกวนั พนกังานบางรายท างานท่ีส านกังานประมาณ 4 วนัต่อสัปดาห์ พนกังานรายอื่น

ประมาณร้อยละ 50 ท างานท่ีส านักงานทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์  โดยต้องท างานจากท่ีบ้านผสมกันไป ตัวกรองฝุ่ นละออง

ประสิทธิภาพสูง (HEPA) และเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของส านกังาน 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อตลำด 

การคา้ขา้วทัว่โลกในปีปฏิทิน 2565 ถูกคาดการณ์ไวท่ี้ 48.8 ลา้นตนั (ตามอตัราการสี) เพ่ิมขึ้น 0.1 ลา้นตนั จากการคาดการณ์ก่อน

หนา้ และส าหรับปี 2566 ไดมี้การปรับขึ้นอยา่งเป็นสัดส่วนเป็น 54.7 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก USDA วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565)  

เกือบจะเป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่าเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปอยูใ่นสภาวะถดถอย เงินเฟ้อใกลเ้ป็นตวัเลขสองหลกั  และฤดูหนาวก าลงัใกล้

เขา้มาอยา่งรวดเร็ว ราคาอาหารและพลงังานท่ีสูงส่งผลกระทบจากภยัแลง้ท่ีรุนแรงและระดบัแม่น ้ าท่ีต  ่าซ่ึงจ ากดัการคมนาคมขนส่ง 

อตัราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปท่ีร้อยละ 9 ซ่ึงตวัเลขดงักล่าวไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงกว่าคร่ึงศตวรรษ อตัราเงินเฟ้อก าลงัลดก าลงัซ้ือ

ดว้ยเงินสดท่ีใชก้บัน ้ามนัเบนซิน ก๊าซธรรมชาติ และอาหาร ในเดือนมิถุนายน ยอดคา้ปลีกลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อนหนา้ โดยลดลง

ร้อยละ 9 ในเยอรมนี เกือบคร่ึงหน่ึงของโรงงานถลุงอะลูมิเนียมและสังกะสีของสหภาพยุโรปปิดตวัลงแลว้ ขณะท่ีการผลิตปุ๋ ยซ่ึง

ตอ้งอาศยัก๊าซธรรมชาติก็ไดปิ้ดตวัลง ความเจ็บปวดนั้นมีแนวโน้มท่ีจะรุนแรงขึ้นดว้ยตน้ทุนพลงังานและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น

เน่ืองจากสหภาพยโุรปเลิกจดัหาอุปทานพลงังานจากแหล่งท่ีถูกท่ีสุด (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ ปักก่ิงตั้งเป้าลงทุนในโครงการพลงังานใหม่ รถไฟความเร็วสูง และอุโมงคน์ ้ า จีนก าลงัสูบฉีดเงินหลาย

ลา้นลา้นหยวนในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบั

สองของโลก ซ่ึงจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจจากการปิดเมืองอนัเน่ืองมาจากโควิด-19 และความวุ่นวายในตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปีน้ี 

ปักก่ิงก าลงัจดัหาเงินทุนของรัฐบาลจ านวน 6.8 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) ส าหรับโครงการก่อสร้าง ตาม

การค านวณของ Bloomberg ตามประกาศอย่างเป็นทางการ เม็ดเงินทั้งหมดท่ีใชใ้นการกระตุน้เศรษฐกิจอาจสูงกว่านั้นถึงสามเท่า

ของจ านวนท่ีได้ประกาศ จากการประมาณการบางอย่างเม่ือค านวณรวมเงินกู้จากธนาคารและกองทุนขององค์กร (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565) 

การปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ีย การเติบโตท่ีชา้ลง และตลาดแรงงานท่ีอ่อนตวัลงจะ “น าความเจ็บปวดมาสู่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ” แต่

ธนาคารกลางสหรัฐมุ่งเน้นไปท่ีการลดอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นกว่าหลายทศวรรษ ประธานเจอโรม พาวเวลล์ กล่าวสุนทรพจน์ท่ี

คาดหวงัไวสู้งจากการประชุมนโยบายประจ าปีของแจ็คสัน โฮล กล่าวว่า อตัราดอกเบ้ียจะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ  และไม่น่าจะลดลงในเร็ว ๆ 

น้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565) 

บงักลาเทศเตรียมน าเขา้ขา้วสาลี 500,000 ตนัในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตนัจากรัสเซียในขอ้ตกลงแบบรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ขณะท่ี

ก าลงัต่อสู้เพ่ือจดัหาเสบียงท่ามกลางราคาท่ีพุ่งสูงขึ้น (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 27 สิงหาคม 2565) 
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ขณะน้ีเศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 3.5 ในปีน้ี ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไวก่้อนหนา้น้ีท่ีร้อยละ 3.9 ตามการส ารวจของ

รายไตรมาสล่าสุดจากนกัเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 28 สิงหาคม 2565) 

ในปี 2562 อตัราการว่างงานของสหรัฐเฉล่ียร้อยละ 3.7 และดชันีราคาผูบ้ริโภคเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 1.8 กรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วสู่ปี 

2565 และในขณะท่ีอตัราการว่างงานเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 3.7 ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี แต่ดชันีราคาผูบ้ริโภคก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ท่ีอตัราต่อปีมากกว่าร้อยละ 8 ซ่ึงขดัต่อการอภิปรายท่ีรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีธนาคารกลางสหรัฐว่า นโยบายตลาดแรงงาน “ร้อนแรง” 

ท่ีถูกน ามาใชก่้อนท่ีการระบาดใหญ่ของ Covid-19 จะสามารถอยูร่อดไดใ้นภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 

29 สิงหาคม 2565) 

ความหวาดกลวัของยโุรปเก่ียวกบัปัญหาการขาดแคลนก๊าซท่ีเขา้สู่ฤดูหนาวอาจหลีกเล่ียงได้ ตอ้งขอบคุณอศัวินขี่มา้ขาวท่ีไม่คาดคิด 

อย่างประเทศจีน ผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีสุดของโลกก าลงัขายก๊าซ LNG (จากรัสเซีย) บางส่วนของตนต่อ เน่ืองจากอุปสงคด์า้นพลงังานท่ี

อ่อนแอภายในประเทศ ส่ิงน้ีท าให้ตลาดอตัราค่าระวางมีอุปทานท่ีเพียงพอในยุโรปแมจ้ะมีราคาสูงขึ้น (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 30 

สิงหาคม 2565) 

อัตราการเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลาส าหรับเรือคอนเทนเนอร์เป็นไปในเชิงบวกอย่างมากในปีน้ี สาเหตุหลักมาจากความไร้

ประสิทธิภาพดา้นการขนส่ง อตัราการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2565 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.03 ลา้นTEU (หน่วยมากกว่า 1,000 TEU) การ

เติบโตของกองเรือสุทธิจะชะลอตวัลงเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าในปี 2565 จากนั้นจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น

ร้อยละ 7 ในปี 2566 กองเรือขยายตวัร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 อตัราส่วนค าส่ังซ้ือต่อการซ้ือขายอยู่ท่ีร้อยละ 27.6 ในแง่ 

TEU ปริมาณของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์มีความคงท่ีเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในคร่ึงปีแรกของปี 2565 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa 

วนัท่ี 5 กนัยายน 2565) 

ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูส่้งออกขา้วสาลีรายใหญ่ท่ีสุดของโลกจะมีผลผลิตลอตใหญ่อีกคร้ัง ผูป้ลูกก าลงัด าเนินการเก็บเก่ียวขา้ว

สาลีปริมาณ 32.2 ลา้นตนัในปี 2565 - ปี 2566 น้อยกว่าระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 36.3 ลา้นตนัในปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย 

เน่ืองจากสภาพอากาศในฤดูหนาวท่ีเอ้ืออ านวยช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการให้ผลผลิต (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 6 กนัยายน 2565) 

อตัราผลตอบแทนของกระทรวงการคลงั 2 ปี ซ่ึงอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงนโยบายมากท่ีสุด พุ่งขึ้นถึง 22 จุด ดนัดชันีพ้ืนฐานให้

เพ่ิมขึ้นมากกว่า 30 จุดเหนืออตัราในรอบ 10 ปี ซ่ึงสูงสุดในศตวรรษน้ี และส่งผลให้เกิดการผกผนัมากขึ้น ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คือค า

เตือนถึงภาวะถดถอย ค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐแขง็ค่าขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 กนัยายน 2565) 

เศรษฐกิจจีนฟ้ืนตวัอยา่งน่าประหลาดใจในเดือนสิงหาคม โดยผลผลิตจากโรงงานและยอดคา้ปลีกเติบโตเร็วกว่าท่ีคาด (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 16 กนัยายน 2565) 

เท่ียวบินไปกลบัในชั้นธุรกิจของเส้นทางท่ียาวท่ีสุดระหว่างนิวยอร์กและซิดนียอ์าจมีราคามากกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ หรือ

ประมาณ 2 เท่าจากช่วงก่อนเกิดโรคระบาด ตามขอ้มูลของบริษทัจดัการการเดินทาง CWT และ Global Business Travel Association 
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อตัราค่าโดยสารชั้นธุรกิจจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45 ในปี 2565 และจะเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 6.2 ในปีหน้า (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 18 

กนัยายน 2565) 

Noel Quinn ซีอีโอของ HSBC กล่าวว่าการแกไ้ข “คร้ังใหญ่” ในตลาดอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชยข์องจีนอาจมีเวลาอีกอย่าง

