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:: โอกาสและทางเลื อ กใช้พ ล ังงานอย่า งย ังยืน ของประเทศ ::

.: รายละเอีย ด

การสัมมนาทางวิชาการเรือง โอกาสและทางเลือกใช้พลังงานอย่างยังยืนของประเทศ จัดโดย หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
กับโครงการศึกษาวิจยั “ ยุทธศาสตร์การพลังงานแห่งชาติเพือการพัฒนาอย่างยังยืนของประเทศไทย” ณ ห้องกิงเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น.
กําหนดการ
9.00-9.30
ลงทะเบียน
9.30-9.45

ประธานจัดการประชุมกล่าวนําวัตถุประสงค์การประชุม

9.45-10.30

สถานการณ์ และนโยบายพลังงานของประเทศ
โดย ผูแ
้ ทนสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

10.30-10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00

นําเสนอการอภิปรายร่วมในประเด็น “ โอกาสและทางเลือกในการใช้พลังงานเพือการผลิตไฟฟ้ า”
- พลังงานทดแทนเพือการผลิตไฟฟ้ า (โดย ผูแ
้ ทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน)
-ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน (โดย ผูแ
้ ทนการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)
- เทคโนโลยีพลังงานเพือผลิตกระแสไฟฟ้ า (โดย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา)

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

นําเสนอการอภิปรายร่วมในประเด็น “ โอกาสและทางเลือกในการใช้พลังงานเพือการคมนาคมขนส่ง”
- พลังงานทดแทนนํามันเชือเพลิงสําหรับการคมนาคมขนส่ง (โดย ผูแ
้ ทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน)
- อุตสหกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานของประเทศไทย (โดย ผูแ
้ ทนอุตสหกรรมยานยนต์ไทย)
- แนวโน้มการผลิตและใช้เชือเพลิงพลังงานในอนาคต (โดย ผูแ
้ ทนบริษท
ั ผูป
้ ระกอบการธุรกิจนํามันเชือเพลิง)

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00

นําเสนอและอภิปรายร่วมในประเด็น “ โอกาสและทางเลือกในการมีสว่ นร่วมของประชาชนเรืองพลังงาน”
- การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการอนุรกั ษ์ และประหยัดพลังงาน ( โดย ผูแ
้ ทนสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
- โครงการแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนและจังหวัด (โดย ผูแ
้ ทนสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวงพลังงาน)
- การดําเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต (โดย ผูแ
้ ทนการฝ่ ายมวลชนสัมพันธ์ ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย)

16.00-16.30

.: สาระสํา ค ัญ

สรุปและปิ ดการประชุมเสวนา

.............................................................................................................................................................................................................................
การสัมมนาทางวิชาการ เรือง " โอกาสและทางเลือกใช้พลังงานอย่างยังยืนของประเทศ " มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ห ัวข้อ : สถานการณ์ แ ละนโยบายพล ังงานของประเทศ

