รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
13-RP-05-GE-WSP-B
Workshop on Energy Policy in the APO Region
ระหว่ างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2556
ณ กรุ งอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน
จัดทำโดย นำยธนำกร รื่ นสุข นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน กระทรวงพลังงำน
26 พฤศจิกำยน 2556
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงกำร
13-RP-05-GE-WSP-B Workshop on Energy Policy in the APO Region
1.2 ระยะเวลำ
5 วัน คือ ระหว่ำงวันที่ 19 -23 พฤศจิกำยน 2556
1.3 สถำนที่จดั
กรุงอิสลำมำบัด ประเทศปำกีสถำน
1.4 ชื่อเจ้ ำหน้ ำทีเ่ อพีโอประจำโครงกำร
Ms.Yasako Asano
1.5 จำนวนวิทยำกรบรรยำย
จำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
-

Mr.Junichiro Oda ตำแหน่ง Researcher, System Analysis Group, Research Institute of
Innovative Technology for the Earth ,Kyoto ,Japan

-

Mr.Yoshihiro Ozaki ตำแหน่ง JICA Expert

-

Mr.Takuto Motomura ตำแหน่ง CEO,Granma Inc.

1.6 จำนวนผู้เข้ ำร่วมโครงกำรและประเทศที่เข้ ำร่วมโครงกำร
-

11 คน จำกประเทศต่ำงๆ ได้ แก่ สำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย มำเลเซีย
กัมพูชำ มองโกเลีย และไทย

ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มำหรื อวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยย่อ
ที่มา
หน่วยงำน Asian Productivity Organization ( APO) ในควำมร่วมมือของหน่วยงำนประเทศเจ้ ำภำพคือเอพีโอ
ปำกีสถำนร่วมกับหน่วยงำนประเทศสมำชิกหรื อ National Productivity Organization ( APOs)จำกประเทศต่ำงๆ

ทัว่ ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก โดยหน่วยงำนของสมำชิกจำกประเทศไทย คือสถำบันเพิม่ ผลผลิต ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดำเนินกำร
ประสำนงำนให้ แก่ผ้ สู มัครเข้ ำร่วมโครงกำรจำกประเทศไทย
หน่วยงำนเอพีโอตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิผลในกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืนและ กำรเจริ ญเติบโตของผลิตภำพของประเทศสมำชิก เนื่องจำกพลังงำนเป็ นตัวเชื่อม
กิจกรรมต่ำงๆของมนุษยชำติ ตังแต่
้ กำรสร้ ำงควำมมัง่ คัง่ ของประชำชน ไปจนถึงประสิทธิภำพในกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม
รวมทังกำรป
้ ้ องกันทำงด้ ำนสิง่ แวดล้ อม ดังนัน้ พลังงำนจึงมีควำมหลำกหลำยขึ ้นอยูก่ บั กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศ และเมื่อพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจ สังคมและทำงวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศสมำชิกเอพีโอแล้ ว
เป้ำหมำยของนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนจึงแตกต่ำงกันไป
นโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนแห่งชำติจงึ มีนยั สำคัญทำงเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อมของประเทศรวมทังมี
้
ผลกระทบต่อกำรเปลีย่ นแปลงทำงด้ ำนภูมิอำกำศของโลกด้ วย ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนและเติบโตทำง
เศรษฐกิจทีเ่ ท่ำเทียมกันของสังคม แต่ละรัฐบำลจึงจำเป็ นที่จะต้ องสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงพลังงำนของประเทศตน โดยให้
กำรรับรองว่ำจะมีกำรคุ้มครองทำงด้ ำนสิง่ แวดล้ อมด้ วย ในขณะที่รัฐบำลและภำคอุตสำหกรรมจะต้ องมีกำรกำหนด
มำตรกำรทำงด้ ำนพลังงำนที่มีกำรประหยัดในด้ ำนต้ นทุนและมีประสิทธิภำพ สอดคล้ องไปกับนโยบำยแห่งชำติในกำรที่จะ
บรรลุถึงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
2.2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการฟั งบรรยาย
กำรบรรยำยโดยวิทยำกร
2.2.1 หัวข้ อ “Energy Policy and their Possible Impacts on Economy, Environment , and
Security & Energy Policy Questionnaire and its Intentions” โดย Mr.Junichiro Oda ,Researcher ,Systems
Analysis Group จำก Research Institute of Innovative Technology for the Earth ,Kyoto, Japan
Mr.Oda ได้ นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นหัวข้ อด้ ำนพลังงำนในกลุม่ ประเทศสมำชิก เอพีโอ รวมทังกำรจั
้
ดหำ
และผลิตไฟฟ้ ำในประเทศญี่ปนุ่ แนวโน้ มกำรกำหนดรำคำทำงด้ ำนพลังงำนในประเทศญี่ปนในด้
ุ่
ำนกำรจัดทำนโยบำยด้ ำน
พลังงำน ควรมีกำรกำหนดนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนที่มีควำมยืดหยุน่ ในกำรนำไปปฏิบตั ิในระยะยำว โดยเฉพำะกำร
พัฒนำพลังงำนนิวเคลียร์ ทตี่ ้ องมีกำรวำงแผนระยะยำวโดยมีข้อมูลที่ใหม่ รวมทังมี
้ กำรแก้ ไขนโยบำยในปั จจุบนั ให้ ทนั
สถำนกำรณ์ตลอดเวลำ
ในส่วนของประเด็นหัวข้ อทำงด้ ำนกำหนดนโยบำยพลังงำนในกลุม่ ประเทศเอพีโอนัน้ Mr.Odaได้ นำเสนอว่ำ
ประเทศในเอพีโอส่วนใหญ่มีปัญหำทำงด้ ำนพลังงำนในประเทศของตัวเอง ในลักษณะต่อไปนี ้
1. รำคำไฟฟ้ ำที่สงู ขึ ้น ( กรณีประเทศญี่ปน)
ุ่
2. กำรปิ ดโรงไฟฟ้ ำนิวเคลียร์ และกำรกลับมำเปิ ดดำเนินกำรใหม่( กรณีของประเทศญี่ปนุ่ )
3. ช่องว่ำงระหว่ำงกำรจัดหำและควำมต้ องกำรด้ ำนพลังงำน (ประเทศเอพีโอส่วนใหญ่)
4. ประสิทธิภำพทำงด้ ำนพลังงำนค่อนข้ ำงตำ่
5. กำรสูญเสียในระหว่ำงจำหน่ำยหรื อจัดส่งพลังงำนที่สงู ขึ ้น

