
 

 

  ค ำอธิบำยและบทวเิครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2565 

“ 

Dwight D. Eisenhower,  
POTUS, April 16, 1953. 
 

“ 

Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, 
in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who 
are cold and are not clothed. This world in arms is not spending money 
alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the 
hopes of its children. The cost of one modern heavy bomber is this: a 
modern brick school in more than 30 cities.  It is two electric power plants, 
each serving a town of 60,000 population. It is two fine, fully equipped 
hospitals. It is some fifty miles of concrete pavement. We pay for a single 
fighter plane with a half million bushels of wheat. We pay for a single 
destroyer with new homes that could have housed more than 8,000 people. 
In the councils of government, we must guard against the acquisition of 
unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-
industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power 
exists and will persist 
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ผลประกอบกำรรวมของบริษัทฯ ส ำหรับไตรมำสส่ีปี 2565/ผลประกอบกำรประจ ำปี (สกุลเงนิเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ) 

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

(มหาชน) และบริษทัย่อย ("บริษทัฯ") คร้ังล่าสุด รายไดต้่อวนัต่อล าเรือส าหรับไตรมาสส่ีปี 2565 อยู่ท่ี 14,343 เหรียญสหรัฐ 

โดยตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 19,924 เหรียญสหรัฐ โปรดดูหวัขอ้ “การแบ่งส่วนตลาด” ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของกองเรือของ

บริษทัฯ ต่อวนัต่อล าเรือเปรียบเทียบกบัดชันีค่าระวางเรือ  

ในไตรมาสน้ีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือต ่ากว่าทั้งตวัเลขประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวส้ าหรับปีน้ีและตวัเลข

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในปีก่อนหนา้ ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือส าหรับไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 4,815 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงท า

ให้ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือทั้งปีอยูท่ี่ 4,895 เหรียญสหรัฐ เปรียบเทียบกบัประมาณการท่ีบริษทัฯ ตั้งไวท่ี้ 4,960 

เหรียญสหรัฐ ส าหรับปีน้ีและค่าใชจ้่ายในการเดินเรือต่อวนัต่อล าเรือปีท่ีแลว้ซ่ึงอยูท่ี่ 5,090 เหรียญสหรัฐ  

รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) ส าหรับไตรมาสส่ีอยูท่ี่ 27.89 ลา้นเหรียญสหรัฐและตวัเลขทั้งปีอยูท่ี่ 180.33 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ส าหรับในไตรมาสส่ี บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 15.26 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยก าไรสุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็น

เงินสกุลไทยบาทอยู่ท่ี 0.35 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ มีก าไรทั้งส่ีไตรมาสส าหรับปีน้ี  ในปี 2565 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 138.61 

ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงใกลเ้คียงกบัก าไรสุทธิท่ีสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 154.22 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2548 ก าไรสุทธิต่อ

หุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทยบาทอยูท่ี่ 3.11 บาทต่อหุ้นส าหรับปีน้ี  

ตัวเลขที่ส ำคัญ ปี 2565 ปี 2564 
ไตรมำส 4 ปี 

2565 

ไตรมำส 4 ปี 

2564 

รำยได้สูงสุดต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 52,816 50,336 36,948 50,336 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 19,924 20,338 14,343 26,429 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดแฮนดีไ้ซส์) 17,523 18,804 12,525 25,062 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์) 
 

20,371 19,378 16,162 22,823 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) (ส ำหรับเรือขนำดอัลตรำแมกซ์) 
 

25,422 25,062 17,066 33,734 

รำยได้เฉลี่ยต่อวันต่อล ำเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  

(ส ำหรับเรือขนำดซุปรำแมกซ์/ขนำดอัลตรำแมกซ์) 

22,748 22,053 16,587 27,958 
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ตัวเลขที่ส ำคัญ ปี 2565 ปี 2564 
ไตรมำส 4 ปี 

2565 

ไตรมำส 4 ปี 

2564 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเรือเฉลี่ยต่อวนัต่อล ำเรือ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,895 5,090 4,815 5,241 

รำยได้ก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ำเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 180.33 175.17 27.89 62.42 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพเิศษต่ำงๆ)                

(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ)   

138.66 132.76 17.16 52.68 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ(หน่วยเป็นล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
 

138.61 136.96 15.26 53.01 

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

ต่ำง ๆ) (หน่วยเป็นบำท) 

3.11 2.79 0.40 1.13 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบำท) 3.11 2.87 0.35 1.14 

 
จุดเด่นทำงกำรเงิน (จำกงบกำรเงนิสกุลเงินบำท) และผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 

บริษทัฯ ไดร้ายงานผลก าไรสุทธิสูงสุดในรอบ 14 ปี เป็นเงินจ านวน 4,850.79 ลา้นบาท (ปี 2564 : 4,474.93 ลา้นบาท) 
โดยมีรายไดร้วมเป็นจ านวน 9,146.64 ลา้นบาท (ปี 2564 : 8,814.29 ลา้นบาท) ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอยู่ท่ี 16,462.81 ลา้น
บาท (ปี 2564 : 14,365.02 ลา้นบาท) และสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้นอยูท่ี่ 24,303.96 ลา้นบาท (ปี 2564 : 23,530.50 ลา้นบาท)  โดย
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการซ้ือเรือเพ่ิมจ านวน 2 ล า ท าให้ปี 2565 จ านวนเรือทั้งหมดของบริษทัฯ มีจ านวน 38 ล า เม่ือเทียบกบั
จ านวน 36 ล าในปี 2564 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 อตัราค่าระวางส าหรับขนส่งสินคา้แห้งเทกองเป็นแนวโนม้ขาขึ้น แต่อตัราค่าระวางไดอ้่อน
ตวัลงในช่วงคร่ึงปีหลงัเน่ืองมาจากการปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียในสหรัฐฯ ภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์ถดถอยในจีน และสินคา้ท่ีขน
ส่งออกจากยูเครนลดลงเน่ืองจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน เรือของบริษทัฯ ท ารายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือคิดเป็น 
19,924 เหรียญสหรัฐในปี 2565 ซ่ึงต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อล าเรือท่ี 20,338 เหรียญสหรัฐในปี 2564 รายได้
จากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน ้ ามนัเช้ือเพลิง) ในสกุลเงินบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน
หนา้ ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัตอ่ล าเรือลดลงจาก 5,090 เหรียญสหรัฐในปี 2564 เป็น 4,895 เหรียญสหรัฐในปี 2565 
สาเหตุหลกัๆ มาจากการลดลงของค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือ อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายในการเดินเรือในสกุลเงิน
บาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 เน่ืองมาจากการอ่อนค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐ ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเฉล่ียเพื่อ
การซ่อมบ ารุงของปีน้ีอยูท่ี่ 11 วนัต่อล าเรือ โดยมีเรือ 14 ล าเขา้รับการซ่อมแซมและส ารวจเรือในอู่แห้งในระหว่างปี 
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บริษทัฯ ไดล้องค านวณผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นอีกคร้ังในปีน้ีส าหรับ 29 ปีนบัตั้งแต่บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จนถึงวนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2565 ซ่ึงราคาหุ้นบริษทัฯ มีราคาปิดอยู่ท่ี 15.10 บาทต่อหุ้น (วนัแรกของการซ้ือขาย
ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ คือเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2536) และหากนกัลงทุนไดถื้อหุ้นไวต้ั้งแต่ออก IPO คร้ังแรกจน
ครบ 29 ปี นกัลงทุนจะไดรั้บอตัราผลตอบแทน IRR ถึงร้อยละ 16.31 เท่าของเงินลงทุนคร้ังแรก ทั้งน้ี การค านวณน้ียงัไม่ได้
ค  านึงถึงผลตอบแทนจากการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ในรูปหุ้นหรือดอกเบ้ียรับ 

เพื่อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพท่ีชดัเจน บริษทัฯ จึงขอเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีท่ีส าคญั จากงบการเงินของบริษทัฯ 
ในปีท่ีผา่น ๆ มาดงัต่อไปน้ี 
 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าเฉล่ียดชันี 
ค่าระวางเรือ (BDI) 

2,758 1,549 920 1,206 1,105 719 673 1,145 1,353 1,353 1,066 2,943 1,934 

ก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ (หน่วยเป็น 
ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

35.5 23.6 4.5 17.5 (2.5) (69.41) (75.61) (3.76) 14.1 (7.25) (40.80) 136.96 138.61 

จ านวนเรือเฉล่ีย 21.39 21.91 30.44 38.93 41.66 45.46 40.29 36.02 36 36 36 36 36.99 
ก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิต่อเรือหน่ึงล า  
(หน่วยเป็น 
ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

1.66 1.08 0.15 0.45 (0.06) (1.53) (1.88) (0.10) 0.39 (0.20) (1.13) 3.80 3.75 

 
ในช่วงท่ีตลาดต ่าสุดในปี 2558 และในปี 2559 บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานโดยการควบคุมค่าใชจ้่าย และเม่ือตน้ปี 2558 บริษทัฯ 
เพ่ิมทุนจ านวนประมาณ 65 ลา้นเหรียญสหรัฐจากผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั 100 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 5 ปี ในเดือนมกราคม 2559 ออกหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัอีก 55 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนไดเ้พียงคร้ังเดียวเม่ือครบก าหนด 3.5 ปี ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้ าระเงินคืนเงินกูก่้อนก าหนด
ส าหรับเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัซ่ึงจะครบก าหนดช าระในปี 2561 และปี 2562 และบริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมเงินสด (บริษทัฯ ไดข้ายเรือเก่าเพ่ือรีไซเคิลจ านวน 15 ล าในปี 2558 ถึง ปี 2559 และขายเรือเก่าเพ่ือแล่นต่อในตลาดจ านวน 
2 ล าในปี 2559 ถึง ปี 2560) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดส าหรับสัญญากู ้1 ฉบบั และไดถ้อนจ านองเรือ
จ านวน 3 ล า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ช าระคืนเงินกู้เต็มจ านวนและถอนจ านองเรือเพ่ิมอีกจ านวน 2 ล า เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบทางลบจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ล่ือนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูส้องรุ่น จ านวนเงินรวม 
124 ลา้นเหรียญสหรัฐ ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีคร่ึง บริษทัฯ ไดรั้บเงินจ านวน 40.50 ลา้นเหรียญสหรัฐจากการระงบัขอ้
พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินค่าเช่าเรือล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 26.55 ลา้น
เหรียญสหรัฐจากลูกคา้รายหน่ึง ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯ ไดท้  าการไถ่ถอนหุ้นกูค้งคา้งทั้งสองชุดก่อนครบก าหนดซ่ึงหุ้นกู้
ดงักล่าวไดรั้บการขยายเวลาในการช าระคืนเม่ือปีก่อน และจดัหาเงินกูยื้มจ านวน 133.45 ลา้นเหรียญสหรัฐผา่นการลงนามใน
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สัญญาเงินกูย้ืมจ านวน 3 ฉบบั ในปี 2565 บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินกูย้ืมจ านวน 17.10 ลา้นเหรียญสหรัฐ ผา่นการลงนามในสัญญา
เงินกูย้ืมวงใหม่จ านวน 1 ฉบบั และไดช้ าระคืนเงินกูยื้มก่อนก าหนดจ านวน 2 วงและไดถ้อนจ านองเรือจ านวน 2 ล า บริษทัฯ
ไดช้ าระคืนเงินกูยื้มส าหรับปีน้ีเป็นจ านวนรวม 69.44 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 

กองเรือของบริษัทฯ : ณ ส้ินปี 2565 บริษทัฯ มีเรือจ านวน 38 ล าในกองเรือ โดยเป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ์ (Ultramax) 
จ านวน 8 ล า เรือขนาดซุปราแมกซ์ (Supramax) จ านวน 9 ล า และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จ านวน 21 ล า มีขนาด
ระวางบรรทุกรวม 1,657,579 เดทเวทตนั หรือเฉล่ีย 43,621 เดทเวทตนัต่อล าโดยมีอายุเฉล่ียของกองเรือประมาณ 11 ปี ใน
ธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง และมีอตัราผลตอบแทนต่อความเส่ียงท่ีสูงมาก รวมทั้งยงัมีลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรท่ีผนัผวนและคาด
เดาไดย้าก จงัหวะเวลาในการตกลงซ้ือเรือนั้น ถือไดว่้าเป็นจงัหวะการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุด 
 

กำรเปรียบเทียบประจ ำปี 
การเปรียบเทียบประจ าปี 2564 ของ Marine Money แสดงให้เห็นว่าในบรรดา 22 บริษทัท่ีจดทะเบียนทัว่โลกในกลุ่มเรือขนส่ง
สินค้าแห้งเทกอง บริษัทอยู่ในล าดับท่ีสองของกลุ่มบริษทัขนส่งสินค้าแห้งเทกอง และบริษัทฯ มีอัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานสูงสุดเป็นล าดบัที่สามท่ีร้อยละ 70.7 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของภาคธุรกิจท่ีร้อยละ 58.3 ประสิทธิภาพโดยรวมของ
บริษทัฯ เม่ือเทียบกบับริษทัขนส่งท่ีจดทะเบียนทัว่โลกทั้งหมด 83 แห่ง บริษทัฯ อยูใ่นล าดบัที่ 10  
 

รำงวัลและเกยีรติยศ: 

• บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยูใ่น Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยประจ าปี 2565 

• บริษทัฯ ได้รับการจัดให้เป็นบริษทัท่ีมีการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นระยะเวลา 13 ปีติดต่อกัน

นบัตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2565 โดย IOD และ National CG Committee 

• บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนการประเมิน AGM เต็ม 100 ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 ตามการตดัสิน

ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

• ในปี 2565 เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั บริษทัฯ ไดรั้บรางวลันกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• บริษทัฯ เป็นบริษทัขนส่งสินคา้แห้งเทกองระดบัโลกท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัสูงสุดในการจดัอนัดบัการประเมินความ

ยัง่ยืนขององคก์ร (CSA) ของ S&P ประจ าปี 2564 

• บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั ASEAN Asset Class Award ประจ าปี 2564 จากการมีคะแนน CG ขั้นต ่า 97.50 ใน ASEAN 

CG Scorecard 
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กำรแบ่งส่วนตลำดในปี 2565  
ในระหว่างปี 2565 ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยู่ท่ีระดบั 1,185 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของ
อตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 21,337 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ซ่ึง
ท ารายไดอ้ยูท่ี่ 17,523 เหรียญสหรัฐนั้น นอ้ยกวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 17.88  ในปี 2565 ค่าเฉล่ียของ
ดัชนีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยู่ท่ีระดับ 2,014 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี  22,152 
เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้่า  เรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดอตัราแมกซ์ของบริษทัฯ ซ่ึงท า
รายไดอ้ยู่ท่ี 22,748 เหรียญสหรัฐสูงกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 2.69 เป้าหมายของบริษทัฯ คือการท า
รายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง 
 

ชนิดของเรือ 

อัตรำค่ำเช่ำเรือ
ของดัชนีโดย
เฉล่ียในปี 2565 

ในอัตรำ
เหรียญสหรัฐ 

(A) 
 

อัตรำค่ำเช่ำ
เรือของ พีเอ
สแอล โดย

เฉล่ียในปี 2565 
ในอัตรำ

เหรียญสหรัฐ 
(B) 

ควำม
แตกต่ำง

ของเรือของ 
พีเอสแอล 
จำกเรือใน
ดัชน ีใน

อัตรำหน่วย
ร้อยละ 

(C) 

ส่วนต่ำงของ
เรือท่ีท ำ

สัญญำเช่ำเรือ
ในวันแรก 
เทียบกับ

ค่ำเฉลี่ยของ
ไตรมำสส่ี 

(D) 
 

A*(C+D) 
= (E) ในอัตรำ
เหรียญสหรัฐ 

อัตรำค่ำเช่ำ
เรือท่ีแท้จริง
ของ พีเอ
สแอล ใน
หน่วย
เหรียญ
สหรัฐ 
(B+E) 

ผลกำร
ด ำเนินงำนท่ี
แท้จริงของ พี
เอสแอล เม่ือ
เปรียบเทียบ
กับดัชนีใน
อัตรำร้อยละ 

เรือขนาด
แฮนด้ีไซส์ 21,337    17,523  -17.88% 4.67% 6,331  23,854  +11.8% 

เรือขนาดซุป
ราแมกซ์      22,152          22,748  2.69% 1.74%         2,601       25,349  +14.4% 

 
เหตุผลสองประการซ่ึงส่งผลให้รายไดข้องบริษทัฯ น้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีในปี 2565 คือ ประการแรก เรือของ
บริษทัฯ มีขนาด “แตกต่าง” จากเรือท่ีใชค้  านวณดชันี หากเปรียบเทียบอย่างแทจ้ริงแลว้ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ มี
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนันอ้ยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ 25 และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ มีค่าเฉล่ีย
ของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของดชันีร้อยละ  10 ประการท่ีสอง เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ 9 ล า 
จากกองเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้งหมด 21 ล า อยูภ่ายใตสั้ญญาเช่าเหมาล าระยะยาวท่ีอตัราค่าระวาง 18,474 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
และเรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 13 ล า จากกองเรือขนาดซุปราแมกซ์ทั้งหมด 17 ล า อยู่ภายใตสั้ญญาเช่าเหมาล าระยะ
ยาวท่ีอตัราค่าระวาง 21,267 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัดงักล่าวทั้งสองนั้นน้อยกว่าอตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี (ดชันี BHSI อยูท่ี่  21,337 เหรียญสหรัฐ และดชันี BSI อยูท่ี่ 22,152 เหรียญสหรัฐ) หากบริษทัฯ น าปัจจยัทั้งสองประการ
ดงักล่าวมาค านวณผลประกอบการของบริษทัฯ จะเห็นว่า ผลประกอบการ “ท่ีแทจ้ริง” ของบริษทัฯ นั้นท ารายไดดี้กว่าดชันี
ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ร้อยละ 11.8 และดีกว่าดชันีส าหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์ร้อยละ 14.4 ดงัท่ีไดแ้สดงในตาราง
ขา้งตน้ 
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สัญญำเช่ำระยะยำว กบั สัญญำเช่ำระยะส้ัน  

สัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงมีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปี ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว่้ามีการท าสัญญาเช่าเรือระยะยาวซ่ึง
มีระยะเวลามากกว่าหน่ึงปีในอีกส่ีปีขา้งหนา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 20 ดว้ยรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บประมาณ 148 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ปี ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 
จ ำนวนวันเดินเรือรวม   13,870 13,908 13,870 13,870 

จ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว* 5,420 1,870 1,825 1,825 
ร้อยละของจ ำนวนวันที่ได้ท ำสัญญำให้เช่ำเรือไปแล้ว  39% 13% 13% 13% 
อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวัน (หน่วยเป็นเหรียญ
สหรัฐฯ)** 

11,752 15,222 15,316 15,316 

มูลค่ำรวมของสัญญำเช่ำเรือ (หน่วยเป็นล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ)  

63.69 28.47 27.95 27.95 

*จ านวนวนัท่ีไดท้ าสัญญาให้เช่าเรือไปแลว้ของเรือจ านวน 7 ล  า ในอตัราค่าระวางแบบคงท่ี และเรือจ านวน 15 ล  าในอตัราค่าระวางขั้นตน้แบบผนั
แปร 
**อตัราค่าระวางเรือเฉลี่ยต่อวนัส าหรับอตัราค่าระวางแบบผนัแปร ประมาณการตามอตัราค่าระวางในเดือนมกราคม 2566 ส าหรับรายรับใน
อนาคตและรายรับท่ีแทจ้ริงส าหรับรายรับท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
 

บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการท าสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสและเศรษฐกิจอ านวย 
 

วัน SET Opportunity Day ระหว่างการรายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามปี 2565 เม่ือวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2565 มีผูเ้ขา้ชมผา่นทางการถ่ายทอดสดจาก Webcasts ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละผา่นทาง YouTube จ านวนทั้งส้ิน 
268 ราย และผา่นทาง Facebook จ านวนทั้งส้ิน 18 ราย รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 286 ราย บริษทัฯ หวงัว่าท่านทั้งหลายจะเขา้ร่วม
ในการน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการคร้ังต่อไป ซ่ึงจะมีขึ้นในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566 เวลา 15:15 นาฬิกา ผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบริษทัฯ จะไดร้ายงานผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสส่ีโดยละเอียดมากขึ้น 

ข้อมูลล่ำสุดถึงเหตุกำรณ์ลกัลอบขนยำเสพติดของเรือ ชญำนี นำรี 

นบัจากท่ีไดร้ายงานไปคราวท่ีแลว้ คดีน้ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ดงัท่ีระบุในรายงานฉบบัท่ีแลว้ การ
พิจารณาคดีต่อเรือและลูกเรือทั้ง 10 รายไดเ้ร่ิมขึ้น ณ ศาลสูงแห่งประเทศไนจีเรียในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยก าหนดการ
พิจารณาคดีคร้ังต่อไปในเดือนมีนาคม 2566 บริษทัฯ ยงัคงท างานอย่างใกลชิ้ดกบับริษทัประกนัภยัและท่ีปรึกษากฎหมาย
เพ่ือให้แน่ใจว่าคดีดงักล่าวน้ีจะส้ินสุดโดยเร็วท่ีสุด 
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ค ำท ำนำยส ำหรับปี 2566? 

ปี 2565 เป็นปีท่ีส่ิงต่าง ๆ เลวร้ายลงเร่ือย ๆ เร่ิมดว้ยการรุกรานยูเครนของรัสเซียเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ ตามมาดว้ยการคว ่า
บาตรการส่งออกถ่านหิน น ้ามนั ก๊าซ อาหารธญัพืช และปุ๋ ยของรัสเซีย สหภาพยโุรปจ่ายราคาท่ีแพงขึ้นส าหรับการคว ่าบาตร
เหล่าน้ีในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาเก็บเก่ียวผลประโยชน์โดยการส่งออกถ่านหิน น ้ ามนั ก๊าซ และอาหารธัญพืชในราคาท่ีสูงขึ้น
เร่ือย ๆ ไปยงัสหภาพยุโรป/ส่วนอื่นของโลก ทั้งหมดน้ีเพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่งพลงังานจากรัสเซียของสหภาพยุโรป ผูค้นทัว่
โลก โดยเฉพาะคนจนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก าลงัพฒันา ต่างจ่ายราคาอาหาร เช้ือเพลิง และปุ๋ ยในราคาท่ี
สูงขึ้น น าไปสู่การลดการใชจ้่ายลงเร่ือย ๆ ในทุกๆดา้น ส่งผลให้ผูค้นเหล่านั้นก าลงัไดรั้บผลกระทบอยา่งสาหัสจากการด ารง
อยูท่ี่ต  ่าตอ้ยของพวกเขา 

ในทางตรงกนัขา้ม ปี 2566 ท่ีก าลงัจะมาถึงดูเหมือนจะเป็นเร่ืองของสองสถานการณ์ท่ีตรงกนัขา้ม สถานการณ์หน่ึงดีและอีก
สถานการณ์หน่ึงเลวร้าย 

ประการแรกข่าวร้าย ภูมิรัฐศาสตร์อาจแย่ลง จุดเปล่ียนท่ีเลวร้ายในสงครามรัสเซีย-ยูเครน เช่น การโจมตีดว้ยอาวุธนิวเคลียร์ 
หรือแย่กว่านั้น ขอ้พิพาทระหว่างไตห้วนั-จีน จะกลายเป็นสงครามท่ีร้อนระอุ เศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอจากการตดัสินใจดา้น
นโยบายท่ีผิดพลาด การระบาดคร้ังใหม่ส่งผลให้เก็บภาษีไดน้้อยลง ราคาพลงังานท่ีพุ่งสูงขึ้นเน่ืองจากการคว ่าบาตรดา้น
พลงังานของรัสเซีย การโจมตีทางไซเบอร์ท่ีปิดการใชง้านโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้โลกเขา้สู่ภาวะถดถอย การล่มสลายของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินทัว่โลกท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งยงัคงดิ้นรนหลงัวิกฤตการเงินปี 2551 ความเส่ียงดา้นหน้ีสิน การจ่ายเงิน
ตน้หรือดอกเบ้ีย ในประเทศก าลงัพฒันาหรือประเทศยากจนสร้างคล่ืนเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงเลวร้ายลงดว้ย
ราคาพลงังานและราคาอาหารท่ีสูง ส่งผลท าให้โลกเขา้สู่ภาวะถดถอย หรือประชาธิปไตยท่ีพฒันาแลว้ถูกบ่อนท าลายโดย
ระบบทุนนิยมทางการเงิน ก่อให้เกิดความขาดแคลน ความโกรธแค้น ความขุ่นเคืองใจ และในท่ีสุด การโค่นล้มสถาน
ประกอบการอยา่งรุนแรง 

แต่ส่ิงต่าง ๆ ไม่จ าเป็นต้องหมกมุ่นอยู่กับความเศร้าโศกและหายนะ เราอาจมีข่าวดีในปี 2566 หากคุณเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ แสดงว่าโดยขั้นตน้แลว้คุณมองโลกในแง่ดี และดว้ยเหตุน้ีจึงเอนเอียงไปในทางท่ีว่าข่าวท่ี
ดีกว่าท่ีจะตามมา โลกรอดพน้จากโรคระบาดท่ีมีอยู่มาไดส้ามปีแลว้ หน่ึงปีของสงครามรัสเซีย - ยูเครน นโยบายปลอดโควิด
สามปีของจีน การลดการอดัฉีดเงินเขา้ระบบของธนาคารกลางสหรัฐ  และอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น ทั้งหมดน้ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี
พอสมควร เราอาจสามารถหาขอ้ยติุเก่ียวกบัสงครามรัสเซีย-ยเูครนได ้ไม่มีสงครามท่ีร้อนระอุระหว่างไตห้วนักบัจีน การพลิก
กลบันโยบายปลอดโควิดของจีนท่ีประสบความส าเร็จ การกระตุน้ภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนเกิดขึ้น ค่าเงินเหรียญสหรัฐ
อ่อนค่า การคา้โลกดีขึ้น ดา้นอุปทานของเรือใหม่ยงัคงตึงตวัเน่ืองจากการรีไซเคิลเรือเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากตลาดท่ีตกต ่าเม่ือตน้ปี 
2566 และกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มใหม่เร่ิมมีผลใชบ้งัคบั การต่อสู้ภาวะเงินเฟ้อท่ีประสบความส าเร็จ อตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
หยุดการเพ่ิมขึ้นและเร่ิมลดลง ไม่มีวิกฤตหน้ีในประเทศก าลงัพฒันาและประเทศท่ียากจน ตลาดการเงินกลบัมาเติบโตอย่าง
แขง็แกร่ง และผูด้อ้ยโอกาสแบ่งปันส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมทางการเงินในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ในบทความจาก FT ฉบับวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้การคาดการณ์ในปี 2566 อญัมณีช้ินน้ีคือ “จีนสามารถฟ้ืนฟูการ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ 5 ไดห้รือไม่? ค าตอบคือได ้จีนก าลงัเผชิญกบัจุดจบอนัเยือกเยน็ถึงปี 2565 การเปิดใช้

https://www.ft.com/content/9784cc74-1193-4e1b-bf61-8ecaf19f569e
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นโยบาย “ปลอดโควิด” นั้นช่างน่าเศร้าคร่าชีวิตผูค้นจ านวนมากและผูป่้วยอีกท่วมทน้ในโรงพยาบาล เช่นเดียวกบัที่เคยมีการ
ระบาดท่ีอื่นในปี 2563 - ปี 2564 แต่หลายอย่างสามารถเปล่ียนแปลงได้ภายในหน่ึงปี เม่ือจีนเรียนรู้ท่ีจะ “อยู่ร่วมกบัโควิด” 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง การใชจ้่ายของผูบ้ริโภคจะไดรั้บพลงัจากเงินออมท่ีลน้เหลือจากการระบาด
ใหญ่ และปักก่ิงจะเปิดตวัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีเนน้ไปท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอ้มูลโดย เจมส์ ไคน์” 

ตามบทความจาก FT เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2566 เร่ือง “แผนของ สี จิ้นผิง เพื่อรีเซ็ตเศรษฐกิจของจีนและกลับมาเพ่ิม
พนัธมิตร” จีนตอ้งการปรับปรุงความสัมพนัธ์ทางการคา้และการทูตกบัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เป้าหมายคือการลด
ค่าใชจ้่ายในการยกเลิกมาตรการปลอดโควิด สอดคลอ้งกบั “จิตวิญญาณ” ของการประชุมใหญ่คร้ังท่ี 20 ของ CCP ซ่ึงจดัขึ้น
เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม การบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งผ่านแนวทางปฏิบติัทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเติบโตของภาคเอกชน ปรับปรุงการท างานของคนงานในชนบทจ านวนมากให้ดีย่ิงขึ้น สร้างเสถียรภาพ
ให้กบัตลาดอสังหาริมทรัพย ์รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาลทอ้งถ่ิน เพ่ิมจ านวนชนชั้นกลางให้มากขึ้น อดัฉีดเงิน
ออมของครัวเรือนท่ี 4.8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐเพ่ือเพ่ิมการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค เพ่ิมรายไดต้่อหวั ตั้งเป้าเศรษฐกิจดว้ยตวัเลขจี
ดีพีเติบโตท่ีร้อยละ 6 ปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้และเวียดนาม  ประเมินความสัมพนัธ์กบัรัสเซียใหม่ ยบัย ั้ง
รัสเซียจากการใชอ้าวุธนิวเคลียร์ ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ร้างสันติและมีส่วนร่วมในการสร้างยเูครนขึ้นใหม่  

ขอ้มูลต่อไปน้ีจาก Bloomberg ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2566 “การเปิดประเทศอีกคร้ังอยา่งกะทนัหนัของจีนหลงัจากสามปีมีขึ้น
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัย  ่าแย่ แรงกระตุ้นการเติบโตจะเห็นได้ในภาคบริการ เช่น การบิน การท่องเท่ียว และ
การศึกษา เน่ืองจากชาวจีนเตรียมเดินทางระหว่างประเทศ ผูรั้บประโยชน์รายอ่ืน ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้โภคภณัฑ์ เช่น ชิลีและ
บราซิล ในขณะท่ีการน าเขา้แร่จากออสเตรเลียกลบัมาอยู่ในระดับสูงเป็นประวติัการณ์ หัวหน้ากองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) อธิบายว่าจุดเปล่ียนของจีนจากนโยบายปลอดโควิดน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดเพียงปัจจยัเดียวส าหรับการ
เติบโตของโลกในปี 2566 ในขณะท่ีการเปิดประเทศอีกคร้ังไดเ้พ่ิมความหวงัว่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัจากอตัราเงินเฟ้อท่ีน่า
กลวัท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษโดยไม่ประสบภาวะตกต ่า” 

บทความจาก ส านกัข่าวรอยเตอร์ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2566 กล่าวว่า “การกลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ังของจีนจากขอ้จ ากดัการ
แพร่ระบาดสามารถผลกัดนัการเติบโตทัว่โลกเกินความคาดหมาย และช่วยหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีกวา้งขึ้น แมว่้า
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกบางแห่งตอ้งดิ้นรนเพ่ือเอาชนะภาวะตกต ่า เจา้หนา้ท่ีการเงินชั้นน าไดก้ล่าว ณ สภา
เศรษฐกิจโลก (the World Economic Forum) 

บทความจากส านกัข่าวรอยเตอร์ลงวนัท่ี 19 มกราคม 2566 กล่าวว่า “จีนอาจเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว
ตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองเป็นตน้ไป โดยอิงจากแนวโน้มการติดเช้ือในปัจจุบนั หลงัจากการยกเลิกขอ้จ ากดัส่วนใหญ่ดา้นโควิด” 
Gita Gopinath รองกรรมการผูจ้ดัการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าว” 

ในเม่ือส่ืออย่าง FT และส่ือตะวนัตกส่วนใหญ่ เน้นแต่ข่าวในแง่ลบ ไม่เคยพูดถึงข่าวในแง่บวก เม่ือพวกเขาพูดถึงจีน เราจึง
สงสัยว่าเหตุใดส่ือตะวนัตกจึงพูดถึงจีนในแง่บวกเช่นน้ี เป็นไปไดไ้หมว่าพวกเขาตระหนกัว่าจีนจะกลบัมาย่ิงใหญ่ในปี 2566? 

