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พลโทหญิง พูนภิรมย ์ลิปตพลัลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน เปิดเผย ถึงการมอบ
นโยบายใหแ้ก่ขา้ราชการกระทรวงพลงังาน ในวนัพุธท่ี 27 ก.พ. 2551 วา่ กระทรวงพลงังาน นบัเป็น
กระทรวงหน่ึงท่ีมีภารกิจเร่งด่วนในการด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานให้แก่
ประชาชน เพื่อน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ตลอดจนการ
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม ในวนัน้ีจึงไดส่้งมอบนโยบายส าคญั ๆ แก่ขา้ราชการ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีตอ้งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 5 นโยบาย ไดแ้ก่  
 

1. การสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ดว้ยการจดัหาพลงังานให้พอเพียงต่อการพฒันาของ
ประเทศ โดยจะเร่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตน ้ ามนัภายในประเทศจาก 200,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 
250,000 บาร์เรลต่อวนั หรือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28 เป็น 35% ภายในเวลา 4 ปี การจดัหาแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อรักษาให้มีปริมาณส ารองก๊าซอยา่งนอ้ย 30 ปี โดยจะ
เดินหนา้เร่งรัดการเจรจาเพื่อน าไปสู่ขอ้ยุติเพื่อให้เกิดการพฒันาในพื้นท่ีทบัซ้อนไทย-กมัพูชา การ
จดัหาไฟฟ้า ให้มีการกระจายความเส่ียงของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทั้งจากก๊าซธรรมชาติ ถ่าน
หินสะอาด พลงัน ้ า และให้ความส าคญักบั เอกชนทั้ง IPP/SPP/VSPP ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูผ้ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ท่ีผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทดแทน 
นอกจากน้ียงัไดม้อบนโยบายให้ กฟผ. รักษาก าลงัผลิตไฟฟ้าติดตั้งไม่นอ้ยกว่า 50% ของก าลงัการ
ผลิตรวมทั้ งประเทศ และให้รักษาระดับก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศให้เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากลท่ีประมาณ 15% ด้วย ส าหรับแนวทางการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
พลงังานนิวเคลียร์ นั้น มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาต่อไปอยา่งรอบดา้นและให้ความรู้แก่ประชาชนโดย
ละเอียด และตอ้งมีการยอมรับจากประชาชน ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจในอนาคตดว้ย  
 

2. ส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการพลงังานให้มีราคาท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขนั รวมทั้งคุ้มครองด้านความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริโภค โดยได้ตั้งเป้าหมายท่ีจะท าให้ราคา
พลงังานของไทย ตอ้งไม่แพงกวา่ประเทศเพื่อนบา้น และเหมาะสมกบัสภาวะสังคม เศรษฐกิจ ทั้งค่า
ไฟฟ้า ราคาน ้ามนั และก๊าซหุงตม้ ท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาบนฐานท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
และก่อให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมได้ ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจใด ๆ นอกจากน้ีด้านการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค จะเน้นในเร่ืองการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ผลกัดนัในเร่ืองความปลอดภยัสูง 



ไม่มีอุบติัเหตุร้ายแรงจากการใช้พลงังาน (Absolute Zero Accident) และผลกัดนัให้มีส านกังาน
พลังงานจังหวัดครบทุกจังหวดั เพื่อเป็นหน่วยขับเคล่ือนนโยบายพลังงานในระดับภูมิภาค 
นอกจากน้ีก็พร้อมให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการพลังงาน 
(Energy Regulator) ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกรอบนโยบายรัฐบาล  
 

3. ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเนน้การพฒันาพลงังานทางเลือกท่ีใชท้ดแทนน ้ ามนั ไดแ้ก่ แก๊ส
โซฮอล ์95, 91 (E10) และ แก๊สโซฮอล ์E20 ผลกัดนัใหเ้กิดการใชเ้พิ่มข้ึน จาก 7 ลา้นลิตรต่อวนั เป็น 
12 ลา้นลิตรต่อวนั ในปี 2551 และในโอกาสหนา้อาจมีการพฒันาสู่ E85 เพื่อรองรับปริมาณการผลิต
เอทานอลท่ีมีพอเพียง ตลอดจนเป็นการยกระดบัสินคา้การเกษตร ส าหรับเร่ืองไบโอดีเซล เร่งรัดให้
มีการประชุมระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งแกไ้ขปัญหาดา้นวตัถุดิบอยา่งบูรณาการ พร้อมทั้ง
เร่งรัดการใช้ B5 ให้แพร่หลายยิ่งข้ึนนอกจากการใช้ B2 ในปัจจุบนั และในอนาคตอาจขยายไปสู่ 
B10 ถ้ามีความพร้อมเพียงพอ ส าหรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวี (NGV) ได้ตั้งเป้าหมายให้ภายในเดือน
สิงหาคมน้ี รถท่ีใชบ้ริการสถานีเอน็จีวจีะมีความสะดวกยิง่ข้ึน และคิวรอบริการจะตอ้งลดลง 1 ใน 3 
เขม้งวดให้มีก๊าซเอ็นจีวีจ  าหน่ายเพียงพอ ตลอดจนเร่งรัดเปล่ียนเคร่ืองยนต์รถแท็กซ่ีให้เป็นเอ็นจีว ี
ภายในปีน้ี 20,000 คนั และให้แลว้เสร็จทั้งหมด 50,000 คนัภายในปี 2552 และตั้งเป้าหมายจะเพิ่ม
สัดส่วนการใช ้NGV ในภาคขนส่งใหไ้ด ้20% ภายใน 4 ปี  
 