6. กำรเข้ ำถึงพลังงำนและควำมยำกจน
7. ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรสนับสนุนทำงด้ ำนพลังงำน
8. กำรขำดควำมมัน่ คงทำงด้ ำนพลังงำน
9. มลพิษทำงอำกำศในเขตเมือง
ทังนี
้ ้ ปั ญหำสำคัญทำงด้ ำนพลังงำนที่พบในทัว่ โลกคือ กำรเข้ ำถึงพลังงำนไฟฟ้ ำ กำรใช้ เทคโนโลยีในกำรหุงต้ ม
อำหำรที่ล้ำหลังเช่น กำรใช้ เตำชีวมวล ซึง่ อำจก่อให้ เกิดผลกระทบทำงด้ ำนสิง่ แวดล้ อมได้ ในส่วนของกลุม่ ประเทศสมำชิก
เอพีโอนัน้ Mr.Oda มองว่ำประเทศเอพีโอส่วนใหญ่ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องของเศรษฐกิจซึง่ เน้ นกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ กำรลดควำมยำกจน รวมทังกำรเข้
้
ำถึงด้ ำนพลังงำน ในด้ ำนกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงด้ ำนพลังงำน
นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์ในแต่ละประเทศที่มีควำมต้ องกำรทำงด้ ำนพลังงำนไม่เหมือนกัน ทังนี
้ ้ ต้ องมีกำรคำนึงถึง
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ด้ วย เช่น สิง่ แวดล้ อม กำรจัดหำแหล่งน ้ำ กำรเติบโตของเขตเมือง กำรขนส่งสำธำรณะ เป็ นต้ น
ดังนัน้ กำรจัดหำพลังงำนในกลุม่ ประเทศสมำชิกเอพีโอ ควรให้ ควำมสำคัญกับควำมหลำกหลำยของพลังงำน
ต่ำงๆ เช่น ถ่ำนหิน ก๊ ำซธรรมชำติ น ้ำมัน นิวเคลียร์ พลังน ้ำ โดยเฉพำะถ่ำนหินและพลังน ้ำเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญใน
อนำคต ในส่วนของกำรกำหนดนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนนัน้ ควรมีกำรพิจำรณำถึงกำรออกแบบว่ำใครควรเป็ นผู้ตดั สินใจ
ในนโยบำย และควรทำอย่ำงไร และควรใช้ มำตรกำรทำงพลังงำนใดที่สำคัญกว่ำกันเช่น มำตรกำรทำงภำษี หรื อกำร
สนับสนุนทำงด้ ำนพลังงำน ซึง่ ทังสองมำตรกำรมี
้
ทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสียแตกต่ำงกันไป นอกจำกนี ้ ในกำรกำหนดกรอบนโยบำย
ที่เหตุผลนัน้ ควรให้ ควำมสำคัญในเรื่ องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัตถุประสงค์ และเครื่ องมือในกำรจัดทำนโยบำยด้ วย
2.2.2 หัวข้ อ “Energy Sector in Pakistan and JICA’S contribution” โดย Mr.Yoshihiro Ozaki
Mr.Ozaki ได้ นำเสนอข้ อมูลกำรเข้ ำมำมีสว่ นร่วมขององค์กำรร่วมมือแห่งประเทศญี่ปน(JICA)
ุ่
ในกำรเข้ ำ
ไปมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำพลังงำนในประเทศปำกีสถำน โดยเข้ ำมำดำเนินกำรตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1954 ให้ กำรสนับสนุน
ทำงด้ ำนควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงเป็ นทำงกำร กำรช่วยเหลือแบบให้ เปล่ำ กำรช่วยเหลือทำงเทคนิคกำร
ฝึ กอบรมในประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น ในส่วนของกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำนพลังงำนนัน้ JICA ให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำน
เงินกู้แก่ประเทศปำกีสถำนเพื่อ สร้ ำงสถำนีไฟฟ้ ำและระบบสำยส่งไฟฟ้ ำ รวมทังกำรปรั
้
บปรุงระบบกำรบริ กำรจัดส่งไฟฟ้ ำ
ในประเทศปำกีสถำน โดยมีบริ ษัท NTDC เป็ นผู้ดำเนินกำรดังกล่ำว นอกจำกนี ้ ยังมีกำรปรับปรุงศักยภำพในกำรฝึ กอบรม
ทำงด้ ำนกำรบริ กำรระบบไฟฟ้ ำและกำรบำรุงรักษำในประเทศสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน
นอกจำกนี ้ JICA ยังให้ กำรสนับสนุนโครงกำร ส่งเสริ มกำรใช้ พลังงำนสะอำดจำกระบบพลังงำน
แสงอำทิตย์ โดยมีพื ้นที่ดำเนินกำรรวมกันทังสิ
้ ้น 4,300 ตำรำงเมตร มีศกั ยภำพกำรผลิตไฟฟ้ ำโดยประมำณที่ 544 เมกะ
วัตต์ตอ่ ชัว่ โมง คิดเป็ น 55.5% ของกำรใช้ ไฟฟ้ ำทังหมด
้
ประหยัดค่ำไฟฟ้ ำได้ คดิ เป็ นมูลค่ำ 2.8 ล้ ำนรูปี ปำกีสถำน
สำหรับแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำวิกฤติทำงด้ ำนพลังงำนของประเทศปำกีสถำนนัน้ Mr.Ozaki เสนอให้ มี
กำรวำงแผนกำรใช้ พลังงำนที่มคี ำ่ ใช้ จ่ำยน้ อยที่สดุ รวมทังมี
้ กำรตัดสินใจและมีควำมคิดริ เริ่ มสำหรับโครงกำรที่ดำเนินกำร
แบบเร่งด่วน โดยมีหลักกำรกำหนดรำคำที่มีเหตุผล และมีกำรดำเนินกำรทำงด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำนและมีกำรคำนึงถึง
สิง่ แวดล้ อม นอกจำกนี ้ ประเทศปำกีสถำนกำลังดำเนินโครงกำรที่เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงำนต่ำงๆ จำกภูมิภำคเอเชียกลำง

โครงกำรท่อก๊ ำซธรรมชำติระหว่ำงประเทศอิหร่ำน-ปำกีสถำน เพื่อแก้ ปัญหำกำรขำดแคลนก๊ ำซธรรมชำติของประเทศ
ปำกีสถำน แต่อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรนี ้กำลังประสบปั ญหำกำรขำดแคลนเงินทุนและกำรได้ รับกำรกดดันจำกประเทศ
สหรัฐอเมริ กำในกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว
2.2.3 หัวข้ อ “ Insights from a survey on energy-related on energy-related issues in Asia as
well as on potential energy-related base of pyramid business and community develop0ment in Asia ” โดย
Mr. Takuto Motomura
Mr.Motomura ได้ นำเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับผลกำรสำรวจประเด็นหัวข้ อทำงด้ ำนพลังงำนในภูมิภำคเอเชีย
รวมทังรู้ ปแบบกำรทำธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับพลังงำนที่มีศกั ยภำพ รวมทังกำรพั
้
ฒนำชุมชนในทวีปเอเชีย
โดยเขำมองว่ำ พลังงำนเป็ นเรื่ องสำคัญมำกที่เกี่ยวข้ องกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ปั ญหำทำงด้ ำนสิง่ แวดล้ อม กำรเท่ำเทียม
กันทำงโอกำสในสังคม
Mr.Motomuraได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ไว้ ทงหมด
ั้
6 ประกำรคือ
1. กำรมีชีวิตทีเ่ จริ ญรุ่งเรื อง
2.ควำมมัน่ คงทำงอำหำรอย่ำงยัง่ ยืน
3.ควำมมัน่ คงทำงด้ ำนน ้ำอย่ำงยัง่ ยืน
4.กำรมีพลังงำนสะอำด
5.มีระบบนิเวศวิทยำที่สง่ เสริ มกำรผลิตและมีสขุ อนำมัยที่ดี
6.มีระบบกำรปกครองสำหรับสังคมที่มีควำมยัง่ ยืน
นอกจำกนี ้ Mr.Motomuraได้ เสนอแนวคิดเรื่ องชีวิตที่เหมำะสมสำหรับทุกสรรพสิง่ (Decent life for all )ไว้
ว่ำเป้ำหมำยสูงสุดของแนวคิดนี ้ จะบรรลุได้ ในปี ค.ศ. 2030 ซึง่ จะเป็ นกำรสิ ้นสุดควำมยำกจนในทุกมิติ( เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อม ) และจะทำให้ โลกมีอนำคตที่ยงั่ ยืนได้ นัน้ กรอบแนวทำงในกำรดำเนินกำร ควรจะประกอบด้ วยหลักกำร
ดังนี ้
-

กำรพัฒนำมนุษย์ขนพื
ั ้ ้นฐำน

-

มีตวั ขับเคลือ่ นกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมีบรู ณำกำร

-

มีกำรสร้ ำงสรรค์เพื่อเพิม่ ศักยภำพในกำรผลิตและมีกำรเชื่อมต่อกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตกำรณ์โลกร้ อน