พลังงานเป็ นปัจจัยทีสําคัญในการตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของประชาชน และเป็ นปัจจัยพืนฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การทีราคานํามันเชือ
เพลิงสูงขึนเป็ นสัญญาณบ่งชีว่าสถานการณ์ พลังงานราคาแพง กําลังกลายเป็ นปัญหาใหญ่ทจะกระทบต่
ี
อการ ฟื นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัญหานีส่วนหนึงมาจาก
ค่าเงินบาทอ่อนตัวเมือเทียบกับ ดอลล่าร์สหรัฐ และการขาดอํานาจต่อรองในตลาดพลังงานโลก แต่ปญ
ั หาอีกส่วนหนึงทีอยูล่ ก
ึ กว่านันและมีผลกระทบรุนแรงทัวโลก คือ
ปัญหาการผลิตพลังงานได้ไม่พอใช้ พลังงานทังหมดทีโลกใช้มากทีสุดเป็ นเชือเพลิงฟอสซิล ถึงร้อยละ 95 ได้แก่ นํามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รองลงไปเป็ นพลังนํา
จากเขือน พลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวล รวมทังสินประมาณร้อยละ 3 ทีเหลืออีกร้อยละ 2 เป็ นพลังงานนิวเคลียร์
จากการสํารวจพลังงานสํารองของโลกในอีก 20 ปี ข้างหน้าพบว่า หากโลกของเรายังมีการใช้พลังงานในระดับทีเป็ นอยู่ และไม่มก
ี ารค้นพบแหล่งพลังงานเพิมเติม จะมี
นํามันเหลือให้ใช้ได้อก
ี ประมาณ 42 ปี ก๊าซธรรมชาติมเี หลือให้ใช้ได้อก
ี 64 ปี ส่วน ถ่านหินมีพอให้ใช้ได้นานถึง 220 ปี สําหรับเชือเพลิงทีทัวโลกใช้ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้ า พบว่า ใช้ถา่ นหินมากทีสุดถึงร้อยละ 43 รองลงไปเป็ นพลังงานนิวเคลียร์รอ้ ยละ 20 ก๊าซธรรมชาติรอ้ ยละ 19 นํามันร้อยละ 10 และพลังนําร้อยละ 8 อย่างไรก็ตาม
เชือเพลิงทีคาดว่าจะใช้มากทีสุดในโลกก็ยงั เป็ นนํามันอยูน
่ นเอง
ั
รองลงไปเป็ น ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติตามลําดับ
ปัจจุบน
ั สถานการณ์ พลังงานในโลกทุกวันนีกําลังเข้าขันวิกฤต โดยเฉพาะนํามัน เนืองจากความต้องการใช้นํามันทวีคา่ มากขึนในประเทศกําลังพัฒนา เช่น ในประเทศจีน
และประเทศอินเดีย ทําให้ราคานํามันในตลาดโลกมีความผันผวน อีกทังปริมาณพลังงานฟอสซิลทีมีใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั ก็กาํ ลังจะหมดไปในขณะเดียวกันวิกฤติการณ์
ขาดแคลนนํามันนีได้สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน ทําให้ทก
ุ ประเทศทัวโลกมีการตืนตัวอย่างมากกับปัญหาการขาดแคลนนํามัน ดังนัน แนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนนํามันคือ การใช้พลังงานทีเหลืออยูอ
่ ย่างประหยัดและคุม
้ ค่าทีสุด เช่น การใช้เอทานอลผสมลงไปในนํามันเบนซินเป็ นนํามันแก๊สโซฮอล์ชว่ ยลด
ปริมาณการใช้นํามันเบนซิน รวมทังวิธก
ี ารหาแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่เพือมาทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิมจึงเป็ นทางเลือกหนึงทีจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้
สําหรับประเทศไทยเป็ นประเทศทีอยูใ่ นฐานะทีต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศมาโดยตลอด ได้แก่ นํามัน ถ่านหินชันดีทให้
ี พลังงานความร้อนสูง ซึงถ้ารวมการนําเข้า
พลังงานจากต่างประเทศทังหมดของไทยจะตกประมาณร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการพลังงานรวม โดยจากการสํารวจแหล่งสํารองพลังงานของไทยพบว่า มี
ปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติ 356 พันล้านลิตรเทียบเท่านํามันดิบ ซึงคาดว่าจะมีใช้ไปได้อก
ี ประมาณ 22 ปี ส่วนถ่านหินลิกไนต์ มีปริมาณสํารองทีประเมินแล้วคง
เหลือ 1,676 พันล้านลิตรเทียบเท่านํามันดิบ ซึงคาดว่าจะใช้ไปได้อก
ี ประมาณ 62 ปี หากอัตราการใช้ไม่เปลียนแปลงและไม่มก
ี ารค้นพบเพิมเติม ซึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยในรอบหลายสิบปี มานี ตังอยูบ
่ นพืนฐานของการใช้พลังงานราคาถูก ขณะนีมีแนวโน้มว่ายุคนํามันและพลังงานราคาถูกได้สนสุ
ิ ดลง
ไปแล้ว ดังนัน เราต้องเปลียนวิธค
ี ด
ิ ใหม่ คือ ต้องพึงพอใจกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้พลังงานราคาแพง
และด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมทังการเพิมจํานวนประชากรอย่างต่อเนือง ทําให้ความต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึนโดย
ตลอดในช่วงทศวรรษทีผ่านมาอัตราการใช้พลังงานในประเทศไทย เพิมขึนโดยเฉลียร้อยละ 13 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะยังคงเพิมขึนต่อไปในอัตราสูง ด้วยเหตุทความ
ี
ต้องการใช้พลังงานเพิมขึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับแหล่งพลังงานภายในประเทศมีจาํ กัด จึงจําต้องอาศัยการนําเข้าเป็ นจํานวนมากทําให้สดั ส่วนการพึงพาจากต่างประเทศ
สูงกว่าร้อยละ 60 เมือเทียบกับการใช้พลังงานทัวทังประเทศคิดเป็ นเงินตราต่างประเทศทีสูญเสียไปกว่าปี ละ 155,000 ล้านบาท นอกจากนัน การสํารวจและพัฒนาแหล่ง
พลังงานใหม่ ๆ ในประเทศไม่เพียงแต่จะใช้เงินลงทุนสูงมากเท่านัน แต่ยงั ทําให้เราต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทมี
ี คา่ จํานวนมหาศาล อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง
แวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย
เมือประเทศไทยเป็ นประเทศทีอยูใ่ นฐานะทีต้องนําเข้าเชือเพลิงประเภทปิ โตรเลียมเป็ นจํานวนมาก จึงควรให้ความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีเพือให้เกิด
พลังงานหมุนเวียนประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวลพลังนํา การใช้นํามันจากพืชเป็ นเชือเพลิง ความร้อนใต้พภ
ิ พ และเซลล์เชือเพลิง โดยนําองค์