หากเราดูท่ีการขนส่งระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565 เม่ือโลกไดรั้บผลกระทบจากโรคระบาดทัว่โลกท่ียาวนานถึง 3 ปี สงคราม
ใหญ่ในยุโรปคร้ังแรกหลงัจากผ่านไปกว่า 7 ทศวรรษ และส่งผลให้เกิดการหยุดชะงกัมากมาย อุตสาหกรรมของเรายงัคง

https://www.ft.com/content/e592033b-9e34-4e3d-ae53-17fa34c16009
https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-economy-may-avoid-recession-centeno-says-2023-01-17/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Briefing&utm_term=011723
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ด าเนินไปไดด้ว้ยดี ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจอาจถึงจุดสูงสุดในปี 2565 จีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดและเร่ิมใชชี้วิตอยูก่บั
ไวรัส การกระตุน้เศรษฐกิจท่ีถูกคุมขงัจากจีนน่าจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพยข์องพวกเขา และน าการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว
กลบัคืนสู่โลกของการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การฟ้ืนตวัน้ีจะไดรั้บความช่วยเหลือจากอตัราส่วนการส่ังต่อเรือใหม่ท่ีต ่ามากท่ี
ร้อยละ 7.16 เม่ือเทียบกบัอุปทานท่ีมีอยู่ในช่วงตน้ปี 2566 และแรงกดดนัดา้นกฎระเบียบจาก EEXI และ CII ซ่ึงส่งผลให้เรือ
ตอ้งลดความเร็วในการแล่นเรือลงและเพ่ิมแรงกดดนัในการรีไซเคิลเรือท่ีเร่ิมในปีน้ี ความวุ่นวายและการหยุดชะงกันั้นดีต่อ
การขนส่ง ดงัท่ีเราไดเ้ห็นในช่วงท่ีมีการระบาดใหญ่และผลการด าเนินงานท่ีประกาศในปี 2565 นั้นสูงกว่าหรือใกลเ้คียงกบั
ระดบัสูงสุดในปี 2564 เป็นท่ีแน่นอนว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจอ่อนแอในปี 2566 แต่ส่ิงน้ีสามารถเอาชนะได ้หากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละเหล็กท่ีเขม้ขน้ของจีนเกิดขึ้นในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีโควิด ตลาดการขนส่งสินคา้
แห้งเทกองมีประวติัการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแง่ตนัไมลใ์นช่วง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา โดยมีอตัราการเติบโตเป็น 2 ถึง 3 เท่า
ของอตัราการเติบโตของ GDP โลก ซ่ึงส้ินสุดลงในปี 2553 และเราก าลงัคุ ้นเคยกับอตัราการเติบโตในแง่ตันไมล์ซ่ึงอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 2 เท่าของอตัราการเติบโตของ GDP โลก อุปทานเรือเทกองในอนาคตมีข้อจ ากัดอย่างมากเน่ืองจากการ
เบียดเสียดกนัของกลุ่มเรือในภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีแย่งพ้ืนท่ีอู่ต่อเรือท่ีมีอยู่ทั้งหมด อู่ต่อเรือพบว่าพวกเขาท าก าไรไดม้ากกว่าใน
การต่อเรือท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น เรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองเป็นเรือท่ีมีก าไรต ่าท่ีสุดในการต่อ การเปล่ียนจากเคร่ืองยนตเ์รือท่ีใช้
เช้ือเพลิงฟอสซิลสันดาปภายในไปเป็นแอมโมเนียหรือเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ในอนาคต ไดมี้ส่วนส่งผลให้อตัราการส่ังต่อเรือใหม่
ต่อกองเรือในปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่าสุดในรอบกว่าสองทศวรรษเพียงร้อยละ 7.16 เม่ือตน้ปี 2566 แรงกดดนัดา้นกฎระเบียบ
จะมีส่วนช่วยลดปริมาณกองเรือในปัจจุบนัผ่านการรีไซเคิลและ/หรือการแล่นเรือช้าลง อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทาง
ทะเลไดรั้บการพิสูจน์แลว้ว่ามีความยืดหยุน่มากกว่าท่ีใคร ๆ เคยให้เครดิตมา ดงันั้น ในแง่ดุลยภาพ เราคิดว่าเรายงัมีเหตุผลอีก
มากท่ีจะมองโลกในแง่ดี! 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนี BDI: 
• ยอดขายรถขดุในจีนเพ่ิมขึ้น 5 เดือนติดต่อกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.8 จากปีก่อนหนา้ 

ขอ้มูลเดือนธันวาคมยงัไม่ออก การวิจยัโดย Arrow Shipbrokers กล่าวว่าน่ีเป็นตวับ่งช้ีชั้นน าส าหรับกิจกรรมการ

ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานในจีน นอกจากน้ียงัเป็นตวับ่งช้ีชั้นยอดท่ีท านายจุดเปล่ียนในดชันี BDI ไดอ้ย่าง

แม่นย  าตั้งแต่ปี 2551 

• จีนส่งออกรถยนต์ 2.5 ลา้นคนัในปี 2565 เพ่ิมขึ้น 3 เท่าจากปี 2563 ส่งผลให้มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณการส่งออก

ของเยอรมนีเพียง 60,000 คนั 

• การเดินทางทางอากาศเม่ือตน้ปี 2566 ภายในประเทศจีนกลบัมาท่ีระดบัเทียบเท่ากบัปริมาณการเดินทางในเดือน

มกราคม 2562 

• 8 พนัลา้นตนัคือปริมาณถ่านหินท่ีโลกจะใชใ้นแต่ละปีระหว่างปี 2566 และปี 2567 

• อา้งอิงจาก Bloomberg (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2566) IMF อธิบายว่าการท่ีจีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดเป็น

ปัจจยัเดียวท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 การกลบัมาเปิดประเทศอีกคร้ังของจีนได้
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บรรเทาความกลวัของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในส่วนอื่นของโลก และโลกประสบความส าเร็จในการเจรจาออกจาก

วงจรเงินเฟ้อ 

• การน าเขา้แร่เหลก็จากออสเตรเลียไปยงัประเทศจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหนา้เป็น 739.5 ลา้นตนั การน าเขา้

แร่เหลก็จากบราซิลลดลงร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหนา้เป็น 223.4 ลา้นตนั ระยะทางในแง่ตนัไมลท่ี์ส้ันกว่านั้นเพ่ิมขึ้น

มากกว่าระยะทางในแง่ตนัไมลท่ี์ยาวกว่า ซ่ึงส่งผลเสียต่อกลุ่มเรือขนาดเคปไซส์ 

• ดชันี BDI เร่ิมตน้ปี 2565 ท่ี 2,285 จุด และลดลงร้อยละ 34 มาอยู่ท่ี 1,515 จุด ถึงจุดสูงสุดท่ี 3,369 จุด เม่ือวนัท่ี 23 

พฤษภาคม และต ่าสุดท่ี 965 จุด ในวนัท่ี 31 สิงหาคม มีอตัราการกระจายท่ีร้อยละ 70 ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต ่าสุด 

• อตัราค่าระวางของเรือขนาดเคปไซส์เร่ิมตน้ปี 2565 ท่ี 19,940 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจุดสูงสุดท่ี 

38,169 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 23 พฤษภาคม ต ่าสุดท่ี 2,505 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 31 สิงหาคม และปิดปีท่ี 18,749 

เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 23 ธันวาคม ดว้ยค่าเฉล่ีย 16,177 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อนหนา้ เรือขนาดเคป

ไซส์ใชเ้วลาร้อยละ 74 ไปกบัการขนแร่เหลก็ และร้อยละ 21 ของเวลาทั้งหมดไปกบัการขนถ่านหิน เม่ือคุณมีความ

เส่ียงในการกระจุกตวัของประเภทสินคา้ท่ีบรรทุกและมีลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียว นัน่คือจีน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 60 ของการน าเขา้แร่เหลก็ทั้งหมด คุณก าลงัเตรียมพร้อมส าหรับความผนัผวน 

• อตัราค่าระวางของเรือขนาดปานาแมกซ์เร่ิมตน้ปี 2565 ท่ี 25,865 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจุดสูงสุดท่ี 

30,746 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 28 มีนาคม แตะจุดต ่าสุดท่ี 10,956 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 31 สิงหาคม และปิดปีท่ี 

13,813 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 23 ธนัวาคม ดว้ยค่าเฉล่ีย 20,736 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อนหนา้ 

• อตัราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์เร่ิมต้นปี 2565 ท่ี 24,303 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจุดสูงสุดท่ี 

33,366 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 24 มีนาคม และปิดปีท่ีต ่าสุดท่ี 11,685 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 23 ธันวาคม ดว้ยค่าเฉล่ีย 

22,152 เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหนา้ 

• อตัราค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เร่ิมตน้ปี 2565 ท่ี 25,322 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 4 มกราคม แตะจุดสูงสุดท่ี 32,166 

เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 28 มีนาคม และปิดปีต ่าสุดท่ี 11,941 เหรียญสหรัฐในวนัท่ี 23 ธันวาคม ดว้ยค่าเฉล่ีย 21,337 

เหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า เรือท่ีมีขนาดเล็กกว่าพร้อมความหลากหลายอย่างแทจ้ริงในแง่ของ

การบรรทุกสินคา้และการเขา้เทียบท่าเรือท่ีมีความสะดวกมากกว่า และมีเสถียรภาพมากกว่า ในตลาดอตัราค่าระวาง

ของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีความผนัผวนในปัจจุบนั 

• การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตนัไมล ์ซ่ึงประเมินโดย Clarksons อยู่ท่ีลดลงร้อยละ 1.25 ในช่วงปี 2565 ต ่ากว่าการ

เติบโตของอุปทานสุทธิท่ีร้อยละ 2.86 แต่ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2565 ก็เหมือนกบัที่ส าเร็จในปี 2564 

• ปี 2565 เป็นปีท่ีมีเร่ืองราวของการชะลอตวัของฝ่ังอุปสงคอ์ย่างค่อยเป็นค่อยไป ปะทะกบัอุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย

พร้อมกบัความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือท่ีลดลง การปล่อยเรือจ านวนมากขึ้นเขา้สู่ตลาด แมว่้าความเร็วของกอง

เรือโลกจะลดลง 0.2 นอต (ขอ้มูลจาก Clarksons ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) แมว่้าส่ิงเหล่าน้ีจะลม้เหลวในการท าให้

กลุ่มเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเสียหายในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี แต่ไตรมาสท่ี 4 ก็ไดรั้บผลกระทบจากการ
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บรรจบกนัของเหตุการณ์เหล่าน้ี อตัราค่าระวางยงัคงชะลอตวัในช่วงเร่ิมตน้ของไตรมาสแรกของปี 2566 โดยไดรั้บ

แรงหนุนจากการเร่ิมตน้วนัตรุษจีนในวนัท่ี 22/23 มกราคม 2566 ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าว่าอุปสงคแ์ละอุปทานอยูใ่นจุด

สมดุลและตลาดอตัราค่าระวางจะขึ้นอยูก่บัความผนัผวนท่ีรุนแรงและการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลนัในทั้งภาคอุป

สงค์และอุปทานดงัท่ีเราไดเ้ห็นในปี 2564 และปี 2565 โดยอุปสงค์และ/หรืออุปทานจะมีการเปล่ียนแปลงเพียง

เลก็นอ้ย เราคาดว่าเหตุการณ์เดียวกนัจะเกิดขึ้นในปี 2566 

• ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสท่ี 4 เน่ืองจากความแออดัลดลง  การลดลงของ

ปริมาณการใช้เหล็กทัว่โลก และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยใ์นจีนท่ีลม้เหลว แต่อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อ

กองเรือท่ีมีเพียงร้อยละ 7.16 ถือเป็นความหวงัส าหรับปี 2566 ท่ีดีขึ้น 

• ตามขอ้มูลของ Clarksons (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ Clarksons มกราคม 2566) ในปี 2566 คาดว่าอุปสงค์ใน

แง่ตนัไมล์จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.59 (กลุ่มสินคา้หลกัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.35 และกลุ่มสินคา้รองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.47) 

ในขณะท่ีอุปทานสุทธิเพ่ิมขึ้นโดยคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.4 (กลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 3.0 และกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3) เราหวงัว่าการเปิดเศรษฐกิจของจีน 

เน่ืองจากจีนยกเลิกนโยบายปลอดโควิดในวนัท่ี 22 ธันวาคม การเติบโตของอุปสงค์ในแง่ตนัไมลจ์ะพุ่งสูงขึ้นในปี 

2566 การเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบท่ีด าเนินการโดย IMO ในปี 2566 ผ่าน EEXI และ CII น่าจะช่วยชะลอการ

เติบโตของกองเรือโลกได ้ส่งผลให้เกิดการปลดระวางเรือมากขึ้น และดว้ยเหตุน้ีจึงลดอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพลง 

ระหว่างปัจจยัทั้งสองน้ี (อุปสงคท่ี์เพ่ิมขึ้นและอุปทานท่ีลดลง) ช่องว่างระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทานจะแคบลงเพ่ือ

เอ้ือประโยชน์แก่เจา้ของเรือ และเราอาจเห็นไดว่้าในปี 2566 จะคลา้ยกนัแมว่้าจะลดลงเล็กน้อยในปี 2564 และปี 

2565 

• การประชุมเศรษฐกิจโลกท่ีเมืองดาวอสเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ถดถอยในปี 2566 

• ธนาคารโลกไดป้รับลดการคาดการณ์ว่า GDP โลกจะเติบโตร้อยละ 1.7 ในปี 2566 

• จากขอ้มูลของ IMF หน่ึงในสามของโลกจะเขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 

• จากขอ้มูลของ Edward Yardeni ผูก่้อตั้งการวิจยัของ Yardeni ระบุว่าวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 เป็นจุดต ่าสุดของตลาด

หุ้น และเราอยูใ่นตลาดขาขึ้นตั้งแต่นั้นมา  

• ในปี 2566 ตลาดรถยนตอ์าจล่มสลาย Morgan Stanley เตือนว่า “เราอาจไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเฉียบคมท่ีสุดจาก

การขาดแคลนไปสู่อุปทานท่ีลน้ตลาดของยานพาหนะขนาดเบาภายในชัว่อายคุน” 

• ในรายงานล่าสุดจากธนาคารโลก จีนมีส่วนร่วมร้อยละ 38.6 ในการเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 

2564 

• ธญัพืชปริมาณ 16 ลา้นตนัถูกส่งมาจากทะเลด าระหว่างเดือนสิงหาคมถึงส้ินเดือนธนัวาคม 2565 
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• นายกรัฐมนตรี Olaf Scholz พูดในการประชุมดา้นความมัน่คงในกรุงเบอร์ลิน ผลกัดนัให้เกิดความสัมพนัธ์ก่อน

สงคราม แต่ไม่ใช่การกลบัคืนสู่ความเป็นหุ้นส่วนท่ีแน่นแฟ้นกบัรัสเซีย บ่งช้ีว่าสันติภาพมีความส าคญัมากกว่า

สงครามและการคว ่าบาตรในปัจจุบนั 

• การบูรณะท่ีจ าเป็นในยูเครน เม่ือสงครามส้ินสุดลง จะเป็นข่าวดีส าหรับการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง โดย Olaf 

Scholz ระบุว่างบประมาณการฟ้ืนฟูส าหรับยเูครนเป็นงบประมาณท่ีสูงกว่างบประมาณของแผนการมาร์แชล 

• แรงจูงใจในการส่ังต่อเรือใหม่จะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าดว้ยมูลค่าของเรือท่ีมากขึ้นในตลาดมือสอง 

• โรงไฟฟ้าถ่านหินในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือตน้ปี 2566 มีก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 98 กิกะวตัต์ โดยคาดว่าก าลงัการ

ผลิตจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 55 เป็น 152 กิกะวตัต์ ภายในปี 2573 (อา้งอิงจากการประมาณการของตลาดการขนส่งสินคา้

แห้งเทกอง ณ ไตรมาสส่ีของปี 2565 โดย Maersk Broker) ดงันั้นการน าเขา้ถ่านหินในภูมิภาคน้ีจึงคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น

เกือบสองเท่าในช่วง 7 ปีขา้งหน้า เป็นอีกคร้ังท่ีตอ้งให้เครดิตกบัค าพูดท่ีมีช่ือเสียงโดย Mark Twain ซ่ึงกล่าวว่าข่าว

ลือเร่ืองการส้ินสุดการขนส่งถ่านหินนั้นเกินจริงไปมาก 

• การส่งออกขา้วของอินเดียลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหนา้เป็น 20.2 ลา้นตนัในปี 2565 ตามขอ้มูลของ Drewry 

• การน าเขา้ถ่านหินร้อนของอินเดียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 เป็น 161.18 ลา้นตนั ในปี 2565 

• จีนน าเขา้ถัว่เหลืองในปริมาณ 91 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 5.6 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนน าเขา้ขา้วโพดในปริมาณ 20.6 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 27.3 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนน าเขา้ขา้วสาลีในปริมาณ 9.96 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนน าเขา้แร่เหลก็ในปริมาณ 1,107.8 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.6 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนน าเขา้ถ่านหินในปริมาณ 293.3 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 9.4 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนผลิตเหลก็ในปริมาณ 1,013 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 1.8 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนส่งออกเหลก็ในปริมาณ 67.4 ลา้นตนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• จีนน าเขา้เหลก็ในปริมาณ 10.5 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 26.3 ในปี 2565 เม่ือเทียบกบัปี 2564 

• ดชันี PMI เฉล่ียของจีนอยูท่ี่ 49.1 จุดในปี 2565 

• อตัราการเติบโตจีดีพีของจีนอยูท่ี่ร้อยละ 2.7 ในปี 2565  

• ในเดือนมกราคม 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ค  านวณว่า GDP โลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 ในปี 2566 

IMF แกไ้ขการคาดการณ์ GDP โลกในปี 2566 เป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 ในปี 2567  

• ตัวเลขเงินเฟ้อเฉล่ียของสหรัฐอเมริกาในปี 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 8.0 เทียบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2564 ตัวเลขเฉล่ียท่ี

คลา้ยกนัส าหรับสหราชอาณาจกัรและสหภาพยุโรปในปี 2565 คือร้อยละ 9.1 และร้อยละ 8.4 และร้อยละ 2.6 และ

ร้อยละ 2.6 ในปี 2564 ตามล าดบั 
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• ค าส่ังต่อเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ท่ีในปี 2565 อยู่ท่ี 2.6 ล้าน TEU ได้รับค าส่ังซ้ือทั้งหมดเป็น 7.3 ล้าน TEU 

อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือส าหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ ณ ตน้ปี 2566 อยูท่ี่ร้อยละ 28 เทียบกบัตน้ปี 

2565 ท่ีร้อยละ 23 (ขอ้มูลจาก Clarksons ในเดือนมกราคม 2566)  

• ดัชนี SCFI ส าหรับเอเชีย-ยุโรปด่ิงลงระหว่างปี 2565 โดยลดลงร้อยละ 86 จาก 7,777 เหรียญสหรัฐเป็น 1,078 

เหรียญสหรัฐต่อ FEU ในจีน-ยโุรปเหนือ และลดลงร้อยละ 75 จาก 7,529 เหรียญสหรัฐเป็น 1,850 เหรียญสหรัฐต่อ 

FEU ใน China-Med SCFI ส าหรับเส้นทางสายทรานแปซิฟิกลดลงร้อยละ 82 จาก 7,994 เหรียญสหรัฐเป็น 1,423 

เหรียญสหรัฐต่อ FEU ใน China-USWC และลดลงร้อยละ 74 จาก 11,833 เหรียญสหรัฐเป็น 3,067 เหรียญสหรัฐต่อ 

FEU ใน China-USEC 

• อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือ ณ ตน้ปี 2566 ส าหรับกลุ่มสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณร้อยละ 7.16 (ร้อยละ 
7.56 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือและร้อยละ 6.94 ส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้
บนเรือ)  

• การรีไซเคิลของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงจาก 5.47 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2564 เป็น 4.76 ล้านเดทเวทตนัในปี 
2566 (ลดลงร้อยละ 13) 

• การท่ีพีเอสแอลอยูใ่นกลุ่มเรือขนาดเลก็ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือนัน่หมายความว่าอตัราการเติบโตสุทธิของ
ภาคอุปทานจะอยูใ่นระดบัเพียงร้อยละ 1.3 ในปี 2566 ตามขอ้มูลจาก Clarksons 

• เรือท่ีมีอายุ 20 ปีหรือมากกว่า มีปริมาณประมาณ 77.97 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.07 ของกองเรือในปัจจุบนั 
(41.41 ลา้นเดทเวทตนัในกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 12.15 และ 36.56 ลา้นเดทเวทตนัใน
กลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 5.85) ณ ตน้ปี 2566 เรือเหล่าน้ีจะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสม
ส าหรับการรีไซเคิลในปี 2566 เน่ืองจากแรงกดดนัจากกฎเกณฑใ์หม่ EEXI/CII ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2566 

• จากการคาดการณ์ของ Clarkson ในปี 2566 และปี 2567 อุปสงคใ์นแง่ตนัไมล์จะอยูท่ี่ร้อยละ 1.59 และร้อยละ 2.02 
ในขณะท่ีการเติบโตของอุปทานสุทธิจะอยูท่ี่ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 0.3 ในสองปีน้ี 

• แนวโนม้ตลาดเม่ือตน้ปี 2566 สามารถอนุมานไดโ้ดยการเปรียบเทียบค าส่ังต่อเรือใหม่ท่ีปริมาณ 69.14 ลา้นเดทเวท
ตนัต่อกองเรือในปัจจุบนัท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกว่าท่ีปริมาณ 77.97 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.16 ของกอง
เรือในปัจจุบนั 

• การคาดการณ์การเติบโตของอุปทานของพีเอสแอล ภายในส้ินปี 2566 และปี 2567 อยู่ท่ีร้อยละ 2.75 และร้อยละ 
1.72 (จาก 966.03 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 992.63 ลา้นเดทเวทตนัภายในส้ินปี 2566 และจากนั้นเป็น 1,009.69 ลา้นเดท
เวทตนัภายในส้ินปี 2567) โดยคิดแบบอนุรักษนิ์ยมว่ามีการรีไซเคิลเพียง 8 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี และอตัราการส่ง
มอบล่าชา้เพียงร้อยละ 5 ต่อปีในปี 2566 และปี 2567 
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กำรเปลีย่นแปลงหลกัของภำคอุปทำน 

เร่ิมตน้ปี 2565 ดว้ยอุปทาน 939.15 ลา้นเดทเวทตนัและเพ่ิมขึ้นเป็น 966.03 ลา้นเดทเวทตนั (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.86) ณ ตน้ปี 
2566 หากค านวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 5.00 (อตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ีแทจ้ริงคือร้อยละ 8.15 ในปี 2565) กบัการส่ง
มอบตามก าหนดการในปี 2566 และปี 2567 และสมมติว่ามีการปลดระวางเรือถึง 8 ลา้นเดทเวทตนั (อตัราการปลดระวางเรือ
ท่ีแทจ้ริงคือ 4.76 ลา้นเดทเวทตนัในระหว่างปี 2565) จะเหลือการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 2.75 (เพ่ิมขึ้นจาก 966.03 
ลา้นเดทเวทตนัเป็น 992.63 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 340.73 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 348.87 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือ
ท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ และเพ่ิมขึ้นจาก 625.30 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 643.76 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) ภายในส้ินปี 2566 และร้อยละ 1.72 ภายในส้ินปี 2567 (เพ่ิมขึ้นจาก 992.63 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 
1,009.69 ลา้นเดทเวทตนั โดยท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 348.87 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 357.19 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขน
ถ่ายสินคา้บนเรือ และเพ่ิมขึ้นจาก 643.76 ลา้นเดทเวทตนัเป็น 652.50 ลา้นเดทเวทตนัส าหรับกลุ่มเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่าย
สินคา้บนเรือ) การจดัการน ้าถ่วงเรือ และการลดความเร็วในการแล่นเรือลงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2566 เน่ืองจากกฎระเบียบ
ของ EEXI/CII  จะช่วยเพ่ิมความตึงตวัของภาคอุปทาน 

ควำมแตกต่ำงในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564, 2565 และอนำคต: 
 

ควำมแตกต่ำงในปี 2546-2552, 2553-2563, 2564, 2565 และอนำคต: 

อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยต่อวัน ปี 2546 – ปี 2552 ปี 2553 – ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เรือขนาดเคปไซส์ 67,101* 14,924*** 33,333** 16,177** 

เรือขนาดปานาแมกซ์ 32,793* 10,965*** 26,898** 20,736** 

เรือขนาดซุปราแมกซ์   28,013^^ 10,765*** 26,768** 22,152** 

เรือขนาดแฮนด้ีไซส์  18,753^^  8,789*** 25,702** 21,337** 

อุปทานพนัลา้นตนั-ไมล ์ต่อปี +5.4% +4.2% +3.63%  -1.25%  

ความเร็วเฉลี่ย (นอต) 13.5^^^ 11.5^^^ 11.4 11.2 

นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของจีน 
จีนเขา้สู่องคก์ารการคา้

โลกในปี 2544 
578 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ (ปี 2552) 

667 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ  
(กลางปี 2563) 

(ส่วนอ่ืนของโลกมากกว่า 
20 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

2.3 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ^  

สัดส่วนปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ต่อกอง
เรือต่อปี (ปริมาณ ณ ตน้ปี) 

+36.02% +26.23% +7.03% +6.88% 

ร้อยละต่อปีของปริมาณเรือท่ีมีอาย ุ20 ปี  
(ปริมาณ ณ ตน้ปี) 

+18.38% +11.27% +6.25% +7.26% 

การเติบโตของอุปทานสุทธิเฉลี่ยต่อปี +6.8% +6.4% +3.55% +2.86% 
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ปี 2565 และอนำคต 

• ณ ตน้ปี 2565 เป็นคร้ังแรกในรอบทศวรรษ ท่ีอตัราส่วนเรือเก่าอายุ 20 ปีหรือมากกว่ามีปริมาณมากกว่าอตัราส่วน

ค าส่ังต่อเรือใหม่ และ ณ ตน้ปี 2566 มีปริมาณร้อยละ 8.07 ต่อร้อยละ 7.16 ตามล าดบั 
หมายเหตุ: *ดัชนี BCI 172K (4TC), ดัชนี BPI 74K (4TC), ดัชนี BSI 52K (6TC), ดัชนี BHSI 28K (6TC). 
                 **ดัชนี BCI 180K (5TC), ดัชนี BPI 82K (5TC), ดัชนี BSI 58K (10TC), ดัชนี BHSI 38K (7TC) 
               *** รวมดัชนีสองประเภทข้างต้น 

^ จากการค านวณของ Bloomberg แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะมูลค่า 5.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ! 
               ^^อัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีส าหรับเรือขนาด 32,000 เดทเวทตัน โดยอัตราค่าเช่าเรือระยะยาวเป็นระยะเวลา 1 ปีที่ส าหรับเ รือขนาด 52,000 เดทเวทตัน ใช้ส าหรับปีที่ไม่มี
ดัชนี BHSI (ปี 2546 - ปี 2549) หรือ ไม่มีดัชนี BSI (ปี 2546 - ปี 2548).   

^^^ ความเร็วเฉลี่ยในปี 2551 - ปี 2552 และความเร็วเฉลี่ยในปี ปี 2555 - ปี 2563 
ที่มา: Clarksons Index Timeseries, Clarksons World Seaborn Trade Timeseries, Clarksons Speed Timeseries, and Clarksons World Fleet Register as on 31 ธันวาคม 2565. 

 
หากคุณดูอตัราค่าเช่าเหมาล าส าหรับช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 อตัราค่าเช่าเหมาล ามีอตัราสูงสุดส าหรับเรือขนาดเคปไซส์เม่ือ
เทียบกบัอีกสามช่วงเวลา ส าหรับเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดซุปราแมกซ์ในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2552 อตัราค่าเช่า
เหมาล าสูงกว่าช่วงปี 2553 ถึงปี 2563 เกือบ 3 เท่า แต่เกือบจะเท่ากบัอตัราคา่เช่าเหมาล าในปี 2564 และสูงกว่าในปี 2565 เกือบ 
1.5 เท่า ส าหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ อตัราค่าเช่าเหมาล าในปี 2564/ปี 2565 สูงกว่าปี 2553 ถึงปี 2563 ถึง 3/2.5 เท่า และสูงกว่า
ในปี 2546 ถึงปี 2552 เกือบ 1.5/1.2 เท่า อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตของอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลใ์นส่ีช่วงระยะเวลาลดลงจาก
ช่วงปี 2546 ถึงปี 2552 ท่ีร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 4.2 (ปี 2553 ถึงปี 2563) เป็นร้อยละ 3.63 (ปี 2564) และลดลงร้อยละ 1.25 ใน
ปี 2565 และถึงกระนั้นพีเอสแอลมีผลการด าเนินงานในปี 2565 ดีกว่าปี 2564! ส่ิงท่ีแตกต่างออกไปคือ อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือ
ใหม่เฉล่ียต่อกองเรือสูงสุดในปี 2546 ถึงปี 2552 โดยลดลงร้อยละ 27 ในปี 2553 ถึงปี 2563 ลดลงร้อยละ 80 ในปี 2564 และ
ลดลงร้อยละ 81 ในปี 2565 ความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัอื่น ๆ ก็คือ อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อกองเรือคือ 2 เท่าของกองเรือ
อาย ุ20 ปีในปี 2546 ถึงปี 2552 เป็น 2.3 เท่า ในปี 2553 ถึงปี 2563 เป็นเพียง 1.1 เท่าในปี 2564 และเป็นเพียง 0.9 เท่าในปี 2565 
โดยมีอตัราท่ีคลา้ยกนัในตน้ปี 2566 ท่ี 0.9 เท่า ความเร็วเฉล่ียลดลงจาก 13.5 นอต ในปี 2546 ถึงปี 2552 ถึงร้อยละ 17 เป็น 
11.2 นอต ในปี 2565 ซ่ึงช่วยกระชบัอุปทานสุทธิท่ีมีประสิทธิภาพของเรือ ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการเติบโตของอุปทานท่ีอ่อนแอใน
อนาคต และบ่งช้ีว่าตลาดท่ีแขง็แกร่งสามารถด าเนินต่อไปไดอี้กระยะหน่ึง 

ดชันี BDI เร่ิมตน้ในปี 2565 ท่ี 2,285 แตะจุดสูงสุดท่ี 3,369 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม และหลงัจากนั้นก็ลดลง เหตุใดอตัราค่า
ระวางจึงเพ่ิมขึ้นในลกัษณะน้ีและลดลงอย่างรวดเร็ว อุปสงค์-อุปทานส าหรับสินคา้เทกองแห้งในช่วงตน้ปี 2564 อยู่ในจุด
สมดุลท่ีสมบูรณ์แบบ และเน่ืองจากอุปสงคใ์นแง่ตนัไมลโ์ดยประมาณของ Clarksons ในช่วงปี 2564 เพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 3.63 
เม่ือเทียบกบัการเติบโตของกองเรือสุทธิท่ีร้อยละ 3.55 อตัราค่าระวางเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2564 นั้นเป็นผลจากความ
ไร้ประสิทธิภาพท่ีลดลงของประสิทธิภาพกองเรือสุทธิ! แต่ในช่วงปี 2565 แต่เม่ือจีนตดัสินใจครอบครองภาคอสังหาริมทรัพย์
ท่ีควบคุมไม่ไดโ้ดยปล่อยให้เอเวอร์แกรนด์และกลุ่มบริษทัในเครือล่มสลาย ก าหนดการควบคุมป้องกนัมลพิษอยา่งเขม้งวด
ในโรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงหลงัการประชุม COP26 การผลิตเหลก็ท่ีลดลง และยืนกรานว่าจะตอ้งมีทอ้งฟ้าสีคราม
ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกช่วงฤดูหนาว อุปสงคท่ี์จ าเป็นในแง่ตนัไมลไ์ดรั้บผลกระทบและลดลงถึงร้อยละ 1.25 ตามขอ้มูล
จาก Clarksons (World Seaborne Trade Timeseries ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) ประกอบกบัอุปทานสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.86 
ตามขอ้มูลจาก Clarksons (World Fleet Register ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) ดว้ยความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือท่ีลดลง ท า
ให้มีเรือออกสู่ตลาดมากขึ้น แมว่้าความเร็วของกองเรือโลกจะลดลง 0.2 นอต (ขอ้มูลจาก Clarksons Speed Timeseries ณ 
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วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565) ดว้ยเหตุน้ีอตัราค่าระวางในปี 2565 ไดล้ดลงในไตรมาสส่ี ดว้ยเหตุผลตรงกนัขา้มกบัท่ีอตัราพุ่งขึ้นสู่
จุดสูงสุดในไตรมาสส่ีของปี 2564 การอดัฉีดเม็ดเงินและการขึ้นอตัราดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เพ่ือต่อสู้กบัเงินเฟ้อ 
ไม่ไดช่้วยภาคอุปสงคใ์นปี 2565 ดว้ยอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเขา้สู่จุดสมดุลในปี 2564 อตัราค่าระวางไดพุ่้งสูงขึ้น แต่อตัราการ
เช่าเหมาล าลดลงในช่วงปี 2565 เน่ืองจากการชะลอตวัของอุปสงคใ์นจีน (ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวถึงแลว้) และอุปสงคใ์นส่วนอื่น
ของโลกท่ีชะลอตัวลงเน่ืองจากธนาคารกลางขึ้นอตัราดอกเบ้ียอย่างรวดเร็วเพ่ือต่อสู้กับเงินเฟ้อ ด้วยเหตุน้ี ความไม่มี
ประสิทธิภาพของกองเรือต่างๆมีมากขึ้นในปี 2564 ซ่ึงช่วยให้อตัราค่าระวางพุ่งสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว ไดเ้ร่ิมคล่ีคลายลงในช่วงปี 
2565 โดยปล่อยเรือจ านวนมากขึ้นสู่ตลาดท่ีทา้ทายอุปสงคซ่ึ์งเติบโตท่ีลดลงร้อยละ 1.25 ส่งผลให้อตัราค่าระวางลดลงในไตร
มาสส่ีของปี 2565 และเข้าสู่ไตรมาสแรกของปี 2566 ความผนัผวนอย่างมากในแต่ละปี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเพียง
เลก็นอ้ยของอุปสงค-์อุปทาน จะเป็นสถานการณ์ท่ีไดเ้ห็นในตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2566 และในปีต่อ ๆ ไป! 

เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ กล่าวคือเรือขนาดซุปราแมกซ์และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ มีอตัราความผนัผวนนอ้ยกว่ามาก
เม่ือเปรียบเทียบกบัเรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ กล่าวคือเรือขนาดปานาแมกซ์และเรือขนาดเคปไซส์ เน่ืองจาก
เหตุผลท่ีแสดงไวใ้นท่ีน้ี และยงัเป็นเพราะกลุ่มเรือขนาดดงักล่าวมีอตัราการเติบโตสุทธิท่ีชา้ท่ีสุดในแง่เดทเวทตนัของอุปสงค์
ของเรือในปี 2564 - ปี 2565 รวมกนัท่ี 18.88 ลา้นเดทเวทตนั (เรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) เทียบกบั 40.16 ลา้นเดท
เวทตนั (เรือท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ)  

ประเทศจีนยงัคงตอ้งการท่ีอยู่อาศยัจ านวนมากในราคาท่ีไม่แพง แต่ไม่ใช่ประเภทของบา้นหรูท่ีสร้างโดยบริษทั Evergrande 
และเพื่อนร่วมชาติของบริษทัดังกล่าวท่ีทุกรายท่ีลงทุน เพียงเพื่อท าก าไร แต่ไม่มีใครอาศยัอยู่ โดยปล่อยให้นักพฒันา
อสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ตอ้งทนทุกขท์รมาน ในท่ีสุดจีนก็อาจจะควบคุมภาคส่วนน้ีและท าให้พวกเขามุ่งเนน้ไปท่ีท่ีอยูอ่าศยั
ราคาไม่แพงท่ีคนทัว่ไปตอ้งการ อยากเป็นเจา้ของและอยู่อาศยั ผ่านทางนโยบายต่าง ๆ เช่น อตัราส่วนเงินส ารองท่ีลดลงเม่ือ
เร็ว ๆ น้ีส าหรับธนาคาร การปรับลดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ าหรับท่ีอยูอ่าศยัท่ีลดลง อาจตอ้งใชเ้วลามากกว่า
น้ี แต่ถา้นกัพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมสร้างท่ีอยู่อาศยัราคาไม่แพงคร้ังใหญ่ ส่ิงน้ีมีแนวโน้มท่ีจะผลกัดนัความตอ้งการเหลก็
ให้กลบัสู่ระดบัก่อนการล่มสลายของ Evergrande นัน่จะเป็นชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ส าหรับกลุ่มภาคการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 

ดงัจะเห็นไดว่้าสาเหตุทั้งหมดของการชะลอตวัในไตรมาสส่ีของปี 2565 และในไตรมาสแรกของปี 2566 มาจากการตดัสินใจ
ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนท่ีตดัสินใจยกเลิกนโยบายปลอดโควิดและหนัมาอยู่กบัโควิด (กลุ่มสินคา้แห้งเทกอง
ขึ้นอยูก่บัจีนเป็นอยา่งมาก) หรือในส่วนอื่นๆ ของโลก (ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอตัราดอกเบ้ียอยา่งมากในระหว่างปี 2565 เพื่อ
ต่อสู้กบัเงินเฟ้อและสัญญาว่าจะตรึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงให้นานกว่าน้ี) การตดัสินใจเหล่าน้ีท าให้อุปสงคล์ดลง แต่เม่ือเกิดขึ้น
ในทางกลบักนั ส่ิงน้ีจะท าให้อุปสงคเ์ติบโตอีกคร้ังและเราจะสามารถกลบัมาอยูใ่นจุดเดิมกบัที่ไดพ้บเม่ือตน้ปี 2564! 

ทิศทำงอตุสำหกรรม 

คาดว่าภาคอุปทานของเรือส่ังต่อใหม่จะลดลงในอีกสองสามปีขา้งหน้า โดยเร่ิมตน้ปี 2565 อุปทานเรืออยู่ท่ี 939.15 ลา้นเดท
เวทตนัและจนถึงส้ินปีเพ่ิมขึ้นเป็น 966.03 ลา้นเดทเวทตนั ในระหว่างปีเรือปริมาณ 4.76 ลา้นเดทเวทตนัไดถู้กรีไซเคิล และมี
การส่งมอบเรือ 31.64 ลา้นเดทเวทตนั ส่งผลให้กองเรือขยายตวัร้อยละ 2.86 ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่อยูท่ี่ 69.14 ลา้นเดทเวท
ตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2568) หรือประมาณร้อยละ 7.16 ของปริมาณกองเรือโลกในตน้ปี 2566 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงใน
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กลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือเติบโตสุทธิร้อยละ 3.22 ในปี 2565 ส าหรับกลุ่มเรือขนาดแฮนด้ีไซส์/ขนาดซุปรา
แมกซ์/ขนาดอลัตราแมกซ์ และปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ส าหรับกลุ่มเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรืออยูท่ี่ 25.77 ลา้นเดท
เวทตนั (ก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2568) หรือประมาณร้อยละ 7.56 ของกองเรือท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือของโลกใน
ตน้ปี 2566 ส่ิงน้ีจะช่วยลดแรงกดดนัจากดา้นอุปทาน 

ในขณะท่ีด้านอุปทานดูเหมือนจะน่าสนใจหากมองโดยผิวเผิน ข้อเท็จจริงข้างต้นท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ีไม่ได้ค  านึงถึง
ผลกระทบดา้นกฎระเบียบที่ก าลงัจะเกิดขึ้นหรืออายุปัจจุบนัของกองเรือ ในตน้ปี 2566 ร้อยละ 8.07 (ปริมาณ 77.97 ลา้นเดท
เวทตนั) ของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก (ร้อยละ 12.15 หรือปริมาณ 41.41 ลา้นเดทเวทตนัของกองเรือขนส่งสินคา้
แห้งเทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) มีอายมุากกว่า 20 ปี และร้อยละ 13.80 (ปริมาณ 133.33 ลา้นเดทเวทตนั) ของกอง
เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองโลก (ร้อยละ 17.52 หรือปริมาณ 59.70 ลา้นเดทเวทตนัของกองเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมี
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือ) จะมีอายุมากกว่า 20 ปีภายในส้ินปี 2568 หากเรือเหล่าน้ีไม่ถูกรีไซเคิลก่อนถึงเวลานั้น ขอ้สรุป
ประการแรกท่ีไดจ้ากขอ้มูลขา้งตน้คือปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่เป็นปริมาณการทดแทนเรือเก่าและไม่ใช่เป็นการเพ่ิมปริมาณ
เรือ ประการท่ีสองเรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ไดถู้กออกแบบ สร้าง และส่งมอบในขณะท่ีราคาน ้ ามนัเฉล่ียอยู่ท่ี 19.7 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ต่อมาราคาน ้ามนัไดร่้วงลงถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชียในช่วงปี 2541 
- ปี 2543 ดงันั้นเรือไดถู้กออกแบบโดยเน้นการใชพ้ลงังานมากกว่าการประหยดัเช้ือเพลิง  เรือท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปีหรือเก่า
กว่าจะพบว่าเป็นการยากท่ีจะแข่งขนักบัเรือท่ีอายนุอ้ยกว่าท่ีมีการใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ มีความเห็นว่าในปี 
2566 การรีไซเคิลจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และการส่ังต่อเรือใหม่จะลดลงเน่ืองจากกฎเกณฑ์ใหม่เช่น EEXI และ CII จะมีผล
ใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม 2566 เรือท่ีมีอาย ุ20 ปีหรือเก่ากว่ามีปริมาณ 77.97 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 8.07 ของกองเรือ
ในปัจจุบนั (ปริมาณ 41.41 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 12.15 
และปริมาณ 36.56 ลา้นเดทเวทตนัเป็นเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีไม่มีอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้บนเรือหรือร้อยละ 5.85) ณ ตน้
ปี 2566 จะเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการรีไซเคิล เน่ืองจากเรือเก่าเหล่านั้นตอ้งลงทุนในระบบจดัการน ้ าถ่วงเรือ 
IMO2020 การส ารวจเรือพิเศษท่ีมีราคาแพง และตอ้งเผชิญกบัการรีไซเคิลเน่ืองจากกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัใหม่ EEXI และ CII ใน
ปี 2566 

เรือขนำดเคปไซส์ (มากกว่า 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 2,270 ล า ขนาดระวางรวม 414.44 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 
2566) มีเรือจ านวน 118 ล า ขนาดระวางรวม 22.69 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 5.47 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ีมีเรือจ านวน 181 ล า ขนาดระวางรวม 30.46 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 7.35 ท่ีจะมีอายุเกิน 
20 ปี ภายในส้ินปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568  

เรือขนำดปำนำแมกซ์ (70,000 - 90,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 2,648 ล า ขนาดระวางรวม 210.86 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 
2566) มีเรือจ านวน 252 ล า ขนาดระวางรวม 20.68 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 9.81 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ีมีเรือจ านวน 572 ล า ขนาดระวางรวม 43.18 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 20.48 ท่ีจะมีอายเุกิน 
20 ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568 

เรือขนำดซุปรำแมกซ์/ขนำดอัลตรำแมกซ์ (40,000 - 70,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 4,009 ล า ขนาดระวางรวม 225.59 ลา้น
เดทเวทตนั ณ ตน้ปี 2566) มีเรือจ านวน 382 ล า ขนาดระวางรวม 21.57 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 9.56 ของขนาดระวาง
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ทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบจนถึงส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ี มีเรือจ านวน 736 ล า ขนาดระวางรวม 37.33 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อย
ละ 16.55 ท่ีจะมีอายเุกิน 20 ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568 

เรือขนำดแฮนดี้ไซส์ (10,000 - 40,000 เดทเวทตนั - มีเรือจ านวน 4,292 ล า ขนาดระวางรวม 115.14 ลา้นเดทเวทตนั ณ ตน้ปี 
2566) มีเรือจ านวน 156 ล า ขนาดระวางรวม 4.19 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 3.64 ของขนาดระวางทั้งหมดท่ีจะถูกส่งมอบ
จนถึงส้ินปี 2568 ในเรือขนาดน้ีมีจ านวน 910 ล า ขนาดระวางรวม 22.37 ลา้นเดทเวทตนัหรือร้อยละ 19.42 ท่ีจะมีอายุเกิน 20 
ปี ภายในปี 2568 และคาดว่าจะถูกรีไซเคิลในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568 

เม่ือพิจารณาตวัเลขอุปทานของเรือท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ควรตอ้งค านึงถึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือท่ี ร้อยละ 8.15 และ
อตัราการรีไซเคิลเรือท่ี 4.76 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2565 อตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือเฉล่ียในช่วงห้าปีท่ีผา่นมา (ปี 2561 - 
ปี 2565) อยูท่ี่ร้อยละ 6 โดยประมาณและมีอตัราการรีไซเคิลเรืออยูท่ี่ 7.53 ลา้นเดทเวทตนัต่อปีในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (ปี 2561 - 
ปี 2565) ซ่ึงอตัราความล่าชา้ในการส่งมอบเรือและอตัราการรีไซเคิลเรือนั้นจะสวนทางกบัดชันี BDI และปริมาณสินเช่ือใน
ตลาด 

กองเรือโลกขยายตวัสุทธิร้อยละ 2.86 ในปี 2565 ขอ้มูลจาก Clarksons ระบุว่า ในปี 2566 คาดการณ์ว่ากองเรือโลกจะขยายตวั
ร้อยละ 2.4 ขณะท่ีความตอ้งการในแง่ตนั-ไมล ์(ส าหรับการคา้ทางทะเลส าหรับสินคา้แห้งเทกอง) จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.59 ในปี 
2566 ช่องว่างระหว่างการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปสงคแ์ละการคาดการณ์การเติบโตภาคอุปทานในปี 2566 น่าจะท าให้
ตลาดเติบโตอยา่งแขง็แกร่งแต่ก็มีความผนัผวนมากขึ้น เน่ืองจากจุดสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานไดม้าถึงแลว้ตั้งแต่ปี 2564 
ตลาดจะมีความผนัผวนอย่างรุนแรงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยของอุปสงคห์รือการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยของอุปทาน
ยอ่มส่งผลกระทบอยา่งไม่เป็นสัดส่วนต่อดชันี BDI 

กำรรีไซเคิลเรือ: ตลาดค่าระวางเป็นปัจจยัหลกัในการรีไซเคิลเรือ ย่ิงตลาดการขนส่งสินคา้ซบเซามากเท่าไหร่ปริมาณ

เรือท่ีถูกส่งไปอู่เพ่ือรีไซเคิลก็ย่ิงมีเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบท่ีส่งผลกระทบต่ออุปทานเช่น EEXI และ CII จะส่งผลต่อปริมาณ
เดทเวทตนัของเรือท่ีส่งไปรีไซเคิล ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในปี 2565 อยู่ท่ี 31.64 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงน้อยมากเม่ือเทียบ
กบัปริมาณการส่งมอบเรือใหม่โดยเฉล่ียในทศวรรษน้ี โดยมีการส่งมอบเรือใหม่ในปริมาณ 43.41 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ปี 
2556 ถึงปี 2565) 

ผลกระทบจากกฎเกณฑ์จะท าให้มีการรีไซเคิลเรือต่าง ๆ มากขึ้นในปี 2566 และหลงัจากนั้น IMO 2020 ส่งผลให้มีการใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่าซ่ึงมีราคาสูงกว่าแต่ “สะอาดกว่า” นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กฎเกณฑ์ EEXI และ CII จะ
ส่งผลให้การปล่อยมลพิษจากการขนส่งทางทะเลทัว่โลกลดลง และดว้ยเหตุน้ีปริมาณของมลพิษทางอากาศรวมทั้งฝน “กรด” 
ท่ีเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเสียดงักล่าวก็ไดล้ดลงทุกปี 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
• ปี 2565 เป็นปีแรกท่ีการลงทุนดา้นพลงังานสีเขียวท่ีปริมาณ 1.1 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33 จากปี 

2564) เทียบเท่ากบัการลงทุนในเช้ือเพลิงฟอสซิล 
• เมืองทางตอนเหนือของจีนมีวนัท่ีหนาวเยน็ท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ 
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• ในทศวรรษของปี 2544 ถึงปี 2554 พ้ืนท่ีทางตอนเหนือตอนกลางของเกาะกรีนแลนดร้์อนกว่าในช่วง 1,000 ปีท่ีผา่น
มาถึง 1.5 องศาเซลเซียส! 

• ธนาคารโลก  IFC  IMF และธนาคารเพื่อการพฒันาอื่น ๆ ถือกุญแจส าคญัท่ีสามารถเปิดการระดมเงินทุนจ านวน
มากเพื่อต่อสู้กบัวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

• การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ของ Exxon ยอ้นหลงัไปหลายทศวรรษ แสดงให้เห็นผลกระทบเชิงลบท่ีธุรกิจของพวกเขา
มีต่อภาวะโลกร้อน แต่ผูบ้ริหารของ Exxon ไดต้ั้งขอ้สงสัยต่อสาธารณชนเก่ียวกบัการวิจยัดงักล่าวเพ่ือให้แน่ใจว่า
ผลก าไรของพวกเขาจะไม่หายไป 

• อุตสาหกรรมประกนัภยัก าลงัต่อสู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสูญเสียประจ าปีมากกว่า 
100 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

• ส่วนแบ่งของพลงังานไฟฟ้าถ่านหินในส่วนผสมพลงังานไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาลดลงจากร้อยละ 50 ในปี 2548 
เหลือเพียงร้อยละ 22 เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติและพลงังานหมุนเวียนมีความกา้วหนา้อยา่งมาก 

• หากการผลิตปูนซีเมนตเ์ป็นประเทศ ประเทศนั้นจะเป็นประเทศท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก 
• ระดับน ้ าในทะเลเพ่ิมสูงขึ้นในอตัราท่ีเร็วท่ีสุดในรอบกว่า 3,000 ปี และอุณหภูมิจะสูงท่ีสุดในรอบ 11,000 ปี 

ประเทศท่ีเป็นเกาะมีสิทธ์ิท่ีจะผลกัดนันโยบายการเก็บภาษีคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับการขนส่งทางทะเลของ 
IMO เพ่ือช่วยประเทศของตนจากการจมน ้า 

• Hydroclimate Whiplash คือสภาวะภยัแล้งตามมาด้วยสภาวะน ้ าท่วม ซ่ึงเกิดขึ้นในประเทศปากีสถานและเมือง
แคลิฟอร์เนียเม่ือเร็วๆ มาน้ี 

• ธนาคารขนาดใหญ่ในวอลล์สตรีทให้ทุนแก่อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงฟอสซิลด้วยเงิน 4.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
ในขณะท่ีให้ทุนกบัพลงังานสีเขียวเพียงคร่ึงเดียวของเงินทุนจ านวนดงักล่าว นบัตั้งแต่การประชุม Paris COP21 ใน
ปี 2558 ท่ีตกลงก าหนดเป้าหมายภาวะโลกร้อนสูงสุดท่ี 1.5 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์และ
ธรรมชาติท่ีมุ่งเนน้ผลก าไรของธนาคารเหล่าน้ี 

• ชาวโซมาเลียกว่า 1 ลา้นคนตอ้งละทิ้งบา้นเพ่ือหาอาหารท่ามกลางภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบกว่า 40 ปี 
• ปี 2565 เป็นปีท่ีร้อนท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของสหราชอาณาจกัร 
• ปี 2566 เร่ิมตน้ดว้ยวนัเร่ิมตน้ปีท่ีอบอุ่นท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ในบางพ้ืนท่ีของสหภาพยโุรป 
• ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 195 ประเทศสร้างความประหลาดใจให้กบัโลกดว้ยค ามัน่สัญญาท่ีจะฟ้ืนฟูร้อยละ 30 

ของท่ีดินและทรัพยากรน ้าของโลกภายในปี 2573! 
• ภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบ 4 ทศวรรษในแอฟริกาและการขาดแคลนน ้ าในแอฟริกาตะวนัตกท าให้ผูค้น 76 ลา้น

คน ขาดความมัน่คงดา้นอาหารรวมถึงโซมาเลียท่ีจวนเจียนจะอดอยาก 
• IEA ระบุว่าพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยใ์หม่ในปี 2565 จะมีปริมาณอยูท่ี่ 460 TWH เท่ากบัปริมาณพลงังาน

ท่ีฝร่ังเศสใชใ้นปี 2562 และในปี 2566 ตวัเลขดงักล่าวจะพุ่งไปท่ี 650 TWH เท่ากบัปริมาณพลงังานท่ีบราซิลใชใ้นปี 
2562! 

• จากบทความเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคมใน Bloomberg “ในทศวรรษหน้า รถยนต์ใหม่หลายลา้นคนัจะใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
และโครงข่ายพลงังานหลายพนัแห่งจะเปล่ียนไปใชแ้หล่งพลงังานหมุนเวียน ส าหรับคนขบัรถทัว่ไปและเจา้ของ
ธุรกิจขนาดเลก็หลาย ๆ ราย ส่ิงน้ีจะหมายถึงการเปล่ียนแปลงค่าไฟฟ้าท่ีมหาศาลและคาดเดาไม่ได ้ฟอร์ดใชบ้ริการ
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ซอฟต์แวร์ท่ีช่ือว่า Arc เพื่อระบุเวลาท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและประเมินค่าใชจ้่ายในการ
ชาร์จ”  

• รถยนต์ไฟฟ้า 342,000 คนัถูกส่งออกจากจีนจนถึงส้ินไตรมาสสามของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 29 ของการส่งออก
รถยนต ์ซ่ึงเพ่ิมขึ้นอยา่งมากจากปี 2562 

• นกัวิทยาศาสตร์สหรัฐไดส้ร้างพลงังานความร้อนออกมามากกว่าพลงังานท่ีใชใ้นนิวเคลียร์ฟิวชนั เช้ือเพลิงสะอาด
แห่งอนาคตน่าจะอยูใ่นมือของเราในทศวรรษหนา้หรือประมาณนั้น 

• IMF อนุมติัเงิน 319 ลา้นเหรียญสหรัฐให้รวนัดาเพื่อช่วยจดัการกบัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• การร่ัวไหลเป็นเวลา 13 วนัจากโรงเก็บก๊าซธรรมชาติท่ีด าเนินการโดย Equitrans ไดป้ล่อยก๊าซธรรมชาติประมาณ 1 

พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยก๊าซมีเทน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อบรรยากาศมากกว่า CO2 ถึง 80 เท่า ซ่ึง
มากกว่าร้อยละ 50 ของการปล่อยก๊าซท่ีไดรั้บจากการขายรถยนต์ EV จ านวน 656,000 คนัในสหรัฐอเมริกาในปี 
2564 

• เม่ืออุปสงคใ์นแง่ตนัไมลเ์พ่ิมขึ้นมากกว่าปริมาณการขนส่ง เท่ียวการขนส่งจึงปล่อย CO2 มากขึ้นในขณะท่ีบรรทุก
สินคา้นอ้ยลง ส่ิงน้ีเป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพในระบบการซ้ือขายท่ีถูกคว ่าบาตรทัว่โลก 

• วิดีโอท่ีเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2564 โดย UN ท าให้วิกฤตสภาพอากาศรู้สึกเหมือนจริง ใกล้ตัว และเป็นเร่ือง
ส่วนตวั วิดีโอความยาวเพียง 2.5 นาทีน้ีคุม้ค่ากบัเวลาของคุณ 

• อุตสาหกรรมท่ีสกปรกท่ีสุดจากมุมมองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อหน้ีไดถึ้ง 4.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึง
มากกว่าสองเท่าในปี 2558 

• ชายฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐถูกพายุฤดูหนาวพดัถล่มในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงท าให้เกิดหิมะตกหนกั 6 ฟุต 
หรือสองเท่าของสถิติเดิมในเมืองบฟัฟาโล 

• อินเดียก าลงัผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากกว่าท่ีเคยเป็นมานับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครนเร่ิมขึ้น แสดงให้เห็นถึง
ความยากล าบากในการเปล่ียนไปใชพ้ลงังานสะอาด 

• หากจ าเป็นตอ้งพิสูจน์ ร้อยละ 74 ของภยัพิบติัทางธรรมชาติระหว่างปี 2544 - ปี 2561 เก่ียวขอ้งกบัน ้ า ตามรายงาน
ของ UN-Water รายงานโดย Bloomberg อุณหภูมิสูงขึ้นทุกท่ีจนน าไปสู่การละลายของธารน ้าแขง็ ท าให้เกิดน ้าท่วม
จากรูปแบบฝนท่ีคาดเดาไม่ไดต้ามรายงานของ WMO 

• ค่าประกนัภยัรวมเน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติในปี 2565 สูงถึง 260,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
• พ้ืนท่ีขั้วโลกท่ีสามก าลงัจะสูญหายไปภายในส้ินศตวรรษน้ี เน่ืองจากภาวะโลกร้อน 
• รายงานประจ าปีของ IEA แสดงให้เห็นว่าก าลงัการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนทัว่โลกจะเพ่ิมขึ้น 2,400 กิกะวตัต ์ซ่ึงเท่ากบั

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในปัจจุบนั เป็น 5,640 กิกะวตัต ์ภายในปี 2570  
 
 
 
 
 

https://www.equitransmidstream.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3DOcQRl9ASc
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กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ คร้ังที่ 27 (COP27) 

COP (Conference of the Parties) คือการประชุมประจ าปีของประมาณ 200 ประเทศท่ีลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสภาพ
ภูมิอากาศของสหประชาชาติซ่ึงมุ่งมัน่ท่ีจะแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน ในปี 2565 เราบรรลุการประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 27 ในช่ือ 
COP27 เป้าหมายร่วมกนัท่ีเป็นรูปธรรมมกัไม่ค่อยไดรั้บการก าหนดเป้าหมายท่ี COP ภาคีสมาชิกอยูท่ี่นัน่เพ่ือเจรจาและตกลง
เก่ียวกบัสัญญาณทางการเมืองในระยะยาว ขอ้ตกลงปารีสซ่ึงเป็นผลมาจาก COP21 ในปี 2558 เป็น COP ท่ีส าคญัเน่ืองจาก
เป็นสนธิสัญญาท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมายท่ีก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ตอ้งส่งและปฏิบติัตามเป้าหมายดา้นสภาพอากาศที่เป็น
รูปธรรม และก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิกเพ่ิมเป้าหมายดา้นสภาพอากาศทุก ๆ ห้าปี ประมาณร้อยละ 90 ของการปล่อย
มลพิษทั้งหมดทัว่โลกอยู่ภายใต ้“Net Zero 2050” กล่าวคือ เพื่อลดการปล่อยก๊าซและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี 2593 COP27 ในปี 2565 ถือเป็น “การน า COP ไปใช”้ โดยมุ่งเนน้ท่ีการให้ทุกฝ่ายปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีประกาศใน
ปีท่ีแลว้ สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และจีนไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาท่ีชดัเจนโดยมีนโยบายสนบัสนุนค ามัน่สัญญาดงักล่าว 

ประเด็นส ำคัญจำก COP27 

• ช่องว่างระหว่างค าสัญญาท่ีรัฐบาล บริษทั และนกัลงทุนให้ไวเ้พื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีต่อ  ๆ  ไป และ
การกระท าของพวกเขาในปัจจุบนั ท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง การเพ่ิมขึ้นน้ีไดรั้บแรง
หนุนจากการใชน้ ้ ามนัท่ีสูงขึ้นในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ เน่ืองจากเศรษฐกิจเปิดท าการอีกคร้ัง
หลงัจากการปิดเมืองในช่วงโควิด 

• สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน เน่ืองจากสหภาพยุโรปจ าเป็นตอ้งหาก๊าซเพื่อมา
ทดแทนก๊าซจากรัสเซียอยา่งกะทนัหนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนั ถ่านหิน และโดยเฉพาะ LNG พุ่งสูงขึ้น 

• การปล่อยมลพิษจากการเผาไหมถ่้านหินเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากประเทศต่าง ๆ หันมาใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีก่อให้เกิด
มลพิษมากท่ีสุด หลงัจากการคว ่าบาตรการน าเขา้ก๊าซจากรัสเซียโดยสหรัฐฯ/องักฤษ/สหภาพยโุรป 

• มุมมองของประเทศในยุโรปท่ีเผาถ่านหินมากขึ้นและให้เงินสนบัสนุนโครงการใหม่เพ่ือเผาผลาญก๊าซมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกนัก็กระตุน้ให้ประเทศยากจนเลิกใชเ้ช้ือเพลิง ท าให้บางประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บ่นว่าจะหนัหลงัให้กบัเป้าหมายสีเขียว 

• การปล่อย CO2 จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ในปี 2565 นกัวิทยาศาสตร์กล่าว พร้อมเตือน
ว่าส่ิงน้ีจะท าให้โลกยากท่ีจะหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัท่ีร้ายแรง 

• ประเทศต่าง ๆ ท่ีท าให้ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รู้สึกว่าไม่ไดรั้บการตอ้นรับในการประชุม COP26 
ท่ีเมืองกลาสโกว ์ก าลงักดดนัให้พวกเขาสูบน ้ ามนัและก๊าซมากขึ้นเพ่ือเติมเต็มช่องว่างท่ีเหลือจากการลดลงของ
อุปทานจากรัสเซีย ส่ิงน้ีไดผ้ลกัดนัราคาและเติมเตม็เงินกองทุนของพวกเขา เช่นเดียวกบัประเทศผูบ้ริโภคท่ีต่อสู้กบั
อตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึ้นและเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 

• โครงการริเ ร่ิมของ UN Environment Program (UNEP) ซ่ึงมี ช่ือว่า MARS หรือ Methane Alert and Response 
System ซ่ึงใชเ้ครือข่ายดาวเทียมอวกาศท่ีมีอยู่เพ่ือตรวจจบักลุ่มก๊าซมีเทนทัว่โลก ประเมินว่าพวกมนัมีขนาดใหญ่
เพียงใด ระบุผูรั้บผิดชอบ และสนับสนุนให้บริษทัต่าง ๆ และ รัฐบาลควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
ประสิทธิภาพผา่นฐานขอ้มูลสาธารณะ 
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• 150 ประเทศไดล้งนามในสัญญามีเทนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นอนัตรายอยา่งย่ิงลงร้อยละ 30 ภายใน
ส้ินทศวรรษน้ี 

• สหรัฐอเมริกาจะเขม้งวดกบัขอ้เสนอในการปราบปรามการปล่อยก๊าซมีเทนจากอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซของตน 
โดยก าหนดให้มีการแกไ้ขการร่ัวไหลทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแต่การร่ัวไหลท่ีใหญ่ท่ีสุด และผ่านกฎเกณฑ์ใหม่ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการเผาก๊าซส่วนเกินทิ้ง 

• กฎหมายลดอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะส่งผลให้มีการใชจ้่ายมากกว่า 300,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในการส่งเสริม
พลงังานหมุนเวียนและควบคุมการปล่อยมลพิษ ท าให้สหรัฐฯ มีเส้นทางท่ีน่าเช่ือถือมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมาย
การปล่อยมลพิษในปี 2573 

• ภาคการเกษตรหลีกหนีจากการตรวจสอบในการประชุมสุดยอดดา้นสภาพอากาศ โดยภาคการเกษตรมีอตัราการ
ปล่อยก๊าซมากเป็นอนัดบัสองของโลก รองลงมาจากการผลิตความร้อนและการผลิตไฟฟ้า สหรัฐฯ-สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ให้ค  ามัน่สัญญาถึงการลงทุนในการวิจยัและพฒันามูลค่า 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อลดผลกระทบจากการ
ท าฟาร์ม 

• ปัจจุบนั 87 ประเทศก าลงัใชไ้ฟฟ้าอย่างนอ้ยร้อยละ 5 จากพลงังานลมและแสงอาทิตย ์สหรัฐฯ ผลิตไฟฟ้าไดถึ้งร้อย
ละ 5 ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 20 ในปี 2564 หากสหรัฐฯ ท าตามแนวโน้มท่ีคนอื่นก าหนด พลงังานลม
และแสงอาทิตยจ์ะคิดเป็นร้อยละ 50 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในเวลาเพียง 10 ปีนบัจากน้ี 

• ในปี 2565 ประชาชนร้อยละ 10 ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้
• จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซ่ึงเป็นผูก่้อมลพิษรายใหญ่ท่ีสุดสามราย และอีก 70 ประเทศ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ 75 ของการปล่อยมลพิษทัว่โลก ไดต้ั้งเป้าหมายท่ีจะลดมลพิษจากก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย ์
• อุตสาหกรรมการขนส่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการใชพ้ลงังานร้อยละ 25 ของการใชพ้ลงังานของโลก 
• การปล่อยคาร์บอนของตุรกีจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32 ภายในส้ินทศวรรษน้ี โดยพิจารณาจากตวัเลขจากแผนสภาพ

ภูมิอากาศฉบบัใหม่ 
• ประธานาธิบดี Luiz Inácio Lula da Silva ของบราซิลไดรั้บการตอ้นรับที่ไม่เหมือนใครส าหรับผูน้ าท่ี COP27 ท่าน

ก็ไม่ท าให้ผิดหวงัในการกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 10 นาทีในภาษาโปรตุเกส ท่านสาบานว่าจะต่อสู้กบัการท าลาย
ป่าอเมซอนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลกอยา่งผิดกฎหมาย 

• ฝร่ังเศสและสเปนให้ค  ามัน่ท่ีจะหยดุการขายรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัภายในปี 2578 ซ่ึงเร็วกว่าท่ีวางแผนไว ้5 ปี 
• การจดัตั้งกองทุนใหม่ส าหรับการสูญเสียและความเสียหายไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นเอกฉนัท ์เพ่ือช่วยให้ประเทศ