-

มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติได้ อย่ำงยัง่ ยืน
Mr.Motomuraได้ นำเสนอข้ อมูลในด้ ำนพลังงำนว่ำประชำกรโลกในสัดส่วนเกือบสำมในสีท่ ี่ดำรงชีวติ โดย

ไม่มีไฟฟ้ ำ ซึง่ ครึ่งหนึง่ นัน้ อยูใ่ นทวีปเอเชียซึง่ กำลังเผชิญกับปั ญหำกำรเข้ ำถึงซึง่ ระบบไฟฟ้ ำในระดับพื ้นฐำนที่ยงั ไม่
เพียงพอ ตัวอย่ำงทีเ่ ห็นได้ ชดั คือ กรณีของประเทศอินเดียที่มีประชำกรที่อำศัยอยูโ่ ดยไม่มีระบบไฟฟ้ ำที่ทนั สมัย จำนวน
400 ล้ ำนคน หรื อเกือบครึ่งหนึง่ ของทวีปเอเชียที่มีประชำกรอำศัยอยูโ่ ดยไม่มีไฟฟ้ ำ ซึง่ ถือว่ำเป็ นสัดส่วนที่สงู ที่สดุ ในโลก
ทังนี
้ ้ ประเทศหลักที่สำคัญซึง่ มีประชำกรส่วนใหญ่ที่เข้ ำไม่ถงึ ระบบไฟฟ้ ำได้ แก่ กัมพูชำ บังกลำเทศ เนปำล ปำกีสถำน

อินโดนีเซีย อินเดีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นต้ น ซึง่ ประเทศเหล่ำนี ้มีประชำกรรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 86% ของ
ประชำกรในทวีปเอเชียทังหมดที
้
ย่ งั เข้ ำไม่ถงึ ซึง่ ระบบไฟฟ้ ำจำกกำรประมำณกำรพบว่ำมีคำ่ ใช้ จำ่ ยที่เกิดจำกซื ้อน ้ำมันก๊ ำด
มำใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในกำรใช้ เป็ นไฟฟ้ ำแสงสว่ำงทังหมด
้
คิดเป็ นเงินประมำณ 3.68 พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐต่อปี โดยเฉพำะ
ในประเทศอินเดียมีคำ่ ใช้ จ่ำยดังกล่ำวประมำณ 2.2 พันล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐต่อปี ทำให้ เกิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประเภท
อุปกรณ์แสงสว่ำงหลำยรูปแบบเช่น ตะเกียงหรื อระบบแสงสว่ำงจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ในบ้ ำน
ทำให้ มกี ำรขยำยตลำด พัฒนำและและเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวมำกขึ ้นทุกปี นอกจำกนี ้มีบริ ษัทผู้ขำยและผลิต
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ( SME )ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ทยี่ งั ขำดแคลนเงินทุนในกำรดำเนิน
ธุรกิจอยูห่ รื อประสบกับปั ญหำหนี ้สินอยูบ่ ้ ำง
ในกรณีของประเทศปำกีสถำนในปั จจุบนั นันรั
้ ฐบำลที่ผำ่ นมำยังไม่ได้ ใช้ ควำมพยำยำมทีจ่ ะส่งเสริ มกำรตลำด
ระบบแสงสว่ำงจำกแสงอำทิตย์นอกระบบสำยส่งไฟฟ้ ำ (off –grid) ภำยในประเทศ ซึง่ ในอดีตที่ผำ่ นมำปำกีสถำนเคย
ประสบควำมล้ มเหลวมำแล้ ว เนือ่ งจำกปั จจัย ดังนี ้
1. ขำดเงินทุนที่เพียงพอ
2. ไม่มีกำรวำงแผนล่วงหน้ ำในพื ้นที่ทใี่ ห้ บริ กำรหลังกำรขำย รวมทังกลไกในกำรเก็
้
บค่ำธรรมเนียม
3. ขำดควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมของรัฐบำลในขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน
ในขณะที่ปำกีสถำนเป็ นตลำดใหม่ แต่เป็ นตลำดที่มีโอกำสเติบโตในอนำคต แต่เนื่องจำกรำคำน ้ำมันก๊ ำดมีรำคำ
สูง และเป็ นทำงเลือกที่ไม่เหมำะกับบ้ ำนในชนบทที่มีรำยได้ ต่ำ ดังนัน้ กำรมีระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงที่มีรำคำเหมำะสมนัน้
น่ำจะเป็ นเรื่ องที่ทำได้ ยำกกว่ำประเทศอื่นๆซึง่ มีกำรสนับสนุนรำคำน ้ำมันก๊ ำดอย่ำงมำก ดังนัน้ Mr.Motomura จึงได้ นำเสนอแนวทำง
ในกำรจัดตังองค์
้ กรบริ หำรจัดกำรในระดับชุมชน (Community-based organization) ซึง่ สำมำรถดำเนินกำรในด้ ำนกำรตลำดทีเ่ น้ น
ระดับชุมชนระดับล่ำง รวมทังกิ
้ จกรรมส่งเสริ มกำรขำย เช่น กลไกหรื อเครื่ องมือในกำรประกันคุณภำพสินค้ ำ และกำร
ส่งเสริ มหลังกำรขำย เป็ นต้ น
2.3 เนือ้ หา/องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper)
การนาเสนอโดยผู้แทนแต่ ละประเทศ
2.3.1 ผู้แทนประเทศกัมพูชา
Mr.Sopheak Rey ผู้แทนประเทศกัมพูชำ ได้ นำเสนอข้ อมูลทัว่ ไปของประเทศกัมพูชำ ดังนี ้
-

พื ้นที่รวม 181,035 ตำรำงกิโลเมตร

-

ประชำกรทังหมด
้
14.9 ล้ ำนคน

-

รำยได้ ประชำชำติ/คน เท่ำกับ 926 ดอลลำร์ สหรัฐ

-

อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ คิดเป็ น6% ในปี ค.ศ. 1020 ,7.3% ในปี ค.ศ. 2012

สถานการณ์ ทางด้ านพลังงาน( ปี ค.ศ. 2012)
-

มีกำรเติบโตทำงด้ ำนควำมต้ องกำรไฟฟ้ ำคิดเป็ น 19%

-

กำรใช้ พลังงำน/ประชำกร เท่ำกับ 190 กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

-

อัตรำกำรจัดหำไฟฟ้ ำในประเทศคิดเป็ น 35%

-

ศักยภำพในกำรจัดหำไฟฟ้ ำ เท่ำกับ 635 เมกะวัตต์

-

กำรจัดหำไฟฟ้ ำเท่ำกับ 2,675 กิกะวัตต์/ชัว่ โมง

-

อัตรำส่วนกำรพึง่ พำตนเองทำงด้ ำนพลังงำนคิดเป็ น 72%

-

น ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติ ( อยูร่ ะหว่ำงกำรสำรวจ)

-

พลังงำนน ้ำ มีกำลังกำรผลิต 10,000 เมกะวัตต์ อยูใ่ นระหว่ำงกำรก่อสร้ ำงคิดเป็ น 10%

-

พลังงำนทดแทนอื่นๆ ( พลังงำนแสงอำทิตย์ชีวมวล ชีวภำพ และพลังงำนลม ) มีศกั ยภำพสูง

นโยบายทางด้ านพลังงาน
เนื่องจำกประเทศกัมพูชำมีควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนและไฟฟ้ ำ มำกขึ ้น รัฐบำลกัมพูชำจึงได้ กำหนด
นโยบำยด้ ำนพลังงำนดังนี ้
-

ปรับปรุงโครงสร้ ำงทำงด้ ำนพลังงำน

-

พัฒนำแหล่งพลังงำนพื ้นฐำน

-

พัฒนำแหล่งพลังงำนทดแทน

-

ปฎิรูประบบกำรจัดหำไฟฟ้ ำเพื่อพัฒนำชนบท และเสริ มสร้ ำงรำยได้ ของประชำกร รวมทังปรั
้ บปรุง
สวัสดิกำรสังคม กำรศึกษำ และอนำมัย