ความรูท
้ มี
ี อยูม
่ าพัฒนาให้เหมาะสมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตา่ งประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศ เพือทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ทส่
ี วนใหญ่ตอ
้ ง
นําเข้าจากต่างประเทศ ซึงหากแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะ 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิมขึน ลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ได้ถงึ 5,068.83 พันตันเทียบเท่านํามันดิบ/ ปี
- นโยบายพล ังงานของร ัฐบาลทีแถลงต่อ ร ัฐสภา เมื อว ันที 3 พฤศจิก ายน 2549

ส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน การพัฒนา และใช้ประโยชน์พลังงาน ทดแทน การสํารวจและพัฒนา แหล่ง พลังงาน ทังภายในประเทศและนอกประเทศ
รวมถึงเขตพัฒนา ร่วมกันกับ ประเทศเพือนบ้าน การส่งเสริมการใช้ พลังงานสะอาด การกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานทีเหมาะสม และการปรับโครงสร้างการบริหาร
กิจการพลังงานให้เหมาะสม โดย แยกงานนโยบายและการกํากับดูแล ให้มค
ี วามชัดเจน รวมทังส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในระยะยาว และการศึกษาวิจยั พลังงาน
ทางเลือก
- นโยบายและแผนพ ัฒนาพล ังงาน ตามมติค ณะกรรมการนโยบายพล ังงาน แห่ง ชาติ (6 พ. ย. 49) และมติค ณะร ัฐมนตรี (28 พ. ย. 49)

พลังงานเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็ นสิงจําเป็ นต่อการดําเนินชีวต
ิ ของประชาชน การเสริมสร้างความมันคงด้านพลังงานให้ประเทศมี
พลังงานใช้อย่าง พอเพียง ทัวถึง เป็ นธรรม และคํานึงถึงสิงแวดล้อม เป็ นภารกิจสําคัญของรัฐบาลรวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืนตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึงเป็ นแนวพืนฐานหลักในการพัฒนาพลังงานของประเทศ
( ดําเนินการภายใน 1 ปี ) : เป็ นการจัดการปัญหาเร่งด่วน ในด้านการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน โครงสร้างราคาพลังงานที เหมาะสม และการแข่งขันทีเป็ นธรรม โดยจะเร่งดําเนินการในเรืองต่างๆ ดังนี
1. ปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงาน ให้เหมาะสม
1) ตราพระราชบัญญัตป
ิ ระกอบกิจการพลังงาน( ไฟฟ้ าและก๊าซธรรมชาติ) เพือแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลให้มค
ี วามชัดเจน โอนอํานาจมหาชนของรัฐวิสาหกิจที
เป็ นเอกชนเป็ นขององค์กรกํากับดูแลและสร้างกลไกการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค รวมทังจัดตังองค์กรกํากับดูแลตามกฎหมายนี
2) เร่งผลักดันแก้ไขกฎหมายด้านพลังงานอืน ๆ เพือให้การบริหารจัดการพลังงานมี ประสิทธิภาพสูงสุด
แผนระยะส น
ั

