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สถานะลาสุดความรวมมือดานพลังงาน 

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

 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน (AMEM) ครั้งที่ 27 

ณ เมืองมัณฑะเลย สหภาพพมา (27-30 ก.ค. 2552)  

 

1. แผนปฏิบัติการพลังงานอาเซียน 

(APAEC 2010-2015)  

1.1 ที่ประชุมฯ ครั้งที่ 27 เห็นชอบแผนฯ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) โครงขาย

พลังงานไฟฟา หรือ ASEAN Power Grid (2) โครงขายทอกาซ หรือ Trans ASEAN 

Gas Pipeline (3) พลังงานจากถานหินสะอาด หรือ Clean Coal Technologies (4) 

การอนุรักษพลังงานและประหยัดพลังงาน (5) พลังงงานทดแทน (6)  นโยบายและ

แผนพลังงานอาเซียน รวมถึงแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน และ (7) พลังงาน

นิวเคลียร  

1.2 เปาหมายของแผนฯ ไดแก (1) ลดการใชพลังงานตอ GDP ของภูมิภาค 

(Regional Energy Intensity) ลงอยางนอยรอยละ 8 ภายใน 5 ปขางหนา (2) ใหมี

การใชพลังงานทดแทนในสัดสวนอยางนอยรอยละ 15 (3) ผลักดันใหอาเซียนเปน 

Asia’s Biofuels Hub และ (4) ผลักดันการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 

2558  

-แผนฯ มีกรอบการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานมากกวา 1 

หมื่นลาน USD 

-การพัฒนาแหลงกาซนาทูนาเปน

หัวใจของการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานพลังงาน 

- มีการนําระบบ score-card มา

ใชทํา mid term review  

-รับหลักการพัฒนา ASEAN 

Coal Security Agreement 

(ACSA) หากมีการขาดแคลน

ถานหิน 

2. กรอบความรวมมือระหวาง 

ASEAN และประเทศพันธมิตร 

2.1  ASEAN-EU เนนความรวมมือดานอนุรักษพลังงานและประหยัดพลังงาน 

รวมถึงBiofuels ซึ่งสหภาพยุโรปจะเปนตลาดนําเขาไบโอดีเซลที่สําคัญในอนาคต 
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
2.2 ASEAN-GCC ไทยเสนอตัวเปนเจาภาพ โดยประเทศ GCC (Gulf-state 

Countries Council) ซึ่งจะไดมีการหารือใน 2 ระดับคือ ระดับรัฐมนตรีและระดับ

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งอาเซียนมีความสนใจเรื่องแหลงพลังงานปโตรเลียมของ GCC  และ 

GCC สนใจการพัฒนาพลังงานทดแทนของอาเซียน 

2.3 อาเซียนมีมติสนับสนุนใหประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE) เปนประเทศที่ตั้ง

ของสํานักงาน IRENA เพื่อสงเสริมความรวมมือดานพลังงานทดแทนระหวาง

ประเทศ  

3. ผลการประชุมเจาหนาที่อาวุโส

และรัฐมมนตรีอาเซียนดาน

พลังงาน+3 

3.1 ที่ประชุมรับทราบการศึกษาเรื่อง Oil stockpiling Roadmap ซึ่งมีการศึกษาแบง

การสํารองน้ํามันเปน 2 ระดับ ไดแก (1) ระดับพื้นฐาน โดยเปนการสํารองเพื่อการคา 

และการสํารองตามกฎหมาย และ (2) ระดับยุทธศาสตร (Strategic Stockpiling) 

3.2 การศึกษาดังกลาวพบวาประเทศอาเซียน+3 ยังมีความพรอมไมเทากัน จึงได

แบงการศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมประเทศที่มีการกําหนดเปาหมายชัดเจน 

มีโครงสรางพื้นฐานตามกฎหมายพอสมควร ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย 

เวียดนาม ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งปจจุบันมีเพียงเวียดนามเทานั้นที่ใหความสนใจ