-

เพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ ำนพลังงำนทังในภำคอุ
้
ตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ ภำคที่อยูอ่ ำศัย

-

สร้ ำงควำมมัน่ คงในกำรจัดหำไฟฟ้ ำเพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มเศรษฐกิจและกำรลงทุนของประเทศ

-

ส่งเสริ มกำรสำรวจและสิง่ แวดล้ อม รวมทังกำรพั
้
ฒนำแหล่งทรัพยำกรพลังงงำนเพื่อรองรับกับภำคส่วน
ต่ำงๆ ของเศรษฐกิจ

-

ร่ำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตั ิกำร ( ณ วันที่ 22 เมษำยน ค.ศ. 2013 )

เป้าหมายทางด้ านนโยบายพลังงาน
-

ประเทศกัมพูชำ ตังเป
้ ้ ำหมำยที่จะให้ ภำคครัวเรื อนเข้ ำถึงระบบไฟ้ ฟ้ ำ ในอัตรำร้ อยละ 70 ในปี ค.ศ.
2030

-

ทุกหมูบ่ ้ ำนสำมำรถเข้ ำถึงกำรจัดระบบไฟฟ้ ำในปี ค.ศ. 2020

ปั ญหาสาคัญทางด้ านพลังงาน
-

รำคำพลังงำนที่สงู ทำให้ เกิดค่ำใช้ จ่ำยทำงด้ ำนไฟฟ้ ำและค่ำขนส่งที่สงู ขึ ้น ทำให้ ประเทศกัมพูชำมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ ำนกำรลงทุน กำรค้ ำ กำรผลิต และกำรส่งออกสินค้ ำน้ อยลง

-

ประชำกรในชนบทที่มฐี ำนะยำกจนได้ รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกค่ำใช้ จำ่ ยทำงด้ ำนไฟฟ้ ำและ
เชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้น

-

ประเทศกัมพูชำมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงด้ ำนไฟฟ้ ำที่สงู เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ ำนเช่น ลำว เวียดนำมและ
ไทย โดยเฉพำะในชนบท มีรำคำไฟฟ้ ำในอัตรำ 0.8 ดอลลำร์ สหรัฐ/กิโลวัตต์/ชัว่ โมง

-

ไฟฟ้ ำส่วนใหญ่ผลิตจำกน ้ำมันเชื ้อเพลิง
โอกาสและสิ่งท้ าทายภาคครัวเรือน
โอกาส

-

มีทรัพยำกรทำงด้ ำนพลังงำนชีวมวลเพียงพอ

-

มีทรัพยำกรทำงด้ ำนพลังงำนทดแทนอื่นๆ

-

มีจำนวนครัวเรื อนที่น้อย
สิ่งที่ท้าทาย

-

กำรศึกษำต่ำ

-

ควำมยำกจนสูง

-

รัฐบำลที่ออ่ นแอ

-

โครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่แย่
โอกาสและสิ่งท้ าทายในภาคการขนส่ ง
โอกาส
- เส้ นทำงกำรโดยสำรรถไฟในภูมิภำคอำเซียน
- กำรเข้ ำถึงคมนำคมทำงน ้ำ
- กำรจัดหำแหล่งพลังงำนเชื ้อเพลิงชีวภำพ
- กำรเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงทะเล
- กำรขนส่งสำธำรณะ
สิ่งที่ท้าทาย
- มีกฎระเบียบทีน่ ้ อย
- โครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่แย่
- รัฐบำลอ่อนแอ
- ควำมโปร่งใสตำ่
โอกาสและสิ่งท้ าทายในภาคอุตสาหกรรม
โอกาส
- อยูใ่ นจุดศูนย์กลำงของอำเซียน
- มีศกั ยภำพในแหล่งพลังงำนทดแทน
- มีปริ มำณสำรองน ้ำมัน ก๊ ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน
- รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุน
สิ่งที่ท้าทาย
- ระดับกำรบังคับใช้ กฎหมำยน้ อย
- โครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่ยงั แย่

- กฎระเบียบและนโยบำยที่ออ่ นแอ
- กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคล
2.3.2 ผู้แทนประเทศอินโดนีเซีย
Mr. Muhammad Imaduddin ผู้แทนของประเทศอินโดนีเซียได้ นำเสนอข้ อมูลดังนี ้
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
- พื ้นที่อำณำเขตทังหมด
้
1,910,931.32 ตำรำงกิโลเมตร
- จำนวนประชำกรทังหมด
้
241,133,700 คน
- จำนวนภำคครัวเรื อนทังหมด
้
60,283,430 ครัวเรื อน
- มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติทงหมด
ั้
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ/ประชำกร/ปี

7,427.09 ล้ ำนล้ ำนรูเปี ย
30,800,700 รูเปี ย

สถานการณ์ ทางด้ านพลังงาน
1 . กำรผลิตพลังงำน
- กำรผลิตน ้ำมันดิบ

329,265

พันบำร์ เรล

- ก๊ ำซธรรมชำติ :

2,890.92

พันล้ ำนลูกบำศก์ฟตุ

- ถ่ำนหิน :
- ไฟฟ้ ำพลังน ้ำ

353,270.94
42,658,902.81

-พลังงำนใต้ พื ้นพิภพ 68,610.11

พันตัน
กิโลวัตต์/ชัว่ โมง
พันตัน

2. กำรใช้ พลังงำนรำยสำขำ
ภำคอุตสำหกรรม :

359.69

ล้ ำนบำร์ เรล

ภำคครัวเรื อน :

320.37

ล้ ำนบำร์ เรล

34.08

ล้ ำนบำร์ เรล

277.40

ล้ ำนบำร์ เรล

24.82

ล้ ำนบำร์ เรล

ภำคอำคำรที่อยูอ่ ำศัย
ภำคกำรขนส่ง
อื่นๆ

3. อัตรำส่วนกำรเข้ ำถึงระบบไฟฟ้ ำ : ร้ อยละ 72.95
4.กำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำย
ถ่ำนหิน :

144.57 ล้ ำนบำร์ เรลเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ

น ้ำมันเชื ้อเพลิง :

363.83 ล้ ำนบำร์ เรล

ก๊ ำซธรรมชำติ :

92.80 ล้ ำนบำร์ เรลเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ

ปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำ:

98.00 ล้ ำนบำร์ เรลเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ

ก๊ ำซหุงต้ ม :
พลังงำนชีวมวล :

37.05 ล้ ำนบำร์ เรล
280.05 ล้ ำนเทียบเท่ำน ้ำมันดิบ

ภาพรวมพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย
- อัตรำเฉลีย่ ของกำรเติบโตของกำรใช้ พลังงำนคิดเป็ นร้ อยละ 7
- มีกำรพึง่ พำพลังงำนกำรใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลสูง ขณะที่มีปริ มำณสำรองมีจำกัด
- กำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้ ยงั อยูใ่ นระดับตำ่ ประมำณ 6.9% และกำรอนุรักษ์ พลังงำน
มำปฏิบตั ิยงั ไม่ได้ เป็ นทำงเลือก
- กำรเข้ ำถึงซึง่ พลังงำนที่ทนั สมัยยังมีข้อจำกัดอยู่ ดังนี ้
- กำรเข้ ำถึงระบบไฟฟ้ ำคือ ร้ อยละ 72.95
- กำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงด้ ำนพลังงำนโดยเฉพำะในเขตพื ้นที่ชนบทหรื อบนเกำะต่ำงๆ
ยังมีน้อย
- กำรเชื่อมโยงกับประเด็นสิง่ แวดล้ อมได้ แก่ กำรแก้ ปัญหำกำรเปลีย่ นแปลงทำงด้ ำนภูมิอำกำศ
กำรซื ้อขำยคำร์ บอนเครดิต เป็ นต้ น
นโยบายทางด้ านพลังงาน
นโยบำยที่สำคัญของรัฐบำลประกอบด้ วย ดังนี ้
1.กำรอนุรักษ์ พลังงำน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ พลังงำน
2.กำรใช้ พลังงำนทำงเลือก เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนตำมนโยบำยกำรผสมผสำน
กำรใช้ พลังงำน (Energy Mix ) ดังรำยละเอียดในรูป ที่ 2.2.1
Concise Energy Profile Indonesia 2011