ก าลงัพฒันาเผชิญกบัความหายนะจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเร่ิมตน้ท่ีตอ้งอาศยั
ระยะเวลาสามทศวรรษในการบรรลุเป้าหมาย 

• สหรัฐอเมริกาและจีนเร่ิมท างานร่วมกนัเก่ียวกบัสภาพอากาศอีกคร้ัง 
• ในปีท่ีการเดินขบวนเป็นไปอยา่งจ ากดั นกัเคล่ือนไหวดา้นสภาพอากาศรุ่นเยาวส์ามารถรักษาแรงกระตุน้ไวไ้ด ้ส่วน

จดัแสดงของนกัเคล่ือนไหวเหล่าน้ีท่ีบริเวณโซนนิทรรศการน่าจะเป็นสถานท่ีท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุดในการประชุม 
•  มีการประกาศขอ้ตกลงเงินทุนหุ้นส่วนการเปล่ียนผา่นดา้นพลงังาน 2 ฉบบั ส่งผลให้เวียดนามและอินโดนีเซียเลิก

ใชพ้ลงังานถ่านหิน 
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• การเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาปัตยกรรมการเงินโลกเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นสภาพอากาศมากขึ้นโดยการ
ปรับเปล่ียนค าส่ังของธนาคารโลกและ IMF เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการจดัหาเงินทุนมากขึ้นส าหรับโครงการเปล่ียนผา่น
พลงังานและความพยายามในการปรับตวัให้เขา้กบัโลกท่ีร้อนขึ้น 

• COP27 ลม้เหลวในการเพ่ิมความทะเยอทะยานในการลดการปล่อยมลพิษ และหมายความว่าโลกจะพลาดเป้าหมาย
ภาวะโลกร้อนต ่ากว่า 1.5 องศาเซลเซียสท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง COP21 ท่ีปารีสในปี 2558 

• ขณะน้ีมีมากถึง 80 ประเทศท่ีสนับสนุนการเลิกใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลทั้งหมดซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ในวาระการประชุมขั้น
สุดทา้ย อีกทั้งเร่ืองน้ียงัไม่อยูใ่นวาระท่ีไดแ้จง้ก่อนการประชุม 

• ความพยายามท่ีจะรักษาค ามัน่สัญญาท่ีแขง็แกร่งขึ้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลม้เหลว และความพยายาม
ท่ีจะให้ประเทศต่าง ๆ ตกลงท่ีจะลดการปล่อยมลพิษสูงสุดทัว่โลกภายในปี 2568 หรือลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลท่ี
ยงัคงไม่ลดลงก็ลม้เหลวเช่นกนั 

• โดยรวมแลว้ อยา่งไรก็ตาม COP ชุดน้ีพิสูจน์ให้เห็นว่าการเจรจาแบบพหุภาคียงัคงไม่เปล่ียนแปลง 
• กลุ่มส่ิงแวดลอ้มรู้สึกผิดหวงัท่ีไม่มีความคืบหนา้ในการเรียกร้องให้มีการห้ามใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนั 

 

กฎเกณฑ์ 

กลุ่มส่ิงแวดลอ้มไดเ้รียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายของ IMO พิจารณาห้ามการใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีขดัแยง้กบักฎหมายทาง
ทะเลของสหประชาชาติ โดยขอ้โตแ้ยง้ของพวกเขานั้นง่ายมาก กล่าวคือ เคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัเปล่ียนมลพิษจากอากาศเป็น
การปล่อยลงสู่ทะเล ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ซ่ึงขดักบั UNCLOS 

IMO ไดป้ระกาศให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลายเป็นพ้ืนท่ีควบคุมการปล่อยก ามะถนัร้อยละ 0.1 ตั้งแต่ปี 2568 

บทความใน TradeWinds ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2566 ระบุว่า: เม่ือโครงการท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากสหภาพยุโรปเพื่อศึกษา
การปล่อยมลพิษจากการขนส่งทางทะเลโดยทดสอบผลกระทบของการปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดักจับเขม่าควนัท่ีมีต่อ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในมหาสมุทร พวกเขาพบผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายแมว่้าสารพิษจะมีจ านวนน้อยท่ีสุดก็ตาม โครงการ 
EMERGE ไดรั้บการประสานงานโดยสถาบนัอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยั 9 แห่งและ
สถาบนัวิจยั 5 แห่ง หุ้นส่วนยงัรวมถึงบริษทั Danaos Shipping ผูจ้ดัการเรือคอนเทนเนอร์ชาวกรีก บริษทัเทคโนโลยี Creative 
Nano และคณะกรรมการคุม้ครองส่ิงแวดล้อมทะเลบอลติก เม่ือมองไปขา้งหน้า Maria Granberg นักวิจยัอาวุโสของ IVL 
Swedish Environmental Research Institute คิดว่าควรมีการห้ามปล่อยน ้ าเสียจากเคร่ืองดกัจบัเขม่าควนัลงสู่ทะเล “ฉันท างาน
เป็นนกัพิษวิทยาเชิงนิเวศเป็นเวลา 25 - 30 ปีแลว้ และหายากมากท่ีเราเห็นผลกระทบท่ีรุนแรงเช่นน้ีโดยท่ียงัไม่ไดรั้บความ
สนใจจึงควรเรียกร้องให้มีการด าเนินการบางอยา่งอยา่งจริงจงั” 

พีเอสแอล ยืนยนัว่าการถ่ายเทมลพิษจากอากาศสู่ทะเลนั้นไม่สมเหตุสมผล ดงันั้นบริษทัฯ จึงใช้เฉพาะน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมี
ก ามะถนัต ่ากบัเรือทุกล าของบริษทัฯ เท่านั้น 

บริษทัฯ เคยพูดเร่ืองน้ีมาก่อนแลว้ แต่มนัซ ้ าซากจ าเจ IMO จะตอ้งส่ังห้ามการส่งมอบเรือใหม่ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลนับจาก
วนัท่ีก าหนด เช่น 1 มกราคม 2573 หรือเร็วกว่านั้น ในขณะเดียวกนั เรือเก่าจะตอ้งถูกรีไซเคิลอย่างชา้ท่ีสุดภายในปี 2573 การ
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ก าหนดเวลาท่ียากล าบากเหล่าน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีความร่วมมือกนัของอู่ต่อเรือ ผูผ้ลิตเคร่ืองยนต์ หน่วยงานก ากบัดูแล ซัพพลาย
เออร์เช้ือเพลิงท่ีปล่อยมลพิษเป็นศูนย ์และห่วงโซ่อุปทานทั้งทางบก/ทางทะเล และเจา้ของเรือในการเลือกเช้ือเพลิงส าหรับ 
เรือท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์หรือ Zero Emission Vessels (ZEVs) ในอนาคต 

พีเอสแอลวางแผนท่ีจะส่ังซ้ือ ZEVs รุ่นใหม่ในปี 2571 เหตุผลท่ีตอ้งรอก็เพื่อความชัดเจนเก่ียวกบั “เช้ือเพลิงแห่งอนาคต” 
นอกจากน้ียงัไม่มีรางวลั หากแต่มีความเส่ียงทั้งหมดส าหรับการเป็นผูส่ั้งซ้ือรายแรก และบริษทัฯ ก็เลก็เกินไปท่ีจะรับบทบาท
น้ี ในขณะน้ี ดูเหมือนว่าเช้ือเพลิงแห่งอนาคตจะเป็นแอมโมเนีย แต่เมทานอลก็ก าลงัมีการแข่งขนัท่ีสูงเช่นกนั แต่มีปัญหาท่ียงั
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข เช่น การผลิตอี-เมทานอล ความหนาแน่นของพลงังาน ความจุของถงัท่ีบรรจุ ฯลฯ 

นโยบำยปลอดโควดิของจีน: 

ส่ือกระแสหลกัไม่สามารถหยุดวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปลอดโควิดของจีนในขณะท่ีมีผลบงัคบัใช้ ขณะน้ีเม่ือจีนยกเลิก
นโยบายน้ีในเดือนธันวาคม 2565 ส่ือกระแสหลกัเดียวกนัก็หยุดวิจารณ์จีนไม่ไดว่้ายกเลิกนโยบาย “กะทนัหันและไม่มีกล
ยุทธ์ทางออก” เพื่อรองรับ ในกรณีของการปลอดโควิดในประเทศจีน ถา้คุณท าก็แย่แลว้ และถา้ไม่ท าก็แย่ IEA คาดการณ์ว่า
ปริมาณการใชน้ ้ ามนัของจีนอาจอยู่ระหว่าง 15 ถึง 15.8 MBPD ในปี 2566 ทั้งหมดขึ้นอยู่กบัจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด การเขา้รับ
การรักษาตวัในโรงพยาบาล อตัราการเสียชีวิต และหากสองอย่างหลงัต ่า ปริมาณการใช้น ้ ามนัก็จะสูงและในทางกลบักนั 
ปริมาณการใช้น ้ ามันของจีนคาดว่าจะลดลงจาก 15.4 MBPD ในปี 2564 เป็น 15 MBPD ในปี 2565 ปริมาณการใช้น ้ ามนั
เคร่ืองบินในจีนคาดว่าจะต ่ากว่าระดบัในปี 2561 มาก ในขณะท่ีปริมาณการใชน้ ้ ามนัในประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่กลบัมาอยูใ่น
ระดบัก่อนเกิดโรคระบาดในปี 2565 แต่หากการเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลอนัเกิดจากโควิด /อตัราการเสียชีวิตต ่า เรา
อาจเห็นการบริโภคน ้ามนัของจีนพุ่งสูงกว่าระดบัปี 2562 ในปี 2566 

สงครำมระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน: 

• สงครามคร้ังน้ีจะทดสอบความตั้งใจของสหราชอาณาจกัรและสหภาพยโุรปท่ีจะเขา้ร่วมกบัอเมริกา หากฤดูหนาวท่ี
รุนแรงเขา้มา และผูค้นเร่ิมเสียชีวิตเน่ืองจากความหนาวเยน็จดั โดยค่าใชจ้่ายในการท าความร้อนสูงจนไม่สามารถ
รักษาความอบอุ่นให้เพียงพอเพื่อหลีกเล่ียงความตายได ้จนถึงตอนน้ี ฤดูหนาวมีอากาศอบอุ่นกว่าปกติมาก และดว้ย
เหตุน้ี แรงกดดนัต่อสหภาพยโุรปจึงลดลง 

• ตามการค านวณของรอยเตอร์ เยอรมนีใชเ้งินไป 500,000 ลา้นเหรียญสหรัฐนบัตั้งแต่การเร่ิมตน้ของสงคราม และ
การคว ่าบาตรท่ีบงัคบัใชก้บัรัสเซีย ในการต่อสู้กบัผลกระทบจากตน้ทุนพลงังานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และการท าให้บริษทั 
Uniper เป็นของรัฐจะเพ่ิมเงินอีก 216,000 ลา้นเหรียญสหรัฐให้กบัตวัเลขขา้งตน้ 

• ส าหรับมุมมองท่ีแตกต่างของโลกรอบตวัเรา บทความโดย Ted Snider ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาดา้นปรัชญา
และเขียนเก่ียวกบัการวิเคราะห์รูปแบบในนโยบายต่างประเทศและประวติัศาสตร์ของสหรัฐฯ เป็นบทความท่ีดี 

• ในคร่ึงแรกของปี 2565 สหรัฐอเมริกาเป็นผูส่้งออก LNG รายใหญ่ท่ีสุด และในเดือนกันยายนส่งออก 4 ล้าน
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงเป็นสถิติใหม่ 

https://original.antiwar.com/ted_snider/2022/12/18/the-troubled-us-saudi-relationship/
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• เกมสงครามจ าลองการรุกรานไต้หวันของจีนเป็นความเคล่ือนไหวล่าสุดโดย neocon hawks ภายในสภา
อุตสาหกรรมการทหาร ดูเหมือนกลุ่มนีโอคอนจะไม่พอใจกบัสงครามร้อนระอุเพียงคร้ังเดียว พวกเขาก าลงัผลกัดนั
สถานการณ์ให้เกิดสงครามร้อนระอุคร้ังต่อไปในทะเลจีนใต ้

• สุดทา้ย ลูกข่างจะยืนไดก็้ต่อเม่ือหมุนเร็วมากเท่านั้น จกัรยานเม่ือเคล่ือนท่ีเท่านั้น ขาตั้งกลอ้งสามารถยืนไดแ้มว่้าจะ
อยู่กบัท่ี โต๊ะดูมัน่คงมากท่ีสุด เห็นไดช้ดัว่าโลกหลายขั้วท่ีน าโดยประเทศหลกัเป็นสภาวะตามธรรมชาติของดุลย
ภาพท่ีมัน่คงส าหรับโลก 

 

เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์: 
การลดลงอย่างมากของอตัราค่าระวางในตลาดตูค้อนเทนเนอร์เกิดจากการลดระยะเวลาจอดรอ ณ ท่าเรือลงอย่างมีนยัส าคญั 
ดชันี SCFI เพ่ิมขึ้นอย่างมากเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม เม่ือเปรียบเทียบกบัสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 78 จากปีก่อนหน้า
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามสูงกว่าระดบัดชันีในปี 2561 ร้อยละ 37 ยอดส่ังต่อเรือใหม่อยูท่ี่ร้อยละ 28 (ส าหรับ
เรือท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่า 17,000 TEU อยู่ท่ีร้อยละ 61) และนัน่เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวั แต่ดว้ยภาพรวมของอุตสาหกรรมท่ียงัคงอยู่
ในระดบัสูงเช่นน้ี การลดลงของอุปทานเป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการไดด้งัท่ีเราไดเ้ห็นในปี 2563 เม่ือตน้ปี 2563 ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การขนส่งก าลงัอ่านสิทธิสุดทา้ยส าหรับการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ แต่ดว้ยการจดัการอุปทาน  ส่งผลให้ในปี 2563 ส าหรับ
อุตสาหกรรมการขนส่งตูค้นเทนเนอร์ เป็นปีเร่ิมตน้ของสามปีติดต่อกนัท่ีสามารถท าก าไรหลายพนัลา้นดอลลาร์! 
 

เงินเฟ้อ: 
ในบทความของศาสตราจารยเ์จมส์ เค กลัเบรธ ใน Project Syndicate ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 เก่ียวกบัการควบคุมเงิน
เฟ้อ กล่าวว่า “หน้ีเพ่ิมขึ้นในไตรมาสสองและมากขึ้นในไตรมาสสาม ราคาของบิทคอยน์เพ่ิมขึ้นจนถึงปลายเดือนมีนาคม 
หลงัจากนั้นก็ลดลงประมาณ 2 ใน 3 รวมเป็นร้อยละ 20 ภายในระยะเวลาเพียงห้าวนัในเดือนก่อนหน้า ในท านองเดียวกนั 
ดชันีราคาท่ีอยูอ่าศยัของสหรัฐพุ่งสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและลดลงเร่ือย ๆ นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา เส้นอตัราผลตอบแทนท่ี
กลบัดา้นหมายความว่าอตัราดอกเบ้ียระยะส้ันของพนัธบตัรสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียระยะยาว ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีชัดเจนของ
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต” คุณสามารถอ่านบทความฉบบัเตม็ไดท่ี้น่ี 

เจา้ของรางวลัโนเบล ศาสตราจารยโ์จเซฟ สติกลิตซ์ อธิบายถึงสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อในบทความน้ี โดยระบุว่า “ผูบ้ริโภคท่ี
ซ่ือสัตยข์องส่ือชั้นน าของอเมริกา ข่าวทีวี นิวยอร์กไทมส์ วอชิงตนัโพสต ์มกัจะรู้สึกว่าทุกคนในสหรัฐอเมริกาอยูที่มเดียวกนั 
แมว่้าเราอาจไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการบรรลุเป้าหมาย แต่เราทุกคนมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดียวกนั กล่าวคือ เศรษฐกิจท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็วพร้อมอตัราการว่างงานท่ีต ่าและชนชั้นกลางท่ีประสบความส าเร็จ ผูซ่ึ้งประสบความส าเร็จกว่าพ่อแม่ของพวกเขา 
น่ีเป็นเร่ืองเท็จอย่างแน่นอน ผูค้นในระดบัสูงของอเมริกาไม่ตอ้งการส่ิงน้ีเลย และถา้คุณมองจากมุมมองของพวกเขา นัน่ก็
เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเขา้ใจ อตัราการว่างงานต ่าหมายถึงการใชอ้ านาจในการปกครองจะเป็นเร่ืองยากและแรงงานจะมีความมัน่ใจ
ในการรวมเป็นหน่ึง ค่าจา้งท่ีเพ่ิมขึ้นส าหรับพนกังานหมายถึงเมด็เงินท่ีนอ้ยลงส าหรับนายจา้ง” 
 
 
 

https://www.project-syndicate.org/commentary/inflation-not-persistent-fed-guided-by-politics-by-james-k-galbraith-2022-11
https://theintercept.com/2022/12/12/inflation-covid-war-joseph-stiglitz-ira-regmi/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter
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ควำมไม่เท่ำเทียมกนั: 

ปี 2565 แสดงให้เห็นว่ามีความยติุธรรมหรือการท าให้เท่าเทียมกนับนโลกใบน้ี แต่ไม่จ าเป็นส าหรับทุกคน 

• Elon Musk ขาดทุนกว่า 208,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Jeff Bezos ขาดทุน 80,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Mark Zuckerberg ขาดทุน 78,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Larry Page และ Sergey Brin ต่างสูญเสียเงิน 40,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Phil Knight ขาดทุน 18.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Leonard Lauder ขาดทุน 9.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Dan Gilbert ขาดทุน 8.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• ผูก่้อตั้ง Theranos มหาเศรษฐี และนกัตม้ตุ๋นท่ีถูกตดัสินว่ามีความผิด Elizabeth Holmes  อาจลงเอยใน “คุกสวรรค”์ 
• Sam Bankman-Fried แห่ง FTX เผชิญ 115 ปีในคุกท่ี “ไม่ใช่สวรรค”์ 
• Jack Ma ขาดทุน 13.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Yang Huiyan ขาดทุน 11.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• Zhong Shanshan ขาดทุน 11.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
• โดยรวมแลว้ เหล่ามหาเศรษฐีสูญเสียเงิน 1.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2565 
• ประธานบริษทั Evergrande ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นหน่ึงในบุคคลท่ีร ่ารวยท่ีสุดของจีน สูญเสียทรัพยสิ์นร้อยละ 93 ของ

ทรัพยสิ์นมูลค่า 42,000 ลา้นเหรียญสหรัฐของเขา 
• ร้อยละ 10 ของผูค้นในสหราชอาณาจกัรจะไม่จดัการบิลค่าความร้อนหากไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐบาลในปี 2566 
• ความเสแสร้งเม่ือตอ้งรับมือกบัคนผิวขาวกบัคนผิวสี เกิดขึ้นเม่ือ ส.ส. ชาวไอริชรับต าแหน่งประธานาธิบดีแห่ง

สหภาพยโุรปในวิดีโอน้ี 
• บทความซ่ึงเขียนโดย Thom Hartman เป็นบทความท่ีควรค่าแก่การอ่าน เน่ืองจากอธิบายถึงความไม่เท่าเทียมกนัท่ี

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

ข่ำวกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล: 

ในช่วงปี 2543 เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีความสุขกบั “วฏัจกัรสูงสุด” (ขบัเคล่ือนโดยอุปสงคด์า้นวตัถุดิบของจีนเป็นหลกั) 
เป็นระยะเวลาท่ีขยายออกไปมากกว่า 70 เดือนนบัจากส้ินปี 2544 ซ่ึงท าให้รายไดเ้ฉล่ียเพ่ิมขึ้นกว่า 10 เท่า ในท านองเดียวกนั 
เรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ท่ีก าลงัเฟ่ืองฟูเม่ือเร็ว ๆ น้ี ใชเ้วลาหน่ึงปีส าหรับช่วงวฏัจกัรสูงสุด (ปี 2550 - ปี 2551) แนวโนม้ก่อน
หนา้น้ียงัแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนว่า ตามเง่ือนไขพิเศษ การกลบัลงสู่ระดบัปกติอยา่งรวดเร็วนั้นไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ เม่ือความ
ตึงตวัของอุปทาน “ลดลง” ตวัอย่างเช่น อตัราค่าระวางของเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองและเรือบรรทุกน ้ ามนัแสดงการลดลง
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกบัการลดลงท่ีเห็นในเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์เม่ือเร็ว ๆ น้ี (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 
2565)  

https://videoparliament.ie/movies/Richard%20Boyd%20Barrett-01-12-22v.mp4
https://www.counterpunch.org/2023/01/04/was-the-southwest-airlines-meltdown-impacted-by-the-great-share-buyback-scam/
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 อตัราค่าระวางของเรือขนส่งก๊าซ LNG พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเดือนกนัยายนและตุลาคม การประเมินอตัราค่าระวาง
ส าหรับเรือสองแทงคข์นาดระวางบรรจุ 174,000 ลูกบาศก์เมตร สูงถึง 480,000 เหรียญสหรัฐต่อวนัในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 
ในขณะท่ีอตัราค่าระวางส าหรับเรือขนส่งก๊าซ DFDE LNG ขนาดระวางบรรจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ท่ี 445,250 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั ซ่ึงสูงเป็นหกเท่าของค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าระยะยาวซ่ึงอยู่ท่ี 75,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั เกือบสองเท่าของ
ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ก่อนหนา้น้ีเม่ือฤดูหนาวในปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2565) 

ความเร็วของการแล่นเรือเพ่ิมขึ้นและลดลงตามสภาวะตลาด ความเร็วในการแล่นเรือส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองและ
เรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์เพ่ิมขึ้นในปี 2563 และปี 2564 เน่ืองจากสภาวะตลาดดีดตวัขึ้นจากผลกระทบเร่ิมแรกของโควิด-19 
ความเร็วในการแล่นเรือส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 2 ระหว่างปี 2563 ถึงปี 2565 เน่ืองจาก
ตลาดมีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในขณะท่ีความเร็วของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 ระหว่างช่วง
พฤษภาคมปี 2563 ถึง พฤษภาคมปี 2565 อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการแล่นเรือไดช้ะลอลงเม่ือเร็ว ๆ น้ี เน่ืองจากตลาดการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองไดอ้่อนตวัลงและตลาดเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไดมี้การปรับฐานลงอย่างมาก ในเดือนตุลาคม 
ความเร็วในการแล่นเรือของเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ลดลงร้อยละ 3 ในเดือนตุลาคมปี 2564 และความเร็วในการแล่นเรือ
ส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองลดลงร้อยละ 4 ความเร็วท่ีเพ่ิมขึ้นล่าสุดนั้นมีเพียงเลก็นอ้ย แมจ้ะมีตลาดอตัราค่าระวางท่ีสูง
เป็นประวติัการณ์และตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองท่ีแขง็แกร่งมาก แต่ความเร็วเฉล่ียในปัจจุบนัก็ต ่ากว่าระดบัเฉล่ียก่อน
เกิดโควิดประมาณร้อยละ 2 ในปี 2562 การติดตามความเร็วในการแล่นเรือจะเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบซ่ึงเป็นผลมา
จากกฎระเบียบใหม่ โดยจะส่งผลกระทบต่ออุปทานเรือและตลาด (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565) 

 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 คล่ืนลูกใหญ่ซัดเขา้ใส่เรือส าราญของบริษทั Viking Ocean บริเวณนอกชายฝ่ังอาร์เจนตินา 
ส่งผลให้มีผูเ้สียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บอีก 4 รายบนเรือ Viking Polaris ซ่ึงต่อขึ้นในปี 2565 (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 2 
ธนัวาคม 2565) 

เรือขนส่งรถยนต์ก าลงัสร้างสถิติใหม่โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากแนวโนม้การขนส่งท่ีมีระยะทางไกลขึ้น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อแนวโนม้ ไดแ้ก่ อุปสงคท่ี์ถูกกกั รูปแบบการคา้ท่ีเปล่ียนไป และการซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้า ไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและ
ความไร้ประสิทธิภาพของกองเรือ อตัราการเช่าเหมาล าเป็นระยะเวลา 1 ปีส าหรับเรือ PCTC ขนาดระวางบรรทุกประมาณ 
6,500 ceuในขณะน้ีอยู่ท่ี 105,000 เหรียญสหรัฐต่อวนั (เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจากสถิติในไตรมาสสองของปี 2551) โดย
โดยทัว่ไปแลว้การเขา้ท าสัญญาเช่าเรือในขณะน้ีจะเป็นสัญญาเช่าระยาวเป็นระยะเวลาหลายปีและเรือส่วนใหญ่ในกองเรือได้
เขา้ท าสัญญา “เช่าระยาวแบบมีอตัราค่าระวางคงท่ี” (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565) 

การประชุม MEPC คร้ังท่ี 79 ของ IMO ในสัปดาห์น้ีก าหนดให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพ้ืนท่ีควบคมุการปล่อยก ามะถนัร้อย
ละ 0.1 ตั้งแต่ปี 2568 เป็นตน้ไป นับเป็นแรงกดดนัอย่างต่อเน่ืองต่อการคา้สินคา้แห้งเทกองดว้ยตวับ่งช้ีซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลทัว่โลกของ (SIN TSID 546175) ลดลงร้อยละ 3.3 จากปีก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน
ท่ามกลางความชดัเจนถึงการชะลอตวัของปริมาณการขนส่งสินคา้ดว้ยเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดเล็ก ซ่ึงตวับ่งช้ีแสดง
ให้เห็นว่าลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อนหนา้  (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2565) 
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กลุ่มส่ิงแวดลอ้มรู้สึกผิดหวงัท่ีไม่มีความคืบหนา้ในการเรียกร้องให้มีการห้ามใชเ้คร่ืองดกัจบัเขม่าควนัท่ีขดัแยง้กบักฎหมาย
ทางทะเลของสหประชาชาติ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวไดรั้บการส่งต่อไปยงัแผนกกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลการขนส่งของ
สหประชาชาติ (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2565) 

ดชันี SCFI เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นคร้ังแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็น 1,108 จุด เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม แต่
ลดลงร้อยละ 78 จากปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในช่วงท่ีเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไดรั้บความนิยมอย่างมาก หลงัจาก
ปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วในฤดูใบไมร่้วงน้ี (ลดลงเฉล่ียสัปดาห์ละร้อยละ 5 ระหว่างเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน) ดชันีเซ่ียง
ไฮย้งัคงอยูเ่หนือระดบัปี 2562 อยูร้่อยละ 37 (ขอ้มูลจาก DNB Markets วนัท่ี 3 มกราคม 2566) 

อตัราการส่งมอบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 30.15 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2565 อตัราการส่งมอบเรือ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีปริมาณรวม 28.68 ลา้นเดทเวทตนัลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ จากปริมาณ 35.91 ลา้น
เดทเวทตนัในปี 2564 การปลดระวางเรือในปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 5.12 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2565 ปริมาณการรีไซเคิลเรืออยู่
ท่ี 3.37 ลา้นเดทเวทตนั ลดลงร้อยละ 48 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ จากปริมาณ 6.54 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2564 การเติบโตของ
กองเรือสุทธิส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวาง 20-64,999 เดทเวทตนั จะยงัคงอยูท่ี่การเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 3 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าในปี 2566 จากนั้นจะชะลอตวัลงเหลือการเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 2 ในปี 2567  กองเรือเติบโตขึ้น
ร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้าในปี 2564 ปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ไดช้ะลอตวัลงตลอดปี 2565 อตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อ
ปริมาณการซ้ือขายอยูท่ี่ร้อยละ 7.1 ในแง่เดทเวทตนั ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางทะเลในปี 2565 การขนส่งแร่เหลก็ลดลงร้อย
ละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ เป็น 1,519.4 ลา้นตนั การส่งออกจากออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 แต่ปริมาณการส่งออกจาก
บราซิลลดลงร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ในปี 2565 ปริมาณการคา้ถ่านหินทางทะเลทัว่โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนหน้าเป็น 1,204.8 ลา้นตนั การขนส่งถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า จาก
อินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.1 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จากรัสเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า จาก
สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 20 มกราคม 2566)  

ยอดขายรถขดุในจีนมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัความผนัผวนของดชันี BDI และยอดขายดงักล่าวไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลาห้าเดือนติดต่อกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 Arrow Shipbroking กล่าวในรายงานเม่ือวนัพฤหัสบดี ยอดขาย
ในเดือนพฤศจิกายนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ขอ้มูลเดือนธันวาคมคาดว่าจะเผยแพร่ในเร็ว ๆ น้ี แต่อาจ
ลดลงเลก็นอ้ยเน่ืองจากการหยดุชะงกัท่ีเกิดจากการกลบัมาเปิดประเทศใหม่อยา่งรวดเร็วของจีน หลงัจากปิดเมืองต่าง ๆ หลาย
เมืองอนัเน่ืองมาจากโควิด Burak Cetinok หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Arrow Shipbroking กล่าวว่า “ยอดขายรถขุดเป็นหน่ึงใน
ตวัช้ีวดัชั้นน าท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดของกิจกรรมการก่อสร้างในอดีต และเป็นจุดเปล่ียนทั้งหมดในดชันี BDI ตั้งแต่ปี 2551” (ขอ้มูล
จาก TradeWinds วนัท่ี 20 มกราคม 2566) 

หัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  การลดปริมาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของโลกของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลท่ีปริมาณร้อยละ 2.3 (855  ล้านตัน) จะเป็นการ
เปล่ียนแปลงการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน และเราคาดการณ์ว่าความตอ้งการในการต่ออายกุองเรือพ้ืนฐานจะเพ่ิมขึ้นตาม
การพฒันาของทศวรรษ การมีผลบงัคบัใช้ของ “มาตรการระยะส้ัน” ของ IMO (EEXI และ CII) เป็นกา้วส าคญัอย่างย่ิงใน
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เส้นทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนของการขนส่งทางทะเล (เช่นเดียวกบั ETS ของสหภาพยุโรปในปี 2567) และ
เป็นส่ิงท่ี “เหนือความคาดหมาย” ของตลาด (ขอ้มูลจาก Clarksons วนัท่ี 20 มกราคม 2566) 

ในปี 2565 การน าเขา้แร่เหล็กไปยงัประเทศจีนลดลงร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 1,077.7 ลา้นตนั การน าเขา้จาก
ออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เป็น 739.5 ลา้นตนั และจากบราซิลลดลงร้อยละ 7.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้เป็น 223.4 ลา้น
ตนั (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 22 มกราคม 2566) 

ในช่วงปี 2565 อตัราค่าระวางของดชันี BSI เฉล่ียอยูท่ี่ 22,078 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงร้อยละ 17.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ในขณะท่ีอตัราค่าระวางของดชันี BHSI เฉล่ียอยู่ท่ี 21,282 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงร้อยละ 16.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ในช่วงปี 2565 ปริมาณการส่งมอบเรือขนาดแฮนด้ีไซส์และเรือขนาดซุปราแมกซ์รวม 8.68 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6 จากปี 2564 การปลดระวางเรือจะเพ่ิมขึ้นในปี 2566 เป็น 1.09 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงปี 2565 การปลดระวางเรือมีปริมาณ
รวมทั้งส้ิน 0.41 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงเป็นการลดลงร้อยละ 62 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ในช่วงปี 2564 การเติบโตของกองเรือ
สุทธิส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดระวาง 20,000-64,999 เดทเวทตนั คาดว่าจะอยูท่ี่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ในปี 2566 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ในปี 2567 กองเรือจะเติบโตขึ้นร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ในปี 2565 ปริมาณ
ค าส่ังต่อเรือใหม่ยงัคงชะลอตวัในปี 2565 โดยมีอตัราส่วนค าส่ังต่อเรือใหม่ต่อการซ้ือขายในแง่เดทเวทตนัอยู่ในระดบัต ่าท่ี
ร้อยละ 8.0 (ขอ้มูลจาก Banchero Costa วนัท่ี 26 มกราคม 2566) 

บริษทั SITCs ผูใ้ห้บริการขนส่งทางทะเลระดบัภูมิภาคของจีนมีผลก าไรเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่าในปีก่อนหน้าจากตลาดเรือ
ขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเฟ่ืองฟู บริษทัผูใ้ห้บริการเรือตูสิ้นคา้ขนาดกลางหรือขนาดเล็กท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฮ่องกงท าก าไรสุทธิมากกว่า 1.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2565 ตามบญัชีเบ้ืองตน้ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบ เป็นการ
เพ่ิมขึ้นจากผลก าไร1.17 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปีก่อนหนา้ (ขอ้มูลจาก TradeWinds วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2566) 