น้อยสองปีในการด าเนินการ และครัวเรือนของจีนคาดว่าจะเปล่ียนเม็ดเงิน 127 ลา้นลา้นหยวน (18.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) จาก

อสังหาริมทรัพยไ์ปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินในช่วงเก้าปีข้างหน้า CLSA กล่าว นักเศรษฐศาสตร์ Nouriel Roubini ผูท้  านาย

วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มองเห็นภาวะถดถอยท่ี “ยาวนานและย  ่าแย่” ซ่ึงอาจท าให้หุ้นตกถึงร้อยละ 40 

Roubini ผูซ่ึ้งมองไดอ้ยา่งเฉียบขาดเก่ียวกบัความผิดพลาดของวิกฤตการณ์ฟองสบู่ที่อยู่อาศยัในปี 2550 - ปี 2551 กล่าวว่าผูท่ี้คาดว่า

เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ จะเขา้สู่ภาวะถดถอยเพียงเลก็นอ้ยควรดูท่ีอตัราส่วนหน้ีสินขนาดใหญ่ของบริษทัและรัฐบาล เขากล่าวว่า

การประสบกบัอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 2 โดยไม่ตอ้งรับผลกระทบท่ีรุนแรงนั้น “เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได”้ ส าหรับธนาคารกลางสหรัฐ 

(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 20 กนัยายน 2565) 

ความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อตัราเงินเฟ้อ และแนวโนม้เศรษฐกิจจีน ลว้นน าไปสู่ความกงัวลต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ ฉนัทามติ

ช้ีให้เห็นว่าการเติบโตของ GDP ทัว่โลกประจ าปีในปี 2565 และปี 2566 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 - ร้อยละ 3 ลดลงร้อยละ 1.5 จากการ

คาดการณ์ “ก่อนเกิดความขดัแยง้” กลุ่มสินคา้แห้งเทกอง (มีค าส่ังต่อเรือใหม่เพียงร้อยละ 6) ไดอ้่อนตวัลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 13 

ปี ในปี 2564 ท่ามกลางอุปสงคท่ี์ผนัผวน (รวมถึงแรงกดดนัในจีน) และความแออดัท่ีลดลง การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนยงัคงเป็น

เร่ืองท่ีมุ่งเน้นอย่างชัดเจน (การขนส่งทางทะเลมีเป็นสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีร้อยละ 2.3 ของการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดท์ัว่โลก) ดว้ยการสร้างกรอบการก ากบัดูแลและนโยบาย มาตรการ EEXI และ CII ของ IMO มีผลบงัคบัใชใ้นปี 

2566 (และอาจรวมถึง EU ETS) นโยบายการปล่อยมลพิษอาจสร้างความผนัผวนแก่ขาขึ้นของตลาดโดยขดัขวางอุปทาน การลด

ความเร็วในการแล่นเรือลง การรีไซเคิลมากขึ้น การต่ออายกุองเรือท่ีไม่สม ่าเสมอ “การจดัล าดบั” และสัญญาเช่าท่ีซบัซอ้น ในระยะ

ยาว การเปล่ียนผา่นของพลงังานจะส่งผลกระทบต่อการคา้ ความกงัวลดา้นเศรษฐกิจก าลงัก่อตวั (และอาจส่งผลกระทบต่อเรือขนส่ง

ตูค้อนเทนเนอร์มากกว่าเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง) แต่ส าหรับการขนส่งทางทะเลนั้นมีปัจจยัท่ีช่วยบรรเทา กล่าวคือ ความแออดั 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา้ การลงโทษ และความมัน่คงดา้นพลงังาน ในระยะกลาง การเติบโตของอุปทานท่ีจ ากดัในหลายภาค

ส่วนและผลกระทบจากกฎระเบียบและนโยบาย “สีเขียว” มีศกัยภาพท่ีจะให้การสนบัสนุนพ้ืนฐานแก่ตลาด (ขอ้มูลจาก Clarksons 

วนัท่ี 23 กนัยายน 2565) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวัลงมากกว่าท่ีคาดการณ์ไวเ้ม่ือไม่ก่ีเดือนก่อน จากการท่ีรัสเซียบุกยเูครน เน่ืองจากวิกฤตดา้น

พลงังานและเงินเฟ้อเส่ียงท่ีจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอนัน าไปสู่ภาวะถดถอยในประเทศเศรษฐกิจหลกั OECD กล่าว (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 26 กนัยายน 2565) 

การรุกรานยูเครนของรัสเซียจะท าให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเม็ดเงินอย่างน้อย  2.8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐภายในส้ินปี 2566 ตาม

รายงานของ OECD (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 26 กนัยายน 2565) 
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ค าเตือนอนับา้บ่ินจาก Wall Street แสดงให้เห็นว่าทศันคติเชิงลบเก่ียวกบัแนวโนม้ในอนาคตนั้นยงัห่างไกลจากค าว่าส้ินสุด การวิจยั

ของ Ned Davis ในขณะน้ีมองเห็นโอกาสถึงร้อยละ 98 ของภาวะถดถอยทัว่โลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 กนัยายน 2565) 

ยคุของความสงบสุขทางเศรษฐกิจในปี 2553 ส้ินสุดลงแลว้ ความกลวัคือการสูญเสียการควบคุม เน่ืองจากระบบการเงินท่ีเคยชินกบั

อตัราดอกเบ้ียต ่าต่ืนขึ้นมาดว้ยตน้ทุนการกูยื้มท่ีพุ่งสูงขึ้น แต่หากมองไปขา้งหน้าและแนวโน้มพ้ืนฐานในปี 2563 ถึงปี 2573 มีไว้

ส าหรับรัฐบาลของประเทศขนาดใหญ่ (เน่ืองจากการใช้จ่ายดา้นการดูแลสุขภาพ การป้องกนัประเทศ และพลงังานเพ่ิมขึ้น) ดว้ย

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ียงัคงต ่าอยู ่(เน่ืองจากประชากรสูงอายใุนประเทศร ่ารวยสะสมเงินออมส่วนเกิน) ท่ีก่อให้เกิดภาวะท่ีกลืนไม่

เขา้คายไม่ออกเฉียบพลนัส าหรับธนาคารกลาง พวกเขาควรละทิ้งเป้าหมายเงินเฟ้อร้อยละ 2 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 4 หรือไม่? โลกใหม่

ท่ีไม่เกรงกลวัต่อส่ิงใด ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายของรัฐบาลท่ีสูงขึ้นและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น จะก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอนัตราย (ขอ้มูลจาก 

The Economist วนัท่ี 6 ตุลาคม 2565) 

สัปดาห์น้ีอาจท าให้ความหวงัของ Wall Street ท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐจะหันหลงัให้กบัความพยายามอย่างแข็งขนัในการควบคุม

อตัราเงินเฟ้อพงัทลายลง อยา่งไรก็ตาม มีการน าเสนอข่าวดีเพ่ิมเติมส าหรับชาวอเมริกนัท่ีก าลงัมองหางานท า รายงานการจา้งงานใน

เดือนกนัยายนแสดงให้เห็นว่าอตัราการว่างงานกลบัมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 50 ปี โดยนายจา้งยงัคงจา้ง

งานในอตัราท่ีมัน่คง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 ตุลาคม 2565) 

การคา้ถ่านหินมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและขณะน้ีไดฟ้ื้นตวัเต็มท่ีจนถึงระดบัก่อนโควิด ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2565 

การคา้ถ่านหินทางทะเลทั้งหมดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าเป็นปริมาณ 890.2 ลา้นตนัจากปริมาณ 864.5 ลา้นตนั 

ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2564 แต่ยงัต ่ากว่าปริมาณ 957.1 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปี 2562 แอฟริกาใตเ้ป็นผูส่้งออกรายใหญ่

อนัดบัห้าของถ่านหิน รองจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ตอนน้ีสหภาพยโุรปเป็นจุดหมายปลายทางท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสองส าหรับถ่านหินจากแอฟริกาใตอี้กคร้ังรองจากอินเดียโดยมีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 20.0 อินเดียยงัคงเป็นจุดหมาย

ปลายทางอนัดบัตน้ ๆ ส าหรับถ่านหินจากแอฟริกาใตโ้ดยมีการส่งออกร้อยละ 28.4 ในเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายนของปี 2565 

(ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 14 ตุลาคม 2565) 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดประมาณการทัว่โลก เน่ืองจากหวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์เตือนว่า “ส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีสุดยงั

มาไม่ถึง” และ “ส าหรับคนจ านวนมาก ปี 2566 จะรู้สึกเหมือนก าลงัถดถอย” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 14 ตุลาคม 2565) 

ปริมาณการคา้ในปี 2565 จนถึงขณะน้ีช่างน่าผิดหวงั ในเดือนมกราคมถึงกนัยายนของปี 2565 ปริมาณการคา้แร่เหล็กลดลงร้อยละ 

3.0 จากปีก่อนหน้าเป็น 1,124.7 ลา้นตนั ปริมาณการคา้แร่เหล็กจากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้าแต่จากบราซิล

ลดลงร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหนา้ ในเดือนมกราคมถึงกนัยายนของปี 2565 ปริมาณการคา้ถ่านหินเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 เป็น 889.2 ลา้น

ตนั ปริมาณการคา้ถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.9 อินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.1 รัสเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 สหรัฐอเมริกา

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 และแอฟริกาใตล้ดลงร้อยละ 1.1 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565) 



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสสำม ปี 2565 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 24 

 