ดังนัน้ เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รัฐบำลได้
กำหนดยุทธศำสตร์ ทเี่ รี ยกว่ำ “ วิสยั ทัศน์ 25/25” ซึง่ มีข้อกำหนดดังนี ้
-กำรเพิม่ กำรใช้ พลังงำนทดแทนให้ ได้ ในอัตรำร้ อยละ 25 ภำยในปี ค.ศ. 2025
-กำรลดควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนลงให้ ได้ ร้อยละ 33.85 ในภำคธุรกิจ ภำยในปี ค.ศ. 2025

โอกาสและสิ่งท้ าทายในอนาคต
ประเทศอินโดนีเซีย มีนโยบำยหลักทำงด้ ำนนโยบำยพลังงำนคือ
1. กำรอนุรักษ์ พลังงำน ในทุกภำคส่วนเช่น อุตสำหกรรม ขนส่ง ภำคครัวเรื อนและอำคำร
2. กำรใช้ พลังงำนที่หลำกหลำย เพือ่ เพิ่มสัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทน เช่น ถ่ำนหิน
Coalbed Methane นิวเคลียร์ ไฮโดรเจน พลังงำนใต้ พื ้นพิภพ พลังงำนชีวภำพ พลังงำนน ้ำ พลังงำนแสงอำทิตย์
พลังงำนลม เป็ นต้ น ดังมีรำยละเอียดในรูป 2.2.2
Opportunities and Challenges for Future Energy Policy

2.3.3 ผู้แทนประเทศมาเลเซีย
Mr.Muhammad Azhan Mohd Nor ผู้แทนประเทศมำเลเซียได้ นำเสนอข้ อมูลดังนี ้
ข้ อมูลภาพรวมด้ านพลังงาน
-กำรจัดหำพลังงำนส่วนใหญ่ได้ แก่ ก๊ ำซธรรมชำติร้อยละ 45 น ้ำมันดิบร้ อยละ 31 ถ่ำนหินและ
ถ่ำนโค้ กร้ อยละ 19 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้ อยละ 3 และพลังงำนน ้ำร้ อยละ 2
-ควำมต้ องกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำย ประกอบด้ วยสัดส่วนกำรใช้ ดังนี ้ ภำคขนส่งร้ อยละ 40
ภำคอุตสำหกรรมร้ อยละ 28 ภำคที่อยูอ่ ำศัยและอำคำรร้ อยพำณิชย์ร้อยละ 16 ภำคเกษตรกรรมร้ อยละ 2
-ปริ มำณกำรจัดหำพลังงำนทังหมดเท่
้
ำกับ 79,289,000 บำร์ เรล ปริ มำณควำมต้ องกำรทังหมด
้
43,455,000 บำร์ เรล
-ตัวเลขปริ มำณกำรผลิตและสำรองแหล่งพลังงำนของประเทศมำเลเซีย ประกอบด้ วยรำยละเอียด
ดังนี ้

ประเภท/ ชนิด

ปริมาณสารอง

ก๊ ำซธรรมชำติ

16.4 พันล้ ำนบำร์ เรลเทียบเท่ำ
น ้ำมันดิบ
5.85 พันล้ ำนบำร์ เรล
1.938 พันล้ ำนตัน
2,841 เมกะวัตต์ ( กำรติดตัง)้
480.45 เมกะวัตต์
( คำขอผ่ำนระบบ FIT )

น ้ำมันดิบ
ถ่ำนหิน
พลังงำนน ้ำ
พลังงำนทดแทน

อัตราการผลิต
879,420 บำร์ เรล
เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ/วัน
585,600 บำร์ เรล/วัน
2.38 ล้ ำนตัน

ระยะเวลาปริมาณ
สารอง
40 ปี
27 ปี

- ศักยภำพในกำรจัดหำระบบไฟฟ้ ำของประเทศมำเลเซียนัน้ มีควำมสำมำรถสูงสุดในกำรติดตัง้
ในปี ค.ศ.2012 เท่ำกับ 25,035 เมกะวัตต์ โดยมีปริ มำณควำมต้ องกำรสูงสุดเท่ำกับ 18,026 เมกะวัตต์ โดยมี
สัดส่วนพลังงำนที่ใช้ ในกำรผลิตไฟฟ้ ำที่สำคัญคือ ก๊ ำซธรรมชำติร้อยละ 52 ถ่ำนหินร้ อยละ 38.9 พลังงำนน ้ำ
ร้ อยละ 7.3 น ้ำมันดิบ ร้ อยละ 1 อื่นๆ ร้ อยละ 0.2
นโยบายทางด้ านพลังงาน
ประเทศมำเลเซียได้ จดั ทำนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนครัง้ แรกคือ กฎหมำยพัฒนำปิ โตรเลียมในปี
ค.ศ.1974 ต่อมำได้ มีกำรจัดทำนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำนตลอดมำจวบจนถึงปั จจุบนั ซึง่ ใช้ นำนโยบำย
พลังงำนใหม่ ( New Energy Policy 2010 ) มำใช้ ในกำรพัฒนำพลังงำนในประเทศ ดังในรูปภำพที่ 2.2.3

NEW ENERGY POLICY 2010

7

ซึง่ มีสำระสำคัญดังนี ้

- มีกลไกกำรกำหนดรำคำทำงกำรตลำด สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กิจกำรก๊ ำซธรรมชำติ
ไฟฟ้ำและถ่ำนหิน
-มีกำรริ เริ่ มดำเนินกำรในด้ ำนกำรจัดหำพลังงำน ได้ แก่ กำรนำเข้ ำ LNG และถ่ำนหิน พลังงำน
ทดแทน หรื อนิวเคลียร์ เป็ นแหล่งพลังงำนทำงเลือกในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
-มีมำตรกำรทำงด้ ำนประสิทธิภำพพลังงำน ในภำคอุตสำหกรรม พำณิชย์ ภำคที่อยูอ่ ำศัย
และขนส่ง
-ควำมเข้ มแข็งในกำรบริ หำรจัดกำร เช่น กำรสร้ ำงวินยั ในด้ ำนกำรตลำดในธุรกิจไฟฟ้ ำและ
กิจกำรก๊ ำซธรรมชำติ
-กำรเปลีย่ นแปลงในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ประเด็นท้ าทายอื่นๆ
- ควำมมัน่ คงทำงพลังงำน กำรพึง่ พำตนเองด้ ำนพลังงำน ประสิทธิภำพทำงด้ ำนคุณภำพและ
รำคำ
- กำรสนับสนุนรำคำพลังงำน
- กำรจัดหำก๊ ำซธรรมชำติทกี่ ำลังจะหมดไป
- กำรนำเข้ ำ LNG
- กำรดำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ ำตำมกำหนดเวลำ
- กำรเพิ่มเติมระบบสำยส่งและระบบเครื อข่ำยไฟฟ้ ำ
- ควำมคืบหน้ ำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน และกำรจัดตังระบบ
้
FIT
ทิศทางในอนาคต
- กำรริเริ่ มในด้ ำนกำรประหยัดพลังงำน
- กำรริ เริ่ มในกำรจัดหำแหล่งพลังงำนใหม่
- กำรริ เริ่มในด้ ำนกำรกำหนดรำคำพลังงำนใหม่
2.3.4 ผู้แทนประเทศไทย
นำยธนำกร รื่ นสุข และนำงสำวพรพรรณ พันธุ์ภทั รพงศ์ ได้ นำเสนอข้ อมูลทำงด้ ำนพลังงำน
ในประเทศไทย ดังนี ้
สถานการณ์ พลังงานในประเทศ
- ในปี พ.ศ. 2555 ค่ำใช้ จำ่ ยทำงด้ ำนพลังงำนคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 18% ของจีดีพี
- กำรบริ โภคพลังงำนทังหมดในปี
้
พ.ศ.2555 เท่ำกับ 73,316 ktoe
- มูลค่ำกำรนำเข้ ำพลังงำนในปี พ.ศ.2555 เท่ำกับ 1.441,790 ล้ ำนบำท โดยมีสดั ส่วน
ดังนี ้ คือ น ้ำมันดิบ ร้ อยละ 77 ก๊ ำซธรรมชำติร้อยละ10 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้ อยละ 9 ถ่ำนหินร้ อยละ 3
- กำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำย มีปริ มำณทังหมด
้
2.0 ล้ ำนบำร์ เรล/วัน โดยมีสดั ส่วนกำรใช้ พลังงำน

