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การมอบนโยบายพลังงานให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพลังงาน 
ของ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

วันจันทร์ที่  13  ตุลาคม  2551 
 

รมว.พลังงาน มอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด โดยนโยบายในภาพรวมยังไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ในส่วนภาคไฟฟ้ามอบหมายให้ กฟผ. ปรับปรุงแผน PDP ใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการปรับลดก าลังผลิตส ารองให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะเดียวกันก็เร่งรัดการ
ด าเนินการ 11 มาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือประชาชน หวังปลูกฝังการประหยัดเข้ากับวิถี
ชีวิตของคนไทย 

 
วนันี ้(13 ตลุาคม 2551) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายแพทย์

วรรณรัตน์ ชาญนกุลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน มอบนโยบายและกรอบการท างานแก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนกังานเจ้าหน้าท่ีระดบั 8 ขึน้ไป ของกระทรวงพลงังาน ทัง้จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน(เรคกูเลเตอร์) และองค์กรอิสระ 
รวมกว่า 300 คน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิและน านโยบายต่างๆ ไปแปลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ 
รวมทัง้บริหารจัดการเพ่ือไม่ให้วิกฤติราคาพลังงานกลับมามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนตอ่ไป  

 
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนกุลู กล่าวถึงนโยบายด้านพลงังานรัฐบาลท่ีแถลงตอ่รัฐสภา 5 ข้อ 

ซึง่ยงัคงเหมือนเดมิ พร้อมทัง้มอบหมายงานให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั กฟผ. มีดงันี ้ 
 
 นโยบายข้อ 1  เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อ
การพัฒนาประเทศ และให้พึ่งพาตนเองทางพลังงานได้มากขึน้ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
โดยพึ่งพาแหล่งผลิตพลงังานภายในประเทศเพ่ือเสถียรภาพ เช่ือมโยงแหล่งพลงังานจากตา่งประเทศ 
บริหารจดัการ LPG เพ่ือป้องกนัการขาดแคลน ปรับแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2550-2564 (PDP 2007) ศกึษาพลงังานนิวเคลียร์อย่างละเอียด กระจายความเส่ียงด้านพลงังาน และ
สง่เสริมการตอ่ยอดอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและโอเลโอเคมี เป็นต้น 
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 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนกุลู กล่าวในประเด็นดงักล่าวว่า ปัจจบุนัประเทศไทยมีก าลงัผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 30,000 เมกะวตัต์ ขณะท่ีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ(พีค)ของปี 2551 คือ 22,568 เม
กะวัตต์ ซึ่งน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ดังนัน้ จึงต้องมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ให้
สอดคล้องกบัความเป็นจริงยิ่งขึน้และน าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการปรับแผน PDP ตอ่ไป พร้อมทัง้ทบทวน
แผนการรับซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ และก าลงัผลิตส ารองให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานสากล จาก
แผนเดิมท่ีจะมีก าลังผลิตส ารองสูงถึงเกือบร้อยละ 30 ของก าลังผลิตทัง้หมด ขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคญักับการกระจายสดัส่วนการใช้เชือ้เพลิงเพ่ือกระจายความเส่ียงทัง้ด้านราคาและการขาด
แคลน  
 

 สว่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถือวา่เป็นทางเลือกหนึง่ในอนาคต แตจ่ะต้องมีการศกึษาอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน และท่ีส าคัญคือประชาชนต้องยอมรับ จึงต้องเร่ง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทัง้สงัคมในภาพรวมและสถานศกึษา เพ่ือให้เยาวชนท่ีจะเติบโตขึน้มาใน
อนาคตได้มีส่วนร่วมตดัสินใจบนพืน้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องการให้ได้ข้อสรุปจาก
ประชาชนภายใน 3 ปี เพ่ือประกอบการตดัสินใจของรัฐบาล   
 