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมาการเป็นเจ้าของบ้านหมายถึงเงินท่ีได้มาง่าย ๆ  ราคาเพ่ิมขึ้นอย่างมั่นคงเป็นเวลาหลายปีและจากนั้นได้

เปล่ียนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดท่ามกลางการระบาดใหญ่ ปัจจุบนัราคาบา้นก าลงัลดลงในเกา้ประเทศท่ีร ่ ารวย จากสตอกโฮลม์ถึง

ซิดนีย ์ก าลงัซ้ือของผูกู้ก้  าลงัลดลง อุปสงคต์กต ่า และสามารถบีบสถานะทางการเงินของเจา้ของในปัจจุบนั ซ่ึงหากพวกเขาโชคร้าย 

อาจถูกบงัคบัให้ขาย แต่เม่ือยุคของอตัราดอกเบ้ียต ่าส้ินสุดลง วิกฤตราคาบา้นก าลงัมาถึง และไม่มีการรับประกนัว่าตลาดท่ีอยู่อาศยั

จะดีขึ้นในทา้ยท่ีสุด (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 22 ตุลาคม 2565) 

ภาวะถดถอยของสหรัฐฯ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ตามแบบจ าลองโดยนักเศรษฐศาสตร์สองคนของ 

Bloomberg อย่างไรก็ตาม การส ารวจแยกของ Bloomberg จากนักเศรษฐศาสตร์ 42 คนเม่ือตน้เดือนน้ีคาดการณ์ความน่าจะเป็นท่ี

เพียงร้อยละ 60 ความเส่ียงจากการหดตวัเพ่ิมขึ้นจากสภาวะทางการเงินท่ีตึงตวั อตัราเงินเฟ้อท่ีคงท่ี และความคาดหวงัท่ีธนาคาร

กลางสหรัฐจะด าเนินการขึ้นอตัราดอกเบ้ียแมจ้ะท าไดย้าก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565) 

การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเกินคาดในเดือนกนัยายน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 28 ตุลาคม 2565) 

บริษทั Exxon Mobil บริษทั Chevron และบริษทัอื่น ๆ ประกาศผลก าไรมหาศาลจากตน้ทุนพลงังานท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเป็นตน้ทุนเดียวกนัท่ี

ท าให้พวกเราหลายคนมียอดคงเหลือในธนาคารท่ีนอ้ยกว่าและมีมูลค่านอ้ยกว่า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 28 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อกำรเปลีย่นแปลงด้ำนอุปทำน 

บริษทัต่อเรือสามอนัดบัแรกของเกาหลีใต ้ไดแ้ก่ ฮุนได ซมัซุง และแดวู ประสบความสูญเสียรวมกนัอย่างมหาศาล 1.5 พนัลา้นวอน 

(1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) ในช่วงคร่ึงแรกของปี อู่ต่อเรือเกาหลีท่ีแข่งขนัดา้นราคาจากจีนไดป้ระสบกบัการขาดทุน 3.3 พนัลา้น

เหรียญสหรัฐในปี 2564 (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565) 

เราคาดว่าปริมาณการส่งมอบเรือใหม่จะมีค่อนขา้งนอ้ยส าหรับปี 2565 ดงันั้นการคาดการณ์การเติบโตของกองเรือสุทธิในปีน้ียงัคง

เป็น 25 ลา้นเดทเวทตนั ค าส่ังต่อเรือใหม่ส าหรับปี 2565 อยูท่ี่ 35.6 ลา้นเดทเวทตนัในเดือนมกราคม และอาจมีอตัราการส่งมอบล่าชา้ 

6 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2566 ปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ในแง่เดทเวทตนัในปีหนา้จะมีปริมาณเทียบเท่ากบัปริมาณค าส่ังต่อเรือใหม่ใน

ปีน้ี โดยรวมแลว้ ค าส่ังต่อเรือใหม่ล่วงหน้า (67.2 ลา้นเดทเวทตนั) ในเรือทุกขนาดส่วนใหญ่ไดส่ั้งต่อกบัอู่ต่อเรือในประเทศจีน 

ยกเวน้เรือขนาดแฮนด้ีไซด์ซ่ึงอู่ต่อเรือของญ่ีปุ่ นยงัคงมีสัดส่วนในการรับค าส่ังต่อเรือใหม่ (ข้อมูลจาก Howe Robinson วนัท่ี 9 

กนัยายน 2565) 

เร่ิมมีการมองเห็นถึงสัญญาณการลดลงของความแออดั ณ ท่าเรือ มีเรือขนาดเคปไซส์ / ปานาแมกซ์ โดยเฉล่ียร้อยละ 35.0 ณ ท่าเรือ

ในคร่ึงปีแรกของปี 2565 ร้อยละ 31.2 ของปริมาณกองเรือทั้งหมดอยู่ ณ ท่าเรือในเดือนตุลาคมจนถึงขณะน้ี ประมาณสามในส่ีของ

ปริมาณกองเรือในช่วง “ก่อนเกิดโควิด” โดยในปี 2559 - ปี 2562 มีปริมาณกองเรือ ณ ท่าเรือเฉล่ียท่ีร้อยละ 30 ความแออดัท่ีลดลงใน

จีนมีสัดส่วนมากกว่าคร่ึงหน่ึงของการลดลงน้ี โดยมีระวางบรรทุกปริมาณ 57 ลา้นเดทเวทตนั ณ ท่าเรือในจีนช่วงตน้เดือนตุลาคม 

ลดลงร้อยละ 15 จากค่าเฉล่ียในคร่ึงปีแรก ดงันั้น ความแออดัไดผ้อ่นคลายลงอยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจสะทอ้นถึงการหยดุชะงกัท่ีลดลงใน
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จีนเน่ืองจากผลกระทบของการปิดเมืองอนัเน่ืองมาจาก Covid-19 เม่ือตน้ปีน้ีไดค้ล่ีคลายลง และโดยทัว่ไป เน่ืองจากแนวโน้มอุป

สงค์ท่ีลดลงในบางภาคส่วนได้มีส่วนช่วยลดแรงกดดันต่อท่าเรือท่ีแออดัก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตาม ความแออดัยงัคงเป็นตัว

ขบัเคล่ือนตลาดท่ีส าคญั (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 14 ตุลาคม 2565) 

อตัราการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2565 จะลดลงเหลือ 29 ลา้นตนั ลดลงจาก 35.9 ลา้นตนัในปี 2564 การปลดระวาง

เรือจะยงัคงอ่อนตวัอยู่ท่ี 2.3 ลา้นเดทเวทตนั อา้งอิงตามอายุเรือและแนวโน้มล่าสุด เทียบกบัปริมาณ 6.5 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2564 

การเติบโตของกองเรือสุทธิส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวางมากกว่า 20,000 เดทเวทตนั จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปี

ก่อนหนา้ในปี 2565 จากนั้นจะลดลงเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ในปี 2566 โดยอา้งอิงจากค าส่ังต่อเรือใหม่ อตัราการส่งมอบล่าชา้ และการ

ปลดระวางเรือ กองเรือขยายตวัสุทธิร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในปี 2564 อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อการซ้ือ

ขายเรือยงัคงเป็นเพียงร้อยละ 6.7 ในแง่ของเดทเวทตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่ออตัรำเงินเฟ้อ 

อตัราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจกัรพุ่งขึ้นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปีท่ีร้อยละ 10.1 ในเดือนกรกฎาคม สูงท่ีสุดในบรรดาประเทศ 

G7 และเหนือการคาดการณ์ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีร้อยละ 9.8 อตัราเงินเฟ้อดา้นอาหารท าสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปีท่ีร้อยละ 12.7 ใน

เดือนก่อนหน้า น าโดยราคาขนมปัง ผลิตภณัฑ์จากนม เน้ือสัตว ์และผกัท่ีพุ่งสูงขึ้น ดว้ยอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของ

ค่าจา้งท่ีคงท่ี คาดว่าธนาคารกลางองักฤษจะปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 0.5 ในการประชุมคร้ังต่อไป ธนาคารกลางองักฤษคาด

ว่าอตัราเงินเฟ้อจะแตะร้อยละ 13 ในไตรมาสท่ี 4 และยงัคงอยูใ่นระดบัที่สูงในปีหนา้ (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 

อตัราเงินเฟ้อของดชันีราคาผูบ้ริโภคขององักฤษตั้งไวท่ี้สูงสุดท่ีร้อยละ 18 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศองักฤษถึง 9 

เท่า ในช่วงตน้ปี 2566 เน่ืองจากราคาพลงังานท่ีพุ่งขึ้นเม่ือเร็วๆ น้ี นกัเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Citi ของสหรัฐฯ กล่าว (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 22 สิงหาคม 2565) 

ต าแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 11.2 ล้านต าแหน่ง และความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคพุ่งขึ้นสู่ระดบัสูงสุด

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เม่ือรวมกันแล้ว ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงานท่ีแข็งแกร่งและอุปสงค์ของ

ครัวเรือนท่ียืดหยุ่น แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเข้มงวดขึ้นในการยบัย ั้งนโยบายทางการเงินก็ตาม หากไม่มีการใช้จ่ายของ

ผูบ้ริโภคท่ีชะลอตวัลงและการลดแรงกดดนัดา้นค่าจา้ง การต่อสู้ของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อน าอตัราเงินเฟ้อลงจากระดบัที่สูงสุดใน

รอบหลายทศวรรษจะยากขึ้นมาก Goldman Sachs ออกถอ้ยค าเตือนสติส าหรับสหราชอาณาจกัร โดยคาดการณ์ว่าอตัราเงินเฟ้อจะ