2. จัดหาพลังงาน
1) เร่งรัดและส่งเสริมการสํารวจและพัฒนาแหล่งเชือเพลิงพลังงาน ทังภายในประเทศและเขตพืนทีทับซ้อนกับประเทศเพือบ้าน รวมถึงส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนด้าน
พลังงานในประเทศและต่างประเทศ เพือสร้างเสถียรภาพด้านการจัดหาและการกระจายแหล่งพลังงานของประเทศ
2) ปรับปรุงแผนพัฒนาการใช้ไฟฟ้ า ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีแท้จริงเพือให้มก
ี ารลงทุนทีเหมาะสม ให้มก
ี ารกระจายแหล่งและชนิดเชือเพลิง มีตน
้ ทุนตําและมีผลก
ระทบต่อ สิงแวดล้อมน้อย รวมทังดําเนินการรับซือไฟฟ้ าจากภาคเอกชน
3. สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
1) ให้มก
ี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจังทังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยกําหนดเป้ าหมายการลดใช้พลังงาน ส่งเสริมให้เกิดการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือง
2) จัดตังองค์การหลักในการผลักดันและการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน (National DSM Office) ทีสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความต่อ
เนือง ชัดเจนทังในเรืองนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ และเร่งออกมาตรการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ เครืองจักรและเครืองยนต์ทใช้
ี พลังงาน
3) สนับสนุนให้มก
ี ารรับซือไฟฟ้ าจากผูผ
้ ลิตไฟฟ้ าความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึงเป็ นระบบการผลิตไฟฟ้ าทีมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมพลังงานทดแทนทีเหมาะสมกับประเทศ
1) ส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติ ก๊าซโซฮอล์ และไบโอดีเซล ทดแทนนํามันเชือเพลิง ตามความเหมาะสมของศักยภาพของประเทศ
2) สนับสนุนให้มก
ี ารรับซือไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรของเสียจากอุตสาหกรรม ก๊าซชีวภาพ ขยะ ลม พลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วน
และราคาทีเหมาะสม โดยเร่งออกประกาศขยายปริมาณการรับซือไฟฟ้ าจากผูผ
้ ลิตขนาดเล็กและเล็กมาก
5. กําหนดโครงสร้างราคาพลังงาน ทีเป็ นธรรม โปร่งใส และสะท้อนต้นทุนทีแท้จริง ภายใต้การดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกํากับดูแลให้การกําหนดราคา
เป็ นไปตาม กลไกตลาด รวมถึงการบริหารจัดการเพือลดภาระหนีสินกองทุนนํามัน
6. กําหนดมาตรการด้านพลังงานสะอาด เพือสนับสนุนสิงแวดล้อม
- กําหนดมาตรฐานนํามันทีเหมาะสมเพือให้สอดคล้องกับการจัดการด้านสิงแวดล้อมของประเทศและกระแสโลก
- ให้ความสําคัญในการลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน และปฏิบตั ต
ิ ามพันธกรณี ดา้ นสิงแวดล้อมทีให้สตั ยาบันไว้กบั มิตรประเทศ
- เร่งผลักดันกลไกการพัฒนาทีสะอาด (CDM) เพือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพโดยมีการจัดการด้านสิงแวดล้อม และช่วยให้มก
ี ารใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิมขึน
7. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนมีสว่ นร่วม ในการกําหนดนโยบายและมาตรการด้าน พลังงาน ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาพลังงานชุมชน เช่น การผลิต
ไฟฟ้ าและ ไบโอดีเซลชุมชน อันเป็ นการสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
แผนระยะยาว

: เพือวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานแบบยังยืนและสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการในเรืองต่างๆ ดังนี

1) จัดหาพลังงาน
- กําหนดมาตรการทีก่อให้เกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงานของประเทศทีทําให้เกิดความมันคงมีใช้อย่างพอเพียงและทัวถึง และลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
- สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และศึกษาวิจยั พัฒนาพลังงานทางเลือกอืนๆ เช่น เซลล์เชือเพลิง หินนํามัน และนิวเคลียร์
2) พัฒนาพลังงานแบบยังยืน
- ให้ความสําคัญในการลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
- ปฏิบตั ต
ิ ามพันธกรณี ดา้ นสิงแวดล้อมทีให้สตั ยาบันไว้กบั มิตรประเทศ
- ให้ผผ
ู้ ลิต ผูจ้ าํ หน่ าย และผูใ้ ช้เข้ามามีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบผลกระทบด้านสิงแวดล้อม
- ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการพลังงาน
3) ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนหน่ วยงานอืนในการพัฒนาโครงการทีส่งผลการลดใช้พลังงาน โดยเฉพาะนํามัน ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระบบ Logistic การพัฒนายานยนต์
ประหยัดพลังงาน เป็ นต้น
4) ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงานเพือให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็ นธรรม โดยมีระบบกํากับดูแลการประกอบกิจการทีมี
ประสิทธิภาพและสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ผบ
ู้ ริโภค
ห ัวข้อ : โอกาสและทางเลื อ กในการใช้พ ล ังงานเพื อผลิต ไฟฟ้ า