ดังนี ้ คือ ก๊ ำซธรรมชำติ(ร้ อยละ 9.2 ของGDP) น ้ำมันดิบ( ร้ อยละ 4.7 ของ GDP) ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ( ร้ อยละ 5.0
ของ GDP) ไฟฟ้ ำ( ร้ อยละ 3.4 ของ GDP )
- กำรบริ โภคน ้ำมันดิบ ร้ อยละ 81 และควำมต้ องกำรด้ ำนพลังงำนทังหมดร้
้
อยละ 56 มำจำก
กำรนำเข้ ำพลังงำน
- กำรบริ โภคพลังงำนต่อวัน คิดเป็ นปริ มำณเท่ำกับ 2 ล้ ำนบำร์ เรล เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ
นโยบายทางด้ านพลังงาน
- รัฐบำลมีนโยบำยหลักทำงด้ ำนพลังงำน ดังนี ้
1. ส่งเสริ มและผลักดันภำคพลังงำนให้ สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ในประเทศ
2. กำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงพลังงำน
3. กำรกำหนดรำคำพลังงำนให้ มีควำมเป็ นธรรม
4. ส่งเสริ มกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก
5.ส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พลังงำน
- ประเทศไทยมีกำรตังเป
้ ้ ำหมำยในกำรลดค่ำควำมเข้ มข้ นกำรใช้ พลังงำน (Energy Intensity )
หรื อพลังงำนที่ใช้ ตอ่ หน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP )ให้ ได้ ร้อยละ 25 ภำยใน 20 ปี
- รัฐบำลได้ กำหนดแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 10 ปี (ปี ค.ศ. 2012- 2021) โดยมีกำรเพิ่ม
สัดส่วนพลังงำนทดแทนให้ ได้ ร้อยละ 25 ภำยใน 10 ปี ดังรำยละเอียดในรูปภำพที่ 2.2.4

Committed to the
development
of low-carbon society
Government
Funding
On R & D & D
Activities

Alternative Energy Development Plan
(AEDP : 2012-2021) Rev.1

Private-Led
Investment

Target 25 % of RE in Total Energy Consumption
By 2021

Solar
3,000 MW
100 ktoe

4,800 MW

Bio-Energy

Wind
1,800 MW

ktoe

Bio-Fuel

Biomass

Biogas

MSW

4,800 MW

3,600 MW

400 MW

8,500 ktoe

1,000 ktoe

200 ktoe

Ethanol
ML/Day

Biodiessel
7.20 ML/Day

2nd gen
ML/Day

8,800 MW , 9,700 ktoe

New-Energy

Hydro
Mini

Micro
MW

Tidal
wave
MW

Geothermal
1 MW

3 MW
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- มีกำรใช้ แผนอนุรักษ์ พลังงำน 20 ปี ( 2554-2573) ดังรำยละเอียดในรูปภำพที่ 2.2.5

New Thailand 20-Year Energy Efficiency
Development Plan (2011 – 2030)
According to government policy
@ 2 Aug 2011 to reduce
energy intensity % within

Energy use reduced
by not less than

Final Energy Consumption (ktoe

year

38,200 ktoe in

0

ktoe

8,200

EI

(BAU)

1

ktoe/billion baht

reduce 25%

EI

(With EE Plan)

1 .

ktoe/billion baht

Avg. growth rate/year 2010-2030
GDP

4.3%

Population

0.3%

*GDP2030 at constant price 1988 =

,650 billion baht

โอกาสและสิ่งท้ าทายทางด้ านนโยบายพลังงานในอนาคต
โอกาส
-แรงจูงใจทำงด้ ำนภำษี – สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (บีโอไอ)ได้ ให้ สทิ ธิพิเศษ
ในด้ ำนกำรลงทุนคือ ยกเว้ นอำกรนำเข้ ำอุปกรณ์ รวมทังภำษี
้ รำยได้ นิติบคุ คลในกิจกำรกำรลงทุนทำงด้ ำน
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน
-ประเทศไทยมีเป้ำหมำยและนโยบำยสนับสนุนกำรลงทุนทำงด้ ำนพลังงำนทดแทน รวมทัง้
เงื่อนไขในระบบ Adder และระบบ Feed in Tariff เพี่อส่งเสริ มกิจกำรพลังงำนทดแทน
2.3.5 ผู้แทนประเทศมองโกเลีย
Ms.Ch. Unurtsetseg ได้ กล่ำวสรุปข้ อมูลกำรพัฒนำพลังงำนในประเทศมองโกเลีย ดังนี ้
ข้ อมูลทั่วไป
- ในภำคพลังงำนในประเทศมองโกเลีย นัน้ ประกอบด้ วยระบบกำรจัดกำรไฟฟ้ ำอิสระ
ทังหมด
้
5 ระบบ คือ 1.ระบบพลังงำนส่วนกลำง (814 เมกะวัตต์) 2.ระบบพลังงำนในภำคตะวันตก(12 เมกะวัตต์)
3.ระบบพลังงำนในภำคตะวันออก (36 เมกะวัตต์ ) 4. ระบบพลังงำนในเขตพื ้นที่ Altai-Uliastai (15 เมกะวัตต์)
5.ระบบพลังงำนในระบบเขตพื ้นที่ Dalanzadgad ( 24 เมกะวัตต์) รวมทังหมด
้
901 เมกะวัตต์
ทังนี
้ ้ ระบบพลังงำนในส่วนกลำงคิดเป็ นร้ อยละ 80.2 ของกำรผลิตไฟฟ้ ำทังหมดในประเทศ
้
โดยไฟฟ้ ำที่ผลิตได้ มำจำกโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้ อนที่ใช้ พลังงำนถ่ำนหินคิดเป็ นสัดส่วนทังสิ
้ ้น 96 %
- กำรบริโภคพลังงำนหลักส่วนใหญ่อยูใ่ นภำคอุตสำหกรรมและกำรก่อสร้ ำงคิดเป็ นร้ อยละ
45.69 ภำคเครื อเรื อนและอำคำรที่อยูอ่ ำศัย ร้ อยละ17.68 กำรขนส่งร้ อยละ 3.07 กำรสูญเสียพลังงำนในระบบ