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 30 สิงหาคม 2565) 

ฤดูร้อนน้ี ส.ว.เอลิซาเบธ วอร์เรน ไดเ้ตือนอีกคร้ังเก่ียวกบัประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายพาวเวลล์ ซ่ึงคร้ังน้ีมีความเส่ียงจากการ

ขึ้นอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ โดยเตือนว่าการตดัสินใจเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย “ความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดภาวะถดถอยอย่าง

รุนแรง” โดยอา้งอิงขอ้มูลจากการวิจยัของธนาคารกลางสหรัฐเอง (ขอ้มูลจาก The Intercept วนัท่ี 9 กนัยายน 2565) 
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การรักษาอาจเลวร้ายย่ิงกว่าการเจ็บป่วย หากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอตัราดอกเบ้ียอย่างจริงจงั ผลกระทบอาจลุกลามออกไปนอก

ประเทศ Mark Ashworth ไดก้ล่าวเตือนใน Bloomberg Opinion บางส่วนของเศรษฐกิจโลกจะพงัทลาย การตกต ่าทัว่โลกจะส่งผล

กระทบกบัสหรัฐฯ จากนั้นทุกคนจะพบว่าตวัเองก าลงัมุ่งหนา้สู่ดินแดนมืดมิดอนัมีผลลพัธ์ท่ีไม่คาดคิด (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 

15 กนัยายน 2565) 

ธนาคารกลางสหรัฐไดท้  าการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียคร้ังท่ีห้าในปี 2565 และจะไม่ใช่คร้ังสุดทา้ยอย่างแน่นอน นายพาวเวลลเ์ตือน 

คณะกรรมการตลาดเสรีกลางมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ปรับขึ้นท่ี 0.75 จุด คณะกรรมการยงัไดป้รับเพ่ิมความคาดหวงัว่าอตัราดอกเบ้ียจะ

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4.4 ภายในส้ินปีและร้อยละ 4.6 ในช่วงปี 2566 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 กนัยายน 2565) 

หลงัจากท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือบริษทั Uniper ยกัษ์ใหญ่ดา้นพลงังานไม่ให้ลม้ละลายไปเม่ือเร็ว ๆ น้ี ขณะน้ีมีรายงานว่ารัฐบาล

เยอรมนีก าลงัเจรจากบัผูผ้ลิตพลงังานของรัฐในภูมิภาคหลายแห่ง เพ่ือช่วยให้พวกเขารับมือกบัราคาก๊าซธรรมชาติท่ีสูงล่ิว ระบบ

สาธารณูปโภคในทอ้งถ่ินอาจตอ้งใชเ้งินหลายหม่ืนลา้นยโูรเพื่อให้ด าเนินงานได ้การเอาตวัรอดจากการกดดนัในการจดัหาก๊าซของ

ปูตินนั้นพิสูจน์แลว้ว่ามีราคาแพงมาก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 23 กนัยายน 2565) 

ผูก้  าหนดนโยบายในธนาคารกลางอิสระก าลงัปัดฝุ่ นกฎเกณฑ์ในทศวรรษ 2513 และตน้ทศวรรษ 2523 หลงัจากอา้งว่ากฎเกณฑ์

เหล่านั้นประสบความส าเร็จ หลงัจากอา้งว่ากฎเกณฑป์ระสบความส าเร็จส่งผลให้มีอตัราเงินเฟ้อท่ีต ่าและคงท่ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา

สองทศวรรษ ขณะน้ีพวกเขาตอ้งเผชิญกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงมาก อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงมากในปัจจุบนัอาจไม่ได้มีส่วนมาจากผูก้  าหนด

นโยบายทั้งหมด หากแต่นโยบายการเงินท่ีหละหลวมอยา่งมากของพวกเขามีบทบาทส าคญัในการจุดประกายให้เกิดเงินเฟ้ออย่างไม่

ตอ้งสงสัย (ขอ้มูลจาก HSBC Global Economics วนัท่ี 25 กนัยายน 2565)  

เจมส์ บุลลาร์ด หัวหน้าธนาคารกลางแห่งเซนตห์ลุยส์ ยงัคงต่อตา้นภาวะเงินเฟ้อ และเตือนว่าความน่าเช่ือถือของผูก้  าหนดนโยบาย

ของสหรัฐฯ ยงัแขวนอยูบ่นเส้นดา้ย นกัลงทุนมีความหวงัว่าจุดสมดุลจะเขา้มาลดความตึงเครียดให้ลดลง เน่ืองจากมีสัญญาณเร่ิมตน้

ของการเปล่ียนแปลงอย่างกระทนัหนัของภาคอุปทาน และแรงกดดนัดา้นตน้ทุนอื่น ๆ ก าลงัคล่ีคลาย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 

27 กนัยายน 2565) 

ไตรมาสสามไม่ไดท้  ารายไดม้ากเท่าไตรมาสสอง เน่ืองจากราคาน ้ามนัปรับตวัลดลง แต่รายไดร้วมของบริษทั TotalEnergies บริษทั 

Exxon Mobil บริษทั Chevron บริษทั BP และบริษทั Shell ควรรายงานรายได้สุทธิรวมกนั 50 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก 

Reuters วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565) 

การเติบโตของค่าจา้งแรงงานภาคเอกชนชะลอตวั บ่งช้ีว่าอตัราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดหรือใกลจ้ะถึงจุดสูงสุด (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 

28 ตุลาคม 2565) 
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อตัราเงินเฟ้อราคาผูบ้ริโภคของสหภาพยโุรปแตะร้อยละ 10.7 ในเดือนน้ี เพ่ิมขึ้นเป็นตวัเลขสองหลกัและแซงหนา้สหรัฐฯ ซ่ึงอตัรา

เงินเฟ้ออยูท่ี่ร้อยละ 8.2 ความเหล่ือมล ้าบางส่วนสะทอ้นถึงวิกฤตพลงังานท่ีเลวร้ายกว่าในยโุรป (ขอ้มูลจาก Wall Street Journal วนัท่ี 

31 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภูมิอำกำศ 

ปูนซีเมนต์ แกว้ และเหล็กกลา้ ของชีวิตคนเมืองไดเ้ปล่ียนเมืองสมยัใหม่ให้กลายเป็นแหล่งระบายความร้อนท่ีอนัตราย แสงแดดจะ

ถูกดูดกลืน จดัเก็บ และปล่อยออกมาอย่างชา้ ๆ ในชั้นบรรยากาศท่ีมีความร้อนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสามารถดนัอุณหภูมิของเมืองให้สูงขึ้นได้

มากถึง 3 องศาเซลเซียส (5.4 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิในปีน้ีมีสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในกรุงเดลี (49 องศาเซลเซียส) และ

ลอนดอน (40.2 องศาเซลเซียส) ในขณะท่ีชาวเมืองหลายพนัคนทัว่โลกเสียชีวิตท่ามกลางเมืองท่ีร้อนระอุ (ขอ้มูลจาก Bloomberg  

วนัท่ี 4 สิงหาคม 2565) 

การเก็บเก่ียวขา้วโพดก าลงัหดตวัในยุโรป จีนก าลงัเผาถ่านหินเพื่อตอบสนองความตอ้งการไฟฟ้า จากอุทกภยัร้ายแรงไปจนถึง

อุณหภูมิสุดขั้วในรัฐเคนตกัก้ี คล่ืนความร้อนในฤดูร้อนปีน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความทา้ทายในวงกวา้งของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และ

จะย่ิงแยล่งไปอีก ชั้นหิมะของสหรัฐฯ ฝ่ังตะวนัตกก าลงัหายไป ท าลายแหล่งน ้าส าคญัส าหรับ 76 ลา้นคน ขณะท่ีเขตเมืองตอ้งเผชิญ

กบัความร้อนอบอา้ว (ขอ้มูลจาก Bloomberg  วนัท่ี 5 สิงหาคม 2565) 

ในอิตาลี ปริมาณน ้าในแม่น ้าโปต ่ามากจนเผยให้เห็นระเบิดสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 7 สิงหาคม 2565) 

สหราชอาณาจกัรก าลงัวางแผนรับมือส าหรับช่วงเวลาหลายวนัท่ีสภาพอากาศหนาวเยน็อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนก๊าซท าให้ไฟฟ้า

ดบัส าหรับภาคอุตสาหกรรมและแมแ้ต่ภาคครัวเรือน ภายใต ้“สถานการณ์เลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจเกิดขึ้น” ล่าสุดของรัฐบาล องักฤษอาจ

เผชิญกบัการขาดแคลนก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณหน่ึงในหกของอุปสงค์ไฟฟ้าท่ีสูงสุด แมห้ลงัจากท่ีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ฉุกเฉินถูกเปิดท าการขึ้นแลว้ก็ตาม (ขอ้มูลจาก Bloomberg  วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565) 

ธารน ้ าแข็งริมชายฝ่ังของแอนตาร์กติกาก าลงัละลายในอตัราท่ีเร็วกว่าท่ีธรรมชาติสามารถเติมเต็มได ้ ซ่ึงท าให้ประมาณการการ

สูญเสียจากแผน่น ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565) 

สภาพอากาศสุดขั้วอนัเกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศท าให้กรุงโซลมีพายฝุนท่ีตกหนกัท่ีสุดในรอบ 80 ปี ท าให้เกิดภยัแลง้ในหลาย

พ้ืนท่ีของยโุรป (แมก้ระทัง่ทางตอนเหนือขององักฤษ) และท าใหก้ารผลิตเบียร์หยดุชะงกัในเมก็ซิโก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 