พลังงานทีใช้ในการผลิตไฟฟ้ า ซึงปกติใช้นํามันในการผลิตไฟฟ้ า แต่ในปัจจุบน
ั ทางเลือกในการใช้พลังงานสําหรับการผลิตไฟฟ้ านันก็จะมี นํามัน ถ่านหิน นํา ก๊าซ
ธรรมชาติ ชีวมวล เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ เมือชีวต
ิ ต้องพึงพาอาศัย พลังงาน นับตังแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสด
ุ ท้าย
ต้นกําเนิดพลังงานมีอยูห
่ ลายชนิด เช่นแสงแดด ลม นํา ถ่านหิน นํามัน แก๊ส และนิวเคลียร์ เป็ นต้น เรืองของพลังงานนิวเคลียร์ มักเป็ นข่าวดังอยูเ่ ป็ นประจําเมือเปรียบเทียบ
กับพลังงานในรูปอืน เช่น อาวุธนิวเคลียร์ เรือดํานํานิวเคลียร์ และโรงงาน ไฟฟ้ านิวเคลียร์ แต่ในชีวต
ิ ประจําวันประชาชนทัวไปกําลังได้รบั ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
โดยส่วนใหญ่อาจไม่รูต
้ วั เช่นอาหารทีบริโภคทีเป็ นผลผลิตโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการนําเทคนิคด้านนิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ ในด้านการเกษตรและการถนอมอาหาร
สิงของทีใช้อยูเ่ ป็ นประจํา เช่น ยาสีฟน
ั กระดาษ กระเบีอง และยางรถยนต์ อาจผลิตโดยใช้อป
ุ กรณ์ นิวเคลียร์เป็ นองค์ประกอบในการควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
เมือเจ็บป่ วยการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคบางอย่าง ต้องใช้ตวั ยาทีมีสารกัมมันตรังสีเจือปนอยูด
่ ว้ ย เข็มฉี ดยาหรือผ้ากอซ ก็เป็ นเวชภัณฑ์ทได้
ี ผา่ การฆ่าเชือโรค โดย
ใช้รงั สี ซึงเป็ นรูปแบบหนึงของพลังงานคิวเคลียร์
ดังนัน โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็ นทางเลือกหนึงทีจะทําให้ประเทศไทยผลิตไฟฟ้ าได้เพียงพอแก่ความต้องการทีเพิมขึน ทังนีมีเหตุผลมาจาก ข้อดีและข้อเสียของ
โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์เทียบกับโรงไฟฟ้ าชนิดอืน ๆ ทีใช้กน
ั อยู่ ทังด้านปริมาณ แหล่งเชือเพลิง และผลกระทบต่อสิงแวดล้อม พบว่าเชือเพลิงพลังงานนิวเคลียร์มรี าคา
ไม่แพง สามารถผลิตพลังงานจํานวนมากมายจากปริมาณเชือเพลิงเพียงเล็กน้อย ให้กากจํานวนน้อย การพัฒนาวงจรเชือเพลิงพลังงานนิวเคลียร์เพือให้ได้ประโยชน์เพิม
มากขึนนันมีอยูอ
่ ย่างต่อเนือง การขนส่งเชือเพลิงใหม่ ( ก่อนเข้าโรงไฟฟ้ า) ทําได้งา่ ยและสะดวก และข้อดีทสํ
ี าคัญทีสุด คือ ไม่ทาํ ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรดทีจะก่อ
ปัญหากับสิงแวดล้อม ดังเช่นสิงอืน ๆ โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ยงั มีขอ
้ เสียบางประการ คือ ในด้านราคาลงทุนเริมต้นสูงกว่าโรงไฟฟ้ าชนิดอืน เพราะต้องนําไปใช้ในการ
ก่อสร้าง วัสดุอป
ุ กรณ์ ระบบควบคุมและการเก็บของเสียจากโรงไฟฟ้ าทังในกรณี ดาํ เนินการปกติและในกรณี ฉุกเฉิน เพือให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมและสิงแวดล้อมต้อง
มีการสมมติกรณี ฉุกเฉินต่าง ๆ เพือทีจะนํามาคาดการณ์ เหตุการณ์ ทจะเกิ
ี
ดขึนต่อระบบและเตรียมพร้อมบุคลากรให้สามารถรองรับสถานการณ์ เหล่านันได้ จึงนับได้วา่ โรง
ไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์มค
ี วามปลอดภัยสูงสุดเมือเทียบกับโรงไฟฟ้ าชนิดอืน ซึง หลักการกําจัดกากจากโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เชือเพลิงจากเตาปฏิกรนิวเคลียร์ จะถูกแช่นําใน
บ่อภายในโรงไฟฟ้ า ไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน

จากรายงานการศึกษาการนําพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย สรุปว่า แหล่งเชือเพลิงยูเรเนียมของประเทศไทยยังไม่มก
ี ารสํารวจอย่างจริงจัง แต่จากความรู ้
ความสามารถโดยเฉลียด้านนิวเคลียร์ในปัจจุบน
ั ยังไม่มศ
ี กั ยภาพทีจะสร้างประโยชน์จากแหล่งเชือเพลิงยูเรเนียมได้ ไม่วา่ จะพัฒนาเชือเพลิงนิวเคลียร์ใช้เองหรือผลิตเพือ
ขาย เนืองจากความรูด
้ า้ นนิวเคลียร์ยงั ไม่แพร่หลายจริงจัง แต่สามารถผลิตเชือเพลิงนิวเคลียร์ได้แล้วใน lab scale แต่ยงั ไม่ถงึ ขันประกอบเป็ นแท่งเชือเพลิงได้ แหล่งเชือ
เพลิงยูเรเนียมของโลก ในช่วงกลางปี 2548 ราคา U 3O 8 ต่อปอนด์ เท่ากับ 29.0 เหรียญสหรัฐ ซึงในอนาคตแหล่งบเชือเพลิงยูเรเนียม จะมิใช่มาจากธรรมชาติหรือจาก
เหมืองแต่อย่างเดียวเท่านัน จะมีแหล่งเชือเพลิงยูเรเนียมทีมาจากการนําวัสดุเชือเพลิงกลับมาใช้ใหม่จากเชือเพลิงในอุปกรณ์ ปรมาณู ทงทางทหารและพลเรื
ี
อน รวมถึงแหล่ง
เชือเพลิงยูเรเนียมจากการเก็บสํารองทีเหลือใช้ดว้ ย
ห ัวข้อ : โอกาสและทางเลื อ กในการใช้พ ล ังงานเพื อการคมนาคมขนส่ง

