
 

 
  

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

 การประชุมในชวงการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน (ASEAN 

Ministers on Energy Meeting – AMM) ครั้งที่ ๒๘ ณ เมืองดาลัด สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม (๑๙-๒๓ ก.ค. 2553) 

 

๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน

ดานพลังงาน (ASEAN Minister on 

Energy Meeting – AMEM) ครั้งที่ ๒๘ 

 

๑.๑ ที่ประชุมขอบคุณสหภาพพมาในฐานะประธานการประชุมที่เกี่ยวของดานตางๆ 

ที่ผานมา รวมทั้งการดําเนินการตางๆ ที่สําคัญ คือ (๑) การผลักดันแผนปฏิบัติการ

อาเซียนดานพลังงานป ๒๕๕๓-๒๕๕๘ (ASEAN Plan of Action on Energy 

Cooperation 2010-2015 – APAEC) ใหมีผลเปนรูปธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน

เรื่องการเพิ่มสัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคใหไดรอยละ ๑๕ รวมทั้ง

ลดปริมาณพลังงานตอ GDP ในภูมิภาคลงใหไดอยางนอยรอยละ ๘ (โดยกําหนดให

ป ๒๕๔๘ เปนปฐาน) ภายในป ๒๕๕๘ และ (๒) การผลักดันใหอาเซียนเปน 

Biofuels Hub  

๑.๒ ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานความคืบหนาในการดําเนินงานและผลการ

ปฎิบัติงานดานพลังงานภายใตกรอบอาเซียนป ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ไดแก โครงขายสาย

สงไฟฟาอาเซียน โครงขายทอสงกาซอาเซียน ถานหินและเทคโนโลยีถานหินสะอาด 

ประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน พลังงานทดแทน นโยบายและแผนพลังงาน

ของอาเซียน และพลังงานนิวเคลียร) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการเชื่อมโยงโครงขาย

ทอกาซใหยาวขึ้นเปน ๓,๐๒๐ กิโลเมตร (จากเดิม ๒,๘๐๐ กิโลเมตร) รวมทั้งได

ทําการศึกษาทบทวนแผนแมบทโครงขายพลังงานไฟฟาในภูมิภาคแลวเสร็จแลว 
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[ทั้งนี้ ไทยเปนประธานของคณะมนตรีผูบริหารระดับสูงดานไฟฟาของอาเซียน 

(Head of ASEAN Power Utilities and Authorities)] 

๑ .๓  ที่ประชุมไดติดตามผลการดําเนินงานตามผลการประชุมผูนําอาเซียน 

โดยเฉพาะเรื่อง (๑) ASEAN Economic Community Scorecard  (AEC 

Scorecard) โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนจะแจงผลการทบทวนกลางเทอมใหแก

เจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงานในโอกาสตอไป  และ (๒) การ

ดําเนินการประเมินและผลักดันโครงการภายใต APAEC ใหสอดคลองกับ Master 

Plan of ASEAN Connectivity  

๒. ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน

ดานพลังงาน+3 (AMEM+3) ครั้งที่ ๗ 

๒.๑ ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดานพลังงานและย้ําถึงการ

พัฒนาความรวมมืออยางใกลชิด โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ

มั่นคงทางพลังงาน ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  

๒.๒ ที่ประชุมรับทราบความกาวหนาของกิจกรรมภายใตความรวมมือดานพลังงาน

อาเซียน+3 และการปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

ควบรวมความรวมมือเหลือเพียง ๓ กลุม ไดแก (๑) ความมั่นคงดานพลังงานและ 

การสํารองน้ํามัน (๒) กาซธรรมชาติและตลาดน้ํามัน (๓) พลังงานทดแทนและ

พลังงานใหม และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษพลังงาน 

๒.๓ ที่ประชุมรับรองรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาการสํารองน้ํามัน (Oil 

Stockpiling Roadmap) ของประเทศสมาชิกกรอบอาเซียน+3 ซึ่งมีศูนยพลังงาน

อาเซียน (ASEAN Center for Energy-ACE) และ Japan Oil, Gas and Metal 
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National Corporation (JOGMEC) เปนเจาภาพรวมกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบตอ

ขอเสนอการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจากแผนการเก็บสํารองน้ํามันในป ๒๕๕๓-

๒๕๕๔ และปตอๆ ไป และการดําเนินกิจกรรมรวมกับ IEA 

๓. การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

เอเชียตะวันออก (EAS Energy 

Minister Meeting – EAS EMM) ครั้งที่ 

๔ 

๓.๑ ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเรื่องผลกระทบของการเพิ่มอุปสงคพลังงาน

โลก ซึ่งเกิดจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และเห็นพองวาการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ การอนุรักษพลังงาน และการบูรณาการตลาดพลังงาน  

๓.๒ ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานและแสดงความชื่นชมตอการ

แกไขปญหาความมั่นคงดานพลังงาน ผานทางการดําเนินงานของคณะทํางานความ

รวมมือดานพลังงาน ๓ คณะ ไดแก (๑) การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และการ

อนุรักษพลังงาน (๒) เชื้อเพลิงชีวภาพสําหรับการขนสงและวัตถุประสงคอื่น และ (๓) 

การบูรณาการตลาดพลังงาน โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบที่จะสนับสนุนกิจกรรมในแตละ

สาขาขางตน รวมถึงการติดตามแผนโดยสมัครใจของแตละประเทศ เพื่อบรรลุ

เปาหมายของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๔. การดําเนินงานของคณะทํางานใน

กรอบอาเซียน  

  