สิงหาคม 2565) 

รายงานจากมูลนิธิ First Street Foundation ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร พบว่า “Extreme Heat Belt” ในเขตใจกลางของอเมริกา

ท่ีตดัผ่านตอนกลางของประเทศ ซ่ึงทอดยาวจากเทก็ซัสไปยงัเกรตเลกส์ จะส่งผลกระทบต่อผูค้นมากกว่า 107 ลา้นคนในช่วง 30 ปี
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ขา้งหนา้ ผูอ้ยู่อาศยัอาจประสบกบัอุณหภูมิท่ีสูงกว่า 125 องศาฟาเรนไฮต์ภายในปี 2596 ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีพบไดบ้่อยในหุบเขามรณะ

ของแคลิฟอร์เนียหรือในบางส่วนของตะวนัออกกลาง (ขอ้มูลจาก NBC News วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

จีนก าลงัดิ้นรนเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลงังานและน าน ้ ามาสู่แอ่งน ้ าท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ของแม่น ้ าแยงซีเกียง 

ในขณะท่ีจีนก าลงัต่อสู้กบัคล่ืนความร้อนท่ีท าลายสถิติ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 สิงหาคม 2565) 

คล่ืนความร้อนคร้ังประวติัศาสตร์ท่ีพดัปกคลุมยุโรปตะวนัตกในฤดูร้อนน้ี ท าให้เกิดความโกลาหลในการขนส่ง รางรถไฟบิดเบ้ียว 

รันเวยส์นามบินเกิดรอยร้าว และถนนสายส าคญัท่ีทรุดตวั ส่ิงเดียวกนัน้ีเกิดขึ้นทัว่ทั้งอเมริกา ออสเตรเลีย จีน และแอฟริกา ถนนทัว่

โลกไม่ไดส้ร้างมาเพ่ือรองรับสภาพอากาศท่ีร้อนขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงเกิดจากภาวะโลกร้อน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 18 สิงหาคม 

2565) 

ในยุโรป แม่น ้ าลวัร์ของฝร่ังเศสระดบัน ้ าไดล้ดลงจนสร้างจุดต ่าสุดใหม่ ชายหาดหินโผล่ออกมาจากทะเลสาบการ์ดาของอิตาลี และ

เซิร์บก าลงัลุยขา้มแม่น ้ าดานูบท่ีอนักวา้งใหญ่ท่ีระดับน ้ าลดลง ฝนตกหนักกระทบทางตะวนัตกและทางเหนือของเกาะใตข้อง

นิวซีแลนดเ์ป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั ท าให้หลายร้อยคนตอ้งอพยพออกจากบา้น ท าให้เกิดการปิดถนนและโรงเรียน และดินถล่ม (ขอ้มูล

จาก Reuters วนัท่ี 18 สิงหาคม 2565) 

ผูค้น 1.9 พนัลา้นคนท่ีอาศยัอยู่ในอนุทวีปอินเดียก าลงัตอ้งเผชิญกบัความเป็นไปไดท่ี้ความร้อนท่ีจะเพ่ิมขึ้นซ่ึงอาจถือเป็นเร่ืองปกติ

ในขณะน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 สิงหาคม 2565) 

มณฑลเสฉวนของจีนขยายเวลาปิดใชไ้ฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและกระตุน้การตอบสนองฉุกเฉินสูงสุดต่ออุณหภูมิท่ีร้อนจดัและ

ปริมาณน ้ าฝนท่ีตกเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ควบคู่ไปกบัความตอ้งการเคร่ืองปรับอากาศท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือรับมือกบัการขาด

แคลนอุปทานดา้นไฟฟ้าท่ี “รุนแรง” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 สิงหาคม 2565) 

ความแห้งแลง้ของยโุรปน่าจะเป็นคร้ังท่ีเลวร้ายท่ีสุดของทวีปในรอบ 500 ปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565) 

บรรดาประชาชาติทัว่โลกต่างตระหนกัดีว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลจ าเป็นตอ้งถูกเลิกใชด้ว้ยเหตุผลสองประการ ประการแรก น ้ ามนัเป็น

สินคา้โภคภณัฑ์ท่ีมีจ ากดัและจะหมดลง ประการท่ีสอง การปล่อยเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น CO2 ก าลงัท าลายระบบภูมิอากาศของโลก 

ผลการศึกษาเม่ือเร็ว ๆ น้ีช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีจะเลิกใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลโดยทดแทนดว้ยการใช้พลงังานหมุนเวียน การเลิกใช้

เช้ือเพลิงฟอสซิลในช่วงกลางศตวรรษดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ บนโลกน้ีมีแร่ธาตุ/โลหะในปริมาณท่ีไม่เพียงพอ (ข้อมูลจาก 

Counter Currents วนัท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นผูป้ล่อยคาร์บอนต่อจ านวนประชากรมากท่ีสุดในโลกก าลงัเตรียมพร้อมท่ีจะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และอาจ

ผลิตพลงังานสีเขียวไดม้ากพอท่ีจะให้พลงังานแก่คนทั้งโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565) 
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แม่น ้ าของโลกก าลงัแห้งเหือดในขณะท่ีเราก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนั่นส่งผล

กระทบทางเศรษฐกิจอย่างลึกซ้ึง การสูญเสียแหล่งน ้ าหมายถึงความเส่ียงอย่างร้ายแรงต่อเส้นทางการเดินเรือ การเกษตร แหล่ง

พลงังาน แมก้ระทัง่น ้าด่ืม (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565) 

ฝนท่ีตกลงมาในศูนยก์ลางการผลิตอนักวา้งใหญ่ของฉงช่ิงและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงของมณฑลเสฉวน ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน ท่ีซ่ึง

ไดรั้บความทุกขท์รมานจากอุณหภูมิท่ีแผดเผาในเดือนน้ี ไดรั้บการเตือนว่าจะมีน ้าท่วมขงัท่ามกลางฝนท่ีตกหนกัอย่างต่อเน่ืองหลาย

วนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565) 

องคก์ารสหประชาชาติไดย้ื่นอุทธรณ์ทนัทีเม่ือวนัองัคาร ส าหรับเม็ดเงินมูลค่า 160 ลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยปากีสถานรับมือกบั

อุทกภยัคร้ังใหญ่ท่ีคร่าชีวิตผูค้นไปแลว้กว่า 1,100 คน อีกทั้งยงัท าลายโครงสร้างพ้ืนฐานและพืชผลทางการเกษตร และส่งผลกระทบ

ต่อผูค้น 33 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 สิงหาคม 2565) 

ทางตอนใตข้องปากีสถานไดมี้การเตรียมรับมือเพ่ือไม่ให้เกิดอุทกภยัเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกระแสน ้ าไหลลงสู่แม่น ้ าสินธุ ประกอบกบั

หายนะในประเทศ ท่ีหน่ึงในสามของประเทศถูกน ้าท่วมไปแลว้จากภยัพิบติัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเมืองจา

โคบาบดั เมืองท่ีร้อนท่ีสุดในโลกขณะน้ีจมอยูใ่ตน้ ้า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 กนัยายน 2565) 

นกัวิทยาศาสตร์ไดอ้อก “ค าเตือนแก่มนุษยชาติ” อย่างเร่งด่วนเก่ียวกบัผลกระทบทัว่โลกของการสูญพนัธ์ุของตน้ไม ้เอกสารฉบบั

ใหม่คาดการณ์ถึงผลกระทบร้ายแรงต่อผูค้น สัตวป่์า และระบบนิเวศของโลก หากการสูญเสียตน้ไมย้งัคงด าเนินต่อไป ตน้ไมอ้ย่าง

น้อย 17,500 สายพนัธ์ุ หรือประมาณหน่ึงในสามของต้นไม้ 60,000 สายพนัธ์ุทั่วโลกมีความเส่ียงท่ีจะสูญพนัธ์ุ (ข้อมูลจาก The 

Guardian วนัท่ี 2 กนัยายน 2565) 

ในอินเดีย ทางการของรัฐเบงกาลูรูใช้รถแทรกเตอร์เพ่ือช่วยเหลือผูอ้ยู่อาศยัในบา้นหรูท่ีน ้ าท่วมขงัหลงัจากฝนตกหนกัถึงสองวนั

ส่งผลให้เกิดความโกลาหลแก่ศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 6 กนัยายน 2565) 

คล่ืนความร้อนต่อเน่ืองท่ีกระทบบริเวณอ่าวและส่วนอื่น ๆ ของแคลิฟอร์เนียอาจเพ่ิมขึ้นจนถึงระดบัท่ีเลวร้ายท่ีสุดในประวติัศาสตร์ 

โดยเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมาพบว่ามีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในทุกพ้ืนท่ีตั้งแต่แฟร์ฟิลด์ (117 องศาฟาเรนไฮต์) ไปจนถึงตวั

เมืองแซคราเมนโต (113 องศาฟาเรนไฮต)์ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 7 กนัยายน 2565) 

น ้าทะเลในซีกโลกเหนือไดมี้ระดบัความร้อนผิดปกติในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

และแปซิฟิกเหนือไดรั้บคล่ืนความร้อนจากทะเลท่ีรุนแรงเป็นพิเศษ โดยมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮต)์ ถึง 

5 องศาเซลเซียส (9 องศาฟาเรนไฮต)์ เป็นระดบัความร้อนท่ีไม่เคยไดป้ระสบนบัตั้งแต่การเร่ิมบนัทึกสถิติเม่ือประมาณหกทศวรรษท่ี