ข่ำวเศรษฐกจิ 

บริษทั Uniper รายงานผลขาดทุนสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 39,300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถือเป็นการขาดทุนคร้ังใหญ่ท่ีสุด
ในประวติัศาสตร์ของบริษทัสัญชาติเยอรมนั ซ่ึงสะทอ้นถึงผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการท่ีรัสเซียหยุดส่ง
อุปทาน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565) 

 ยุโรปก าลงัแข่งขนักนัเพื่อเติมเต็มก๊าซท่ีขาดหายไปจากการคว ่าบาตรก๊าซจากรัสเซีย แต่ประเทศเกิดใหม่ เช่น ปากีสถาน 
บังกลาเทศ และไทย คือกลุ่มท่ีจะไดรั้บผลกระทบเพราะประเทศเหล่าน้ีแข่งขนักับประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า
หลายเท่าตวั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565) 

 ขอ้มูลทางการเผย GDP ขององักฤษหดตวัร้อยละ 0.2 ในไตรมาสสาม (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565) 

 ท่ีจุดสูงสุด เจา้พ่อคริปโต Sam Bankman-Fried มีมูลค่าทรัพยสิ์น 26 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในช่วงตน้สัปดาห์น้ี เขายงัคงมีเงิน 
16 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ขณะน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นของเขาน้อยลงมาก การล่มสลายของ FTX.com ซ่ึงเป็นการลม้ละลายคร้ัง
ใหญ่ท่ีสุดของปี ไดใ้ห้บทเรียนอีกบทหน่ึงเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นเม่ือความโออ้วดตอ้งเผชิญกบัความจริงท่ีโหดร้าย (ขอ้มูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565) 
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 สหราชอาณาจกัรเขา้สู่ภาวะถดถอย โดยเศรษฐกิจหดตวัร้อยละ 0.2 ในไตรมาสสาม ธนาคารแห่งประเทศองักฤษคาดว่าภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยคร้ังน้ีจะยืดเย้ือ อาจจะยาวนานถึงปี 2567 คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปอาจจะเขา้สู่ภาวะ
ถดถอยในช่วงไตรมาสปัจจุบนัเช่นกนั โดยการเติบโตจะกลบัมาในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ  (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2565) 

บริษทัเทคโนโลยีขนาดใหญม่กัมีปัญหาใหญ่ หลงัจากช่วงขาขึ้นท่ีกินเวลาหลายปี ภาคส่วนน้ีก าลงัเผชิญกบัการปรับฐานอยา่ง
รวดเร็ว Alphabet  Amazon Apple และ Microsoft ขาดทุนรวมกนั 2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในแง่ของมูลค่าตลาดหุ้นในปีท่ี
ผ่านมา เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน Meta บริษทัแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp กล่าวว่าจะปลดพนกังาน 11,000 
คนหรือร้อยละ 13 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด Elon Musk เจา้ของคนใหม่ของ Twitter ปลดพนักงานออกคร่ึงหน่ึง จาก
ขอ้มูลของ Crunchbase นกัเทคโนโลยีชาวอเมริกนัมากกว่า 60,000 คนได้ถูกปลดในปี 2565 ท่ามกลางการกลืนไม่เขา้คายไม่
ออกและความเห็นแก่ตวัอย่างร้ายแรง บริษทัเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะไดรั้บประโยชน์จากคณะกรรมการและนักลงทุนท่ี
กระตือรือร้น บริษทัเทคโนโลยีขนาดใหญ่และชายผูซ้ื้อหุ้นเพ่ือเขา้ควบคุมกิจการมีอะไรท่ีเหมือนกนักบับริษทั GE ค  าตอบคอื 
เจา้นายท่ีไร้ความรับผิดชอบ ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีลดลง และนกัลงทุนท่ีเบ่ือหน่าย (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2565) 

 จีนออกมาตรการผ่อนคลายอย่างกวา้งขวางเก่ียวกับทรัพยสิ์นและการควบคุมโควิด ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดท่ี
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงก าลงัหนัความสนใจไปท่ีการช่วยเหลือเศรษฐกิจ ปักก่ิงเปิดตวัมาตราการช่วยเหลือ 16 จุดท่ีครอบคลุม
ส าหรับตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์ก าลงัดิ้นรน เพียงไม่ก่ีวนัหลงัจากประกาศ 20 มาตรการเพ่ือเป็นแนวทางแก่เจา้หน้าท่ีใน
ขณะท่ีผอ่นคลายนโยบายปลอดโควิดท่ีเป็นท่ีถกเถียงกนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2565) 

 บริษทั Amazon ก าลงัจะเลิกจา้งพนกังาน 10,000 คน ซ่ึงเป็นการเลิกจา้งคร้ังใหญ่ท่ีสุดโดยบริษทัอีคอมเมิร์ซยกัษใ์หญ่ท่ีก่อตั้ง
โดย Jeff Bezos บริษทัเผชิญกบัการเติบโตท่ีชา้ลงและกลวัว่าจะตกต ่า เช่นเดียวกบับริษทัเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีลดพนกังานหลาย
พนัคนในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565) 

ในช่วงสัปดาห์ท่ีผา่นมาเราไดเ้ฝ้าดูการล่มสลายของจกัรวาล crypto ดว้ยความหลงใหลอนัน่าสยดสยอง เม่ือไม่นานมาน้ี แซม 
แบงคแ์มน-ฟรายด ์มีมูลค่าทรัพยสิ์นสูงอย่างมหาศาล FTX ซ่ึงเป็นบริษทัแลกเปล่ียนสกุลเงินดิจิทลัของเขา ซ่ึงขณะนั้นใหญ่
เป็นอนัดบัสาม มีมูลค่า 32 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ความมัง่คัง่ของเขาเองอยูท่ี่ประมาณ 16 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ วนัน้ีไม่เหลือ
อะไรนอกจากเจา้หน้ีท่ีโกรธเกร้ียว 1 ลา้นคน บริษทัคริปโตท่ีส่ันคลอนหลายสิบแห่ง และการเพ่ิมจ านวนของหน่วยงานก ากบั
ดูแลและการสอบสวนทางอาญา เง่ือนไขการให้บริการของการแลกเปล่ียนกล่าวว่าจะไม่ให้ยืมทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปยงั
หน่วยงานการคา้ จากสินทรัพยจ์ านวน 14 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ มีรายงานว่าเงินมูลค่า 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐไดถู้กให้ยืมแก่
บริษทั Alameda Research ซ่ึงเป็นบริษทัการคา้ท่ี แบงค์แมน-ฟรายด์ เป็นเจา้ของเช่นกัน บริษทัยอมรับโทเค็นดิจิทลัของ
ตวัเองเป็นหลกัประกนัซ่ึงบริษทัเสกออกมาในอากาศ การด าเนินการท่ีร้ายแรงในการแลกเปล่ียนดงักล่าวไดเ้ปิดเผยช่องโหว่
ในงบดุล หลงัจาก FTX ประกาศลม้ละลายในอเมริกา เงินหลายร้อยลา้นเหรียญสหรัฐไดไ้หลออกจากบญัชีของบริษทั (ขอ้มูล
จาก The Economist วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2565) 

 โจ ไบเดนและสี จิ้นผิงพบหน้ากนัเป็นคร้ังแรกในฐานะผูน้ าในวนัจนัทร์ (14 พฤศจิกายน 2565) และส่งสัญญาณถึงความ
ปรารถนาท่ีจะกอบกูค้วามสัมพนัธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนท่ีร้าวฉานก่อนการประชุมสุดยอด G20 ในสัปดาห์น้ีท่ีบาหลี เป็นเร่ือง
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ดีท่ีมีการเจรจาเกิดขึ้น เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างมหาอ านาจทั้งสองลดต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี เน่ืองจากความตึงเครียด
เก่ียวกบัไตห้วนัและการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ท่ีมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรม เซมิคอนดกัเตอร์ (ชิป) ของจีน (ขอ้มูลจาก 
Financial Times วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2565) 

หลงัจากสองปีท่ีโรคระบาดเป็นตวัก าหนดอนาคตอนัใกล ้ตวัขบัเคล่ือนหลกัในตอนน้ีคือสงครามในยูเครน โลกจะตอ้งต่อสู้
กบัความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และความมัน่คง อตัราเงินเฟ้อสูง ความวุ่นวายในตลาดพลงังาน และเส้นทาง
หลงัการระบาดท่ีไม่แน่นอนของจีน เพ่ือท าให้เร่ืองยุง่ยาก ส่ิงเหล่าน้ีเช่ือมต่อกนัแน่นเหมือนกบัชุดลอ้เฟืองท่ีเช่ือมต่อกนั การ
แพร่ระบาดถือเป็นจุดส้ินสุดของช่วงเวลาท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพ ความไม่แน่นอนเป็นเร่ืองปกติใหม่ และไม่มีทางหลีกเล่ียง
ได ้(ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2565) 

David Malpass ประธานธนาคารโลกกล่าวว่า ปัจจุบนัประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลกมีหน้ี 62,000 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีกบั
เจา้หน้ีทวิภาคี ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 จากปีท่ีผ่านมา พร้อมเตือนถึงการผิดนัดช าระหน้ี (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2565) 

จากการวิจยัของสถาบนัวิจยั Social Market Foundation และ Public First Consultancy พบว่ามีคน 7.2 ลา้นคนในองักฤษท่ี
เผชิญกบัวิกฤตค่าพลงังานโดยไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565) 

วลาดิมีร์ ปูตินเปิดรับการเจรจาเก่ียวกบัยูเครน หากตะวนัตกยอมรับ “ดินแดนใหม่ของรัสเซีย” เครมลินกล่าว หลงัจากโจ ไบ
เดนกล่าวว่าเขายินดีท่ีจะพูดคุย (แมว่้าจะไม่ใช่ตอนน้ีก็ตาม ท าเนียบขาวกล่าว) (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2565) 

จีนได้ส่ังให้ธนาคารของรัฐชั้นน า 4 แห่งออกเงินกู้นอกประเทศเพ่ือช่วยนักพฒันาช าระหน้ีในต่างประเทศ ในมาตรการ
สนบัสนุนล่าสุดของปักก่ิงส าหรับภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์ขาดแคลนเงินสด (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2565) 

การส่งออกและน าเขา้ของจีนหดตวัในอตัราท่ีสูงท่ีสุดในรอบอยา่งน้อย 2-1/2 ปีในเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากอุปสงคท์ัว่โลก
และภายในประเทศท่ีอ่อนแอ การหยุดชะงกัของการผลิตอนัเกิดจากโควิดและการทรุดตวัของอสังหาริมทรัพยส์ร้างแรง
กดดนัต่อเศรษฐกิจท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2565) 

 ความเจ็บปวดนั้นรุนแรง เม่ือกลางเดือนตุลาคม พอร์ตโฟลิโอท่ีแบ่งสัดส่วน 60/40 ระหว่างหุ้นอเมริกนัและพนัธบตัรได้
ลดลงมากกว่าทุกปีนบัตั้งแต่ปี 2480 ราคาบา้นลดลงทุกท่ีตั้งแต่แวนคูเวอร์ไปจนถึงซิดนีย ์บิทคอยน์ลม้เหลว ทองไม่แวววาว 
สินคา้มีเพียงสินคา้โภคภณัฑ์เพียงอย่างเดียวท่ีมีปีท่ีดีและส่วนหน่ึงเป็นเพราะสงคราม (ขอ้มูลจาก The Economist วนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2565) 

 แคมเปญท่ีเขม้งวดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีผลกระทบอย่างมากในการท าให้ฟองสบู่ของสินทรัพยล์ดลงซ่ึงพอง
ตวัในช่วงปีแรกของการแพร่ระบาด ตลาดคริปโตเคอเรนซ่ีซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีมูลค่า 3 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ ไดห้ดตวัลง
มากกว่าสองในสาม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ีนักลงทุนช่ืนชอบร่วงลงมากกว่าร้อยละ 50 อสังหาริมทรัพยร์าคาตกคร้ังแรกใน
รอบ 10 ปี และทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นโดยไม่ท าให้ระบบการเงินเสียหาย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565) 
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อตัราว่างงานขององักฤษเพ่ิมขึ้นเป็นเดือนท่ี 2 ท่ามกลางสัญญาณว่าภาวะเงินเฟ้อในตลาดแรงงานท่ีก าลงัเยน็ลงในขณะท่ี
เศรษฐกิจสะดุด และจ านวนผูสู้งอายุท่ีหางานท าเพ่ิมขึ้น สหราชอาณาจกัรบนัทึกจ านวนวนัท างานท่ีสูญเสียไปกบัขอ้พิพาท
แรงงานในเดือนตุลาคมซ่ึงสูงสุดในรอบกว่าสิบปี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2565) 

นกัวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ เตรียมประกาศความกา้วหนา้เก่ียวกบัพลงังานฟิวชนั ซ่ึงอาจกา้วไปสู่การควบคุมกระบวนการท่ีเผา
ดวงอาทิตยเ์พื่อผลิตไฟฟ้าท่ีปราศจากคาร์บอนในสักวนัหน่ึง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2565) 

 Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX เผชิญกบัการส่งผูร้้ายขา้มแดนหลงัจากท่ีเขาถูกจบักุมในบาฮามาสเม่ือคืนน้ี เชา้น้ี
อยัการจากเขตทางตอนใตข้องนิวยอร์กแจง้ขอ้กล่าวหาต่อเขาฐานมีความผิดในขอ้หาฟอกเงินและฉ้อโกงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ดูแลอาณาจกัร FTX ท่ีล่มสลายในขณะน้ี ทางการบาฮามาสกล่าวว่า สหรัฐฯ ไดแ้จ้งอย่างเป็นทางการว่าค าขอส่งผูร้้ายขา้ม
แดนอยูร่ะหว่างการด าเนินการ (ขอ้มูลจาก Fortune วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2565) 

 สหรัฐฯ มีสัญญาณท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดว่าอตัราเงินเฟ้ออาจถึงจุดสูงสุดในท่ีสุด หากไม่รวมอาหารและพลงังาน ดัชนีราคา
ผูบ้ริโภคเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.2 ในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นรายเดือนท่ีน้อยท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 
มาตรวดัเงินเฟ้อน้ีเป็นกุญแจส าคญัส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์และประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell นบัเป็นสัญญาณ
ท่ีบ่งบอกว่ากลยทุธ์ของธนาคารกลางนั้นไดผ้ล (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2565) 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยงัไม่เขา้ใกลก้ารยติุแคมเปญต่อตา้นเงินเฟ้อโดยการขึ้นอตัราดอกเบ้ีย พาวเวลลก์ล่าว หลงัจากขึ้นอตัรา
ดอกเบ้ียพ้ืนฐาน 0.5 จุด สู่ช่วงเป้าหมายร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 4.5 ผูก้  าหนดนโยบายคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบ้ียจะส้ินสุดในปี
หนา้ท่ีร้อยละ 5.1 ก่อนท่ีจะลดลงเหลือร้อยละ 4.1 ในปี 2567 พาวเวลลก์ล่าวว่าปริมาณของการเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียคร้ังต่อไปใน
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์จะขึ้นอยูก่บัขอ้มูลท่ีเขา้มา ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นอีก 0.5 จุด (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2565) 

 ตลาดแรงงาน แมว่้าบริษทัดา้นเทคโนโลยี ธนาคาร และอื่น ๆ จะถูกเลิกจา้งหลายพนัคนในช่วงไม่ก่ีสัปดาห์ท่ีผา่นมา หากแต่
ยงัคงมีความยืดหยุ่นเน่ืองจากนายจา้งส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งพึ่งพาแรงงาน ยอดคา้ปลีกในเดือนพฤศจิกายนลดลงมากท่ีสุดใน
รอบเกือบหน่ึงปี โดยเป็นการลดลงในวงกวา้งซ่ึงสะทอ้นถึงความเครียดของอตัราเงินเฟ้อและการเปล่ียนไปสู่การใชจ้่ายดา้น
บริการ มาตรวดัของโรงงานหลายแห่งยงัแสดงการหดตวั โดยไดรั้บภาระจากตน้ทุนการกูยื้มท่ีสูงขึ้นและอุปสงคท่ี์ลดลง 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565) 

 หลงัจากจดัสรรเงินเกือบคร่ึงลา้นลา้นเหรียญสหรัฐเพื่อแกปั้ญหาวิกฤตพลงังานแลว้ เยอรมนีก็พร้อมท่ีจะรับความเส่ียงมูลค่า 
2.16 แสนลา้นยโูร (2.29 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ) ของตราสารอนุพนัธ์ท่ีสร้างขึ้นโดยบริษทัยกัษใ์หญ่ดา้นพลงังานอยา่งบริษทั 
Uniper เยอรมนีก าลงัให้บริษทั Uniper เป็นบริษทัของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือองค์กรคร้ังใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์
ของประเทศ หลงัจากท่ีรัสเซียเคล่ือนไหวเพื่องดการส่งก๊าซ ส่งผลให้เศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรปเขา้สู่ความสับสน
อลหม่าน (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2565) 

เม่ือรวมกนัแลว้คนท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในโลก 500 ล าดบัแรก (ตามท่ีระบุไวใ้น Bloomberg Billionaires Index) สามารถสูญเสียเงิน
ได ้1.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2565) 
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Kristalina Georgieva หัวหน้า IMF เตือนว่า 1 ใน 3 ของโลกจะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปี 2566 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 3 
มกราคม 2566) 

หุ้นของเทสลาลดลงร้อยละ 65 ในปี 2565 แต่มูลค่าตลาดของบริษทัที่ 389,000 ลา้นเหรียญสหรัฐยงัคงมีมูลคา่มากกว่าโตโยตา้ 
เจเนอรัลมอเตอร์ส สเตลแลนติส และฟอร์ดรวมกนั (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 3 มกราคม 2566) 

เห็นไดช้ัดว่าวอลล์สตรีทและตลาดอื่น ๆ ยงัคงอุทิศตนเพื่อระดมทุนให้กบับริษทัท่ีรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อนมากท่ีสุด 
นบัตั้งแต่มีการประกาศขอ้ตกลงดา้นสภาพภูมิอากาศของกรุงปารีสในปี 2558 ธนาคารต่าง ๆ ไดร้ะดมทุนเกือบ 4.6 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐส าหรับบริษทัน ้ ามัน ก๊าซ และถ่านหิน เพ่ิมเป็น 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐส าหรับสินเช่ือสีเขียว/การขาย
พนัธบตัร (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 4 มกราคม 2566) 

ในเดือนก่อนหน้า ธนาคารกลางสหรัฐยืนยนัความตั้งใจท่ีจะลดอตัราเงินเฟ้อ และเตือนนกัลงทุนอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่า
ประเมินเจตจ านงของธนาคารกลางฯ ต ่าเกินไปในการท่ีจะคงอตัราดอกเบ้ียให้สูงต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหน่ึง (ขอ้มูลจาก 
Bloomberg วนัท่ี 4 มกราคม 2566) 

เป็นเวลาเกือบสามปีท่ีประเทศจีนถูกปิด แทบไม่มีใครเขา้หรือออกจากประเทศจีน ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม พรมแดนจะเปิดขึ้น
อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นการยกเลิกนโยบายปลอดโควิดท่ีเหลืออยูข่องสี จิ้นผิง เน่ืองจากรัฐบาลไม่ไดเ้ตรียมการอยา่งเหมาะสมดว้ยการ
ฉีดวคัซีนให้กบัผูสู้งอายุ ในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า จะเห็นการติดเช้ือและการเสียชีวิตอย่างกวา้งขวางในจีน แต่ในท่ีสุดส่ิงท่ี
คลา้ยกบัช่วงเวลาปกติจะกลบัมา การฟ้ืนฟูการติดต่อทางการคา้ ภูมิปัญญา และวฒันธรรมกบัจีนควรไดรั้บการตอ้นรับ แต่
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจหลงัโควิดจะก่อกวนเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ผลกัดนัราคาน ้ ามนั ก๊าซ และสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน ๆ 
กระตุ้นอตัราเงินเฟ้อ และบีบให้ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินท่ีเข้มงวดนานขึ้น (ข้อมูลจาก The Economist วนัท่ี 5 
มกราคม 2566) 

แคมป์เบล ฮาร์วีย ์นกัเศรษฐศาสตร์ผูบุ้กเบิกความเช่ือมโยงระหว่างการผกผนัและการชะลอตวั คิดว่าคราวน้ีเราอาจจะไม่เห็น
การหดตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แมว่้าจะมีการผกผนัท่ีมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2544 ระหว่างอตัราผลตอบแทน 10 ปีกบั 3 เดือน
ก็ตาม เหตุผลส่วนหน่ึงของเขาคือแบบจ าลองของเขาเช่ือมโยงกับอตัราผลตอบแทนท่ีปรับตามอตัราเงินเฟ้อ และความ
คาดหวงัของตลาดส าหรับการชะลอตวัอยา่งรวดเร็วของการเติบโตของ CPI ท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสในการหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 5 มกราคม 2566) 

รายงานล่าสุดจากธนาคารโลกระบุว่า จีนมีส่วนสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉล่ียร้อยละ 38.6 ระหว่างปี 2556 
- ปี 2564 มากกว่าประเทศในกลุ่ม G7 รวมกนั (ขอ้มูลจาก China.org วนัท่ี 6 มกราคม 2566)  

การน าเขา้ถ่านหินความร้อนของอินเดีย ซ่ึงใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 เป็น 161.18 ลา้นตนั ในปี 2565 
(ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 9 มกราคม 2566) 

ขอ้มูลจาก Center for Strategic and International Studies ซ่ึงเป็นคลงัความคิดของวอชิงตนั ระบุว่า การรุกรานไตห้วนัของจีน
จะพงัทลายอย่างรวดเร็ว แต่ค่าใชจ้่ายในปริมาณสูงส าหรับประชาธิปไตยบนเกาะและกองทพัเรือสหรัฐฯ  จะไม่หายไป ซ่ึง
เป็นผลมาจากเกมสงครามท่ีกวา้งขวางในคร้ังน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 มกราคม 2566) 
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Andy Rothman นักกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Matthews Asia กล่าวว่าเงินออมในครัวเรือนของจีนจ านวนมหาศาล
สามารถกระตุน้การใชจ้่ายอยา่งสนุกสนานเม่ือออกจากการมาตราการปิดเมืองอนัเน่ืองมาจากโควิดไดส้ าเร็จ เขาตั้งขอ้สังเกต
ว่ายอดคงเหลือในธนาคารของครอบครัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42 หรือ 4.8 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐตั้งแต่ตน้ปี 2563 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ี
มากกว่า GDP ของสหราชอาณาจกัร (ขอ้มูลจาก FT วนัท่ี 10 มกราคม 2566) 

“แนวโน้มเศรษฐกิจโลกก าลงัดีขึ้นจริง ๆ” ประธานและผูก่้อตั้ง Yardeni Research กล่าว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ “ท าจุดต ่าสุดใน
วนัท่ี 12 ตุลาคม นัน่คือจุดส้ินสุดของตลาดหมีและเรากลบัมาอยูใ่นตลาดกระทิง” นบัตั้งแต่ปิดตลาดท่ี 3,577.03 จุดในวนันั้น 
S&P 500 ก็เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 10 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 มกราคม 2566) 

ในช่วงท่ีการซ้ือรถระบาดอยา่งหนกัในช่วงตน้ของการระบาดใหญ่ อุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลกมีอ านาจในการก าหนดราคา
อย่างมหาศาล ในปี 2566 ตลาดจะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ผกผนั Morgan Stanley เตือนว่า “เราอาจไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลง
ท่ีเฉียบคมท่ีสุดจากยานพาหนะขนาดเบาท่ีไม่เพียงพอไปสู่อุปทานท่ีลน้ตลาดในยุคหน่ึง” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 11 
มกราคม 2566) 

ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีอยา่งรวดเร็วเหลือเพียงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ซ่ึงจะเป็นอตัราท่ี
อ่อนแอท่ีสุดเป็นอนัดบัสามในรอบเกือบสามทศวรรษ รองจากภาวะถดถอยทัว่โลกในปี 2552 และปี 2563 (ขอ้มูลจาก The 
Economist วนัท่ี 12 มกราคม 2566) 

 การประชุมประจ าปีของ World Economic Forum เร่ิมขึ้นท่ีเมืองดาวอส โดยผูบ้ริหารองคก์รและนกัเศรษฐศาสตร์เตือนว่ามี
แนวโนม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปีน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 16 มกราคม 2566) 

ราคาพลงังานท่ีพุ่งสูงขึ้นท าให้เงินทุนจากซาอุดีอาระเบียไปยงักาตาร์และอาบูดาบีมีมูลค่ามากกว่า 3.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ 
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมากกว่า GDP ของสหราชอาณาจกัร (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 18 มกราคม 2566) 

Gita Gopinath รองกรรมการผูจ้ดัการของ IMF กล่าวว่า จะสามารถเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วของจีน
ไดต้ั้งแต่ไตรมาสสองเป็นตน้ไป โดยอิงจากแนวโน้มการติดเช้ือในปัจจุบนั หลงัจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิดส่วน
ใหญ่ (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 19 มกราคม 2566) 

ถ่านหินปริมาณ 8 พนัลา้นตนัคาดว่าจะถูกใชท้ัว่โลกในแต่ละปีในปี 2566 และปี 2567 ซ่ึงเป็นสถิติใหม่เน่ืองจากความตอ้งการ
เช้ือเพลิงจากวิกฤตพลงังาน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 19 มกราคม 2566) 

การเดินทางทางอากาศในจีนไดก้ลบัสู่ระดบัเทียบเท่ากบัเดือนมกราคม 2562 แลว้ แต่การเดินทางออกจากจีนนั้นต ่ากว่าระดบั
ก่อนเกิดโรคระบาดเกือบร้อยละ 90 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 มกราคม 2566) 

การส่งออกรถยนต์ท่ีผลิตในจีนไปยงัต่างประเทศเพ่ิมขึ้นกว่า 2.5 ลา้นคนัในปีก่อนหนา้ เพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่าจากปี 2563 และ
ตามหลงัเยอรมนีเพียง 60,000 คนั ส่งผลให้จีนกลายเป็นผูส่้งออกรถยนต์อนัดบั 2 ของโลก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 27 
มกราคม 2566) 
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อุตสาหกรรมชิปหน่วยความจ ามูลค่า 160,000 ลา้นเหรียญสหรัฐก าลงัประสบกบัความพ่ายแพท่ี้เลวร้ายท่ีสุดคร้ังหน่ึง มีชิป
จ านวนมากถูกทิ้งอยู่ในโกดงั ลูกคา้ก าลงัตดัค าส่ังซ้ือเน่ืองจากพวกเขาก าลงัรับมือกบัอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น 
และราคาสินคา้ก็ลดลง วิกฤตการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก าลงัส่งผลให้ผูน้ าอุตสาหกรรมสูญเสียเงิน ท าให้ซพัพลายเออร์ไม่
มัน่คง และท าให้เศรษฐกิจเอเชียท่ีพ่ึงพาการส่งออกเทคโนโลยีเสียหาย (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 มกราคม 2566) 

IMF ปรับเพ่ิมแนวโน้มการเติบโตเป็นคร้ังแรกในรอบปี โดยกล่าวว่าเห็น “จุดเปล่ียน” ส าหรับเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม 
ความเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกยงัคงอยู ่เช่นเดียวกบัความเส่ียงในสหรัฐฯ แต่ความเส่ียงดงักล่าวก าลงัลดลง IMF 
กล่าว ขอบคุณส่วนหน่ึงจากการใชจ้่ายของชาวอเมริกนัท่ีฟ้ืนตวัขึ้นและการเปิดประเทศอีกคร้ังของจีน (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 31 มกราคม 2566) 

ข่ำวสภำพอำกำศ: 

ในวนัท่ีสองของการประชุม COP27 ในนามของพนัธมิตรของรัฐเกาะเล็ก ๆ นายกรัฐมนตรี Gaston Browne ของแอนติกา
กล่าวกบัผูแ้ทนในอียิปตว่์า “อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซยงัคงไดรั้บผลก าไรเกือบ 3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อวนั ถึงเวลาแลว้
ท่ีบริษทัเหล่าน้ี ตอ้งจ่ายภาษีคาร์บอนทัว่โลกจากก าไรของพวกเขาเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการสูญเสียและความเสียหาย”  
รายงานท่ีจดัท าโดยอียิปต์และองักฤษแสดงให้เห็นว่าประเทศก าลงัพฒันาจ าเป็นตอ้งท างานร่วมกบันกัลงทุน ประเทศร ่ารวย 
และธนาคารเพื่อการพฒันาเพื่อจดัหาเงินทุนจากภายนอก 1.0 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐต่อปีส าหรับการด าเนินการดา้นสภาพ
อากาศภายในส้ินทศวรรษน้ี และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเงินทุนของพวกเขาเอง (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565) 

 ขั้วโลกท่ีสามเป็นพ้ืนท่ีท่ีก าหนดโดยธารน ้าแขง็ 6,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ซ่ึงเป็นปริมาตรท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกขั้วโลกเหนือและ
ใต ้เป็นอ่างเก็บน ้าท่ีรวมอฟักานิสถาน บงักลาเทศ ภูฏาน จีน อินเดีย เมียนมาร์ และเนปาล รวมทั้งแม่น ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
10 สาย ตั้งแต่แม่น ้ าสินธุไปจนถึงแม่น ้ าแยงซี พ้ืนท่ีน้ียงัเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ Asia’s Water Tower และเป็นแหล่งน ้ าจืดให้กับ
ประชากรกว่าร้อยละ 20 ทัว่โลก ในขณะท่ีโลกก าลงัจะร้อนขึ้นกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในระดบัก่อนยุคอุตสาหกรรม น ้ าแขง็
ประมาณ 2 ใน 3 ของขั้วโลกท่ีสามจะละลายหายไปภายในส้ินศตวรรษน้ี (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565) 

ในการประชุม COP27 ผูเ้ช่ียวชาญของสหประชาชาติไดเ้ผยแพร่รายช่ือโครงการมูลค่า 120,000 ลา้นเหรียญสหรัฐท่ีนกัลงทุน
สามารถกลบัไปช่วยประเทศยากจนลดการปล่อยมลพิษและปรับตวัให้เขา้กบัผลกระทบของภาวะโลกร้อนได ้อย่างไรก็ตาม 
รายงานฉบบัใหม่โดยผูเ้ช่ียวชาญขององค์การสหประชาชาติระบุว่าค าสัญญาของบริษทัต่าง ๆ ธนาคาร และเมืองต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนยม์กัจะมีค่าเพียงการประกาศว่าจะตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น (ขอ้มูล
จาก Reuters วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2565) 

 น ้าท่วมในแอฟริกาตะวนัตกไดท้  าลายผลผลิตในฤดูกาลน้ี ขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกือบ 1 ลา้นเฮกตาร์ทัว่ภูมิภาคยงัคงอยู่ใตน้ ้ า 
โดยธาตุอาหารในดินถูกชะลา้งออกไป ท าให้ผลผลิตพืชผลแย่ลงในฤดูกาลหน้า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2565) 
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นกัวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการปล่อย CO2 ทัว่โลกจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1 ในปีน้ี 
พร้อมเตือนว่าส่ิงน้ีจะท าให้โลกหลีกเล่ียงระดบัท่ีเลวร้ายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดย้ากขึ้น (ขอ้มูลจาก Reuters 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565) 

 ในมลรัฐในสหรัฐอเมริกาซ่ึงปลูกขา้วโพดเตม็ไปดว้ยฝุ่ นในฤดูใบไมผ้ลิน้ีแผน่ดินก าลงัจมน ้า ในลุ่มน ้าแยงซีเกียงของจีนแห้ง
แลง้อย่างหนกั เกษตรกรในทั้งสองประเทศก าลงัพ่ายแพใ้นการต่อสู้เพื่อรักษาผืนดินท่ีผลิตอาหารของเรา ภยัแลง้ท่ียืดเย้ือใน
อิรักซ่ึงเลวร้ายลงในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทรุดโทรม เกษตรกรในประเทศเพื่อนบา้นอย่างซีเรีย
และตุรกีก็ประสบปัญหากบัปริมาณน ้าฝนท่ีลดลงเช่นกนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565) 

 สหภาพยุโรปสนบัสนุนอินเดียให้ยุติการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง COP27 ฟรานส์ ทิมเมอร์แมนส์ 
หัวหน้านโยบายดา้นสภาพอากาศของกลุ่มกล่าว หากไม่มีการลดทอนขอ้ตกลงก่อนหน้าน้ีเก่ียวกบัการลดการใช้ถ่านหิน 
ความคิดเห็นของเขามีขึ้นแมใ้นขณะท่ีสหภาพยโุรปเร่งแสวงหาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ เพ่ือตอบโต้
วิกฤตการจดัหาพลงังานท่ีเกิดจากอุปสงคท่ี์สูงและการหยุดชะงกัของอุปทานนบัตั้งแต่การรุกรานยูเครนของรัสเซีย (ขอ้มูล
จาก Reuters วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2565) 

