
 

 
  

   

สถานะลาสุดความรวมมือดานพลังงานในกรอบอาเซียน 

โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 

 การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน (ASEAN Ministers on 
Energy Meeting – AMM) ครั้งที่ ๒๙ ณ กรุงบันดารเสรีเบกาวัน บรูไน
ดารุสซาราม ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

 

๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดาน
พลังงาน (ASEAN Minister on Energy 
Meeting – AMEM) ครั้งที่ ๒๙ 

๑.๑ ที่ประชุมรับทราบผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดาน
ความรวมมือพลังงานอาเซียน สําหรับป ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (APAEC 2010-
2015) ซึ่งประกอบดวยโครงขายสายไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid)  
โครงขายทอกาซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline) ถานหินและ
เทคโนโลยีถานหินสะอาด ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน พลังงาน
ทดแทน นโยบายและแผนพลังงานของอาเซียน และการใชพลังงาน
นิวเคลียรในทางสันติ ซึ่งสนับสนุนแผนแมบทการเชื่อมโยงในอาเซียน และ 
การบูรณาการดานพลังงานในภูมิภาค 
๑.๒ ที่ประชุมรับทราบความกาวหนาของโครงการดานพลังงาน อาทิ 
โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Project on Promotion of Energy Efficiency and 
Conservation – PROMEEC)  การรับรองผูจัดการพลังงานและผูใชพลังงาน
ขั้นสุดทายที่เพิ่มขึ้นภายใตแผนงานสําหรับผูบริหารพลังงานอาเซียน 
(ASEAN Energy Manager Accreditation Scheme – AEMAS)  การมอบ
รางวัลสาขาการจัดการพลังงานแกผูประกอบการของอาเซียน (ASEAN 
Energy Awards) ศูนยพลังงานหมุนเวียนอาเซียน  โครงการสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนอาเซียนระหวางอาเซียน – เยอรมัน (ASEAN-Germany 
Renewable Energy Support Program for ASEAN – ASEAN-RESP)  

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ณ 
กรุงจาการตา ระหวางวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ไดย้ําถึงความสําคัญในเรื่อง 
ความรวมมือดานพลังงานของภูมิภาค ใน
ประเด็นตางๆ ไดแก (๑) การแลกเปลี่ยน
ขอมูล มาตรฐานความปลอดภัยของพลังงาน
นิวเคลียร และที่เกี่ยวของในภูมิภาคและ
พันธมิตร (๒) ความมั่นคงดานพลังงาน 
โดยเฉพาะการตอบสนองในระยะสั้นและ
ระยะยาวเรื่องอาหารและความมั่นคงดาน
พลังงาน ตลอดจนความผันผวนของราคา
อาหารและพลังงาน (๓) โครงการที่สามารถ
นําไปสูการปฎิบัติดานประสิทธิภาพและ 
การอนุรักษพลังงาน (๔) ขอผูกพันในการลด
กาซเรือนกระจกผานการจัดการพลังงาน และ 
(๕) ความสําคัญของความรวมมือดาน
พลังงานกับประเทศคูเจรจา เพื่อความมั่นคง
และความยั่งยืนดานพลังงาน โดย 
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โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดของอาเซียน + ๓ (ASEAN + 3 for 
Clean Development Mechanism – CDM) และโครงการความรวมมือดาน 
การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรอยางปลอดภัยในอาเซียนเพื่อเปนทางเลือกใน
อนาคต  

การกระจาย พัฒนาและอนุรักษแหลง
พลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และการใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

๒. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน + ๓ ดาน
พลังงาน ครั้งที่ ๘ (8th AMEM + 3) 