แลว้ (ขอ้มูลจาก NBC News วนัท่ี 7 กนัยายน 2565) 

อินเดีย ซ่ึงเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลก เรียกเก็บภาษีจากการส่งออกบางส่วนเพื่อจดัหาอุปทานภายในประเทศหลงัจาก

การเพาะปลูกหดตวัลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อตลาดอาหารทัว่โลก ขา้วกลอ้งท่ียงัไม่ไดสี้และแกลบจะถูกเรียกเก็บภาษีส่งออกร้อย
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ละ 20 โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีในอตัราเท่ากนัส าหรับขา้วก่ึงสีและสีแลว้ทั้งหมด ยกเวน้พนัธ์ุน่ึงและขา้วบาสมาติ (ขอ้มูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 8 กนัยายน 2565) 

ตามรายงานใหม่จาก IEA ระบุว่า ขณะน้ีมีคนท างานในภาคพลงังานสะอาดเพ่ิมมากขึ้นอย่างน้อยเทียบเท่ากบัผูท่ี้ท  างานในภาค

เช้ือเพลิงฟอสซิล ทั้งสองฝ่ายต่างมีการจา้งงานท่ีเพ่ิมขึ้นหลงัโควิด-19 แต่ภาคส่วนของพลงังานสะอาดมีการเติบโตมากท่ีสุด จุด

เปล่ียนไดม้าถึงแลว้ (ขอ้มูลจาก AP วนัท่ี 8 กนัยายน 2565) 

คล่ืนความร้อนท่ีแผดเผาและความแห้งแลง้ท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ไดทิ้้งเช้ือไฟแห้งไวใ้ห้แก่แคลิฟอร์เนียหลายสัปดาห์ ก่อนท่ีลมร้อน

ตามฤดูกาลจะพดัมาซ่ึงสามารถจุดประกายให้เกิดเปลวไฟสูงตระหง่าน ปัจจยัเหล่าน้ีก าลงัมาบรรจบกนัซ่ึงจะก่อให้เกิดการกลบัมา

ของไฟลุกโชน การส าลกัควนัไฟ และการเสียชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 กนัยายน 2565) 

ประเทศจีนเป็นผูน้ าการแข่งขนัดา้นเทคโนโลยีท่ีส าคญัส าหรับการผลิตไฮโดรเจนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โรงงานในจีนผลิตอิเลก็

โทรไลเซอร์ซ่ึงใชก้ระแสไฟฟ้าผา่นน ้า โดยแยกออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจน โดยมีค่าใชจ้่ายเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัคู่แข่งใน

สหรัฐฯ และยุโรป เม่ือขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานหมุนเวียน พวกเขาสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับทุกอย่าง

ตั้งแต่รถยนตไ์ปจนถึงโรงถลุงเหลก็โดยไม่มีการปล่อยคาร์บอน ค าส่ังซ้ือส าหรับระบบการผลิตดงักล่าวน้ีก าลงัเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจาก

มีอุตสาหกรรมจ านวนมากขึ้นท่ีพยายามลดการปล่อยคาร์บอน และนักวิเคราะห์มองว่าตน้ทุนจะลดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2568 

เน่ืองจากผูผ้ลิตสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดโ้ดยมีปริมาณก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 21 กนัยายน 2565) 

Jan Dieleman หวัหนา้ฝ่ายการขนส่งทางทะเลของบริษทั Cargill Inc. กล่าวกบั Bloomberg ว่า ผูน้ าเขา้ของสหภาพยโุรปก าลงัจา้งเรือ

บรรทุกน ้ ามนัส าหรับการขนส่งผลิตภณัฑ์พลงังานทางไกลจากประเทศต่าง ๆ คร่ึงทางทัว่โลก หากไม่ใช่เพราะการคว ่าบาตร ก๊าซ

ธรรมชาติและผลิตภณัฑพ์ลงังานกลัน่อ่ืน ๆ จะถูกขนส่งผา่นท่อส่งก๊าซจากรัสเซีย แต่เน่ืองจากยโุรปก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วในห่วงโซ่อุปทานพลงังานทั้งหมดออกจากรัสเซีย ผูน้ าเขา้ของสหภาพยุโรปจึงจา้งเรือบรรทุกน ้ ามนัเพ่ือจดัหาก๊าซ 

LNG จากเอเชีย (ขอ้มูลจาก Zero Hedge วนัท่ี 23 กนัยายน 2565) 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดูเหมือนเป็นภยัคุกคามท่ีอยูห่่างไกล ค ากล่าวขา้งตน้ใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป ตอนน้ีโลกไดเ้ผชิญหน้ากบั

การเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศทั้งหมดแลว้ โลกไดเ้ห็นความเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศผ่านพายเุฮอริเคนทุกลูก พายฝุน น ้าท่วม 

คล่ืนความร้อน ไฟป่า และภยัแลง้ (ขอ้มูลจาก The Guardian วนัท่ี 30 กนัยายน 2565) 

UNDP เปิดเผยว่าประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลกตอ้งการการบรรเทาหน้ีทนัทีเพ่ือหลีกเล่ียงความยากจนท่ีรุนแรงย่ิงขึ้นและให้โอกาส

พวกเขาในการจดัการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีรายงานแยกจากเครือข่ายยุโรปว่าด้วยหน้ีและการพฒันา 

(Eurodad) แสดงให้เห็นว่ารัฐก าลงัพฒันาขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่บนเกาะ ก าลงัเผชิญกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างหนกั โดยใชจ้่ายเงินในการช าระหน้ีมากกว่าจ านวนเงินท่ีพวกเขาไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศถึง

อยา่งนอ้ย 18 เท่า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565) 
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นกัวิจารณ์กล่าวว่า อีเทนแครกเกอร์ ของบริษทัเชลลมี์ก าหนดจะเปิดตวัในรัฐเพนซิลเวเนียเร็ว ๆ น้ี แครกเกอร์จะไดรั้บอนุญาตให้

เป็นผูก่้อมลพิษรายใหญ่ ซ่ึงเป็นผูป้ล่อยสารเคมีอินทรียร์ะเหยง่ายในปริมาณท่ีมากเป็นอนัดบัสองในรัฐ หลงัจากไดรั้บใบอนุญาต

ทางอากาศของรัฐในการปล่อยสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่ายในปริมาณท่ีมากกว่า Clairton Coke Works ซ่ึงเป็นผูก่้อมลพิษใน

ทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง โรงงาน “แคร็กเกอร์” จะไดรั้บการอ านวยความสะดวกจากเจา้หน้าท่ีของรัฐเช่นเดียวกบัอุตสาหกรรมแฟรกก้ิง 

ซ่ึงเร่ิมในช่วงกลางยคุ 2543  (ขอ้มูลจาก Inside Climate News วนัท่ี 21 ตุลาคม 2565) 

ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 71 ของผูบ้ริโภคในสหภาพยุโรปก าลงัลดการใชจ้่ายส าหรับสินคา้ในชีวิตประจ าวนั  รวมถึง

อาหาร เพื่อให้มีค่าใชจ้่ายเพียงพอท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพท่ีเลวร้ายลง ผูบ้ริโภคใน 6 ตลาดหลกัของยโุรปไดเ้ปล่ียนแปลงวิธีการ

จบัจ่ายซ้ือของอยา่งมากเพ่ือรับมือกบัภาวะเงินเฟ้อ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 24 ตุลาคม 2565) 

IEA ระบุว่าอุปทานเช้ือเพลิงฟอสซิลของรัสเซียท่ีลดลงสามารถช่วยเร่งการเปล่ียนแปลงไปใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่

ท าไดจ้ริงหรือ? ก่อนท่ีจะแสดงความยินดีกบัส่ิงน้ี เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ เราไดช้ี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีเปิดขึ้น

ใหม่เพื่อรับมือกบัวิกฤตพลงังานในฤดูหนาวน้ี น่ีคือส่ิงท่ี AIIB ไดเ้ตือนรัฐบาลว่าการกระท าดงักล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย

ต่อส่ิงแวดลอ้มหลายทศวรรษ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 27 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อกำรสงครำม 

โฆษกสภาผูแ้ทนราษฎร Nancy Pelosi ไดเ้ดินทางเยือนเอเชียเพื่อแสดงถึงการสนบัสนุนท่ี “แขง็แกร่งและไม่ส่ันคลอน” ของสหรัฐฯ 

ส าหรับภูมิภาคน้ี ส่งผลให้หลายประเทศตกอยูใ่นความเงียบงนั ปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อการเยือนของเปโลซีในไตห้วนัยงัคงเห็นได้

อย่างเด่นชดั หลงัจากท่ีจีนเร่ิมด าเนินการและขยายเวลาการซ้อมรบทางทหารท่ีออกแบบมาเพื่อแสดงความสามารถในการลอ้มรอบ

เกาะและตดัช่องแคบไตห้วนั ซ่ึงเป็นหน่ึงในเส้นทางการคา้ท่ีพลุกพล่านท่ีสุดในโลก รัฐบาลหลายแห่งมองว่าการเยือนคร้ังน้ีเป็นการ

กระท าท่ีมากเกินไป และรัฐบาลเหล่านั้นไม่ตอ้งการติดอยูต่รงกลางระหว่างสองฝ่าย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565) 

เยอรมนีจะเป็นเจา้ภาพการประชุมระดบันานาชาติท่ีกรุงเบอร์ลินในเดือนตุลาคมเพ่ือจดัระเบียบการฟ้ืนฟูยเูครนหลงัจากการรุกราน