 การประชุมสภาพภูมิอากาศ COP27 ในอียิปตอ์าจเป็นท่ีจดจ าในช่วงเวลาท่ีโลกเลิกจ ากดัภาวะโลกร้อนท่ี 1.5 องศาเซลเซียส 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีทะเยอทะยานท่ีสุดท่ีก าหนดโดยขอ้ตกลงปารีสในปี 2558 ในวนัก าหนดการสุดทา้ยของการเจรจาดา้น
สภาพอากาศในชาร์ม เอล-ชีค หัวหน้าคณะผูแ้ทนระดบัชาติยงัคงพูดคุยกนัว่าเอกสารขั้นสุดทา้ยควรมีการอา้งอิงถึงเป้าหมาย
อุณหภูมินั้นหรือไม่ ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์เรียกว่าขีดจ ากดั ซ่ึงหากละเมิดขีดจ ากดัดงักล่าวจะส่งผลผลกัดนัให้ระบบของโลกใน
บางส่วนผา่นจุดเปล่ียนท่ีอนัตรายและเปล่ียนกลบัไม่ได ้(ขอ้มูลจาก Inside Climate News วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2565) 

 รัฐนิวยอร์คตะวนัตกไดรั้บผลกระทบจากหิมะหนา 6 ฟุต ซ่ึงมากกว่าสถิติหิมะตกในวนัเดียวของเมืองบฟัฟาโลก่อนหน้าน้ี
กว่าสองเท่า (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565) 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของอินเดียพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียแปซิฟิก นบัตั้งแต่รัสเซียรุกรานยเูครนใน
เดือนกุมภาพนัธ์ และตอกย  ้าให้เห็นถึงความยากล าบากในการเปล่ียนจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีสกปรกท่ีสุดในโลก IEA 
ก าหนดให้ปริมาณการใชถ้่านหินของอินเดียอยู่ท่ี 1,053 ลา้นตนัในปี 2564 ซ่ึงสูงเป็นประวติัการณ์ และอินเดียเป็นประเทศ
หลกัเพียงแห่งเดียวในเอเชียนอกเหนือจากญ่ีปุ่ นท่ีมีการใชพ้ลงังานถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นในช่วง 6 เดือน
นบัตั้งแต่เดือนมีนาคม (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2565) 

การคา้เป็นสาเหตุส าคญัของภาวะโลกร้อน ลองนึกถึงสินคา้ทั้งหมดท่ีเดินทางมาจากท่ีไกล ๆ  บนเรือท่ีปล่อยก๊าซคอาร์บอนได
ออกไซด์ อีกทั้งวตัถุดิบและส่วนประกอบท่ีถูกขนส่งไปทัว่โลกในห่วงโซ่อุปทานท่ีซับซ้อน ดงันั้น นโยบายการคา้ท่ีถูกตอ้ง
สามารถช่วยโลกไดอ้ยา่งมากมาย (ขอ้มลูจาก Reuters วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2565) 

16 อุตสาหกรรมท่ีพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม “สูงมาก” มีหน้ีสินท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยู่ท่ี 4.3 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐ(เท่ากบั GDP ของเยอรมนี) เพ่ิมขึ้นจาก 2 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเท่ากบัประมาณร้อยละ 
5.1 ของหน้ีคงคา้งทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3 ในปี 2558 แนวโน้มท่ีสูงขึ้นน้ีจะด าเนินต่อไปหรือไม่ “ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบั
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ทิศทางของกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย และการด าเนินการขององค์กร” SS Ram ผูเ้ขียนหลกัของรายงานกล่าว 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565) 

260,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมโดยประมาณจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม 
พายเุฮอริเคน และไฟป่าในปี 2565 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565) 

IEA คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทิตยใ์หม่ประมาณ 460 เทราวตัต์-ชัว่โมงในปี 2565 ซ่ึงมากพอ ๆ 
กบัท่ีฝร่ังเศสใชจ้ากแหล่งพลงังานทุกแหล่งในปี 2562 ในปี 2566 บริษทัวิจยัพลงังานสะอาด BNEF คาดว่าจะมีการผลิตไฟฟ้า
จากลมและแสงอาทิตยใ์หม่ประมาณ 650 เทราวตัต์-ชัว่โมง ซ่ึงมากกว่าพลงังานทั้งหมดท่ีบราซิลใชใ้นปี 2562 นบัตั้งแต่ปี 
2493 การผลิตไฟฟ้าของสหรัฐขยายตวัมากกว่า 12 เท่า จาก 300 เทราวตัต์ -ชั่วโมงต่อปีเป็นมากกว่า 4,000 อย่างไรก็ตาม 
ทรัพยากรท่ีส าคญัเหล่าน้ีมีเส้นทางท่ีแตกต่างกนัมาก ถ่านหินถึงจุดสูงสุดและลดลง นิวเคลียร์เพ่ิมขึ้นและคงท่ี น ้ามนัเกือบ
หมด ทุกวนัน้ีก๊าซและพลงังานหมุนเวียนก าลงัเติบโต (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565) 

ภยัพิบติัจากสภาพอากาศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยสภาพอากาศในสิบสองประเทศในแอฟริกาก าลงัคุกคามการพฒันาทางร่างกายและ
จิตใจของคนทั้งรุ่น และคาดว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเลวร้ายย่ิงกว่าเดิมในปีหนา้ ภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบอยา่งน้อยส่ี
ทศวรรษทัว่ฮอร์นออฟแอฟริกาทางตะวนัออก อีกทั้งน ้ าท่วมและการขาดแคลนน ้ าในภูมิภาค Sahel ของแอฟริกาตะวนัตก 
ส่งผลให้ประชากร 76 ลา้นคนมีความไม่มัน่คงดา้นอาหาร บางส่วนของโซมาเลียอยูใ่นภาวะอดอยาก (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565) 

ร้อยละ 74 เป็นส่วนแบ่งของภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าระหว่างปี 2544 - ปี 2561 ตามขอ้มูลของ UN-Water การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศก าลงับิดเบือนรูปแบบฝนทัว่โลก น าไปสู่ภยัแลง้และน ้าท่วม ในขณะท่ีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นส่งผลให้
ธารน ้ าแข็งละลาย ตามรายงานการตรวจสอบทรัพยากรน ้ าอย่างครอบคลุมคร้ังแรกโดยองคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก (World 
Meteorological Organization - WMO) (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2565) 

 พบเช้ือโรคใหม่ 13 ชนิดใตช้ั้นดินเพอร์มาฟรอสตโ์บราณในไซบีเรีย และส่ิงท่ีเรียกว่า “ไวรัสซอมบ้ี” ซ่ึงยงัคงแพร่เช้ือไดแ้ม้
จะถูกกกัขงัมานานนบัพนัปี นกัวิจยักล่าวว่าการคน้พบน้ีเป็นภยัคุกคามล่าสุดต่อมนุษยท่ี์เกิดจากวิกฤตสภาพอากาศ (ขอ้มูล
จาก Bloomberg วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2565) 

 รายงานประจ าปีของ IEA ระบุว่าก าลงัการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนทัว่โลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 2,400 กิกะวตัต์ (GW) ซ่ึงเท่ากบั
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของจีนในปัจจุบนั เป็น 5,640 กิกะวตัตภ์ายในปี 2570 (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2565) 

 นกัวิจยัเตือนมานานแลว้ถึงผลกระทบดา้นลบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะมีต่อพืชผลหลกัของโลก ความหิว
โหยและความอดอยากท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเร็ว ๆ น้ี เผยให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพของระบบอาหารทัว่โลก ซ่ึงไม่พร้อมส าหรับ
ภาวะช็อกจากสงคราม โรคระบาด พายรุุนแรง หรือภยัแลง้ ในฮอร์นออฟแอฟริกา ผูค้นเกือบ 26 ลา้นคนก าลงัเผชิญกบัความ
หิวโหยอยา่งหนกั และบางพ้ืนท่ีไดเ้ขา้สู่ระดบัความอดอยากอยา่งหายนะแลว้ อา้งอิงขอ้มูลจากองคก์ารสหประชาชาติ (ขอ้มูล
จาก Inside Climate News วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2565) 
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ชาวโซมาเลียราว 1 ลา้นคนละทิ้งบา้นเพ่ือหาอาหารท่ามกลางภยัแลง้ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในประเทศในรอบกว่า 4 ทศวรรษ (ขอ้มูล
จาก Bloomberg วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2565) 

การร่ัวไหลจากรอยร่ัวขนาด 4.1 เซนติเมตรบนหลุมเก็บก๊าซธรรมชาติท่ีด าเนินการโดย Equitrans Midstream Corp ถูกคน้พบ
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน และเกิดการร่ัวไหลท่ีกินเวลานานถึง 13 วนั ส่งผลให้มีก๊าซร่ัวไหลออกมามากกว่า 1 พนัลา้นลูกบาศก์
ฟุต มีเทนซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัของก๊าซธรรมชาติ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพอากาศหากปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
โดยตรง ซ่ึงก๊าซมีเทนมีพลงังานมากกว่าคาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 80 เท่าในช่วงสองทศวรรษแรก (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 
13 ธนัวาคม 2565) 

 ไอเอ็มเอฟอนุมติัเงิน 319 ลา้นเหรียญสหรัฐให้รวนัดาภายใตข้อ้ตกลงใหม่ท่ีมุ่งช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการจดัการกบั
ความเส่ียงต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2565) 

 COP15 ซ่ึงเป็นการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติในเมืองมอนทรีออล การประชุมดงักล่าวไดรั้บชยั
ชนะอนัน่าประหลาดใจในรูปของค ามัน่สัญญาจาก 195 ประเทศในการปกป้องและฟ้ืนฟูผืนดินและผืนน ้ าอย่างน้อยร้อยละ 
30 ของโลกภายในปี 2573 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2565) 

ประมาณการร่างแรกท่ีออกโดย WMO ในเดือนพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าปีท่ี ร้อนท่ีสุดเป็นอันดับท่ีห้าหรือหกเป็น
ประวติัการณ์มีอุณภูมิเพ่ิมขึ้นอยูท่ี่ 1.15 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าเฉล่ียปี 2393 - ปี 2443 นัน่จะท าให้แปดปีท่ีผา่นมาร้อนท่ีสุด
นบัตั้งแต่การวดัทัว่โลกเร่ิมขึ้นตามการนบัของ WMO (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 3 มกราคม 2566) 

สองสามวนัแรกของปี 2566 อุณหภูมิในฤดูหนาวสูงเป็นประวติัการณ์ทัว่ทั้งยุโรป ส่งผลให้มีการเรียกร้องให้ด าเนินการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเร็วขึ้น สหราชอาณาจักรประสบกับปีท่ีร้อนท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ในปี 2565 
หน่วยงานดา้นสภาพอากาศแห่งชาติยืนยนั โดยระบุว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์ส่งผลให้ส่ิงท่ี
ปกติแลว้จะเกิดขึ้นคร้ังเดียวในรอบ 500 ปี อาจจะเกิดขึ้นทุก ๆ 3 ปี - 4 ปี การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเยอรมนียงั
คงท่ีในปี 2565 ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อเป้าหมายดา้นสภาพอากาศเน่ืองจากการใช้น ้ ามนัและถ่านหินท่ีสูงขึ้นเพื่อชดเชยการใช้
พลงังานท่ีลดลงและการผลิตพลงังานหมุนเวียนท่ีสูงเป็นประวติัการณ์ อินเดียอนุมติัแผนการมูลค่า 2.11 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ
เพื่อส่งเสริมไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อลดการปล่อยมลพิษและกลายเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ในภาคส่วนน้ี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 
5 มกราคม 2566) 

การเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงของแคลิฟอร์เนียท่ีเปล่ียนจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งไปสู่การเปียกโชก ตอกย  ้าส่ิงท่ีเรียกว่า 
“hydroclimate whiplash” ซ่ึงเป็นอีกผลกระทบหน่ึงของภาวะโลกร้อน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 6 มกราคม 2566) 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 สหรัฐอเมริกากลายเป็นผูส่้งออก LNG รายใหญ่ท่ีสุดของโลก จากนั้นในเดือนกนัยายน การ
ส่งออกน ้ ามนัดิบท าสถิติสูงสุดเป็นประวติัการณ์เม่ือสหรัฐฯ ส่งออกไปยงัต่างประเทศประมาณ 4 ลา้นบาร์เรลต่อวนั (ขอ้มูล
จาก Inside Climate News วนัท่ี 7 มกราคม 2566) 
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ระดบัน ้ าทะเลสูงขึ้นเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมาอย่างน้อย 3,000 ปี และอุณหภูมิของน ้าก็อุ่นกว่าท่ีเคยเป็นในช่วง 11,000 ปีท่ีผ่านมา 
ความเร็วท่ีแผ่นน ้ าแข็งละลายอาจส่งผลต่ออตัราการเพ่ิมขึ้นของระดบัน ้าทะเล และส่งผลต่อชะตากรรมของแนวชายฝ่ังและ
เกาะต่าง ๆ ในรูปแบบที่คาดไม่ถึง (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 มกราคม 2566) 

อุตสาหกรรมประกนัภยัก าลงัดิ้นรนเพ่ือปรับตวัให้เขา้กบัความปกติใหม่ท่ีซ่ึงการสูญเสียเช้ือเพลิงจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบนัมีมูลค่ามากกว่า 100 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นประจ า ความเสียหายจากภยัธรรมชาติมีมูลค่า
ประมาณ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศ อ้างอิงจากข้อมูลท่ีรวบรวมโดย 
Munich Re. (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 มกราคม 2566) 

การจัดเก็บแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหน่ึงกิโลวตัต์ต่อชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 80 จากปี 2556 ถึงปี 2564 แนวโน้ม
ดงักล่าวพลิกกลบัในปีก่อนหน้า เม่ือราคาสินคา้โภคภณัฑ์เพ่ิมขึ้นและเงินเฟ้อกระทบภาคแบตเตอร่ี ราคาก็เพ่ิมขึ้นเป็นคร้ัง
แรกในรอบอยา่งนอ้ย 12 ปี โดยร้อยละ 7 คาดว่าจะยงัคงสูงขึ้นในปีน้ีและไม่ลดลงจนถึงปี 2567 (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 
12 มกราคม 2566) 

การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของบริษทั Exxon ยกัษ์ใหญ่ด้านน ้ ามันซ่ึงยอ้นหลงัไปหลาย
ทศวรรษไดท้ านายอย่างต่อเน่ืองว่าการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลจะท าให้เกิดภาวะโลกร้อนไดอ้ย่างไร การคน้พบน้ีท าให้
เข้าใจว่าผูบ้ริหารของ Exxon ทราบดีว่าการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ืองจริง แต่ก็ยงัท าให้เกิดความสงสัยต่อ
สาธารณชนเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์อยูดี่ (ขอ้มูลจาก Inside Climate News วนัท่ี 14 มกราคม 2566) 

ธนาคารโลกถูกก าหนดให้มีอิทธิพลอยา่งมากต่อวิธีการสนบัสนุนเงินทุนส าหรับการเปล่ียนถ่ายพลงังาน บดบงัความพยายาม
ท่ีสัญญาไวข้องยกัษใ์หญ่ใน Wall Street เช่น JPMorgan หรือ BlackRock เพื่อช่วยก าจดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในความ
เป็นจริง หากไม่มีธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพฒันาพหุภาคี (MDBs) อื่น ๆ เงินสกุลเหรียญสหรัฐในงบดุลของบริษทั
การเงินอาจไม่สามารถจดัสรรใหม่ให้กบัการลงทุนท่ีส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศในระดบัที่จ  าเป็นเพื่อชะลอภาวะโลกร้อนอนั
อยู่ในระดบัหายนะได ้ในขณะท่ีผูจ้ดัการสินทรัพย ์ธนาคาร และบริษทัประกนัท่ีมีสินทรัพยม์ากกว่า 140 ลา้นลา้นเหรียญ
สหรัฐไดสั้ญญาว่าจะลดการปล่อยมลพิษทางการเงินให้เป็นศูนยภ์ายในปี 2593 เงินเพียงเศษเส้ียวของเงินจ านวนนั้นถูกใชเ้พ่ือ
จดัการกบัวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ดงัท่ี Larry Fink ซีอีโอของ BlackRock ไดแ้ยง้ว่า ธนาคารโลกและ IMF จะมีประโยชน์มาก
ท่ีสุดในการเปล่ียนมาใช้พลงังานสะอาด หากพวกเขาท าตวัเหมือนบริษทัประกนัท่ีลดความเส่ียงส าหรับนกัลงทุนเอกชน 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 17 มกราคม 2566) 

นกัวิทยาศาสตร์รายงานว่าส่วนท่ีเยน็ท่ีสุดและสูงท่ีสุดของแผ่นน ้ าแข็งกรีนแลนด์ ซ่ึงสูงจากระดบัน ้ าทะเลเกือบสองไมลใ์น
หลายพ้ืนท่ี ก าลงัร้อนขึ้นอยา่งรวดเร็ว และแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบสหัสวรรษ “เราพบว่า
ทศวรรษปี 2544 - ปี 2554 เป็นทศวรรษท่ีร้อนท่ีสุดในรอบ 1,000 ปีท่ีผ่านมา” Maria Hörhold หัวหน้านักวิจัยและ
นกัวิทยาศาสตร์จาก Alfred Wegener Institute ในเมือง Bremerhaven ประเทศเยอรมนี กล่าว เม่ือเทียบกบัศตวรรษท่ี 20 พ้ืนท่ี
ขนาดใหญ่ทางตอนกลางตอนเหนือของเกาะกรีนแลนดต์อนน้ีอุ่นขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส และอตัราการละลายและการสูญเสีย
น ้าซ่ึงเพ่ิมระดบัน ้าทะเลก็เพ่ิมขึ้นควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี (ขอ้มูลจาก Washington Post วนัท่ี 18 มกราคม 2566)  
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จีนบนัทึกวนัท่ีหนาวท่ีสุดในเมืองทางตอนเหนือ ขณะท่ียงัคงต่อสู้กบัการติดเช้ือ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 23 มกราคม 
2566) 

ปี 2565 เป็นปีแรกท่ีการลงทุนดา้นการเปล่ียนแปลงพลงังานเท่ากบัการลงทุนทัว่โลกในเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ี 1.1 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 26 มกราคม 2566) 

ข่ำวโควดิ-19: 

จีนผ่อนปรนกฎโควิดท่ีเขม้งวดบางขอ้รวมถึงลดระยะเวลาการกกัตวัลง 2 วนัส าหรับผูสั้มผสัใกลชิ้ดของผูติ้ดเช้ือและผูเ้ดิน
ทางเข้าประเทศ และยกเลิกบทลงโทษส าหรับสายการบินท่ีน าผูติ้ดเช้ือเข้ามามากเกินไป (ข้อมูลจาก Reuters วนัท่ี 11
พฤศจิกายน 2565) 

จีนก าลงัรายงานจ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ท่ีใกลร้ะดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ กระตุน้ให้เมืองใหญ่ตั้งแต่ปักก่ิงถึงเซ่ียงไฮ้
เปล่ียนกลบัไปใชม้าตรการจ ากดัวงกวา้งและการตรวจจ านวนมาก ท่ามกลางนโยบาย “ปลอดโควิด” ท่ีขยายออกไป รัฐบาล
จีนส่งสัญญาณว่าอาจมีการกระตุน้ทางการเงินมากขึ้น แต่ความขดัแยง้เร่ิมชดัเจนมากขึ้นเม่ือคนงานในโรงงานผลิต iPhone 
แห่งหลกัของ Apple ในประเทศจีนปะทะกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย การประท้วงยงัเกิดขึ้นในเขตซินเจียงทาง
ตะวนัตกไกลของจีน โดยฝูงชนตะโกนใส่เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัหลงัจากเกิดไฟไหมท่ี้นัน่ คร่าชีวิตผูค้นไป 10 ราย 
และจุดชนวนความโกรธแคน้ต่อการปิดเมืองจากโควิด-19 ท่ียืดเย้ือ เจา้หน้าท่ีกล่าวว่าผูอ้ยู่อาศยัในอาคารสามารถลงไปชั้น
ล่างได้ แต่วิดีโอท่ีแสดงถึงความพยายามของเจา้หน้าท่ีฉุกเฉินท าให้ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตจ านวนมากคาดเดาว่าผูอ้ยู่อาศยัไม่
สามารถหลบหนีไดท้นัเวลาเน่ืองจากอาคารถูกลอ็คบางส่วน ชาวอุรุมชีจ านวน 4 ลา้นคนจ านวนมากถูกห้ามออกจากบา้นนาน
ถึง 100 วนั (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2565)  

จีนกล่าวว่าจะสนบัสนุนการฉีดวคัซีนของผูสู้งอาย ุความเคล่ือนไหวท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพมองว่ามีความส าคญัต่อการเปิด
เศรษฐกิจอีกคร้ังหลงัจากติดอยูใ่นวงจรของ “การปลอดโควิด” (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2565) 

 การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัของจีนในเร่ืองนโยบาย “ปลอดโควิด” อาจก่อให้เกิดการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วและอาจ
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงไปทัว่โลก จีนใชเ้วลาเพียงน้อยนิดในการวางมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีจ าเป็นเพื่อจดัการกบั
ผลกระทบท่ีเกิดจากการมีผูติ้ดเช้ือเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจเพ่ิมขึ้นสูงถึง 5.6 ลา้นรายต่อวนั โดยอาจส่งผลให้มีการเสียชีวิตสูงถึง 2 ลา้น
คน (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565) 

 เจา้หน้าท่ีจีนยงัคงมองขา้มความเส่ียงของโควิด-19 เม่ือมีการผ่อนปรนขอ้จ ากดั โดยท่ีปรึกษาทางการแพทยช์ั้นน ากล่าวว่า
อตัราการเสียชีวิตจากไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 0.1 เช่นเดียวกบัไขห้วดัทัว่ไป (ขอ้มูลจาก Bloomberg 
วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2565) 

 โควิดก าลงัแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผา่นครัวเรือนและส านกังานออฟฟิศของจีน หลงัจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของประเทศผ่อนคลายอย่างกะทนัหันเม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้ ท าให้เกิดความสับสนในพ้ืนท่ีเน่ืองจากโรงพยาบาลท่ีขาดความ
พร้อมตอ้งดิ้นรนเพ่ือรับมือกบัจ านวนผูป่้วยท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกนั เจา้หนา้ท่ีจีนยงัคงมองขา้มความเส่ียงของโควิด-19 เม่ือ
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มีการผอ่นปรนขอ้จ ากดั โดยท่ีปรึกษาทางการแพทยช์ั้นน ากล่าวว่าอตัราการเสียชีวิตจากไวรัสสายพนัธ์ุโอไมครอนนั้นมีอตัรา
สอดคลอ้งกบัไขห้วดัใหญ่ (ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2565) 

 แพทยแ์ละพยาบาลของจีนของจีนท่ีติดเช้ือโควิดมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ และบางคนถูกขอให้ท างานต่อไป เน่ืองจาก
ผูค้นท่ีแสดงอาการปานกลางส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ จีนเร่งฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนท่ีเปราะบางท่ีสุด
เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกต่อไป โดยนกัวิเคราะห์บางคนคาดว่ายอดผูเ้สียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นหลงัจาก
ผอ่นคลายการควบคุมท่ีเขม้งวดซ่ึงท าให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 หยดุชะงกัมาเป็นเวลา 3 ปี (ขอ้มูลจาก Reuters วนัท่ี 14 
ธนัวาคม 2565) 

 คล่ืนการแพร่ระบาดระลอกใหญ่ของโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นทัว่ประเทศจีนก าลงักระตุน้ความกงัวลว่าอาจมีสายพนัธ์ุใหม่ท่ีเป็น
อนัตรายเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบกว่าหน่ึงปี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละผูน้ าทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและท่ีอ่ืน ๆ 
กลวัว่าโรครอบใหม่ท่ีเกิดจากไวรัสกลายพนัธ์ุอาจถูกปลดปล่อยออกมา แดเนียล ลูซีย ์สมาชิกสมาคมโรคติดเช้ือแห่งอเมริกา 
กล่าวว่า “มนัอาจจะแพร่ระบาดมากขึ้น เป็นอนัตรายถึงชีวิต หรือหลีกเล่ียงยา วคัซีน และการตรวจพบจากการวินิจฉัยท่ีมีอยู่” 
ในขณะเดียวกนั การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศก าลงัเขา้สู่เซ่ียงไฮ ้และผูค้นก าลงัหันไปหาตลาดมืดส าหรับยาโควิด 
(ขอ้มูลจาก Bloomberg วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2565) 

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ซ่ึงออกโดยองค์กรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) 

อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ซ่ึงออกโดยองคก์รทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) นั้นไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการท่ีจะปกป้องส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากย่ิงขึ้น มาตรฐานท่ีเพ่ิมขึ้นโดย IMO ได้
ก่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาของเทคโนโลยีสีเขียวส าหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ 'IMO 2020' ในฐานะกฎขอ้บงัคบัที่รู้จกั
กนัโดยทัว่ไปว่าเป็นขอ้บงัคบัท่ีก าหนดขีดจ ากดัของปริมาณการปล่อยค่าก ามะถนัทัว่โลกซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 กฎระเบียบดงักล่าวก าหนดค่าก ามะถนัในน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเรือใชน้อกพ้ืนท่ีควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เกินโดยรวมร้อย
ละ 0.5 (เรียกว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามาก หรือ VLSFO) ในขณะท่ีมีความกงัวลในตอนแรกในอุตสาหกรรมการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลเก่ียวกับความเพียงพอของปริมาณน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถันต ่าท่ีรองรับการใช้งานทั่วโลก แต่
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน ้ ามนัก็ไดต้่อสู้กบัความทา้ทายและท าให้ผลิตภณัฑ์มีจ าหน่ายเพียงพอทัว่โลก อย่างไรก็ตาม 
ยงัคงมีขอ้กงัวลบางประการเก่ียวกบัคุณภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัท่ีต ่ามากท่ีจดัหาไดท่ี้ท่าเรือหลายแห่งและความ
เหมาะสมส าหรับการใชง้านกบัอุปกรณ์ของเรือซ่ึงไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือใชก้บัน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัสูงเป็นหลกั
ซ่ึงมีส่วนช่วยในการหล่อล่ืนและความหนืดท่ีเหมาะสม ขอ้กงัวลเหล่าน้ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเหตุการณ์
ใด ๆ อนัเกิดจากคุณภาพหรือความพร้อมใช้งานของน ้ ามันเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่ามากซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั
ภายในกองเรือของบริษทัฯ  

เรือจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าถ่วงเรือซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลว้เป็นน ้าทะเลในถงัส าหรับบรรจนุ ้าถ่วงเรือบนเรือเพ่ือใหเ้รือยงัคงทรงตวัเม่ือไม่
มีสินคา้บนเรือและเพ่ือให้ใบพดัของเรือจมอยูใ่ตน้ ้ า ผูบ้ริหารของประเทศส่วนใหญ่ในโลกยืนยนัแนวปฏิบติัท่ีเขม้งวดในการ
จดัการน ้าถ่วงเรือบนเรือเพ่ือไม่ให้ส่ิงมีชีวิตในน ้า ณ ส่วนหน่ึงของโลกท่ีอยูใ่นน ้าถ่วงเรือถูกแพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ของ
โลกผ่านการปล่อยน ้ าถ่วงเรือซ่ึงส่งกระทบต่อระบบนิเวศในทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีกฎขอ้บงัคบัท่ีก าหนดให้เรือตอ้ง
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บ าบดัน ้ าถ่วงเรือท่ีบรรจุลงในถงัดว้ย ระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment Systems: BWTS) ท่ีไดรั้บการรับรอง
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งติดตั้งบนเรือ อนุสัญญาการจดัการน ้ าถ่วงเรือของ IMO มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ระยะเวลา 12 
เดือนหลงัจากที่มีรัฐให้สัตยาบนัจ านวน 30 รัฐซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของระวางบรรทุกการขนส่งทางทะเลของโลก เรือทุกล า
ตอ้งมีใบรับรองการจดัการน ้ าถ่วงเรือ เรือใหม่ท่ีถูกสร้างขึ้น (วนัท่ีวางกระดูกงู) หลงัจากวนัท่ีขา้งตน้จ าเป็นตอ้งติดตั้งระบบ
การจดัการน ้ าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองโดย IMO และกองเรือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งติดตั้งระบบดงักล่าวในขณะท่ีท า
การตรวจสภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุ IOPP คร้ังแรก (International Oil Pollution Prevention) หลงัจากวนัท่ี 8 กนัยายน 
2562 นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดท่ีแยกต่างหากท่ีจดัท าโดยหน่วยยามฝ่ังสหรัฐ (USCG) ส าหรับการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าถ่วง
เรือซ่ึงโดยหลกัแลว้ก าหนดจากจ านวนระบบบ าบดัน ้ าถ่วงเรือท่ีผ่านการรับรองจาก  USCG ท่ีมีอยู่ในตลาด ระบบบ าบดัน ้ า
ถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองจาก USCG และ IMO ไดรั้บการติดตั้งบนเรือ 37 ล าในกองเรือของพีเอสแอล ส าหรับเรือท่ีเหลืออีก 
1 ล า ซ่ึงปัจจุบนัตอ้งเปล่ียนถ่ายน ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บจากท่าเรือในระยะ 200 ไมลท์ะเลจากชายฝ่ังใด ๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บการอนุญาต
ให้เปล่ียนถ่ายน ้ าถ่วงเรือในท่าเรือถดัไป  เรือล าสุดทา้ยน้ีจะไดรั้บการติดตั้งระบบบ าบดัน ้าถ่วงเรือท่ีไดรั้บการรับรองภายใน
ตน้ปี 2566 

กำรลดคำร์บอนในกำรขนส่งและภำพรวมของกรอบกำรก ำกบัดูแล 

ในปี 2558 ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการเห็นชอบโดยภาคีของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 เป้าหมายคือ
การรักษาอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นต ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเหนือระดบัก่อนยคุอุตสาหกรรม และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงควรจ ากดัไว้
ท่ี 1.5 องศาเซลเซียส 

แมว่้าขอ้ตกลงปารีสจะไม่รวมการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ แต่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) มุ่งมัน่ท่ีจะมี
ส่วนร่วมในความพยายามในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเด่นชดัในแผนกลยทุธ์ ดงันั้น ในเดือนเมษายน 
ของปี 2561 IMO จึงใช้กลยุทธ์เร่ิมตน้ในการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากเรือ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด ์(N2O) ซ่ึงแสดงเป็นปริมาณ CO2e (เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด ์) 

กลยทุธ์เร่ิมตน้ของ IMO มีดงัน้ี 

1. การลดความเขม้ขน้ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนเฉล่ีย (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเที่ยวการขนส่ง) ของ

การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 40 ภายในปี 2573 โดยพยายามให้ถึงร้อยละ 70 ภายในปี 2593 

เม่ือเทียบกบัระดบัปี 2551 

2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่อปีจากการขนส่งทางทะเลลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เม่ือเทียบ

กบัปี 2551 ในขณะท่ีพยายามยติุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดภายในศตวรรษน้ี 

ปี 2551 เป็นปีพ้ืนฐานส าหรับการประเมินเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซในอนาคต ในขณะท่ีปี 2593 เป็นปีแห่งความส าเร็จ
คร้ังส าคญัในขอ้ตกลงปารีส ซ่ึง IMO อา้งอิงอย่างชดัเจนในกลยุทธ์ ความทะเยอทะยานเหล่าน้ีจะบรรลุผลไดด้ว้ยมาตรการ
ผสมผสานท่ีใชไ้ดใ้นระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
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เม่ือเร็ว ๆ น้ี IMO ไดน้ ามาตรการต่าง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ข MARPOL Annex VI ซ่ึงก าหนดให้เรือตอ้งใชแ้นวทางทางด้าน
เทคนิคและการปฏิบติังานเพื่อลดความเขม้ขน้ของการปล่อยคาร์บอน มาตรการระยะกลางและระยะยาวมีแนวโน้มท่ีจะตอ้ง
ใชน้วตักรรมระดบัสูงและส่งผลให้ทัว่โลกหนัมาใชเ้ช้ือเพลิงใหม่และเทคโนโลยีใหม่ 

กำรปล่อยมลพษิจำกกำรขนส่งทำงทะเล 

ภาคการเดินเรือให้ความส าคญักบัการปล่อยมลพิษทางอากาศในปี 2540 เม่ือมลพิษทางอากาศรวมอยู่ใน MARPOL ใน
ภาคผนวกท่ี 6 เป็นคร้ังแรกท่ีมีการก าหนดขีดจ ากดัของการปล่อยมลพิษทางอากาศหลกัท่ีมีอยู่ในก๊าซไอเสียของเรือ ซ่ึง
รวมถึงซลัเฟอร์ออกไซด ์(SOx) และไนตรัสออกไซด ์(NOx) และห้ามการปล่อยสารท่ีท าลายโอโซนโดยเจตนา 