สำยส่งและกำรจำหน่ำยไฟฟ้ ำคิดเป็ นร้ อยละ 10.38 และเกษตรกรรมร้ อยละ 0.78 อื่นๆ ร้ อยละ 6.47
- กำรผลิตไฟฟ้ ำ/ปี ในปี ค.ศ. 2012 เท่ำกับ 4.450.3 ล้ ำนกิโลวัตต์/ชัว่ โมง
- กำรผลิตพลังงำนควำมร้ อน/ปี ในปี ค.ศ. 2012 คิดเป็ นจำนวน 6,321.4 Gcal
- กำรผลิตถ่ำนหินใน ปี ค.ศ. 2012 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 32.9 ล้ ำนตัน โดยใช้ ในกำรผลิตไฟฟ้ ำ
จำนวน 5 ล้ ำนตัน
นโยบายด้ านพลังงาน
- รัฐบำลตังเป
้ ้ ำหมำยในกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเร่งด่วน เพื่อบรรลุเป้ำหมำยคือ ควำมยัง่ ยืน
ในด้ ำนกำรเงิน ประสิทธิภำพ กำรเข้ ำถึงระบบพลังงำนในพื ้นที่ชนบท และกำรเพิ่มระดับกำรแปรรูปกิจกำรภำครัฐ
-มีกำรจัดหำพลังงำนให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรภำยในประเทศโดยใช้ พลังงำนถ่ำนหินและ
แหล่งพลังงำนอื่นๆ
- จัดตังระบบจั
้
ดกำรพลังงำนแบบบูรณำกำรโดยเชื่อมต่อกับระบบ CES และ WES โดยผ่ำน
ระบบกำรจัดส่งไฟฟ้ ำกำลังแรงสูง
- กำรเพิม่ สัดส่วนกำรใช้ พลังงำนทดแทนในกำรผลิตพลังงำน
ตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั รัฐบำลมองโกเลียได้ มีกำรพัฒนำนโยบำยทำงด้ ำนพลังงำน ดังต่อไปนี ้
1. กฎหมำยพลังงำนในปี ค.ศ. 2001
2. แผนแม่บทพลังงำนถ่ำนหิน ปี ค.ศ. 1995-2014
3. แผนแม่บทภำคพลังงำนปี ค.ศ. 2000-2020
4. กฎหมำยกิจกำรน ้ำมัน ปี ค.ศ. 2002
5. ยุทธศำสตร์ พลังงำนอย่ำงยัง่ ยืนปี ค.ศ. 2002-2010
6. โครงกำรพลังงำนทดแทนแห่งชำติ ปี ค.ศ. 2005-2020
7. โครงกำรระบบไฟฟ้ ำแบบบูรณำกำร ปี ค.ศ. 2007-2040
8. กฎหมำยพลังงำนทดแทนปี ค.ศ. 2007
9. โครงกำรถ่ำนหินปี ค.ศ. 2008
10. กฎหมำยประสิทธิภำพพลังงำนกำลังดำเนินกำรอนุมตั ใิ นปี ค.ศ. 2013
สถานะของนโยบายและการพัฒนาพลังงานของประเทศมองโกเลีย
- นโยบำยไม่ยงั่ ยืน แน่นอนเนื่องจำกอิทธิพลกำรเมือง
- กิจกำรไฟฟ้ ำในประเทศดำเนินกำรโดยรัฐวิสำหกิจซึง่ เป็ นกำรผูกขำดในกิจกำรทำให้ ไม่ตรงต่อควำม
ต้ องกำรของชุมชน
- รัฐบำลมีอิทธิพลในกำรกำหนดระบบอัตรำรำคำพลังงำนทำให้ สง่ ผลกระทบต่อสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจในภำคพลังงำน

- ควำมต้ องกำรทำงด้ ำนพลังงำนในประเทศมีปัจจัยผลักดันจำกกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วของกิจกำร
เหมืองแร่เช่น ทองคำ ทองแดง และถ่ำนหิน
- ประเทศมีควำมต้ องกำรที่พฒ
ั นำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงด้ ำนพลังงำนและมีกำรขยำยระบบไฟฟ้ ำและ
ระบบควำมร้ อน
โอกาสและสิ่งท้ าทายสาหรับนโยบายทางด้ านพลังงานในอนาคต
- กำรขยำยศักยภำพในกำรผลิตพลังงำน
- กำรขยำยระบบกำรจัดส่งและกระจำยไฟฟ้ ำ รวมทังระบบควำมร้
้
อน
- กำรสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรพลังงำนทดแทน
- กำรถ่ำยโอนกิจกำรพลังงำนให้ เข้ ำสูร่ ะบบเศรษฐกิจแบบเน้ นกำรตลำดมำกขึ ้น
- กำรดึงดูดกำรลงทุนทังภำยในและต่
้
ำงประเทศในกิจกำรด้ ำนพลังงำน
- กำรสร้ ำงแรงจูงใจในกำรมีสว่ นร่วมในกิจกำรพลังงำนมำกขึ ้น
- กำรเพิ่มกำรแปรรูปกิจกำรพลังงำน
- กำรอนุรักษ์ พลังงำน
- กำรให้ เอกชนเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในภำคพลังงำน
2.4 เนือ้ หาและองค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากกิจกรรมกลุ่ม ( group discussion)
ผู้เข้ ำร่วมโครงกำรนี ้ ได้ แบ่งกลุม่ เพื่อทำกำรหำแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำวิกฤติพลังงำนในปำกีสถำน
โดยสำมำรถสรุปออกได้ เป็ น 3 แนวทำงคือ
1.การจัดหาพลังงาน (Energy supply ) –เสนอแนะให้ มีกำรปรับปรุงระบบสำยส่งและจำหน่ำยไฟฟ้ ำใหม่
เพื่อลดกำรสูญเสียพลังงำนในระบบ นอกจำกนี ้ ให้ มีกำรส่งเสริ มกำรจัดหำแหล่งพลังงำนจำกภำยนอกประเทศเช่น
น ้ำมันดิบและก๊ ำซธรรมชำติจำกประเทศอิหร่ำน ตะวันออกกลำง เป็ นต้ น เพื่อชดเชยกำรขำดแคลนแหล่งทรัพยำกร
พลังงำนในประเทศ รวมทังกำรริ
้
เริ่ มให้ มีกำรก่อสร้ ำงถังจัดเก็บเก็บก๊ ำซ ธรรมชำติเหลว (LNG) ในประเทศ เร่งรัดกำร
สำรวจแหล่งปิ โตรเลียมในประเทศ และมีกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ ำทีใ่ ช้ พลังงำนจำกถ่ำนหินทีใ่ ช้ เทคโนโลยีสะอำด
2. ความต้ องการด้ านพลังงาน (Energy demand) –โดยเสนอแนะให้ มีกำรปรับปรุงระบบกำรขนส่ง
สำธำรณะ กำรจัดตังหน่
้ วยงำนที่สำมำรถรับรองหรื อรับประกันควำมโปร่งใสและเป็ นธรรมในเรื่ องของรำคำพลังงำนและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของโครงกำรด้ ำนพลังงำนในประเทศ รวมทังมี
้ กำรส่งเสริ มกำรประหยัดพลังงำนและ
ประสิทธิภำพพลังงำนอย่ำงจริ งจัง
3. การกาหนดนโยบายด้ านพลังงาน- มีกำรเสนอแนะให้ มีกำรทำกำรสำรวจประชำมติด้ำนพลังงำนเพื่อ
จัดเก็บข้ อมูลไว้ ในประโยชน์ในกำรวำงแผนด้ ำนพลังงำน รวมทังกำรมี
้
มำตรกำรส่งเสริ มกำรผลิตพลังงำนทดแทน กำรสร้ ำง
จิตสำนึกกำรอนุรักษ์ พลังงำน โดยมีกำรกำหนดนโยบำยพลังงำนที่มี ทิศทำงกำรดำเนินกำรที่ชดั เจน นอกจำกนี ้รัฐบำล
ควรพัฒนำให้ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรพลังงำนที่ดี โดยจัดให้ มีผ้ จู ดั กำรด้ ำนพลังงำนและผู้ตรวจสอบพลังงำนใน

