
นโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ของรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี 

 

ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2549 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ระยะสั้น 

เริ่มด าเนินการทันทีภายในรัฐบาลนี้ 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานให้เหมาะสมเพ่ือให้การบริหารจัดการพลังงานของประเทศมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ยกร่างและเร่งด าเนินการเพื่อให้มีพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน เพ่ือแยกงาน
นโยบายและการก ากับดูแลออกจากกันให้มีความชัดเจน โดยให้การก ากับดูแลกิจการ
พลังงานครอบคลุมถึงกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และมีการจัดตั้งองค์กรอิสระก ากับดูแล 

 เสนอการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ก าหนดอ านาจ สิทธิและประโยชน์ของ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) พ.ศ. 2544 เพ่ือโอนอ านาจรัฐให้มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 

 เร่งผลักดัน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายด้านพลังงานอ่ืนๆ เช่น พ.ร.บ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2515 
และ พ.ร.บ. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการด้านพลังงาน 

2. การจัดหาพลังงาน เพ่ือให้พลังงานมีความเพียงพอและมั่นคง 

 เร่งรัดและส่งเสริมการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงพลังงาน 
o ส่งเสริมการส ารวจพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงปิโตรเลียมทั้งในประเทศและเขตพ้ืนที่ทับ

ซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเพ่ิมเติม จากแหล่งยูโนแคล แหล่งอาทิตย์ 

แหล่งบงกช แหล่งไพลิน และแหล่งก๊าซในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย (JDA) 

 พัฒนาโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สหภาพพม่า 
แหล่ง M7/M9 และ A1 และประเทศอินโดนีเซีย แหล่งนาทูน่า และหรือ 
LNG จากต่างประเทศ 



 เร่งรัดการเจรจาตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมในเขตไหล่
ทวีปทับซ้อนไทย - กัมพูชา 

o ส่งเสริมบทบาทของ ปตท.สผ. ในการส ารวจพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
o ปรับค่าพยากรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้การ

ลงทุนด้านกิจการไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้ 
o ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น โดยเร่งรัดการ

ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) 
o กระจายแหล่งและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน เสถียรภาพของราคาโดยค านึงถึง
ต้นทุนการผลิต ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

3. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและเร่งด าเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และปลูกฝังให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
เช่น การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น 

 จัดตั้งองค์กรหลักในการผลักดันและการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน (National 
Demand Side Management Office) เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง 

 เร่งด าเนินการก าหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องยนต์
ที่ใช้พลังงาน รวมทั้ง ด าเนินการติดฉลากอุปกรณ์ท่ีได้ก าหนดมาตรฐานไว้แล้ว 

 ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น โดยจัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถในลักษณะ Park & 
Ride และอ านวยความสะดวก โดยเตรียม Feeder ให้บริการเดินทางเข้าสู่เมือง 

 สนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้า และความร้อนร่วมกัน 
(Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) ในปริมาณที่เหมาะสม 

 ริเริ่มมาตรการประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบ 
Logistics และการพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

4. ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ เพ่ือกระจายชนิดเชื้อเพลิงและลดการพึ่งพาการน าเข้า
พลังงาน 



 ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ก๊าซโซฮอล์ (Gasohol) และไบโอดีเซล (Biodiesel) 
ทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ตามความเหมาะสมกับศักยภาพด้านการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ 

 สนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ของ
เสียจากอุตสาหกรรม ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม พลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนและราคาที่
เหมาะสม โดย เร่งออกประกาศขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตขนาดเล็กมาก 
(VSPP) และการก าหนดราคารับซื้อ ไฟฟ้าส่วนเพ่ิมจากราคาตามระเบียบ 

 จัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชนให้เกิดข้ึน
อย่างจริงจังและยั่งยืน เนื่องจากการด าเนินการจะเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเชิงนโยบาย เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
ในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ 

 เผยแพร่ให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนรู้จักและมั่นใจการเลือกใช้เชื้อเพลิงอ่ืนเช่น NGV ก๊าซ
โซฮอล์ และไบโอดีเซล รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
จ าเป็นในการส่งเสริม และพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เช่น ถ่านหิน และอ่ืนๆ 

5. ก าหนดโครงสร้างราคาพลังงาน เพ่ือให้การก าหนดราคาพลังงานโปร่งใส เป็นธรรม และสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 

 ก ากับดูแลให้การก าหนดราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามกลไกตลาดที่เสรี โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

 เร่งด าเนินการเพ่ือลดภาระหนี้สินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและวางกรอบแนวทางการใช้
งบประมาณของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในอนาคต 

 ปรับโครงสร้างราคาและการชดเชยก๊าซหุงต้ม (LPG) เพ่ือให้ราคาสะท้อนต้นทุน และลดการ
บิดเบือนของการใช้ก๊าซหุงต้มที่ไม่เหมาะสม 

 ปรับวิธีการค านวณค่า Ft ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยให้มีการส่งผ่านต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิง และค่าซื้อไฟฟ้าภายใต้การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนในการจัดหา ค่าผ่านท่อ และการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ให้มี
ความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

 ติดตามและก ากับดูแลราคาพลังงานทดแทน (NGV, Gasohol, Biodisel) ให้สะท้อนต้นทุน
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

6. ก าหนดมาตรการด้านพลังงานสะอาด เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ
พลังงานในรูปแบบต่างๆ 



 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ ามันส าเร็จรูปให้สูงขึ้นอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 ให้ความส าคัญในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน โดยให้ 
ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ใช้ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมท่ีให้สัตยาบันไว้กับมิตรประเทศ 
 ร่วมมือกับนานาประเทศในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

พลังงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 
 เร่งผลักดันกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 

7. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เพ่ือความเข้าใจและร่วมมือกัน
พัฒนาพลังงานของประเทศ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและมาตรการด้านพลังงาน เพ่ือให้การพัฒนา
พลังงานเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานชุมชน เช่น การผลิตไฟฟ้าและไบโอดีเซลชุมชน 
อันเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ระยะยาว : 

เริ่มด าเนินการศึกษา วิจัยเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานแบบยั่งยืนและ สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

8. จัดหาพลังงาน 

 ก าหนดมาตรการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงานของประเทศที่ท าให้เกิดความ
มั่นคง มีใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง และลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

 สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

9. พัฒนาพลังงานแบบย่ังยืน 

 ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาพลังงาน ควบคู่ไปกับลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน 

 ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมท่ีให้สัตยาบันไว้กับมิตรประเทศ 
 ให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 



 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงาน 

10 ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโครงการที่ส่งผลในการลดใช้พลังงาน โดยเฉพาะน้ ามัน 
ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบ Logistics การพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงาน 
เป็นต้น 

11. ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน 

 ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม โดยมีระบบ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค 

 

  

  

 