ภาคผนวกน้ีผา่นการแกไ้ขหลายคร้ังเพ่ือให้สะทอ้นถึงการมุ่งเนน้ท่ีเพ่ิมขึ้นในการลดการปล่อยมลพิษจากเรือ ตวัอยา่งเช่น เม่ือ
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดมี้การบงัคบัใชก้ารจ ากดัปริมาณค่าก ามะถนัท่ีร้อยละ 0.5 ในน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชบ้นเรือ ซ่ึงนบัเป็น
กา้วส าคญัในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

แมว่้าการขนส่งทางทะเลจะเป็นหน่ึงในรูปแบบการขนส่งท่ีประหยดัพลงังานมากท่ีสุด แต่ก็มีการประมาณการว่ามีส่วนใน
การปล่อย CO2 ทัว่โลกประมาณร้อยละ 2.2 ในปี 2555 เน่ืองจากการขนส่งทางทะเลยงัคงเติบโตควบคู่ไปกบัการคา้โลก จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแนวทางระดบัโลกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและการควบคุมการปล่อยมลพิษอยา่งมี
ประสิทธิผลของภาคการเดินเรือ 

จากการศึกษาก๊าซเรือนกระจกคร้ังท่ี 4 ของ IMO ซ่ึงเผยแพร่ในปี 2563 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่งทางทะเล
ทั้งหมด (ระหว่างประเทศ ภายในประเทศ และการประมง) เพ่ิมขึ้นจาก 977 ลา้นตนัในปี 2555 เป็น 1,076 ลา้นตนัในปี 2561 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 ในช่วงปี 2555 ถึงปี 2561 ความเขม้ขน้ของคาร์บอนในการด าเนินการขนส่งทางทะเลดีขึ้นประมาณร้อยละ 
11 แต่ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมขึ้นเหล่าน้ีกลบัแซงหนา้การเติบโตของกิจกรรมการขนส่งทางทะเล หากไม่ท าการเปล่ียนแปลง การ
ปล่อยมลพิษจากการขนส่งคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 50 จนถึงปี 2593 เม่ือเทียบกบัปี 2561 แมว่้าจะมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
มากขึ้นก็ตาม เน่ืองจากอุปสงคด์า้นการขนส่งคาดว่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

การประชุมคร้ังท่ีเจ็ดสิบห้าของคณะกรรมการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทางทะเลของ IMO (MEPC-75) ซ่ึงจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ไดอ้นุมติัขอ้คน้พบของการศึกษาน้ีและมาตรการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศไดรั้บการพิจารณา ดงันั้น ในเดือนมิถุนายน 2564 MEPC-76 จึงน าการแกไ้ข MARPOL Annex VI มาใชเ้พื่อ
สะท้อนถึงมาตรการทางเทคนิคและการปฏิบติังานตามเป้าหมายเพื่อลดความเขม้ขน้ของคาร์บอนในการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

ระเบียบ IMO และบริบทระหว่ำงประเทศ 

IMO มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในแนวทางระดบัโลกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานของเรือและพฒันามาตรการเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือ 
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ขั้นตอนส าคญัประการแรกในการลดการปล่อยก๊าซเหล่าน้ีไดรั้บการประกาศในปี 2554 เม่ือ IMO น ามาตรการมาบงัคบัใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การน ามาตรการดงักล่าวมาบงัคบัใชเ้ป็นการปู
ทางไปสู่ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัดชันีการออกแบบประสิทธิภาพพลงังาน (EEDI) ส าหรับเรือใหม่ และการวางแผนบริหารการใช้
พลงังานของเรือ (SEEMP) ซ่ึงเป็นเอกสารเฉพาะส าหรับเรือท่ีมีกลไกในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานของเรืออย่าง
คุ ้มค่า มาตรการบังคบัเหล่าน้ี (EEDI/SEEMP) มีผลบังคบัใช้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ในขณะท่ีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการออกแบบ (EEDI) ของเรือต่อใหม่เร่ิมขึ้นในปี 2558 

ส าหรับเรือใหม่ EEDI ก าหนดให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานเป็นระยะเพื่อให้การปล่อย CO2 ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ดงัน้ี 

1. ในช่วงท่ีหน่ึงซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 EEDI ก าหนดให้ลดความเขม้ของคาร์บอนลง

ร้อยละ 10 ต ่ากว่าเส้นอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับเรือท่ีสร้างใหม่ 

2. ในระยะท่ีสอง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2567 EEDI ก าหนดให้ความเขม้ขน้ของคาร์บอน

ลดลงถึงร้อยละ 20 

3. ระยะท่ีสามของ EEDI ซ่ึงจะเร่ิมในปี 2568 ตอ้งมีการลดเพ่ิมอีกร้อยละ 10 กล่าวคือ เรือท่ีสร้างในปี 2568 จะตอ้งมี

ประสิทธิภาพการปล่อยคาร์บอนมากกว่าเรือท่ีสร้างระหว่างปี 2543 ถึงปี 2553 ถึงร้อยละ 30 

อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างการประชุม MEPC-75 มีการตดัสินใจท่ีจะเล่ือนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องระยะท่ี 3 จากวนัท่ี 1 มกราคม  
2568 เป็นวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ส าหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ เรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ (ขนาดระวาง 15,000 เดทเวทตนั
ขึ้นไป) เรือบรรทุกสินคา้ทัว่ไป เรือบรรทุกก๊าซ LNG และเรือส าราญท่ีมีแรงขบัสูง ขอ้ก าหนดการลดความเขม้ของคาร์บอน
จะใชก้บัเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ โดยเร่ิมจากอตัราการลดลงร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 30 ส าหรับเรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ขนาด
เลก็ และเพ่ิมสูงถึงร้อยละ 50 ส าหรับเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ (ขนาดระวาง 200,000 เดทเวทตนัขึ้นไป) นอกจากน้ี
ยงัมีการพิจารณาท่ีจะเปิดตวั EEDI ระยะท่ีส่ีในปี 2570 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดขา้งตน้ ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต ้IMO Data Collection System (IMO-DCS) เรือท่ีมีขนาด 5,000 กรอ
สตนัขึ้นไปจะตอ้งรวบรวมและรายงานขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงภายใต ้SEEMP Part II เรือเหล่าน้ีคิดเป็นเกือบร้อยละ 85 ของ
การปล่อย CO2 จากการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ขอ้มูลท่ีรวบรวมจะเป็นพ้ืนฐานท่ีมัน่คงในการตดัสินใจเก่ียวกบั
มาตรการเพ่ิมเติมในอนาคต 

นอกจากน้ี สหภาพยุโรปยงัใช้กฎระเบียบท่ีคล้ายคลึงกนัในการเฝ้าติดตาม รายงาน และตรวจสอบการใช้เช้ือเพลิง (EU-
MRV) ส าหรับเรือขนาด 5,000 กรอสตนัขึ้นไปท่ีท่าเรือในยโุรป แมว่้า IMO-DCS จะเป็นฐานขอ้มูลสาธารณะท่ีไม่ระบุตวัตน 
แต่ EU-MRV เป็นฐานขอ้มูลสาธารณะท่ีโดดเด่น 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ระหว่างการประชุม MEPC-76 ในเดือนมิถุนายน 2564 ไดมี้การรับรองการแกไ้ขท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทาง
เทคนิคและการปฏิบติังานเพื่อลดความเขม้ขน้ของคาร์บอนในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ การแกไ้ขเหล่าน้ีจะมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 และรวมถึงส่ิงต่อไปน้ี 
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1. การค านวณและการตรวจสอบ Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) – ขอ้ก าหนด EEDI ยอ้นหลงัท่ีใช้

กบัเรือท่ีมีอยูต่ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 

2. การแนะน ากลไกการให้คะแนน (A ถึง E) ท่ีเช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีความเขม้ของคาร์บอน (Carbon Intensity Indicator 

- CII) ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 และ 

3. ปรับปรุงการวางแผนบริหารการใช้พลงังานของเรือ(SEEMP) เพื่อรวมเป้าหมายส าหรับการปล่อยมลพิษในการ

ปฏิบติังาน โดยจะตอ้งเก็บ SEEMP ท่ีไดรั้บการอนุมติัไวบ้นเรือตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2566 

มำตรกำรทำงเทคนิค Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) 

เช่นเดียวกับ EEDI จุดประสงค์ของ EEXI คือการวดัประสิทธิภาพพลงังานของเรือตามการออกแบบและการจัดเตรียม 
ข้อบังคับน้ีใช้กับเรือท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตั้ งแต่ 400 กรอสตันและมากกว่าท่ีอยู่ภายใต้ MARPOL ภาคผนวก VI MARPOL 
ภาคผนวก VI ฉบบัแกไ้ขรวมถึงกฎระเบียบใหม่ขอ้ 23 (EEXI ท่ีบรรลุ) และขอ้ 25 (EEXI ท่ีก าหนด) 

เรือท่ีใชก้ฎระเบียบจะตอ้งค านวณค่า EEXI ของเรือแต่ละล า (เช่น EEXI ท่ีบรรลุ) และค่าจะตอ้งเท่ากบัหรือนอ้ยกว่าค่าสูงสุด
ท่ีอนุญาต (เช่น EEXI ท่ีก าหนด) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาไฟลท์างเทคนิค EEXI ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการค านวณ 
และจะใชเ้ป็นพ้ืนฐานส าหรับการตรวจสอบความสอดคลอ้ง 

โดยพ้ืนฐานแล้ว EEXI จะอธิบายถึงการปล่อยคาร์บอนต่อตันและไมล์ของสินค้า ก าหนดมาตรฐานการปล่อย CO2 ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัก าลงัเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้ง การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง และปัจจยัการเปล่ียนแปลงระหว่างเช้ือเพลิงและความเขม้ขน้ของ 
CO2 ท่ีสอดคลอ้งกนั งานขนส่งถูกก าหนดโดยความจุ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นน ้ าหนักบรรทุกของเรือและความเร็วของเรือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัก าลงัเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้ง การค านวณไม่ไดพิ้จารณาก าลงัเคร่ืองยนต์สูงสุด แต่ส าหรับประเภทเรือส่วนใหญ่จะอยู่
ท่ีร้อยละ 75 ของก าลงัเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้ง (MCR) หรือในกรณีท่ีมีการติดตั้งการจ ากดัก าลงัท่ีเคร่ืองยนตจ์ะอยูท่ี่ร้อยละ 83 ของ
ก าลงัติดตั้งท่ีจ ากดั (MCRlim) การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงเฉพาะของเคร่ืองยนตห์ลกัและความเร็วของเรือถือเป็นผลมาจากขอ้จ ากดั
ของการใชพ้ลงังานน้ี ทั้งน้ี เรือแต่ละประเภทมีปัจจยัการแกไ้ขท่ีน ามาใชแ้ตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัประเภทและความจุของเรือ 

ส าหรับเรือท่ีค่า EEXI ท่ีค  านวณได ้(หรือท่ีบรรลุ) มีค่ามากกว่าท่ีก าหนด จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการตอบโตเ้พื่อปรับปรุงดัชนี
ประสิทธิภาพของเรือ ในฐานะท่ีเป็นดชันีประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือ “การออกแบบ” ซ่ึงอาจรวมถึงการดดัแปลงการ
ออกแบบหรือเคร่ืองจกัรของเรือ เช่น 

• ตวัเศษของสูตร EEXI จะลดลง (โดยปกติการด าเนินการอาจใช้กบัก าลงัของเคร่ืองยนต์หลกัและ/หรือเคร่ืองยนต์

เสริม) 

• ตวัหารของสูตร EEXI จะเพ่ิมขึ้น (โดยปกติอาจด าเนินการกบัความจุหรือความเร็วของเรือ) 

ตวัเลือกท่ีมีอยูบ่างส่วน ไดแ้ก่  
• การน าการจ ากดัก าลงัเคร่ืองยนตห์รือการจ ากดัก าลงัเพลามาใช ้
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• การเพ่ิมความจุของเรือ (โดยการเพ่ิมน ้าหนกับรรทุก (เดทเวทตนั) หรือน ้าหนกัรวม (กรอสตนั) ถา้เป็นไปไดใ้นเชิง

โครงสร้าง) 

• อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการขบัเคล่ือน เช่น ใบพดัประสิทธิภาพสูง ครีบฝาครอบ ใบพดั สีท่ีมีแรงเสียดทานต ่า 

ระบบหล่อล่ืนอากาศ ฯลฯ 

• เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลงังาน (EETs) เช่น การน าความร้อนเสียกลบัมาใชใ้หม่ ระบบขบัเคล่ือนดว้ยลม เซลล์

แสงอาทิตย ์เป็นตน้ 

• เปล่ียนไปใช้เช้ือเพลิงคาร์บอนท่ีเป็นกลาง แต่อาจไม่ไดผ้ลกบัเรือท่ีมีอยู่ส่วนใหญ่ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดา้นตน้ทุน 

(CAPEX) ท่ีสูงมาก 

กฎระเบียบไม่ไดก้ าหนดไวว่้าควรใชวิ้ธีการปรับปรุงแบบใด และแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมอาจแตกต่างกนัไปตามประเภท
และขนาดของเรือ ส่ิงส าคญัคือตอ้งพิจารณาอายขุองเรือเทียบกบัตน้ทุนและเวลาคืนทุนของตวัเลือกในการปรับปรุง 

ขอ้มูลทางเทคนิคดา้น EEXI จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากรัฐเจา้ของธงหรือหน่วยงานจดัล าดบัชั้นเรือ และการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของ EEXI จะสะทอ้นให้เห็นในใบรับรองประสิทธิภาพพลงังานสากล (IEEC) ในการส ารวจประจ าปี ระหว่างปี 
หรือการต่ออายคุร้ังแรกของ International Air Pollution Prevention ใบรับรอง (IAPP) ภายในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566
ส าหรับเรือท่ีส่งมอบก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2566 หรือเม่ือมีการส ารวจเบ้ืองตน้ของ IEEC ส าหรับเรือท่ีส่งมอบในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2566 

• ในกองเรือของพีเอสแอล เรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 10 ล าและเรือขนส่งสินคา้ทัว่ไป 1 ล าปฏิบติัตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั EEXI แลว้ (กล่าวคือ EEXI ท่ีบรรลุนอ้ยกว่า EEXI ท่ีก าหนด) และไม่จ าเป็นตอ้งลดก าลงั MCR 

• ส าหรับเรือขนส่งซีเมนต์ 4 ล า กฎระเบียบ EEXI นั้นไม่ใช้บังคับกับเรือขนส่งซีเมนต์ ดังนั้ น จะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงก าลงัเคร่ืองยนตห์รือความเร็วของเรือ 

• ส าหรับเรือท่ีเหลืออีก 23 ล าในกองเรือจะตอ้งจ ากดัก าลงัเคร่ืองยนต์โดยการติดตั้ง EPL ภายในหรือก่อนการส ารวจ

ประจ าปีของ IAPP (International Air Pollution Prevention) หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 บริษทัฯ ยินดีท่ีจะแจง้ให้

ทราบว่าเรือทั้งหมดจ านวน 23 ล าไดรั้บการติดตั้งอุปกรณ์ EPL ก่อนก าหนด 

มำตรกำรปฏิบัติกำร ตัวบ่งช้ีควำมเข้มของคำร์บอน (CII) และกำรวำงแผนบริหำรกำร
ใช้พลงังำนของเรือ (SEEMP) 

CII เป็นมาตรการปฏิบติัการท่ีใช้กบัเรือขนาด 5,000 ตนักรอสขึ้นไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดส าหรับการบนัทึกการใช้
เช้ือเพลิงของเรือตาม IMO Data Collection System (IMO-DCS) 
 
ตามขอ้บงัคบั MARPOL Annex VI ฉบบัที่ 28 ฉบบัแกไ้ข ตั้งแต่ปี 2566 เรือท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
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1. ค านวณ CII การด าเนินงานประจ าปีท่ีไดรั้บในช่วง 12 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึง 31 ธนัวาคมในปีปฏิทินนั้น ๆ 

และ 

2. แสดงให้เห็นถึงการลดความเขม้ของคาร์บอนระหว่างปี 2566 ถึงปี 2573 อตัราการลดลงดงักล่าวมีจุดประสงค์

เพ่ือให้บรรลุระดบัความทะเยอทะยานท่ีก าหนดไวใ้นกลยุทธ์เร่ิมตน้ของ IMO โดยเฉพาะอย่างย่ิง ระดับความ

ทะเยอทะยานในปี 2573 ในการลดความเข้มของคาร์บอนของการขนส่งระหว่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 40  

ภายในปี 2573 เม่ือเทียบกบัปี 2551 

เรือจะไดรั้บการจดัอนัดบัความเขม้ขน้ของคาร์บอนประจ าปี (คะแนน CII) ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานในปีก่อนหนา้ 
มีการจดัอนัดบั CII ห้าประเภทตามสเกล A ถึง E โดยท่ี A คือ ดีท่ีสุด โดยอิงตามการค านวณอตัราส่วนประสิทธิภาพประจ าปี 
(AER) 
 

 
 
ตวับ่งช้ีความเขม้ของคาร์บอนในการด าเนินงานประจ าปีท่ีไดรั้บจะอา้งอิงตาม IMO-DCS ตอ้งส่งขอ้มูลการปล่อยมลพิษผา่น 
IMO-DCS นอกเหนือจากข้อก าหนดการใช้เช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ อย่างน้อยท่ีสุดการรายงานการปล่อยมลพิษต้องรวม AER 
(ส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง เรือขนส่งสินคา้ท่ีเป็นของเหลว เรือขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ เรือขนส่งสินคา้ทัว่ไป เรือ
ขนส่งก๊าซ LNG เรือบรรทุกก๊าซ เรือขนส่งสินคา้รวม และเรือขนส่งตูสิ้นคา้แช่เยน็) 
 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ MARPOL ภาคผนวก VI ขอ้ 26 จะตอ้งมีการพฒันาฉบบัปรับปรุงของ SEEMP (SEEMP-III) ซ่ึง
จะรวมถึงการด าเนินการต่อไปน้ี 

1. การจดัอนัดบั CII ของเรือพร้อมกบัค าอธิบายของวิธีการท่ีใชใ้นการค านวณ CII ปฏิบติัการประจ าปีของเรือ 

2. CII การปฏิบติังานประจ าปีท่ีจ าเป็นส าหรับสามปีถดัไป 
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3. แผนการด าเนินการท่ีจดัท าเป็นเอกสารว่าจะบรรลุ CII ในการปฏิบติังานประจ าปีท่ีจ าเป็นในช่วงสามปีขา้งหนา้ได้

อยา่งไร และ 

4. ขั้นตอนการรายงานต่อรัฐเจา้ของธงเพื่อตรวจสอบ 

ส าหรับกองเรือของพีเอสแอลนั้น SEEMP-III ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงไดรั้บการพฒันาแลว้ โดยไดรั้บการรับรองจากหน่วนงาน
จดัล าดบัชั้นเรือและเอกสารไดถู้กจดัเก็บไวบ้นเรือเพื่อการตรวจสอบ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2567 เรือจะออกแถลงการณ์การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (SoC) ซ่ึงครอบคลุมปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบ การลดความเขม้ของคาร์บอน และการจดัอนัดบัประจ าปี (A ถึง E) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการ
ลดความเขม้ของคาร์บอนเทียบกบัการลดความเขม้ของคาร์บอนท่ีก าหนด เรือท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั “D” เป็นเวลาสามปี
ติดต่อกนัหรือท่ีการจดัอนัดบั “E'”เป็นเวลาหน่ึงปี จะตอ้งยื่นและด าเนินการตามแผนปฏิบติัการแกไ้ขโดยแสดงให้เห็นว่าพวก
เขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือให้เป็นระดบั “C” หรือสูงกว่าได้อย่างไร แผนปฏิบัติการแก้ไขจะรวมอยู่ใน 
SEEMP 

การตรวจสอบยืนยนั SEEMP เป็นระยะ ๆ จะถูกน ามาใชเ้พ่ือให้แน่ใจว่ามีแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมัน่ใจว่าแผนการ
แกไ้ขไดรั้บการปฏิบติัตามในกรณีท่ีเรือไดรั้บการจดัอนัดบั E ในปีใดก็ตามหรือ D ในสามปีติดต่อกนั ความถ่ีและขอ้ก าหนด
เฉพาะของการตรวจสอบเหล่าน้ีคาดว่าจะมีการหารือกนัท่ีการประชุม MEPC-77 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีแนวทางท่ี
พฒันาขึ้นในปี 2565 

นอกเหนือจากขา้งตน้การประชุม MEPC-76 ยงัอนุมติัวิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปของการลดความเขม้ของคาร์บอนลงร้อยละ 
2 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขอา้งอิงจากปี 2562 ในปี 2566 (เม่ือการแกไ้ข MARPOL มีผลบงัคบัใช)้ จนถึงปี 2569 (เม่ือมีการ
ทบทวนอีกคร้ังเพ่ือเสริมความแขง็แกร่งให้กบัอตัราการลดรายปีท่ีจะเกิดขึ้น): 

ปี การลดความเขม้ขน้ประจ าปี 
(จากการอา้งอิงปี 2562) 

2566 ร้อยละ 5 
2567 ร้อยละ 7 
2568 ร้อยละ 9 
2569 ร้อยละ 11 

2570 - 2573 ยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณา 
 
หากไม่ท าการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ คะแนน CII ของเรืออาจลดลงเน่ืองจากเป้าหมายจะเขม้งวดมากขึ้นทุกปี ผลท่ีตามมา
คือการสูญเสียรายไดแ้ละไม่สามารถว่ิงเรือได ้ดงันั้นจึงมีแรงจูงใจอยา่งมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

ขณะน้ี IMO ไดก้ าหนดมาตรฐานวิธีการค านวณดชันี CII ส าหรับเรือประเภทต่าง ๆ แลว้ ตามดว้ยก าหนดวิธีการส าหรับการ
ค านวณค่า CII และหลงัจากท่ีตวัเลขส าหรับการใชเ้ช้ือเพลิงทั้งหมดและระยะทางท่ีเรือแต่ละล าไดแ้ล่นไดรั้บการตรวจสอบ
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โดยองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับ (NKK ส าหรับกองเรือของพีเอสแอล) บริษทัฯ ไดค้  านวณค่า CII ในช่วงสามปีท่ีผา่นมาส าหรับ
เรือทั้งหมดในกองเรือของบริษทัฯ โดยตวัเลขค่า CII เฉล่ียส าหรับเรือแต่ละประเภทในกองเรือของพีเอสแอล มีดงัต่อไปน้ี 

  2563 2564 2565 
ประเภทของเรือ จ ำนวน

เรือ 

ปริมาณ 

การปลอ่ย
กา๊ซ

คารบ์อน 

ไดออกไซด ์
(ตนั) 

ค่าเฉลี่ยการ 

ปลอ่ยกา๊ซ
คาร ์

บอนได
ออกไซด ์

ต่อการขน 

ส่งสินค้าใน 

ปริมาณตนั-
ไมล ์

จ ำนวน
เรือ 

ปริมาณ 

การปลอ่ย
กา๊ซ

คารบ์อน 

ไดออกไซด ์
(ตนั) 

ค่าเฉลี่ยการ 

ปลอ่ยกา๊ซ
คาร ์

บอนได
ออกไซด ์

ต่อการขน 

ส่งสินค้าใน 

ปริมาณตนั-
ไมล ์

จ ำนวน
เรือ 

ปริมาณการ
ปลอ่ยกา๊ซ 

คารบ์อน 

ไดออกไซด ์

(ตนั) 

ค่าเฉลี่ยการ 

ปลอ่ยกา๊ซ
คาร ์

บอนได 

ออกไซด ์

ต่อการขน 

ส่งสินค้าใน 

ปริมาณตนั 

-ไมล ์

เรือขนส่งซีเมนต ์
4 38764.85 12.95 4 42216.46 13.75 4 44476.70 13.60 

เรือขนาดแฮนด้ี
ไซส ์

15 185053.74 7.72 15 198769.11 7.89 17 195721.21 7.52 

เรือขนาดซุปรา
แมกซ ์

9 137970.40 6.11 9 149800.48 6.42 9 144056.00 5.98 

เรือขนาดอลัตรา
แมกซ ์

8 118974.06 4.53 8 131048.50 4.55 8 107570.11 4.43 

รวม 36 480763.05 7.19 36 521834.64 7.42 38 491824.02 7.14 

 
ดงัจะสามารถสังเกตไดจ้ากตาราง ค่า CII เฉล่ียส าหรับกองเรือของพีเอสแอลในปี 2565 คือ 7.14 กรัมของการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์่อการขนส่งสินคา้ในปริมาณตนั-ไมล ์

กำรพฒันำอุตสำหกรรมและเทคโนโลยใีหม่อ่ืน ๆ 

International Chamber of (ICS) ไดย้ื่นขอ้เสนอต่อ IMO โดยเรียกร้องให้มีมาตรการตามตลาดท่ียอมรับในการขนส่งระหว่าง
ประเทศเพื่อเร่งรัดมาตรการและมีการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย ์การจดัเก็บภาษีส่วนใหญ่จะใชบ้งัคบักบัเเรือ
ขนาด 5,000 ตนักรอสและสูงกว่าท่ีแล่นทัว่โลกส าหรับการปล่อย CO2 แต่ละตนั เงินท่ีระดมไดจ้ากการจดัเก็บภาษีดงักล่าวจะ
เขา้สู่ “IMO Climate Fund” (กองทุนภูมิอากาศของ IMO) เพ่ือเร่งการพฒันาเช้ือเพลิงและโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ 

ขอ้เสนอการจดัเก็บภาษีคาร์บอนใหม่น้ีต่อยอดจากขอ้เสนอท่ีมีอยูข่องอุตสาหกรรมต่อ IMO ส าหรับการจดัเก็บภาษีเช้ือเพลิง
ของเรือ 2 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพื่อสร้างกองทุนวิจยัมูลค่า 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐส าหรับการลดการปล่อยคาร์บอนในการ
ขนส่ง อยา่งไรก็ตามส่ิงน้ียงัคงอยูภ่ายใตก้ารอภิปราย 

ภาคการเงินของการเดินเรือและการเช่าเหมาล าไดต้ระหนกัถึงบทบาทของพวกเขาในการท าให้การขนส่งทางทะเลเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นโดยการสร้างหลกัการโพไซดอนและกฎบตัรขนส่งสินคา้ทางทะเล ซ่ึงเป็นกรอบการท างานส าหรับ
สถาบนัการเงินและผลประโยชน์ของภาคการขนส่งสินคา้ทางทะเล (รวมถึงผูเ้ช่าเรือและเจา้ของสินคา้) เพื่อให้แน่ใจว่า
ผลประโยชน์ของพวกเขาสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นกลยทุธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ IMO 
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บริษทัเดินเรือของญ่ีปุ่ น Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ไดพ้ฒันาการออกแบบแนวคิดสองแบบส าหรับเรือขนส่งสินคา้
แห้งเทกองในการประหยดัพลงังานโดยใชเ้ช้ือเพลิง LNG และพลงังานจากแบตเตอร่ีและไดรั้บการอนุมติัในหลกัการ (AIP) 
จาก ClassNK สมาคมจดัล าดบัชั้นเรือซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองรุ่นต่อไปในอนำคต ได้รับควำมอนุเครำะห์จำก K Line 

K Line ไดพ้ฒันาแนวคิดการออกแบบส าหรับเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดเคปไซส์ขนาด 200,000 ตนั โดยร่วมมือกบั 
Namura Shipbuilding และ Taiyo Electric การออกแบบคร้ังท่ีสองร่วมกันออกแบบโดย K Line Shin Kurushima Sanoyas 
Shipbuilding และ Taiyo Electric ส าหรับเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดโพสปานาแมกซ์ขนาด 90,000 ตนั 

ดว้ยการเลือกใช้เช้ือเพลิง LNG เป็นเช้ือเพลิงหลกั เรือประหยดัพลงังานไดรั้บการออกแบบท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การออกแบบไดรั้บการปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยการน าเทคโนโลยีเคร่ืองก าเนิดเพลาแบบแม่เหลก็ถาวร (PM) มาใชพ้ร้อม
กบัแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน 

ย่ิงไปกว่านั้น การใช้แบตเตอร่ีเป็นส่วนหน่ึงของแพลตฟอร์มส าหรับจ่ายไฟบนเรือ เป้าหมายคือการลดการปล่อยก๊าซใน
อนาคตโดยการเพ่ิมแหล่งพลงังานสีเขียวดว้ยเทคโนโลยีประหยดัพลงังานในภายหลงั 

การใชเ้ช้ือเพลิง LNG เป็นเช้ือเพลิงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัการใชน้ ้ามนัเตา
ทัว่ไป นอกจากน้ี คุณสมบติัทางเทคนิคของ AIP และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บยงัรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีเคร่ืองก าเนิด
เพลาและการน าเทคโนโลยีแบตเตอร่ีมาใช ้
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นอกจากอุปกรณ์ส าหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ AIPs ล่าสุดแลว้ เป้าหมายคือการลดการปล่อยก๊าซในอนาคต
ดว้ยการติดตั้งเทคโนโลยีทางเลือกต่าง ๆ 

ในการออกแบบเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองขนาดโพสปานาแมกซ์แบบใหม่ การปล่อยมลพิษจะลดลงโดยใชแ้บตเตอร่ีความจุ
สูงแทนเคร่ืองก าเนิดเช้ือเพลิงคู่ระหว่างการขนถ่ายสินคา้ 

ในการออกแบบเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดเคปไซส์แบบใหม่ ความจุของแบตเตอร่ีจะมากขึ้นเน่ืองจากปริมาณ
พลงังานท่ีตอ้งใชร้ะหว่างการขนถ่ายสินคา้ นอกจากน้ี การปล่อยมลพิษระหว่างการขนถ่ายสินคา้จะลดลงดว้ยการเปิดใช้การ
เช่ือมต่อเรือเขา้กบัพลงังานบนฝ่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในศกัยภาพรูปแบบต่าง ๆ ของใบเรือ เพื่อช่วยในการขบัเคล่ือนดว้ยลมส าหรับเรือพาณิชย์
ขนาดใหญ่ ในการพฒันาล่าสุด บริษทัขนส่งรายย่อยในสิงคโปร์ของ Marubeni ซ่ึงเป็นบริษทัการคา้ของญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ
แผนการท่ีจะทดสอบแนวคิดใบพดัแรงลม (suction sail) บนเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดใหญ่ล าหน่ึงของบริษทั อา้งอิง
จากบริษทั เรือดังกล่าวน้ีจะเป็นเรือท่ีมีใบพดัแรงลมท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยสร้างและติดตั้งบนเรือ และเป็นการใช้เทคโนโลยี
รูปแบบน้ีคร้ังแรกกบัเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองขนาดปานาแมกซ์ 
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Norsepower ผูผ้ลิตโรเตอร์ชั้นน าของ Flettner ไดติ้ดตั้งใบเรือโรเตอร์เอียงจ านวน 5 ใบบนดาดฟ้าของเรือบรรทุกแร่ขนาด
ใหญ่ (VLOC) ล าใหม่ล่าสุด Sea Zhoushan ซ่ึงจะเป็นเจา้ของโดย Pan Ocean Ship Management และมีสัญญาเช่าเหมาล ากบั
บริษทั Vale ยกัษใ์หญ่ดา้นเหมืองแร่ของบราซิล นบัเป็นการติดตั้งใบพดัของ Norsepower คร้ังแรกบนเรือบรรทุกสินคา้ ซ่ึง
เป็นหน่ึงในการติดตั้งใบพดัของ Flettner ท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา และเป็นหน่ึงในระบบขบัเคล่ือนท่ีใชล้มช่วยเป็นคร้ังแรก
บนเรือขนาดยกัษน้ี์ 

ระบบ Norsepower เป็นแบบอตัโนมติัทั้งหมด และจะตรวจจบัเม่ือใดก็ตามท่ีลมแรงพอท่ีจะส่งเช้ือเพลิงและประหยดัการ
ปล่อยมลพิษ เม่ือถึงจุดนั้น โรเตอร์จะแล่นโดยอตัโนมติั โครงการใบพดั 5 ใบพดัสามารถลดตน้ทุนเช้ือเพลิงและการปล่อย
ก๊าซของเรือขนาด 325,000 เดทเวทตนั ไดป้ระมาณร้อยละ 8 ตามขอ้มูลของ Norsepower ซ่ึงลดการปล่อย CO2 ประจ าปีของ
เรือลงประมาณ 3,400 ตนั 