ภำคอุตสำหกรรมในประเทศ รวมทังกำรเพิ
้
่มควำมรู้ด้ำนพลังงำนให้ แก่ผ้ กู ำหนดนโยบำยด้ ำนพลังงำนและเจ้ ำหน้ ำทีด่ ้ ำน
เทคนิคให้ มำกขึ ้น
ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
3.1.1 ได้ รับควำมรู้เพิ่มเติมทำงด้ ำนกำรกำหนดนโยบำยพลังงำนจำกประเทศที่เป็ นกรณีศกึ ษำ เช่น
ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
3.1.2 ได้ รับประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนเป็ นทีมที่มีตวั แทนจำกหลำยประเทศที่เข้ ำร่วมโครงกำร
3.1.3 ได้ เพิ่มพูนองค์ควำมรู้ทำงด้ ำนเทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ ำ และพลังงำนทดแทนอื่นๆจำกประเทศ
สมำชิก
3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
3.2.1 ได้ รับข้ อมูลด้ ำนนโยบำยพลังงำนในแต่ละประเทศผู้เข้ ำร่วมโครงกำรและสำมำรถนำมำปรับใช้
ในประเทศไทยได้
3.2.2 สำมำรถนำแนวทำงกำรจัดทำนโยบำยพลังงำนของประเทศผู้เข้ ำร่วมโครงกำรมำพัฒนำ
โครงกำรด้ ำนพลังงำนในประเทศไทยต่อไป
3.3 ประโยชน์ ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้ อนัน้ ๆ
3.4 กิจกรรมการขยายผล ที่ได้ ดาเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.4.1 ให้ คำแนะนำหน่วยงำนจำกประสบกำรณ์ที่ได้ รับจำกกำรเข้ ำร่วมโครงกำร
3.4.2 กำรสร้ ำงเครื อข่ำยกับตัวแทนประเทศผู้เข้ ำร่วมโครงกำรในด้ ำนกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
กำรอนุรักษ์ พลังงำน
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือน หลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.5.1 กำรบรรยำยให้ กบั บุคคลภำยนอกเกี่ยวกับประสบกำรณ์จำกกำรเข้ ำร่วมโครงกำรและควำมรู้
ใหม่ๆ ที่ได้ รับ
3.5.2 กำรจัดทำแผนกำรฝึ กอบรมบุคลำกรจำกประเทศกลุม่ อำเซียนและกลุม่ ประเทศอนุลมุ่ แม่น ้ำโขง
(GMS) ในด้ ำนกำรพัฒนำแผนและนโยบำยพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำนเพื่อสอดคล้ องกับแผนยุทธศำสตร์
พลังงำนของอำเซียนและGMS
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่ าสุด (Program)
Workshop on Energy Policy in APO Economies
Islamabad, Pakistan 19 – 22 November 2013
As of November 7, 2013
Time

Topic & Activities
Monday, 18 November 2013
Arrival of Participants

Presenter/Facilitator

Day 1
08:30 –
09:00
09:00 –
09:45

Hotel Accommodation:
Hill View Hotel
Address: Markaz F-7, Islamabad, Pakistan
Phone: 92-51-8319000, 2608501-5
Fax: 92-51-2608520, 2608521
Website: http://www.hotelhillview.net/
e-Mail: info@hotelhillview.net
Tuesday, 19 November 2013
Registration
Opening Session:
Welcome Remarks
Remarks by APO Officer
Introduction of Participants & Resource Persons

09h45 –
10h00
10h00 –
10h10
10h10 –
11h45
11h45 –
13h00
13h00 –
14h30



NPO representative



Ms Yasuko Asano, APO

Group Photo
Coffee Break
Introduction of Project & Program
“Overall background and program schedule

Ms Yasuko Asano

Kickoff Lecture by Resource Person
“Energy Policies and their Possible Impacts on
Economy, Environment, and Security”&
“Energy Policy Questionnaire and its Intentions”
Lunch

Mr Junichiro Oda

Country Presentation #1
20 minutes presentation + 10 minutes Q&A for each

Facilitated by Mr Junichiro Oda

Iran

Cambodia

India

14h30 –
15h00
15h00 –
16h30

Coffee Break

16h30 –
16h35

Summing up for Day 1
Briefing on Dinner

Facilitated by Mr Junichiro Oda

Indonesia

Mongolia

Malaysia
Mr Junichiro Oda
Ms Yasuko Asano

18:30 –
21:30
Day 2
08h30 –
10h00

Dinner hosted by the APO

Venue TBD

10h00 –
10h15

Coffee Break

10h15 –
11h45

Country Presentation #4
20 minutes presentation + 10 minutes Q&A for each

11:45 –
13:00
13h00 –
14h00

Lunch

14h00 –
14h30
14h30 –

Country Presentation #2
20 minutes presentation + 10 minutes Q&A for each

Wednesday, 20 November 2013
Country Presentation #3
20 minutes presentation + 10 minutes Q&A for each

Guest Speaker Session (1)
“Electric power transmission and grid in Pakistan:
JICA Projects”
45 minutes presentation + 15 minutes Q&A
Brief Discussion
“Opportunities and challenges in electricity sector in
Pakistan and other APO countries”
Coffee Break

Facilitated by Mr Junichiro Oda

Pakistan (X4?)

Bangladesh

Facilitated by Mr Junichiro Oda

Thailand
AOB

APO Guest Speaker
MrYoshihiro Ozaki (JICA)
Facilitated by Mr Junichiro Oda
Facilitated by Mr Junichiro Oda

15h00
15h00 –
16h30

16h00 –
16h30
16h30 –
16h35
Day 3
08h30 –
10h00
10h00 –
10h15
10h15 –
11h00

11h00 –
11h40
11h40 –
11h45
11:45 –
13:00
13h00 –
16h35

Guest Speaker Session (2)
“Insights from a survey on energy-related issues in
Asia as well as on potential energy-related base of
pyramid businesses and community development in
Asia”
45 minutes presentation + 15 minutes Q&A
Brief Discussion

APO Guest Speaker
MrTakutoMotomura (CEO, Granma Inc.)

Summing up for Day 2
Briefing on Schedule for Tomorrow

Mr Junichiro Oda
Ms Yasuko Asano

Thursday, 21 November 2013
Group Discussion (1)
Group 1a: Energy supply: Natural gas and oil
Group 1b: Energy demand: Electricity access and
poverty reductions
Coffee Break
Presentation of Possible Policy Recommendations
by Groups
(15 minutes each)
Overall discussion
Briefing onGroup Discussion (2)
&PreliminaryGroup Discussion
“What do we learn in this Workshop?”
Group 2a, 2b, and 2c.
Briefing on Site Visit

Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano
Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano

Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano
& Guest speakers

Every participants

Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano
& Guest speakers

Every participants
Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano

Every participants
NPO

Lunch
Site Visit to XXX
TBD

TBD

18:30 –
21:00
Day 4
08h30 –
10h00

Dinner hosted by NPO

Venue TBD

Friday, 22 November 2013
Group Discussion (2)
“What do we learn in this Workshop?”
Group 2a, 2b, and 2c.

Facilitated by Mr Junichiro Oda & Ms. Yasuko
Asano & Guest Speakers

Every participants

10h00 –
10h15
10h15 –
11h10

Coffee Break

11h10 –
11h15
11h15 –
11h45
11h45 –
13h00

Presentation of Learning Points and Policy
Recommendations by Groups
(15 minutes each)
Overall discussion
Summing up by the Resource Person
Closing Session

Distribution of Certificate

Project Evaluation

Closing Remarks
Lunch
END of PROGRAM

4.2 เอกสำรประกอบกำรประชุม/สัมมนำ (Training Materials)

Facilitated by Mr Junichiro Oda&Ms Yasuko Asano
& Guest Speakers

Every participants
Mr Junichiro Oda
Mr Ozaki
MrMotomura

NPO

Ms Yasuko Asano

ดูจำกภำคผนวก ก
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยำกรบรรยำย (CV)
4.4 รำยงำนก่อนกำรเดินทำง (Country Paper-Thailand)
ดูจำกภำคผนวก ข
4.5 เอกสำรนำเสนอผลงำนหลังจำกเข้ ำร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
ดูจำกภำคผนวก ค