ของรัสเซีย นายกรัฐมนตรี Scholz กล่าวว่างบประมาณการฟ้ืนฟูส าหรับยูเครนเป็นงบประมาณท่ีสูงกว่างบประมาณของแผนการ

มาร์แชลซ่ึงช่วยให้ยโุรปฟ้ืนตวัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565) 

บริษทัสาธารณูปโภค Uniper ของเยอรมนั ซ่ึงเป็นเหยื่อรายใหญ่ท่ีสุดของวิกฤตพลงังานของสหภาพยุโรป รายงานผลขาดทุนสุทธิ 

12.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับคร่ึงแรกของปี 2565 และเตือนว่าอาจจะตอ้งใชเ้วลาจนถึงปี 2567 กว่าท่ีบริษทัจะสามารถท าก าไร

ไดอี้กคร้ัง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 17 สิงหาคม 2565) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่อนตวัลงนบัตั้งแต่สหรัฐฯ ไปยงัยโุรป และเอเชีย ตอกย  ้าความกงัวลว่าราคาท่ีพุ่งสูงขึ้นและสงครามในยเูครน

จะท าให้โลกเขา้สู่ภาวะถดถอย กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ หดตวัเป็นเดือนท่ีสองติดต่อกนัในเดือนสิงหาคม โดยลดลงสู่ระดบัที่

อ่อนแอท่ีสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ในขณะท่ีผลผลิตในยูโรโซน 19 ประเทศลดลงเน่ืองจากอุปสงค์ดา้นพลงังานและ
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อาหารท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นประวติัการณ์ ในเอเชีย ผลผลิตของญ่ีปุ่ นหดตวั ภาคการบริการของออสเตรเลียหดตวั และจีนก าลงัเผชิญกบั

วิกฤตดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละนโยบายปลอดโควิดท่ีสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ออสเตรเลียก าลงัโตเ้ถียงกบัราคาบา้นท่ีตกต ่า 

โดยราคาบา้นท่ีซิดนียต์กลงไปร้อยละ 5 ส่ิงเหล่าน้ีจะเพ่ิมความเส่ียงต่อภาวะถดถอย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565) 

ในขณะท่ีประเทศตะวนัตกพยายามท าลายเศรษฐกิจ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐของรัสเซียด้วยอาวุธใหม่ดงัเช่นการคว ่าบาตร 

ประสิทธิผลของการคว ่าบาตรคร้ังน้ีมีความส าคญัต่อผลลพัธ์ของสงครามยูเครน ช่างน่าเป็นห่วงอย่างย่ิง จนถึงตอนน้ี สงครามการ

คว ่าบาตรนั้นยงัไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565) 

ญ่ีปุ่ นเตรียมอนุมติัการใชจ้่ายดา้นการป้องกนัประเทศท่ีเป็นการเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงอาจผลกัดนั

ให้ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีมีการใช้จ่ายทางทหารเป็นอันดับท่ี  9 ของโลกขึ้นมาอยู่อนัดับ 3 รองจากสหรัฐฯ และจีน (ข้อมูลจาก 

Bloomberg วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565) 

ฝ่ายบริหารของไบเดนก าลงัวางแผนท่ีจะขอให้สภาคองเกรสอนุมติัการขายอาวุธมูลค่า 1.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับไตห้วนั ซ่ึง

รวมถึงขีปนาวุธต่อตา้นเรือรบและขีปนาวุธต่อตา้นอากาศ Politico รายงานเม่ือวนัจนัทร์ (ขอ้มูลจาก Antiwar.com วนัท่ี 30 สิงหาคม 

2565) 

มีรายงานว่ารัฐบาลเยอรมนัก าลงัพิจารณาให้บริษทั Uniper ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศเป็นบริษทัของรัฐ 

โดยรัฐได้เขา้ถือหุ้นร้อยละ 30 เม่ือต้นปีน้ีเพ่ือหยุดย ั้งไม่ให้บริษทัล้มละลาย บริษทั Uniper ยงัคงต้องการความช่วยเหลือต่อไป 

ขณะน้ีคณะกรรมาธิการยุโรปสนบัสนุนการแยกผลกระทบจากราคาก๊าซท่ีสูงต่อราคาไฟฟ้า เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถ “เก็บเก่ียว

ผลประโยชน์จากพลงังานหมุนเวียนท่ีมีตน้ทุนต ่า” และคาดว่าสหภาพยุโรปจะเพ่ิมเงินกว่า 140 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากภาษีลาภ

ลอยจากผลก าไรของบริษทัพลงังาน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 กนัยายน 2565) 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่า กองก าลงัทหารของสหรัฐฯ จะปกป้องไตห้วนัจาก “การโจมตีท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” ค ามัน่

สัญญาล่าสุดของเขาท่ีจะให้การสนับสนุน ในขณะท่ีฝ่ายบริหารของเขาพยายามท่ีจะยบัย ั้งจีนไม่ให้เพ่ิมแรงกดดนัทางทหารต่อ

รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในไทเป (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 กนัยายน 2565) 

จีนอาจบุกไตห้วนัในปีน้ีหรือปีหน้า ตามท่ีพลเรือเอกไมค์ กิลเดย ์หัวหน้ากองทพัเรือสหรัฐฯ กล่าว “ผมไม่ไดต้ั้งใจจะเป็นคนต่ืน

ตระหนก” เขาบอกกบัสภาแอตแลนติก “การท่ีจีนบุกไตห้วนัเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถยบัย ั้งได”้ มีค  าเตือนก่อนหน้าน้ีในสหรัฐฯ ว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวอาจเกิดขึ้นภายในปี 2570 และผูเ้ช่ียวชาญของจีน Bonnie Glaser กล่าวว่าช่างเป็นการ “ไร้ความรับผิดชอบ” ท่ีกิล

เดยค์าดการณ์ว่าจะมีการบุกไตห้วนัก่อนปี 2567 (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565) 

สัปดาห์น้ี นาโตไดเ้ร่ิมการฝึกความสามารถดา้นนิวเคลียร์ในเบลเยียมและสหราชอาณาจกัร แมว่้าการฝึกซอ้มของนาโตมีก าหนดไว้

นานแลว้ แต่ตอนน้ีพวกเขารู้สึกไม่สบายใจ การฝึกซ้อมขา้มชาติพยายามจะบรรลุจุดประสงคใ์ด? และเหตุใดนาโตจึงตดัสินใจท่ีจะ



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสสำม ปี 2565 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 33 

 

ด าเนินการฝึกซ้อมต่อไปในตอนน้ี? การซ้อมรบคร้ังน้ีเป็นงานใหญ่และมีประเทศสมาชิกอยา่งนอ้ย 14 จาก 30 ประเทศเขา้ร่วมการ

ฝึกซอ้ม (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565) 

ประธานพรรคการเมืองกา้วหน้าของสภาผูแ้ทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา Pramila Jayapal ไดเ้พิกถอนจดหมายท่ีส่งมาจากสมาชิก 

30 คนซ่ึงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนเขา้ร่วมการเจรจาโดยตรงกบัรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครน (ขอ้มูลจาก The Guardian 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อกำรเปลีย่นแปลงด้ำนกฎเกณฑ์ 

เหลือเวลาอีกเพียง 163 วนัจนกว่า EEXI ของ IMO จะมีผลบงัคบัใช ้มากกว่าร้อยละ 75 ของเรือบรรทุกน ้ามนั เรือขนส่งสินคา้แห้งเท

กอง และเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดจะมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด อ้างอิงตามรายงานใหม่จาก VesselsValue 

กฎเกณฑ์ EEXI เพียงอย่างเดียวจะสร้างความทา้ทายมากมายให้กบัเจา้ของเรือ ผูป้ฏิบติังาน และนักการเงิน กฎเกณฑ์ใหม่น้ีเป็น

ขอ้บงัคบัดา้นการขนส่งท่ีส าคญัท่ีสุดในรอบหลายปี ซ่ึงน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในอุตสาหกรรม (ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 

2 กรกฎาคม 2565) 

เหลือเวลาอีกเพียงส่ีเดือนก่อนท่ีกฎเกณฑ์ EEXI และ CII จะเร่ิมบงัคบัใช ้บริษทั Maersk ประมาณการว่าอาจตอ้งเพ่ิมระวางบรรทุก

ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 เน่ืองจากการลดความเร็วในการแล่นเรือลงอาจมี “ผลกระทบส าคญั” ซ่ึงต้องการระวางบรรทุกเพ่ิมขึ้น

ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 บริษทั Hapag-Lloyd คาดการณ์ตวัเลขไวใ้นส่วน “เลขตวัเดียวระดบัสูง” บริษทั Global Ship Lease 

แนะน าว่าการลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเฉล่ียเพียง 1 นอตสามารถลดอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพไดร้้อยละ 6 ถึงร้อยละ 7 ของ

กองเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทัว่โลก แต่ความเร็วในการแล่นเรืออาจลดลง 2 ถึง 3 นอต นั่นแสดงว่าคุณตอ้งการระวางบรรทุก

เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 18 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565) 

การวดัปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนและท าความเขา้ใจว่าจะสามารถจดัการให้ปริมาณการปล่อยก๊าซอยู่ในระดบัเล็กน้อยไดห้รือไม่  

จะเป็นการส่งสัญญาณว่าก๊าซ LNG จะเป็นเช้ือเพลิงท่ีใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ ในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนในปี 2593

แผนการท่ีสองในการเร่งความเร็วของเทคโนโลยีในการวดัและการลดก๊าซมีเทนจะช่วยขบัเคล่ือนวิธีแกปั้ญหาส าหรับอุตสาหกรรม