ฝ่ำยฝึกอบรมคนประจ ำเรือของบริษัทฯ 

หลัก สูตรกำร จัดกำร คุณภำพของบุคคลำกรทำงทะเล  (Maritime Resource 
Management: “MRM”) 
หลกัสูตรMRM เป็นหลกัสูตรส าหรับฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือ นายช่าง ลูกเรือ และพนกังานประจ าส านกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการบริหารงานเดินเรือท่ีท างานบนฝ่ัง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขีดความสามารถและขีดจ ากัดของมนุษย์ และเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดทัศนคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยัและการท างานเป็นทีม หลกัสูตร MRM น้ีได้มีการยอมรับกันอย่าง
กวา้งขวางว่าเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการช่วยเพ่ิมทกัษะและพฒันาการท างานร่วมกนัเป็นทีม และลดความเส่ียงของการเกิด
อุบติัภยัทางทะเลท่ีมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) รวมทั้งการจดัการทรัพยากรและการท างานเป็น
ทีมท่ีไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร MRM น้ีได้รับการรับรองและออกแบบโดย The Swedish Club ซ่ึงเป็นสมาชิก the 
International Group of P&I Clubs  และหน่ึงในผูรั้บประกนัภยัเพียงไม่ก่ีรายท่ีให้การประกนัภยัทั้งตวัเรือ และ P&I  นอกจาก
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หลักสูตร MRM แล้ว ภายในศูนย์ฝึกอบรมของบริษทัฯ ยงัมีห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ส าหรับโปรแกรมการฝึกต่าง ๆ เช่น
โปรแกรมการฝึกโดยใช้วีดีทัศน์  (Video-Based Training “VBT”)  และคอมพิวเตอร์ (Computer based training “CBT”) 
ส าหรับคนเรือ การฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการระบบเดินเรือเป็นทีม (Bridge Team Management “BTM”) หลกัสูตรทกัษะ
การเดินเรือและบังคบัเรือ (Bridge Team Competency “BTC”) หลักสูตรการปฎิบัติหน้าท่ีเวรยาม (Officer Of the Watch 
“OOW”) หลกัสูตรการปฏิบัติงานต าแหน่งต้นเรือ (Chief Mate Course “CMC”) หลกัสูตรการเป็นกัปตันเรือ (Command 
Course) หลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือ (Shipboard Safety Course “SSC”) หลกัสูตรแนะน าแกไ้ขปัญหา
การท างานบนเรือ (Maritime Professional Briefing “MPB”) หลักสูตรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ (ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ) 
ส าหรับความปลอดภยัและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการเดินเรือ เป็นตน้ การฝึกอบรมของบริษทัฯ ยงัมีการ
บรรยายเร่ือง VTS (Vessel Traffic Separation) และ SMCP (Standard Marine Communication Phrases) ในหลกัสูตร BTM 
and MRM โดยคาดหวงัว่าจะพฒันาทกัษะการส่ือสารของเจา้หน้าท่ีประจ าเรือในการส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ี VTS โดยใชถ้อ้ยค า
ท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัสูตรต่าง ๆ เหล่าน้ีถูกปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอและไดจ้ดัให้มีกิจกรรม
การอบรมของบริษทัฯ ซ่ึงจะปูพ้ืนฐานท่ีแขง็แรงให้กบันายประจ าเรือและยงัท าให้นายประจ าเรือและวิศวกรของบริษทัฯ ตาม
การพฒันาการล่าสุดในการบริหารจดัการเรือไดท้นั 

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของวิศวกรท่ีผา่นการฝึกอบรมเพ่ือท าหนา้ท่ีในเรือใหม่ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตห์ลกัรุ่นใหม่จาก MAN 
Diesel & Turbo และ Wartsila ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ มีการท างานร่วมกันกับฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ และผูผ้ลิต
เคร่ืองยนต์อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่าง  ๆ ซ่ึงมีการอบรมเป็นคร้ังแรกก่อนท่ีได้รับมอบเรือใหม่ 
หลกัสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ ท่ีวิศวกรเขา้ร่วมก่อนท่ีจะลงเรือ คือ หลกัสูตรเสริมทกัษะและการบริหารจดัการห้องเคร่ือง 
(Engine Room Management and Competency Enhancement “EMC”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดบัสูง หลกัสูตรการปฏิบัติ
หน้าท่ีเขา้เวรยาม (Engineer on Watch “EOW”) ส าหรับนายช่างกลเรือระดบัปฏิบติัการ หลกัสูตรส าหรับ “ระบบการท างาน
ของซีลเพลาใบจกัร” “การท างานของอุปกรณ์ยกขนสินคา้โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิก” และ “ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
บนเรือ” ทางศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมการเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้เน่ืองจากเรือใหม่ของ
บริษทัฯ นั้นมีเคร่ืองยนต์ท่ีประหยดัพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้นายช่างกลระดบับริหาร นาย
ช่างไฟฟ้า และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมส าหรับการใชง้านเคร่ืองยนต์เหล่าน้ีจากผูผ้ลิตโดยตรงเพ่ือ
ความเขา้ใจท่ีดีขึ้นในการเดินเรือและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนนายช่างกลระดบัปฏิบติัการจะไดรั้บการ
อบรมในศูนยฝึ์กพาณิชยนาวีของบริษทัฯ และฝึกฝนวิธีการปฏิบติับนเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรใหม่ ๆ เพื่อให้คนประจ าเรือ
ไดฝึ้กอบรมเพื่อตอบสนองความทา้ทายต่าง ๆ ในอนาคตขา้งหนา้ในเร่ืองของกฎเกณฑ์การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงค่าก ามะถนัต ่า 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และระบบจดัการน ้าถ่วงเรือ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือมีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาใหม่ ๆ 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัหลกัสูตรเฉพาะขึ้นโดยท าการสอนโดยอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

การใช้อุปกรณ์การเดินเรือท่ีให้ข้อมูลและแสดงผลด้วยแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Chart Display and Information 
System “ECDIS”) ไดมี้การบงัคบัใชบ้นเรือใหม่ท่ีสร้างเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2556 เป็นตน้ไป เรือทุกล าในกองเรือมี
การติดตั้งอุปกรณ์ ECDIS ไวใ้ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์บนเรือรุ่นล่าสุด เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการฝึกอบรม
เฉพาะทางส าหรับการใชอุ้ปกรณ์ ECDIS I เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของใบรับรองความสามารถ 
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บริษทัฯ มัน่ใจว่าเจา้หน้าท่ีประจ าเรือของเราสามารถใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอย่างดีก่อนจะประจ าการบนเรือ โดยเจา้หน้าท่ี
ประจ าเรือไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าการไดรั้บใบรับรองเพียง
อยา่งเดียวอาจจะไม่ท าให้เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือคุน้เคยและใชง้าน ECDIS ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ จึงได้
ติดตั้งอุปกรณ์และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมการใชง้าน ECDIS เพื่อให้เกิดความคุน้เคยในการใชอุ้ปกรณ์โดยหลงัจากท่ี
ผา่นการอบรมหลกัสูตรทัว่ไปของ ECDIS แลว้ เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือจะตอ้งเขา้รับการอบรมภายในบริษทัฯ ส าหรับการใชง้าน 
ECDIS จริงอีกดว้ย 

ศูนยฝึ์กอบรมของบริษทัฯ ยงัคอยแจง้เตือนคนประจ าเรือเก่ียวกบัความเส่ียงต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากสินคา้ท่ีกลายสภาพเป็น
ของเหลวได ้เช่น แร่เหล็กละเอียด ถ่านหิน แร่แมงกานีสละเอียด และแร่นิกเกิล ในช่วงแปดปีท่ีผ่านมามีลูกเรือกว่าร้อยคน
ตอ้งเสียชีวิตจากเรือพลิกคว ่าและจมลงเน่ืองจากการท่ีสินคา้ดงักล่าวเปล่ียนสถานะเป็นของเหลว สินคา้ของแข็งล่าสุดซ่ึง
สามารถเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวไดอ้ย่างรวดเร็วซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดหายนะ คือ “แร่บ็อกไซต์” โดยเม่ือมีการขนยา้ยแร่ 
บ็อกไซต์เน้ือละเอียดท่ีเปียกชุ่ม การเคล่ือนไหวในระหว่างขนส่งอาจท าให้แร่บ็อกไซต์เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อการทรงตวัของเรือโดยอาจท าให้เรือพลิกคว ่าได้ คณะอนุกรรมการเร่ืองการขนส่งสินคา้และตูบ้รรทุกสินคา้ของ 
IMOไดอ้อกแนวทางใหม่ในการขนส่งแร่บอ็กไซตโ์ดยก าหนดให้ตอ้งมีมาตรการป้องกนัความปลอดภยัอย่างเพียงพอในการ
ขนส่งสินคา้ประเภทน้ี 

ในระหว่างปี 2565 ท่ีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ยงัคงแพร่ระบาด บริษทัฯ ยงัคงฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือของบริษทัฯ 
ผา่นระบบออนไลน์ เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือและลูกเรือจ านวนทั้งส้ิน 1,021 รายเขา้ร่วมหลกัสูตรทั้งหมด 22 หลกัสูตรท่ีไดมี้การ
ด าเนินการในระหว่างปี ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการฝึกอบรมลูกเรือของบริษทัฯ และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการท่ีสูงซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงรายจ่ายดงักล่าวไว ้ 

บริษทัฯ จดัท าสรุปหลกัสูตรท่ีด าเนินการในระหว่างปีและจ านวนลูกเรือท่ีไดรั้บการฝึกไวด้งัน้ี 

• จ านวนหลกัสูตรท่ีด าเนินการอบรมในศนูยฝึ์กอบรมในปี 2565: 4 หลกัสูตร 
 

1. หลกัสูตรการน าเรือเบ้ืองตน้ 

2. หลกัสูตรการน าเรือขั้นสูง 

3. หลกัสูตรการบริหารจดัการเก่ียวกบัการน าเรือ 

4. หลกัสูตรการใชอุ้ปกรณ์การเดินเรือท่ีใหข้อ้มูลและแสดงผลดว้ยแผนท่ี
อิเลก็ทรอนิกส์ (ECDIS) 

 

• จ านวนหลกัสูตรท่ีด าเนินการผา่นการอบรมระบบออนไลน์ในปี 2565: 18 หลกัสูตร 
 

1. หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรบุคคลในการเดินเรือ 10. หลกัสูตรการด าเนินงานเคร่ืองยนตรุ่์น ME ขั้นสูง 
2. หลกัสูตรการบรรยายสรุปวิชาชีพท่ีส าคญัเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการบนเรือ 

11. หลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน 
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3. หลกัสูตรอบรมความรู้ความสามารถในระดบัตน้เรือ 12. หลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ส าหรับคน
ประจ าเรือ 

4. หลกัสูตรอบรมความรู้ความสามารถในระดบันายเรือ 13. หลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษขั้นกลาง 
5. หลกัสูตรอบรมหลกัสูตรนายเรือประจ าฝ่ายช่างกล 14. หลกัสูตรอบรมภาษาองักฤษขั้นสูง 
6. หลกัสูตรอบรมหลกัสูตรนายเรือประจ าฝ่ายเดินเรือ 15. หลกัสูตรพ้ืนฐานความปลอดภยับนเรือส าหรับลูกเรือ 
7. หลกัสูตรอบรมการด าเนินการของเคร่ืองยนตรุ่์น RT-
Flex ขั้นพ้ืนฐาน 

16. หลกัสูตรการระวงัป้องกนัและการดูแลระบบไซ
เบอร์บนเรือ 

8. หลกัสูตรอบรมการด าเนินการของเคร่ืองยนตรุ่์น RT-
Flex ขั้นสูง 

17. หลกัสูตรการด าเนินงานเคร่ืองยนตรุ่์น ME-B  

9. หลกัสูตรการด าเนินงานเคร่ืองยนตรุ่์น ME ขั้นพ้ืนฐาน 18. หลกัสูตรการตรวจเรือ 
 

• จ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ าเรือท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมในปี 2565 มีจ านวนทั้งส้ิน 1,021 (ผา่นระบบออนไลน์)  
• รวมระยะเวลาส าหรับการฝึกอบรมในปี 2565  ทั้งส้ิน 3,790 ชัว่โมง 
• หลกัสูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกบั การระวงัป้องกนัและการดูแลระบบไซเบอร์บนเรือ (Maritime Cyber Security Awareness 

for Seafarers) ไดด้ าเนินการผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งปี 2565 โดยมีเจา้หน้าท่ีประจ าเรือจ านวนทั้งส้ิน 249 คน 
เขา้รับการอบรมในหวัขอ้ Maritime Cyber Security Awareness  (เจา้หนา้ท่ีประจ าเรือและนายเรือฝ่ายช่างกลจ านวน 
209 ราย ระดบัคะแนน 40) 

• หลกัสูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตรวจสอบเคร่ืองยนตไ์ดถู้กจดัขึ้น และด าเนินการอบรมผา่นระบบออนไลน์ใน
ระหว่างปี 2565 

• หลกัสูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกบั EEXI และ CII เร่ิมอบรมในปลายเดือนมกราคม 2565 และจดัอบรมเดือนละคร้ังตลอดปี 
2565 โดยมีลูกเรือท่ีไดรั้บการฝึกอบรมในหวัขอ้น้ีทั้งหมด 131 คน (เจา้หนา้ท่ีอาวุโสและวิศวกรเรือ) 

• ระหว่างปี 2565 พีเอสแอลไดซ้ื้อเรือมือสองจ านวนสองล าท่ีติดตั้งเคร่ืองยนต ์ME-B ซ่ึงเป็นของใหม่ส าหรับกองเรือ
ของบริษทัฯ ดงันั้น จึงมีการเปิดตวัหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางเก่ียวกบัเคร่ืองยนต์ ME-B และมีวิศวกรทาง
ทะเลจ านวนทั้งหมด 29 คนไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัเคร่ืองยนตป์ระเภทใหม่น้ีในกองเรือของบริษทัฯ 
 

ภัยจำกโจรสลดั 
ภัยจากโจรสลัดยงัคงเป็นภัยคุกคามท่ีสร้างความกังวลใจอย่างมากต่อผูมี้ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจา้ของเรือ ลูกเรือท่ีปฏิบติังานบนเรือและครอบครัวของพวกเขา เพ่ือช่วยให้เห็นภาพชดัเจนย่ิงขึ้น โปรด
จินตนาการว่าคุณถูกทิ้งไวบ้นเกาะร้างเล็ก ๆ ท่ีซ่ึงไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะว่ิงหนีหรือหลบหนี ไม่มีการปกป้องใด ๆ จาก
หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่มีอะไรท่ีจะปกป้องตวัเองไดแ้ละถูกโจมตีโดยกลุ่มอนัธพาลท่ีผ่านการฝึกและใช้อาวุธปืน
ระดบัทหาร! 

International Maritime Bureau (IMB) รายงานว่าในปี 2565 จ านวนเหตุการณ์โจรสลดัและการโจรกรรมโดยใชอ้าวุธลดลง
เป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ปี 2537 ในปี 2565 IMB ศูนยร์ายงานเหตุการณ์โจรสลดัไดรั้บรายงานเหตุการณ์โจรสลดัและการ
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โจรกรรมโดยใชอ้าวุธทั้งส้ิน 115 เหตุการณ์จาก 132 เหตุการณ์ในปี 2564 เหตุการณ์เหล่านั้นประกอบดว้ย เหตุการณ์โจรสลดั
ขึ้นเรือทั้งส้ิน 107 ล า การพยายามเขา้จู่โจม 5 คร้ัง เรือ 1 ล าถูกวางเพลิง และเรือ 2 ล าถูกจ้ี ตารางดา้นล่างน้ีแสดงถึงจ านวน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามภูมิภาค เหตุการณ์ท่ีรายงานในปี 2565 ลดลงโดยรวมเป็นผลจากจ านวนเหตุการณ์ในภูมิภาคอ่าวกินี
ลดลง ซ่ึงลดลงจาก 35 เหตุการณ์ในปี 2564 เป็น 19 เหตุการณ์ในปี 2565 
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สถานท่ี 5 แห่งต่อไปน้ีมีส่วนท าให้เกิดร้อยละ 64 ของเหตุการณ์ทั้งหมดจ านวนทั้งส้ิน 115 เหตุการณ์ท่ีรายงานในระหว่างปี 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานเหตุการณ์โจรสลดัเป็นรายประเทศ ปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี 

ตารางท่ี 1: การโจมตีท่ีเกิดขึ้นจริงและการพยายามโจมตีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละทวีปและแต่ละประเทศในเดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคมปี 2561 - ปี 2565 

 
ทวีปและประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้         อินโดนีเซีย 36 25 26 9 10 
ช่องแคบมะละกา    1  

มาเลเซีย 11 11 4 2 4 
ฟิลิปปินส์ 10 5 8 9 6 

ช่องแคบสิงคโปร์ 3 12 23 35 38 
ไทย   1   

เอเชียตะวันออก                                  จีน 3 3    
เวียดนาม 4 2 4 1 2 

อินเดีย และอนุทวีป                บงัคลาเทศ 12  4  7 
อินเดีย 6 4 6 2 3 

อเมริกำใต้                                       บราซิล 4 2 7 3 5 
โคลมัเบีย 1 3 1 6  

สาธารณรัฐโดมินิกนั  1    
เอกวาดอร์ 4 3 5 4  
กายอานา 2    2 
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ทวีปและประเทศ 2561 2562 2563 2564 2565 
เฮติ 3 2 5 4 1 

เมก็ซิโก  1 4 1 1 
ปานามา  1    

เปรู 4 10 8 18 12 
เวเนซูเอลา 11 6   3 

แอฟริกำ                                     แอลจีเรีย  1    
แองโกลา   6 4 5 

เบนิน 5 3 11 2  
แคเมอรูน 7 6  1  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 1 1  1 1 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเม 

และปรินซิปี 
 1 2 5  

อียิปต ์     1 
 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี  2 3 2 2 

กาบอง  1 2 4  
กานา 10 3 9 5 7 
กินี 3 2 5 3  

อ่าวเอเดน* 1   1  
สาธารณรัฐโกตดิววัร์ (ไอวอรีโคสต)์ 1 1 3  2 

เคนยา  1    
ไลบีเรีย  2 2 1 1 

โมรอคโค  2    
โมซมับิก 2 3 4 1  
ไนจีเรีย 48 35 35 6  

เซียร์ราลีโอน   1   1 
โซมาเลีย* 2     
แอฟริกาใต ้     1 

คองโก 6 3 3 1  
โตโก 1 3 3   

ส่วนอ่ืนของโลก                                อิรัก   1   
จ ำนวนรวม ณ ส้ินปี 201 162 195 132 115 

                *เหตุการณ์เกิดขึน้จากการกระท าของโจรสลัดโซมาเลีย 
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เรือของบริษทัฯ ท่ีเดินเรือในน่านน ้ าดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั BMP ทั้งหมดเพ่ือลดความเส่ียงทางโจรสลดั 
อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีผูรั้กษาความปลอดภยัติดอาวุธบนเรือในขณะท่ีแล่นผา่นบริเวณดงักล่าวเม่ือมีความจ าเป็น 

บริษทัฯ ไดมี้บทบาทหลกัในการรายงานต่อองคก์ร IFC (Information Fusion Centre) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้าดูความ
เคล่ือนไหวของเรือต่าง ๆ ในน่านน ้ าบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยองคก์ร IFC มีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ 
และถ่ายทอดข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานรักษาความปลอดภยัชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีช่วยลดภยัจากโจรสลดัในภูมิภาคน้ี 

โครงกำรร่วมทุน 

International Seaports (Haldia) Pvt Ltd. บริษทัร่วมทุนน้ีเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมท่าเรือเพียงแห่งเดียวของบริษทัฯ 
ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีเมืองท่าฮาลเดีย (โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทุนประมาณร้อยละ 22.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด) และไดด้ าเนินงานภายใต้
แผนการลงทุนในโครงการท่าเรือของบริษทัฯ บริษทัร่วมทุนน้ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อเน่ืองและจนถึงปัจจุบนัเราไดรั้บเงิน
ปันผลรวมทั้งส้ิน 5.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณร้อยละ 294 ของเงินลงทุนเร่ิมแรกเม่ือปี 2545 - ปี 2546  

บทสรุป 

อุปสงค์ 

สภาพแวดลอ้มส าหรับปี 2566 จะมีลกัษณะผนัผวนอย่างสุดขีดเช่นเดียวกบัในปี 2564/ปี 2565 ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัท่ีอุป
สงค์/อุปทานเข้าสู่จุดสมดุลท่ีสมบูรณ์แบบเม่ือปี 2564 ความเส่ียงด้านลบส าหรับปี 2566 รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิ
รัฐศาสตร์ท่ีร้อนระอุเช่น ยูเครน/ไตห้วนั  จีนน าเขา้ถ่านหินและแร่เหล็กในปริมาณท่ีนอ้ยลง อสังหาริมทรัพย ์การผลิตเหลก็ 
การผลิตปูนซีเมนต/์อลูมิเนียมชะลอตวัและส่งผลเสียต่ออตัรา GDP ในประเทศจีน ธนาการกลางสหรัฐส่งสัญญาณถึงการลด
วงเงิน QE ในสหรัฐอเมริกา การปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียในสหรัฐอเมริกาและประเทศเศรษฐกิจหลกัอ่ืน ๆ ราคาน ้ ามนัท่ีสูงขึ้น
ส่งผลลบต่ออตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการตั้งภาษีอากรในอตัราสูงท่ีเพ่ิมมากขึ้น แตส่ิ่งเหล่าน้ีไม่ใช่ความหายนะ
และความเศร้าโศกทั้งหมด ศกัยภาพด้านบวกส าหรับปี 2566 ประกอบดว้ยมาตรการกระตุน้ทางการเงินของรัฐบาลบาง
ประเทศ จีนปรับลดอตัราดอกเบ้ีย ลดข้อก าหนดอตัราส่วนส ารองของธนาคาร ลดข้อก าหนดอตัราส่วนเงินส ารองของ
ธนาคาร ลดดอกเบ้ียจ านอง และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีใชเ้หลก็มูลค่า 2.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐถึง 5.5 
ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐ จีนน าเขา้แร่เหลก็คุณภาพสูงมากขึ้นเพ่ือต่อสู้กบัมลภาวะ จีนน าเขา้ถ่านหินมากขึ้นเพ่ือลดมลพิษ ค าส่ัง
ต่อเรือใหม่ชะลอลงเน่ืองจากกฎระเบียบอนัทา้ทายซ่ึงครอบคลุมเช้ือเพลิงในอนาคต การขาดแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมส าหรับ 
“เรือเผาไหม้เช้ือเพลิงใหม่” ท่ีจะส้ินอายุการใช้งานก่อนอายุการใช้การท่ีแท้จริง เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัคงท าได้ดีกว่าท่ี
คาดการณ์ไว ้และค่าเงินท่ีอ่อนค่าลงในยูโรโซนและญ่ีปุ่ นช่วยให้พวกเขาส่งออกทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างหมดปัญหา ท่ีส าคญั
ท่ีสุดดว้ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณยเูครน การท่ีจีน “ห้าม” การน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลีย และรัฐบาลจีนได้
เพ่ิมมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทั้งหมดจะช่วยสนบัสนุนในดา้น
อุปสงค์ ในช่วงเวลาท่ีดา้นอุปทานไม่แสดงสัญญาณการเติบโตใด ๆ นอกจากการเติบโตท่ีช้าท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของ
ศตวรรษน้ี 



ค ำอธิบำยและบทวิเครำะห์ของผู้บริหำรต่อผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                       60 | ห น้ า  

 

อุปทำน  

ภายใตส้ภาวะปัจจุบนั ประมาณร้อยละ 8.07 (หรือปริมาณ 77.97 ลา้นเดทเวทตนั) ของกองเรือท่ีมีอยู่ทัว่โลกจะมีอายมุากกว่า 
20 ปี ระหว่างปี 2566 - ปี 2568 หากไม่มีเรือล าใดถูกรีไซเคิลจนถึงส้ินปี 2568 เรือเหล่าน้ีจะอยู่ภายใตแ้รงกดดนัทางการเงิน
อย่างมหาศาลอนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบท่ีจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กบัความทา้ทายของตลาดอตัราค่าระวางของการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองว่าจะออกมาในรูปแบบใด และแรงกดดนัดา้นกฎระเบียบท่ีเพ่ิมขึ้นส าหรับเรือท่ีมีอายมุากกว่าในช่วงปี 
2566 ถึงปี 2568 โดยเรือเหล่าน้ีจ านวนมากจะถูกบงัคบัให้ตอ้งตดัสินใจมุ่งหนา้ไปยงัอู่รีไซเคิลเรือในเอเชีย 

ส าหรับเรือใหม่ร้อยละ 7.16 (หรือปริมาณ 69.14 ลา้นเดทเวทตนั) ท่ีมีก าหนดส่งมอบจนถึงส้ินปี 2568 การขาดเงินทุนส าหรับ
เรือท่ีเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิงประกอบกบัอตัราการส่งมอบท่ีล่าชา้ของอู่ต่อเรือ จะช่วยชะลอการเขา้มาด าเนินการในตลาดการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกองของเรือใหม่เหล่านั้น 

ด้ำนกำรเงิน 

ปี 2565 เร่ิมตน้ดว้ยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความเช่ือมัน่ในเชิงบวกถูกรบกวนดว้ยผลกระทบจาก
ของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน ภาคอสังหาริมทรัพยข์องจีนท่ีถดถอยและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูง อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงในประเทศ
เศรษฐกิจหลกัผลกัดนัให้ธนาคารกลางท่ีน าโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียอยา่งรวดเร็วตลอดทั้งปี กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีตึงเครียดในโลกตะวนัตกส่วนใหญ่ เน่ืองจากสินเช่ือภาคธุรกิจมีราคาแพงขึ้นมากส่งผลให้อุปสงคล์ดลง 

ผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งในภาคการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่ส่งผลให้เจา้ของเรือสามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง
เป็นพิเศษได ้ผูถื้อหุ้นและธนาคารเป็นผูรั้บผลประโยชน์หลกั เน่ืองจากบริษทัจ่ายเงินปันผล ซ้ือหุ้นคืน และช าระคืนเงินกูย้ืม 
ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้อุปสงคด์า้น Shipping Finance ลดลงสู่ระดบัท่ีไม่เคยมีมาก่อนในรอบทศวรรษ นอกจากน้ี ราคาท่ีสูงของ
ทั้งเรือมือสองและเรือต่อใหม่ ผนวกกบัความไม่แน่นอนของกฎระเบียบด้านสภาพอากาศและทางเลือกของเช้ือเพลิงใน
อนาคต ท าให้การใชจ้่ายเพื่อต่อเรือใหม่เป็นอุปสรรคต่อความจ าเป็นในการจดัหาเงินทุน 

ขณะท่ีธนาคารในยุโรปส่วนใหญ่ออกจากภาคการเงินเพื่อการขนส่งทางทะเลในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา บริษทัลีสซ่ิงของจีน
เขา้มาเติมเต็มช่องว่าง ขยายพอร์ตสินเช่ือเรือของพวกเขา และร้ังต าแหน่งผูน้ าของตลาดการเงินหลายแห่ง แนวโน้มดงักล่าว
ไดยุ้ติลงในปี 2565 เน่ืองจากหวัหนา้บริษทัลีสซ่ิงหลายแห่งในจีนถูกตดัสินจ าคุกหลงัจากเผชิญกบัขอ้หาคอร์รัปชัน่ การไม่มี
บริษทัลีสซ่ิงจีนไม่ไดส้ร้างผลกระทบต่อเจา้ของเรือรายใหญ่ เน่ืองจากงบดุลท่ีแข็งแกร่งท าให้เจา้ของเรือเหล่านั้นสามารถ
ดึงดูดเงินทุนท่ีจ าเป็นต่อการประกอบกิจการได ้มีการกล่าวว่า การระดมเงินทุนจากธนาคารยงัคงเป็นเร่ืองทา้ทายส าหรับ
เจา้ของเรือเอกชนขนาดเลก็ ซ่ึงหลายรายสามารถกูเ้งินไดใ้นอตัราดอกเบ้ียสูงหลกัเดียวหรือเลขสองหลกัท่ีต ่าเท่านั้น 

ท่ามกลางฉากหลงัของ COP 27 ซ่ึงเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ความยัง่ยืนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยงัคง
เป็นจุดสนใจของชุมชนการเงินเพื่อการขนส่งทางทะเลทัว่โลก ธนาคารท่ีลงนามในหลกัการโพไซดอนยืนยนัความมุ่งมัน่อีก
คร้ังในการวดัผลพอร์ตการลงทุนโดยเทียบกบัเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนยใ์นปี 2593 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการลดภาวะโลกร้อนท่ีเพียง 1.5 องศาเซลเซียส นอกจากน้ี ในปี 2565 พวกเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะ
ติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่ CO2 และจะพิจารณาพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาโดยพิจารณาการปล่อย
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มลพิษทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตเช้ือเพลิงทั้งหมด การจดัส่งและการใชง้านบนเรือ ซ่ึงหมายความว่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้นและลดลงในห่วงโซ่คุณค่าเช้ือเพลิงทางทะเลจะถูกน ามาพิจารณาดว้ย 

ESG (ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล) และความยัง่ยืนก าลงัมีความส าคญัมากขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน โดยนกัลงทุน
จ านวนมากให้ความส าคญักบัธุรกรรมท่ีมีองคป์ระกอบดา้นความยัง่ยืน แนวโน้มน้ียงัเห็นไดช้ดัในอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางทะเลซ่ึงเรือเช้ือเพลิงคู่มีค  าส่ังต่อเรือใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัในปี 2565 โดยเช้ือเพลิงคู่จะช่วยให้เรือลดการปล่อย
มลพิษไดเ้ม่ือมีเช้ือเพลิงทางเลือกในอนาคต 

ในปี 2565 บริษทัฯ ช าระเงินกูล้่วงหน้าจ านวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐให้แก่ BNP Paribas และลงนามในเงินกูจ้  านวน 17 ลา้น
เหรียญสหรัฐกบัธนาคารกรุงเทพ ปลดจ านองเรือขนาดอลัตราแมกซ์ของบริษทัฯ จ านวน 2 ล าผ่านการช าระเงินกูล้่วงหน้า
ดงักล่าว เรืออีก 6 ล าไดรั้บการปลดจ านองหลงัจากท่ีเราช าระคืนเงินกูจ้ากธนาคารกรุงไทยจนเตม็จ านวนแลว้ 

ตามรายงานจาก Clarksons อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลทั้งหมด (ไม่นับรวมการด าเนินการนอกชายฝ่ัง) มีการระดม

เงินทุนจากตลาดทุนรวม 16.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2565 เปรียบเทียบกบัการระดมทุนรวม 31.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ

ในปี 2564 โดยมูลค่า 13.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐมาจากหุ้นกู ้และมูลค่า 1.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐจากตราสารทุน ทั้งน้ี ตรา

สารทุนมูลค่า 768 ลา้นเหรียญสหรัฐไดรั้บการระดมทุนผา่นการเสนอขายหุ้นเป็นคร้ังแรก (IPO) ในปี 2565 ดว้ยแรงหนุนจาก

อุปสงคก์๊าซธรรมชาติของยุโรป ท าให้บริษทั Excelerate Energy ซ่ึงเป็นสถานีเปล่ียนก๊าซ LNG แบบลอยน ้ ามีการเสนอขาย

หุ้น IPO คร้ังใหญ่ท่ีสุดในปี 2565 โดยระดมทุนได ้384 ลา้นเหรียญสหรัฐผ่านการจดทะเบียนใน NYSE ในขณะท่ีการเสนอ

ขายหุ้น IPO คร้ังใหญ่เป็นอนัดบัสองคือการเสนอขายหุ้นของบริษทัขนส่งชายฝ่ังของจีน Xingtong Shipping ซ่ึง ระดมทุนได ้

169.7 ลา้นเหรียญสหรัฐในตลาดหลกัทรัพยเ์ซ่ียงไฮ ้การออกพนัธบตัรอุตสาหกรรมการขนส่งถูกครอบง าโดยภาคการเดินเรือ

ส าราญ ในขณะท่ีการออกพนัธบตัรโดยบริษทัเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองมีสัดส่วนนอ้ยกว่าร้อยละ 1 ของทั้งหมด 

บทส่งท้ำย 

เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯ ไดก้ าลงัไขว่ควา้โอกาสดี  ๆ  ท่ีมีอยู่
ในตลาด โดยบริษทัฯ หวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะมอบสัญญาแห่งความส าเร็จสู่อนาคตน้ีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน ดว้ยการท างาน
อยา่งทุ่มเทและเสียสละของพนกังานท่ีเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ ทั้งท่ีประจ าในส านกังานและท่ีประจ าการบนเรือของบริษทั
ฯ ทุกคน  

 

 

 