จัดทําแผนสํารองน้ํามันเชิงยุทธศาสตร โดยเบื้องตนตั้งเปาสํารองไวที่ 60 วันของ

ความตองการใชน้ํามัน (ญี่ปุนและเกาหลีใตมีการสํารองน้ํามันทางยุทธศาสตรอยู

แลว) และ (2) กลุมประเทศที่ยังไมมีเปาหมายชัดเจนหรือยังไมมีนโยบายในดานนี้ 

ไดแก บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พมา สิงคโปร และจีน 

3.3 Oil stockpiling Roadmap จะมีการประชุมตอไปอีก 1 ป โดยจะมีการประชุมอีก
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
ประมาณ 2 ครั้ง โดย (1) ใหคณะทํางานดานการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการสํารอง

น้ํามันในกรอบอาเซียน+3 นําเสนอรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมดานการสํารอง

น้ํามันในกรอบอาเซียน+3  (2) เสนอทางเลือกและรูปแบบของรางเอกสารการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรการสํารองน้ํามันในกรอบอาเซียน+3  และ (3) พัฒนาแผน

ยุทธศาสตรการสํารองน้ํามันในกรอบอาเซียน+3 ควรดําเนินการในระยะยาว 

4. การประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย

ตะวันออก 

4.1 มีการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการคาไบโอดีเซลระหวางประเทศ (Biodiesel Fuel 

Trade Handbook) โดยการศึกษานี้มีกลุมอุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุน (JAMA) รวม

ดวย 

4.2 มีการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานไบโอดีเซลทั่วโลก โดยมีการกําหนดมาตรฐาน

ที่สําคัญ เชนคา Oxidation Stability เปนตน ซึ่งการกําหนดใหมีมาตรฐานของ

อาเซียน+6 จะทําใหการคาไบโอดีเซลพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยคูคาสําคัญของ

อาเซียน คือญี่ปุน และจีน  ทั้งนี้ จากผลการศึกษาพบวา เกือบทุกประเทศใน

อาเซียน+6 มีการพัฒนาไบโอดีเซล ซึ่งประเทศไทยมีความกาวหนามากที่สุดประเทศ

หนึ่ง และยังพบอีกวาไบโอดีเซล B10 ขึ้นไปยังตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมกอนจะไดรับ

การยอมรับจากกลุมอุตสาหกรรมรถยนต 

 

5. การดําเนินงานของคณะทํางานใน

กรอบอาเซียน 

 

 

 

5.1 คณะทํางานดานไฟฟา  

The 6th Meeting of ASEAN Power 

ที่ประชุมรับทราบ  

5.1.1 รายงานความกาวหนาของ HAPUA Working Group 2 ซึ่งไดนําเสนอผล
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
Grid Consultative Committee 

(APGCC), The 12th Meeting of 

HAPUA Working Committee และ The 

26th Meeting of HAPUA Council เมื่อ

วันที่ 29 มิ.ย. -2 ก.ค. 2553 ณ อ. หัวหิน  

การศึกษา ASEAN Interconnection Master Plan Study (AIMS-II) ซึ่งจะสามารถ

ลดกําลังการผลิตได 2013 MW 

5.1.2 รายงานความกาวหนาของ HAPUA Working Group 5 โครงการที่ 5 ซึ่งได

นําเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่อง Regulatory Issues and Challenges of 

Regulated Entity/Owner/Investor and Consumers และโครงการที่ 6 เพื่อศึกษา

การจัดทําขอตกลงการเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาในระดับทวิภาคี 

5.1.3 รายงานความกาวหนาของ HAPUA Working Group 6 เรื่องกลไกการเงินเพื่อ

สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงระบบไฟฟา โดยเสนอใหมีการจาง  

ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อใหเปนผูจัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับ

การเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน และทบทวนเกณฑในการคัด

สรรโครงการเพื่อเขารับการสนับสนุนผานกลไกการจัดสรรเงินทุนเพื่อโครงสราง

พื้นฐานของอาเซียน (ASEAN Infrastructure Financing Mechanism) หรือ แหลง

เงินทุนอื่นๆ 

5.2 คณะทํางานดานปโตรเลียม 

การประชุม 70th ASCOPE National 

Committees Meeting  

5.2.1 การชักชวนใหหนวยงานของญี่ปุนและเกาหลีใตรวมเปนสมาชิก ASCOPE+3 

5.2.2 ฟลิปปนสเสนอใหเปลี่ยนชื่อ ASCOPE จาก ASEAN Council on Petroleum 

เปน ASEAN Council on Petroleum and Energy ซึ่งที่ประชุมมีมติใหฟลิปปนส

ศึกษาเพิ่มเติมในเจตนารมณและหนาที่รับผิดชอบของ ASCOPE รวมทั้งคําจํากัด

ความของ Energy  

 