 นโยบายข้อ 2  ก ากับดูแลราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม มีเสถียรภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน โดยก ากบันโยบายราคาและโครงสร้างราคาน า้มนั ก าหนด
ราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนและปริมาณการใช้ท่ีแท้จริง ก ากบัดแูลความปลอดภยั ส่งเสริมให้มีการ
จดัตัง้ส านกังานพลงังานจงัหวดั และสนบัสนนุการท างานของคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน(เรค
กเูลเตอร์) 
 

 นโยบายข้อ 3  ส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 
เร่งรัดแผนแม่บทพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี หรือ REDP ตามท่ีได้มีการยกร่างไว้ในสมัย รมว.
พลังงาน คนเก่า (พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ) ให้เป็นวาระแห่งชาติ เดินหน้าเต็มตัวในการ
ส่งเสริมเอทานอลและไบโอดีเซล เร่งรัดแผนการน า NGV มาใช้ในภาคขนส่ง ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียนและสง่เสริมการพฒันาพลงังานทดแทนระดบัชมุชน 
 

 โดยมุง่สง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมาก (SPP และ VSPP) ท่ี
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน เพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนกัถึงการพึ่งพา
ตนเองและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดหาพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และจัดตัง้หมู่บ้านพลังงานในทุกจังหวัดเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลงังานหมนุเวียน   
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 นโยบายข้อ 4  เน้นการสร้างวินัยด้านการประหยัดพลังงานให้เป็นวัฒนธรรมของคน
ในชาติและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) เป็นแกนกลางในการเผยแพร่
วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน โดยเร่งรัดการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะท่ี 3 
(2548-2554) พร้อมด าเนินการจดัท าแผนในระยะท่ี 4 (2555-2559) และเร่งรัดการด าเนินการใน 11 
มาตรการประหยดัพลงังานเพ่ือประชาชน 
 
 “มาตรการประหยดัพลงังานเพ่ือประชาชน ทัง้ 11 มาตรการนัน้ เป็นเร่ืองท่ีดี แตก่ารด าเนินการ
อยา่งเป็นรูปธรรมนัน้ช้ากว่าท่ีควรจะเป็น จึงต้องการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในมาตรการตา่งๆ เร่งรัด
การด าเนินการหรือขบัเคล่ือนให้เร็วขึน้ รวมถึงอยากให้มีการปลกูฝังเร่ืองการประหยดัพลงังานให้แทรก
ซึมอยู่ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย เน่ืองจากการประหยัดเป็นหนทางแห่งความอยู่รอด ซึ่ง
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัของพระพทุธศาสนา” 
 
 นโยบายข้อ 5  ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจการพลังงาน ทัง้จากกระบวนการ
ผลิตและการใช้ พร้อมทัง้ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน และสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM-Clean Development Mechanism) โดยตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผ่านกลไกของ CDM ให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านตันต่อปี พร้อมกันนีไ้ด้ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากด้านการใช้และด้านการผลิต โดยตัง้เป้าลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงกลัน่
และโรงไฟฟ้าให้ได้ 15-20% ต่อ 1 หน่วยพลงังานท่ีผลิต รวมทัง้ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็น 
Appropriate Technology เป็นต้น 
 
 ท้ายนี ้รมว.พลังงาน ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันน านโยบายพลังงานของประเทศไทยไป
ขบัเคล่ือนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมเปิดใจว่า เม่ือครัง้ก่อนมารับต าแหน่ง รมว.พลงังาน 
ได้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมาธิการการพลงังาน สภาผู้แทนราษฎร ก็มีความประทบัใจในการท างาน
ของกระทรวง โดยท่ีผ่านมาประชาชนต่างก็ช่ืนชม เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน จึงอยากขอความ
ร่วมมือจากทุกคนให้ช่วยกันท างานให้สัมฤทธ์ิผลตามภารกิจของกระทรวง ซึ่งตนคงท าคนเดียวไม่
ส าเร็จ และหากต้องการค าปรึกษาหรือมีข้อเสนอแนะอะไร ก็พร้อมรับฟังด้วยความยินดี 