๔.๑ คณะทํางานดานปโตรเลียม 

การประชุม 71st ASCOPE National 

Committees Meeting  

๔.๑.๑ ที่ประชุมรับทราบการคาดการณปริมาณการซื้อขายปโตรเลียมในอาเซียนวา

จะมีมูลคารวมประมาณ ๑๐๑ ลานบารเรล ซึ่งสูงกวาที่ตั้งเปาหมายไวถึง ๕๕ ลาน

บารเรล โดย บ. ปตท. มีมูลคาการทําธุรกิจซื้อขายปโตรเลียมเปนลําดับสาม รองจาก 

บ. Pertamina และ บ. Petronas   
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๔.๑.๒ บ. Petronas ขอยุติการเปนเจาภาพจัด ASCOPE Gas Center (AGC) 

หลังจากที่ดําเนินการมา ๕ ป โดยขอให บ. ปตท.  และ บ. Pertamina รับเปน

เจาภาพแทน  

๔.๑.๓ ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งคณะทํางานใหม ๓ คณะ ไดแก (๑) คณะทํางานดาน 

LNG Trading มี บ. Pertamina เปนประธาน เพื่อแสวงหาลูทางการใช LNG เปน

แหลงพลังงานใหมในอาเซียน (๒) คณะทํางานดาน Offshore Blowout Prevention 

& Major Oil Spill Initiative เพื่อกําหนดแนวทางและขั้นตอนการจัดการในกรณีเกิด

การรั่วไหลของน้ํามันในทะเล (๓) คณะทํางานดาน Petrochemical เพื่อสงเสริมการ

ทําธุรกรรมในสาขาปโตรเคมี ซึ่ง บ. ปตท. รับเปนประธาน 

๔.๑.๔ ที่ประชุมรับทราบวา ๕ ประเทศสมาชิกอาเซียนไดใหสัตยาบัน ASEAN 

Petroleum Security Agreement (APSA) และภาคผนวก Coordinated 

Emergency Response Measure (CERM) แลว ไดแก บรูไน พมา สิงคโปร ไทย

และเวียดนาม 

๔.๒ คณะทํางาน Trans ASEAN Gas 

Pipeline (TAGP)  

๔.๒.๑ ที่ประชุมรับทราบวา ขณะนี้ ไดมีการเชื่อมโยงเครือขายทอกาซอาเซียนความ

ยาว ๓,๐๒๐ ก.ม. แตการซื้อขายกาซยังอยูในระดับทวิภาคี และการแสวงหาแหลง

กาซ ใหมยังคงเปนความทาทายหลักของ TAGP   

๔.๒.๒ ที่ประชุมไดหารือถึงปญหาเรื่องแหลงกาซ และไดมีการเสนอแนวทางการ

ขับเคลื่อน TAGP ใน ๓ ดาน ไดแก (๑) แสวงหาแหลงกาซธรรมชาติใหมรวมกับ

คณะทํางานดานการสํารวจและผลิต (๒) ศึกษาความเปนไปไดที่จะใช LNG เปน
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แหลงกาซใหมรวมกับคณะทํางานการคาและการตลาด และ (๓) ผลักดันการอํานวย

ความสะดวกในการสงกาซภายในอาเซียนแทนการพัฒนาทอกาซ โดยรวมมือกับ

คณะที่ปรึกษาดานกาซของอาเซียน (ASEAN Gas Consultative Council – AGCC) 

๔.๒.๓ ที่ประชุมเห็นชอบให TAGP รวมกับ AGCC จัดทําการศึกษาเรื่องการสงกาซ

ขามแดน (Gas Transit Principle) โดยใหนําความตกลง ASEAN Framework 

Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT) เปนตัวอยาง เพื่อ

จัดทําความตกลงสําหรับขนสงกาซผานประเทศที่สาม 

๔.๒.๔ ที่ประชุมมีมติใหศึกษาการจัดตั้งกลไก gas swapping mechanism ใน

อาเซียน โดยรวมมือกับ International Energy Agency (IEA) 

๔.๒.๕ ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมรวมกับองคกรความรวมมือดานไฟฟาใน

อาเซียน (HAPUA) เมื่อเดือน เม.ย. และ ต.ค. ๒๕๕๓ ซึ่งระบุถึงประมาณการณ

ภาวะขาดแคลนกาซในป ค.ศ. ๒๐๒๑ และใหประสานงานอยางใกลชิดกับ HAPUA 

ในฐานะที่เปนผูซื้อกาซรายใหญสําหรับการผลิตไฟฟา เพื่อบริหารจัดการอุปสงคและ

อุปทานในภูมิภาค 

๔.๓ การประชุมคณะที่ปรึกษาดาน

กาซของอาเซียน (AGCC)  

๔.๓.๑ ที่ประชุมมีมติใหจัดประชุมรวมกับ TAGP ในลักษณะ joint session ใน

อนาคต ตามมติของ ASCOPE National Committee  

๔.๓.๒ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหนาในการดําเนินการจัดทํา  Oil 

Stockpiling  Roadmap (OSRM) ในกลุม ASEAN+3 โดยผูแทน ASEAN Center 

for Energy (ACE) ไดแจงวา จะยังคงมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการศึกษา
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ขอมูลและจัดประชุมอยางตอเนื่องตอไป  

๔.๓.๓ ที่ประชุมมีมติใหรวมกับ TAGP ทําการศึกษาเรื่อง gas transit principle โดย

อางอิงจาก AFAFGIT นอกจากนี้ AGCC จะทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเก็บภาษี

ศุลกากรกาซ ประเด็นปญหาและอุปสรรคในการสงกาซขามพรมแดน รวมทั้งศึกษา 

tolling model ในการซื้อขายกาซระหวางประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ

ในการครอบครองและจุดสงมอบกาซ 

               

ปรับปรุงฐานขอมูลโดย  
กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