การเดินเรือ ในการสนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 6 กนัยายน 2565) 

การประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิงและผลกระทบของนโยบายการปล่อยมลพิษ หมายความว่าแนวโน้มความเร็วจะแตกต่างกนัไปส าหรับ

เรือแต่ละล าท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ในเรือขนาดเคปไซส์ (ความเร็วเฉล่ีย 11.0 นอต) ความเร็วเฉล่ียส าหรับเรือ “ประหยดัพลงังาน” 

(11.2 นอต) นั้นเร็วกว่าเรือท่ีไม่ประหยดัพลงังาน (10.9 นอต) และในท านองเดียวกนัส าหรับเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (11.1 

นอต) และเรือท่ีไม่ไดติ้ดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั (10.8 นอต)  แนวโน้มเหล่าน้ีสะทอ้นถึงความแตกต่างของตน้ทุนเช้ือเพลิง เรือท่ี 

“ประหยดัพลงังาน” เน่ืองจากการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีลดลง และเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเน่ืองจากความสามารถในการใช้

เช้ือเพลิงท่ีมีก ามะถนัสูงกว่าท่ีมีราคาต ่ากว่า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรายได ้ในตลาดท่ีแข็งแกร่ง เรือท่ีมีค่าเช้ือเพลิงท่ีต ่ากว่ามี

แนวโน้มท่ีจะแล่นเรือไดเ้ร็วขึ้น ในขณะท่ีในตลาดท่ีอ่อนแอ เรือท่ีมีค่าน ้ ามนัท่ีสูงขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะลดความเร็วในการแล่นเรือลง 
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จนถึงปัจจุบนั การประหยดัเช้ือเพลิงดูเหมือนจะเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีชัดเจนของการเปล่ียนแปลงความเร็ว ในขณะท่ี “การเปล่ียน

เช้ือเพลิง” ยงัคงพฒันาต่อไป จึงมีความเป็นไปได้ท่ีความแตกต่างของแนวโน้มความเร็วจะกวา้งขึ้นเม่ือมีการพฒันาตลาดท่ี 

“แบ่งเป็นล าดบัชั้น” มากขึ้น (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 9 กนัยายน 2565) 

งานวิจยัช้ินใหม่จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี Chalmers ในสวีเดนช้ีให้เห็นว่าน ้ าท่ีระบายออกจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัแบบเปิด มี

ส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยสารก่อมะเร็งและสารท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มถึงร้อยละ 9 ในทะเลบอลติก ซ่ึงมากกว่าท่ีเคยไดรั้บ

รู้มา นอกจากน้ี จ านวนเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัยงัเพ่ิมขึ้นมากกว่าสามเท่านบัตั้งแต่ท าการศึกษา หากนกัการเมืองสวีเดน

ปฏิบติัตามแนวทางของนกัวิจยั สวีเดนจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนอร์ดิกท่ีน ามาตรการการห้ามเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนั

เขา้สู่น่านน ้าของทะเลบอลติกมาใช ้(ขอ้มูลจาก Splash วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565) 

มุมมองอ่ืน ๆ ต่อ “เช้ือไวรัสโคโรนำ หรือ COVID-19” 

ผลการศึกษาใหม่ระบุว่า เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีไดรั้บวคัซีนไฟเซอร์เขม็ท่ีส่ีมีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะติดเช้ือโควิด-19 เม่ือเทียบกบั

เพื่อนร่วมงานท่ีไดรั้บวคัซีนสามเขม็ ผลการวิจยัท่ีตีพิมพเ์ม่ือวนัองัคารในวารสาร open access ของ American Medical Association 

เป็นขอ้มูลล่าสุดท่ียืนยนัถึงประโยชน์ของวคัซีนเข็มกระตุน้คร้ังท่ีสองในการต่อต้านการติดเช้ือท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอ

ไมครอน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 2 สิงหาคม 2565) 

มีเบาะแสใหม่ในการท าความเขา้ใจภาวะลองโควิด นกัวิจยัพบว่าฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลท่ีลดลงอย่างเห็นไดช้ดัเป็นตวับ่งช้ี

ท่ีชัดเจนท่ีสุดส าหรับผูท่ี้เขา้สู่ภาวะลองโควิด การศึกษาใหม่ระบุตวัขบัเคล่ือนท่ีเป็นไปไดห้ลายประการของอาการโควิดท่ียงัคง

แสดงอาการอยูซ่ึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กบัผูร้อดชีวิตหลายลา้นคน เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในสหรัฐฯ ระบุว่า ชาวอเมริกนัไม่ตอ้งกกั

ตวัอีกต่อไปหลงัจากสัมผสัเช้ือโควิด (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565) 

ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรัฐอเมริกา  (US CDC) กล่าวในแนวทางฉบบัปรับปรุงว่า จะเลิกแนะน าให้มีการกกัตวัหรือ

โครงการ Test-to-Stay เพ่ือเขา้พกัรักษาตวัในโรงเรียนหรือศูนยรั์บเล้ียงเด็กส าหรับผูท่ี้ติดเช้ือโควิดอีกต่อไป หน่วยงานยงักล่าวอีกว่า 

ไม่แนะน าให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีนกกัตวัหลงัจากไดรั้บเช้ืออีกต่อไป เน่ืองจากประมาณร้อยละ 95 ของประชากรสหรัฐฯ ไดรั้บการฉีด

วคัซีน เคยติดเช้ือโควิด หรือทั้งสองอยา่ง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 12 สิงหาคม 2565) 

ผูร้อดชีวิตจากโควิด-19 ยงัคงมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นโรคทางจิต สมองเส่ือม และอาการท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี 

ตามการศึกษาของมหาวิทยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด จากบนัทึกของผูป่้วย 1.25 ลา้นคน “หมอกในสมอง” โรคลมบา้หมู อาการชกั และความ

ผิดปกติทางสุขภาพจิตและสมองในระยะยาวอื่น ๆ ยงัคงเพ่ิมขึ้นใน 24 เดือนต่อมา แมแ้ต่ผูป่้วยโควิดท่ีไม่รุนแรงก็มีความเก่ียวขอ้ง

กบัการหดตวัของสมองเทียบเท่ากบัการแก่ชราตามปกตินานถึงสิบปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 17 สิงหาคม 2565) 
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ยารักษา Covid-19 ของไฟเซอร์ดูเหมือนจะให้ประโยชน์เพียงเลก็นอ้ยหรือไม่มีเลยส าหรับคนหนุ่มสาว ในขณะท่ีตวัยาดงักล่าวยงัคง

ลดความเส่ียงของการรักษาตวัในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีความเส่ียงสูง ตามการศึกษาขนาดใหญ่ (ขอ้มูลจาก 

AFP วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565) 

เมืองใหญ่หลายแห่งของจีนไดเ้พ่ิมขอ้จ ากดัดา้นโควิด-19 ฟ้ืนฟูความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และเล่ือนการเร่ิมตน้ปีการศึกษา

ออกไป มาตรการใหม่เหล่าน้ีมีก าหนดบงัคบัใชเ้พียงไม่ก่ีวนัหลงัจากน้ี ซ่ึงสะทอ้นถึงการยืนกรานของจีนต่อนโยบายท่ีเรียกว่า “โค

วิดเป็นศูนยโ์ดยส้ินเชิง” (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 30 สิงหาคม 2565) 

สหรัฐฯ ไดแ้นะน าให้ใชว้คัซีนเขม็กระตุน้ชนิดใหม่ของ Moderna และ Pfizer ในการป้องกนัเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอน (ขอ้มูล

จาก Bloomberg วนัท่ี 1 กนัยายน 2565) 

การยุติการระบาดของโควิดอาจต้องใช้วคัซีนท่ีป้องกันเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ นักวิจัยของ Caltech อาจพบกลยุทธ์ท่ีจะไดผ้ล 

อนุภาคนาโนอาจเป็นกุญแจส าคญัในการผลิตวคัซีนป้องกันโควิดท่ีสามารถป้องกนัเช้ือไวรัสไดทุ้กสายพนัธ์ุ (ข้อมูลจาก MIT 

Technology Review วนัท่ี 5 กนัยายน 2565) 

โคโรน่าไวรัสก าลงัจะหมดไปหรือไม่? ค าตอบคือไม่ การระบาดใหญ่ยงัคงมีอยู ่และเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ท่ีมีความสามารถในการ

หลบเล่ียงวคัซีนอาจยงัปรากฏขึ้น ย่ิงกว่านั้น นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าความหายนะท่ีกินเวลานานกว่าการระบาดของไขห้วดั

ใหญ่ในปี 2461 จะยงัคงด าเนินต่อไปในอนาคต (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 กนัยายน 2565) 

หัวหน้าองค์การอนามยัโลกกล่าวว่า โลกไม่เคยอยู่ในสถานะท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ีในการยุติการระบาดใหญ่ของโควิด-19 
นับเป็นมุมมองในแง่บวกท่ีสุดของเขาเก่ียวกับวิกฤตการณ์ท่ีคร่าชีวิตผูค้นไปแล้วกว่า  6 ล้านคน (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 15 
กนัยายน 2565) 



 

 

 

 

BCI TC Avg 3,413 -2,854 BPI TC Avg                12,344 -2,844 BSI TC Avg 19,183 101 BHSI TC Avg 16,794 -491 

HRDI 1,065 -189 HRCPI 270 -226 HRSCI 2,516 -215 
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