5.3 คณะทํางานดานถานหิน 5.3.1 ที่ประชุมไดหารือและกําหนด แผนงานของ AFOC ในป 2010-2011 ภายใต  
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
ASEAN Forum on Coal (AFOC) ครั้งที่ 

8 วันที่ 29-30 มิ.ย. 2553 

ยุทธศาสตรของ APAEC 2010-2015  

5.3.2 ที่ประชุมฯ ไดมอบหมายใหไทยรับผิดชอบในกิจกรรม (1) Strategy 2: 

Promotion of coal and clean coal technologies ในกิจกรรม 2.1 Work towards 

the development and well-functioning of the “Clean Coal for Asia initiatives 

ซึ่งไทยจะตองจัดทํา Discussion paper และ (2) Strategy 4: Enhancing 

environmental planning and assessment of coal project ในกิจกรรมที่ 4.2 

Organize capacity building activities ซึ่งประเทศไทยจะตองจัดทํา TOR ของ

กิจกรรมนี้ 

5.4 คณะทํางานดานประสิทธิภาพ

และการอนุรักษพลังงาน 

5.4.1 กําหนดเปาหมายในการลด Energy intensity ใหไดอยางนอยรอยละ 8 

ภายในป 2015 (โดยเทียบกับป 2005) ตามที่ไดกําหนดไวในแผน APAEC 2010-

2015  

-การจัดทําโครงการ ASEAN Energy Management Accreditation Scheme 

(AEMAS) โดยทางศูนยพลังงานอาเซียน รวมกับ Copper Development Center ได

จัดทําขอเสนอโครงการไปยัง European Commission เพื่อของบประมาณจํานวน 

1.7 ลานยูโร ระยะเวลา 4 ป 

5.4.2 ศูนยพลังงานอาเซียนยังไดจัดทําโครงการความรวมมือกับ UNESCAP เรื่อง

การสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต เม.ย. 2553  - มี.ค. 2554  

 

5.5 คณะทํางานดานพลังงานทดแทน 5.5.1 ที่ประชุมเห็นวาควรกําหนดเกณฑการตัดสินการประกวดดาน RE ใหม โดย  
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โครงการ/แผนงาน/คตล. ความคืบหนา/ปญหา/สถานะ ศักยภาพ/ขอคิดเห็นอื่นๆ 
การประชุมประจําป RE-SSN ครั้งที่ 17 

และการประชุม BOJs for RE 

Competition ครั้งที่ 9 มาเลเซีย 

 

 

แบงตามกําลังการผลิตไฟฟา เปน Small Scale & medium Scale project (< 1 

MW) และ Large Scale project (> 1 MW) 

5.5.2 ไทยไดเสนอโครงการที่จะดําเนินการในแผนป 2553-2554 คือ โครงการ R&D 

on Solid Biomass Transformation Project 

5.5.3 ตามแผน APACE 2010-2015 ไทยตองรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ ดังนี้ (1) 

Establish a network of R&D,  training and education centers involved in RE 

to promote cooperation and synergy, with active participation of the private 

sector and other relevant organizations (ไทย เวียดนามและ ACE) (2) Establish 

the framework for promoting innovative financing instruments or mechanism 

to support and enhance RE projects implementation (ไทยกับมาเลเซีย) (3) 

Establish a functioning network  consisting of key players in the biofuels and 

related industries to pursue cooperative partnerships in R&D and to 

promote sharing of information (ไทยกับมาเลเซีย) (4) Enhance 

commercialization of biofuels (ไทยกับอินโดนีเซีย) (5) Develop “ASEAN RE 

Policy Paper” on long-term sustainability of biofuels (ไทยกับฟลิปปนส) และ 

(6) Establish a working Task Force to stock take the development of RE and 

prepare RE Roadmap (ไทยกับฟลิปปนส) 

ปรับปรุงฐานขอมูลโดย  
กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

3 พฤศจิกายน 2553 




