
 

 
  

สถานะลาสุดความรวมมือดานพลังงาน 

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC)  
โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 

1. ผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

เอเปค ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18-20 มิ.ย. 

2553 ณ เมืองฟุกูอิ ประเทศญี่ปุน 

1.1 ที่ประชุมเห็นชอบปฏิญญาความรวมมือในเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยระบุถึง

โครงการสําคัญที่จะดําเนินการ ภายใต theme “Low Carbon Paths to Energy 

Security: Cooperative Energy Solutions for a Sustainable APEC” ไดแก (1) 

การสงเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพและการทดสอบ (Collaborative Assessment of 

Standards and Testing) (2) การสงเสริม  Carbon Capture Storage Technology 

และพลังงานถานหินสะอาด (3) โครงการ APEC Peer Review on Energy 

Efficiency (4) โครงการ  Cooperative Energy Efficiency Design for 

Sustainability (CEEDS) ซึ่งเปนการพัฒนาและสงเสริมการออกแบบและการ

เลือกใชวัสดุสําหรับกอสรางอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  โดยไทยไดแจงใหที่

ประชุมทราบวาพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุม  CEEDS   (5) การศึกษาศักยภาพ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากพลังงานนิวเคลียร (6) การสนับสนุนระบบ 

Smart Grid  ในภูมิภาค (7) การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค  (APEC 

Technology Development Roadmap) (8) โครงการเมืองตนแบบคารบอนต่ํา  โดย

นําเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเขามาใชในเมือง /ชุมชุน  อยางเต็มรูปแบบ  และเมื่อ

ไดผลจะมีการขยายผลไปยังเมือง-ชุมชนอื่นๆ  

1.2 ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดการประชุมรวมกันครั้งแรกระหวางเจาหนาที่ระดับสูงดาน
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
พลังงานและดานคมนาคมของภูมิภาคเอเปค ในป  2554 โดยสหรัฐฯ รับเปนเจาภาพ 

1.3  ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งที่ 10 ในป 

2555 โดยสหพันธรัฐรัสเซียรับเปนเจาภาพ 
2 .  ป ร ะ เ ด็ น ที่ ก ร อ บ เ อ เ ป ค ใ ห

ความสําคัญ 

ประเด็นขอ 2.1 – 2.3 ไดรับการเสนอใหที่ประชุม รมว. พลังงานเอเปค ครั้งที่ 7 ณ 

เมืองเกียงจู สาธารณรัฐเกาหลี  (19-20 ต.ค. 2548) พิจารณาเปนครั้งแรก และตอมา

ไดรับการสนับสนุนจากที่ประชุม รมว. พลังงานเอเปคมาอยางตอเนื่อง  

 

2.1 การสํารองน้ํามันทางยุทธศาสตร คณะทํางานดานพลังงานได รับมอบหมายใหพัฒนาโปรแกรมรวมกับทบวง

การพลังงานระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินที่

เกี่ยวของกับการขาดแคลนน้ํามันและกาซ รวมทั้งใหมีการสํารวจ ประเมินศักยภาพ

แหลงกาซและน้ํามัน รวมทั้งวิเคราะหเรื่องการลดการอุดหนุนราคาพลังงานฟอสซิล 

 

2.2 การสงเสริมพลังงานทางเลือก คณะทํางานดานพลังงานไดรับมอบหมายใหดําเนินการดังนี้  

2.2.1 ประเมินศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอยาง

ยั่งยืน รวมกับคณะทํางานเชื้อเพลิงชีวมวลศึกษา และจัดทํายุทธศาสตรการขยาย

โครงสรางพื้นฐานของเชื้อเพลิงชีวมวล โดยรวมมือกับกลุมผูผลิตยานยนตและ

คณะทํางานดานการขนสง 

2.2.2 ศึกษารายละเอียดในการสงเสริมพัฒนาตลาดพลังงานสีเขียว โดยรวมกับ

คณะกรรมการดานการคาและการลงทุน 

2.2.3 ศึกษากลไกเพื่อสงเสริมใหเอเปคตั้งเปาหมายและแผนปฏิบัติการในการริเริ่ม

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากแหลงพลังงานไฟฟา และการวิจัยทางเทคโนโลยี
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
การดักจับและกักเก็บคารบอน เพื่อประยุกตใชกับโรงไฟฟาสรางใหมและที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

2 . 3  ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น อ ย า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะก า รอนุ รั ก ษ

พลังงาน 

คณะทํางานดานพลังงานไดรับมอบหมายใหดําเนินการดังนี้ 

2.3.1 ศึกษาศักยภาพการลดความเขมขนของการใชพลังงานในภูมิภาคเอเปค ชวงป 

ค.ศ. 2005-2030 ใหไดมากกวารอยละ 25  

2.3.2 สงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง โดยผานกลไกการทบทวน

ดานประสิทธิภาพพลังงาน (PREE) และความรวมมือในการออกแบบการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพใหเปนไปอยางยั่งยืน (CEEDS)  รวมกับศูนยวิจัยพลังงานเอเปค 

2.3.3 สนับสนุนจัดทําฐานขอมูลมาตรฐานพลังงาน (ESIS)  

 

3. การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค 

ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2554 ณ เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย 

ที่ประชุมไดหารือในประเด็นการสรางความเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) และ

การสงเสริมและขยายความรวมมือดานกฎระเบียบ (Advancing Regulatory 

Convergence and Cooperation) ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับความรวมมือดานพลังงานดังนี้  

3.1 ใหสมาชิกพัฒนานโยบายและกฏเกณฑสําหรับการนําเขายานพาหนะตนแบบที่

ใชพลังงานทางเลือกภายในป 2555 โดยใหมีการนําเขารถยนตตนแบบเพื่อการสาธิต

ในปริมาณนอยเปนการชั่วคราว เพื่อการทําการศึกษาวิจัย ทดสอบและฝกอบรม และ

ลดขั้นตอนการนําเขายานพาหนะตนแบบ 

3.2 ใหสมาชิกติดตามและทบทวนความกาวหนาผลการดําเนินการเพื่อลดการ

อุดหนุนราคาเชื้อเพลิงอยางไมมีประสิทธิภาพเปนรายป โดยใหสมาชิกรายงานความ

คืบหนาผานกลไกการรายงานการลดการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงโดยสมัครใจ 
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
(Voluntary Reporting Form on Reducing and Targeting Fossil Fuel 

Subsidies) 

3.3 รับทราบผลการศึกษาของ APEC Energy Working Group และเห็นชอบใหปรับ

เพิ่มเปาหมายการลดความเขมขนของการใชพลังงานรวมของเขตเศรษฐกิจเอเปค 

โดยเพิ่มจากรอยละ 25 เปนอยางนอยรอยละ 45 ภายในป 2578 โดยใชป 2548 เปน

ปฐาน 

3.4 เห็นชอบขอเสนอในการสงเสริมมาตรฐานวงจรไฟฟาอัจฉริยะ การอํานวยความ

สะดวกการคาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและมาตรการสงเสริมอาคารสีเขียว  

              

ปรับปรุงฐานขอมูลโดย  

กองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

18 พฤศจิกายน 2554 

 

 

 

 

 

 