นอกจากน้ี ยงัมีการส่งเสริมพลงังานทดแทนอ่ืนๆ ภายใตแ้นวคิด พลงังานเพียงพอ ด้วย
พลงังานพอเพียง โดยมีการจดัท าแผนแม่บทการพฒันาพลงังานทดแทน (REDP) รองรับในอีก 15 ปี
ขา้งหนา้ เพื่อเป็นการพฒันาพลงังานทดแทนท่ีครบวงจร ทั้งดา้นการวิจยั พฒันาตน้แบบ มาตรการ
สนับสนุนเพื่อน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตและพฒันาชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนให้เร่ิมตน้
โครงการหมู่บา้นพลงังานน าร่องในทุกจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง  

 
4. ส่งเสริมการประหยดัพลงังานอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองโดยภาพรวมทั้งประเทศ โดย

ปรับเป้าหมายการประหยดัพลงังานจาก 11% เป็น 20% ให้ไดภ้ายในปี 2554 และสนบัสนุนการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน อาทิ ปรับปรุงการใช้
พลงังานต่อผลผลิต (Energy Intensity) ในภาคอุตสาหกรรม ยกเลิกการใช้หลอดไส้ทัว่ประเทศ
จ านวน 30 ลา้นหลอด ภายในปี 2553 รวมทั้งเปล่ียนหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 แทนหลอดผอมเดิม 110 
ลา้นหลอด ภายในปี 2555 เร่งรัดกระบวนการติดฉลากเบอร์ 5 โดยเฉพาะในเคร่ืองปรับอากาศทุก
เคร่ือง และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดฉลากแลว้ ให้สูงข้ึนอีก 5 - 10% ภายในปี 2555 
และก าชบัให้ออกกฎกระทรวง 4 ฉบบัวา่ดว้ย Building Energy Code โดยเร็วและบูรณาการร่วมกบั



ส านกัพระพุทธศาสนาและกรมการศาสนา ในการพฒันาให้วดั โบสถ์ มสัยิด เป็นศูนยก์ลางเรียนรู้
ดา้นพลงังาน ตลอดจนการเพิ่มมาตรการและสร้างแรงจูงใจมากข้ึน โดยการขยายสินเช่ือจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานสู่ภาคครัวเรือน เพื่อใหป้ระชาชน ประหยดัพลงังานไดเ้พิ่มข้ึน 10% 
รวมทั้ งขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ ในการจัดสินเช่ือพลังงานให้กับ
ผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินส าหรับโครงการท่ีจะท าใหมี้การประหยดัพลงังานดว้ย  
 

5. ส่งเสริมการพฒันา ผลิต และการใช้พลังงานคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อม และใช้
พลงังานท่ีสะอาด ซ่ึงถือนโยบายท่ีมีความส าคญั โดยจะเร่งการลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใหไ้ด ้20% ต่อ 1 หน่วยพลงังานท่ีใชใ้นทุกภาค เช่นภาคขนส่ง ภาคการกลัน่ภาคการผลิตไฟฟ้าและ
ตั้งเป้าหมายลดอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction Target) ของกลุ่ม ปตท. กฟผ. 
บางจาก และบริษทัในเครือ ลดให้ได ้20% ตลอดจนส่งเสริมโครงการดา้นพลงังานของไทยให้เขา้
รับรองตามกลไกการพฒันาพลงังานสะอาด หรือ CDM โดยเพิ่มเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณ CO2 ให้
ได้ 1 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผูน้ าในการ
ส่งออกคาร์บอนเครดิตในเอเชีย อีกดว้ย  
 

พลโทหญิง พูนภิรมย ์กล่าวสรุปว่า "นโยบายท่ีเขม้ขน้ดา้นพลงังานน้ี จะช่วยให้ประเทศ
และคนไทยมีพลงังานใชอ้ยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ในราคาท่ีเป็นธรรมในระยะยาว อีกทั้งเป็น
การวางรากฐานใหพ้ลงังานเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง" 
 