๒.๑ ที่ประชุมไดหารือใน ๓ สาขาหลัก ไดแก ความมั่นคงดานพลังงาน  
ตลาดน้ํามันและกาซธรรมชาติ และพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 
(NRE) และประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน (EE&C) 
๒.๒ ในดานความมั่นคงดานพลังงาน ที่ประชุมเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงการเชื่อมโยงดานพลังงานเพื่อใหภูมิภาคอาเซียนบรรลุเปาหมาย 
ความมั่นคงทางพลังงาน และใหความมั่นคงดานพลังงานครอบคลุมถึงเรื่อง
การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร การเก็บสํารองน้ํามัน และเทคโนโลยีถานหิน 
และถานหินสะอาด  นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพองที่จะสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาแผนการเก็บสํารองน้ํามัน การรวบรวมขอมูลความกาวหนาของ
การเก็บสํารองน้ํามันเปนรายป และการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสงเสริม
การดําเนินงานดาน Oil Stockpiling Roadmap (OSRM) ซึ่งไดมีขึ้นเปน   
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ เวียงจันทน  
๒.๓ ที่ประชุมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ
รับมือราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ผันผวน รวมถึงการแบงปนประสบการณ
และบทเรียนในการแสวงหาคําตอบเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคา
น้ํามันและความไมแนนอนของอุปสงคน้ํามันเนื่องจากปจจัยทางดานภูมิ
รัฐศาสตรและอื่นๆ  
๒.๔ ในสวนของความรวมมือดานพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 
(NRE) และประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน (EE&C) ที่ประชุม
รับทราบความสําเร็จของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 
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Development Mechanism – CDM) และรับทราบความกาวหนาของ
เปาหมายการลดการใชพลังงาน และเปาหมายการใชพลังงานหมุนเวียนใน
การผลิตไฟฟา 

๓. การประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก
ดานพลังงาน ครั้งที่ ๕ (5th EAS EMM)  

๓.๑ ที่ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการและเปาหมายการประหยัดพลังงานที่
จัดทําไวโดยความสมัครใจและใชรวมกันในประเทศเอเชียตะวันออกที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรับทราบความกาวหนาของโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อ
การขนสงและเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาฐานขอมูล
เชื้อเพลิงชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การดําเนินโครงการเชิญชวน
นักวิจัย การปรับปรุงคูมือการคาน้ํามันดีเซลชีวภาพของประเทศเอเชีย
ตะวันออกและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
(Economic Research Institute of ASEAN and East Asia – ERIA) และ
การปรับปรุงวิธีการประเมินผลการใชพลังงานจากชีวมวลอยางยั่งยืน 

 

๔. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
พลังงานกับทบวงการพลังงานระหวาง
ประเทศ (IEA)  

๔.๑ ที่ประชุมรับทราบขอมูลและทิศทางของอุปสงคและอุปทานพลังงาน
ของโลก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในเอเชียและภูมิภาคอาเซียน  
๔.๒ ไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาความรวมมือดานพลังงาน
ระหวางอาเซียนกับ IEA เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางดานพลังงาน ซึ่งรวมถึงนโยบายทางดานพลังงานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และการเตรียมพรอมกับสถานการณฉุกเฉิน        

 

 ขอมูลโครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power Grid – 
APG) 

 

โครงขายระบบสายสงไฟฟาอาเซียน 
(ASEAN Power Grid – APG) 

๑. แนวคิดการเชื่อมโยงระบบไฟฟาอาเซียน คือ (๑) ใหใชทรัพยากรใน
ภูมิภาคใหเกิดประโยชนสูงสุด (๒) พัฒนาแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญในเชิง
การคา และ (๓) ใหมีความรวมมือในการผลิตและใชพลังงานไฟฟาในกลุม
ประเทศอาเซียน 
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๒. แผนงาน APG ไดแก การปรับปรุงกฎหมายและกรอบการควบคุมการคา
และการเชื่อมโยงไฟฟาระดับทวิภาคีและพรมแดน รวมทั้งการปรับปรุงแนว
ปฏิบัติหรือหลักเกณฑมาตรฐานดานเทคนิคในดานการออกแบบ การเดิน
ระบบและบํารุงรักษา (ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓) กําหนดและเสนอรูปแบบการ
ระดมเงินทุนสําหรับโครงขายระบบสงไฟฟาอาเซียน (ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔) 
และพัฒนาความเชื่อมโยงระดับทวิภาคี/พหุภาคี (ป ๒๕๕๑-๒๕๕๘)  
๓. ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะกลุม GMS มีความรวมมือกัน      
อยางใกลชิด มีการพัฒนาบุคลากรรวมกัน มีการดูงานในประเทศตางๆ และ
มีการซื้อขายไฟฟาแบบทวิภาคีอยูแลว  มีทรัพยากรน้ําและถานหินปริมาณ
มากซึ่งสามารถพัฒนาเปนพลังงานไฟฟาได สภาพทางภูมิศาสตรที่อยูบน
แผนดินเดียวกัน สามารถทําใหการเชื่อมโยงระบบทําไดงาย นอกจากนี้ 
ประเทศที่มีทรัพยากรมากกลับมีความตองการไฟฟาต่ํา ทําใหมี            
ความจําเปนตองพัฒนาแหลงพลังงานไฟฟาขนาดใหญขายใหประเทศ       
ที่มีความตองการไฟฟาสูงแตไมมีทรัพยากรเพียงพอ ดังนั้น จึงเปนปจจัยเรง
ใหมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟาและเปนประโยชนรวมกัน 

 ขอมูลโครงการเชื่อมโยงทอกาซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN 
Gas Pipeline – TAGP) 

 

โครงการเชื่อมโยงทอกาซธรรมชาติ
อาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline – 
TAGP) 

๑. การประชุมผูนําอาเซียนอยางไมเปนทางการครั้งที่ ๒ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร 
เมื่อ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๐ ไดเรียกรองใหมีการบริหารจัดการดานโครงขาย
พลังงานในภูมิภาครวมกัน เชน โครงการเชื่อมโยงทอกาซอาเซียน และตอมา
เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๔๕ ระหวางการประชุมอาเซียนพลังงานครั้งที่ ๒๐ ณ 
เมืองบาหลี ไดมีการลงนาม MOU ในการพัฒนาโครงการเชื่อมทอกาซ
ธรรมชาติอาเซียน และเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔ ระหวางการประชุม 
ASCOPE ครั้งที่ ๗๒ ที่ประเทศบรูไน ไดมีการจัดทําราง MOU ฉบับใหมใน
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การพัฒนาโครงการฯ   
๒. ภายใตราง  MOU ฉบับใหมดังกลาว อาเซียนไดมอบหมายความ
รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนในกรณีเกิด
วิกฤติพลังงาน  ดังนี้ (๑) ใหบริษัท Petronas ทบทวน MOU โครงการเชื่อม
ทอกาซอาเซียน โดยใหรวมกลยุทธการบริหารการสํารองกาซธรรมชาติเพื่อ
ปองกันภาวะขาดแคลนและความรวมมือดานกาซ LNG ดวย โดยใหแลว
เสร็จภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๖ (๒) ใหบริษัท Pertamina ของอินโดนีเซีย 
หารือรวมเรื่องมาตรการที่วาดวยการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางในการ
สงในสัญญาการซื้อขาย LNG ใหแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕ และ 
(๓) ใหบริษัท PTT หารือรวมเรื่องมาตรฐาน LNG และความสามารถในการ
บริหารทาเรือใหแลวเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๒๕๕๕ 
๓. โครงการ TAGP ปจจุบันมีทอเชื่อมโยงกาซธรรมชาติระดับทวิภาคีมี  
ความยาวรวมกันประมาณ ๓,๐๒๐ ก.ม. (ทอกาซธรรมชาติภายในประเทศ
และ cross-border)  โดยแนวคิดเชื่อมโยงทอกาซในระดับพหุภาคีมีความ
ยาวรวมกันประมาณ ๔,๕๐๐ ก.ม. ซึ่งในอนาคตจะมีทอกาซธรรมชาติเชื่อม 
ไทย-พมา ๒๕๐ ก.ม. อินโดนีเซีย (แหลงนาทูนา) – เวียดนาม ๙๐๐ ก.ม. 
อินโดนีเซีย (แหลงนาทูนา)-JDA-ไทย ๑,๕๐๐ ก.ม. อินโดนีเซีย (แหลง       
นาทูนา) – มาเลเซีย ๖๐๐ ก.ม. และอินโดนีเซีย (แหลงนาทูนา) – ชวา ดวย 
๔. ความทาทายในการเชื่อมโยงทอกาซอาเซียน ประกอบดวย (๑)        
ความชัดเจนเรื่องรูปแบบการนําปริมาณสํารองกาซแหลงนาทูนา วาจะเปน
การผลิตเพื่อใชในประเทศหรือสงออก (๒) กฎหมาย/กฎระเบียบในนโยบาย 
ที่เกี่ยวของ เชน การจัดสงกาซผานนานน้ําประเทศที่สาม ความเปนเจาของ
ระบบทอสงกาซ การใหบุคคลที่สามใชประโยชนระบบทอกาซของแตละ
ประเทศ การระงับขอพิพาท การปลอยกาซ CO2 สูชั้นบรรยากาศ และ
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โครงสรางราคากาซของแตละประเทศ (๓) คุณสมบัติกาซที่แตกตางกันของ
แตละประเทศ และ (๔) โครงสรางการจัดเก็บภาษีกาซและอัตราคาบริการ  
สงกาซ 

 
กองสนเทศเศรษฐกิจ 

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 