กระทรวงพลังงาน ได้ตงเป้
ั าลดการใช้พลังงานของภาคขนส่งลงร้อยละ 25 ในปี 2551 หรือคิดเป็ นเงินทีจะประหยัด 95,000 ล้านบาทต่อปี โดยจะเร่งพัฒนาการใช้เชือ
เพลิงอืนทดแทนนํามัน ได้แก่ NGV แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล รวมทังการปรับปรุงระบบขนส่งให้มป
ี ระสิทธิภาพ (Logistic) ทังระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสินค้า
โดยลดการขนส่งทางรถยนต์ เพิมการขนส่งทางรถไฟ ทางนํา และการขนส่งนํามันทางท่อแทน
NGV : Natural Gas for Vehicles หรือก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ เป็ นพลังงานอีกชนิดหนึงทีรัฐบาลส่งเสริมเพือใช้เป็ นพลังงานทดแทนนํามัน และแก้ปญ
ั หาราคา
นํามันทีสูงขึนอย่าง ต่อเนือง เพือช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติในการลดการนําเข้านํามัน ไม่ให้สญ
ู เสียเงินตราประเทศมากจนเกินไป ทังนี การใช้ NGV เป็ นส่วน
หนึงของยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ทีกระทรวงพลังงานกําหนดเป้ าหมายการใช้ NGV ให้สามารถทดแทนนํามันเบนซินและดีเซลให้ได้ถงึ
10% หรือเท่ากับ 2,100 ล้านลิตรของภาคขนส่ง หรือทดแทนดีเซลให้ได้ 1,340 ล้านลิตรต่อปี และเบนซิน 766 ล้านลิตรต่อปี ภายในปี 2551 พร้อมทังเร่งขยายสถานี
บริการ NGV จากปัจจุบน
ั 34 แห่ง ให้เป็ น 100 แห่ง ภายในปี นี เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนอย่างทัวถึงมากทีสุด การสนับสนุนการใช้ NGV ให้แพร่หลาย
มากขึนทังในกลุม
่ รถแท๊กซี รถ ขสมก. รถราชการ และรถอืนๆ รวมไม่ตากว่
ํ า 180,000 คัน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ ส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติในภาคขนส่ง
ทีผ่านมานอกจากรัฐจะส่งเสริมการใช้ NGV ในรถแท๊กซีแล้ว แต่ยงั ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มก
ี ารใช้ NGV มากขึน รัฐบาลจึงกําหนดเป็ นมาตรการให้ใช้ NGV
กับรถราชการ เพือเป็ นโครงการนําร่อง และเป็ นการช่วยผลักดันให้มก
ี ารใช้กา๊ ซ NGV เพิมขึน โดยในปี 2548 มีเป้ าหมายใช้ NGV ในรถราชการประมาณ 1,100 คัน
ก่อนเพิมเป็ น 4,400 คัน ในปี 2551 รวมถึงเร่งขยายสถานีบริการ NGV จากปัจจุบน
ั 34 แห่ง ให้เป็ น 57 แห่งภายในปี 2548 และเป็ น 180 แห่ง ในปี 2551
ส่วนแก๊สโซฮอล์ จะมีการเร่งขยายสถานีบริการ 730 แห่ง เป็ น 4,000 แห่งในปี 2548 และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ให้ได้ 4 ล้านลิตรต่อวัน หรือครึงหนึงของการใช้
เบนซินออกเทน 95 และกําหนดให้มก
ี ารใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ทัวประเทศภายในวันที 1 มกราคม 2550 ขณะทีไบโอดีเซล อาจต้องใช้เวลาระยะหนึง เนืองจากต้องเพิมการ
ปลูกพืชนํามันเพือนํามาผลิตเป็ นไบโอดีเซลโดย กระทรวงพลังงาน ตังเป้ าให้มก
ี ารใช้ประมาณ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2555
ห ัวข้อ : โอกาสและทางเลื อ กในการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนเรื องพล ังงาน

การมีสว่ นร่วมของประชาชนในเรืองของพลังงานนัน ประการแรกทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน อนุรกั ษ์ พลังงาน ใช้พลังงานอย่างรูค
้ า่ ให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น มาตรการประหยัดนํามัน ภาคประชาชน “ โครงการรวมพลังไทยลดใช้พลังงาน
กระทรวงพลังงาน”
- ขับรถไม่เกิน 90./ ชม.
- เติมลมยางให้พอดี
- ทําความสะอาดไส้กรองเป็ นประจํา
- ใช้เกียร์ให้สมั พันธ์กบั ความเร็วรอบ
- ไม่เลียงคลัทช์ในขณะขับรถ
- ออกรถโดยวิงไปช้าๆ แทนการอุน
่ เครืองอยูก
่ บั ที
- ไม่ควรเร่งเครืองก่อนออกรถ
- อย่าออกตัวรถกระชาก
- ปรับแต่งเครืองยนต์ทก
ุ 6 เดือน
- ตรวจเช็คเครืองยนต์ปีละ 2 ครัง
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. ได้รบั ความรูแ
้ ละความเข้าใจเกียวกับเป็ นการเพิมพูนและปรับทัศนคติทางด้านวิชาการให้สมบูรณ์ กว้างขวางมากยิงขึนนับได้วา่ เป็ นประโยชน์โดยตรง แก่เจ้าหน้าทีที
เข้ารับการประชุม ทางวิชาการ
2. นําข้อมูลและ ข้อความคิดเห็นของนักวิชาการ ทีได้จากการสัมมนา เก็บรวบรวมไว้ในฐาน ข้อมูลวิชาการ เพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา
3. เป็ นการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ ได้รบั เอกสารทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ การศึกษาค้นคว้าในเรืองที รับผิดชอบ เพือนํามา จําแนก
วิเคราะห์ และเผยแพร่ในกระบวนนิตบ
ิ ญ
ั ญัตต
ิ อ
่ ไปนับได้วา่ เป็ นประโยชน์โดยตรงแก่สาํ นักงานเลขาธิการสภาผูแ
้ ทนราษฎรในด้านการบริการวิชาการ เพือสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรและผูท
้ เกี
ี ยวข้อง
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