
การสัมมนา เรื่องพลังงานทดแทนเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 

โดย สมาคมนักวิจัย 

วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ.2558  

ณ BITEC บางนา 

หลักการและเหตุผล 

พลังงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยและมีแนวโน้มความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น
ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรหลักท่ีผลิตในประเทศไทย และเป็นเช้ือเพลิง
หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยปัจจุบันประเทศไทยมีมีอัตราการจัดหาก๊าซธรรมชาติวันละ 3,200 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต โดยเป็นการผลิตในประเทศวันละ 2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุต และน าเข้าจากประเทศพม่าวันละ 
1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 ถูกน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนท่ีเหลือถูก
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมและผลิต เป็น NGV ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็น
ทรัพยากรท่ีสามารถหมดไปได้ในขณะท่ีความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแนวทางท่ีจะป้องกันการ
ขาดแคลนทรัพยากรด้านพลังงาน ประเทศไทยจึงควรสนับสนุนให้มีการน าทรัพยากรพลังงานชนิดอื่นมาใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนต่างๆและท าให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านพลังงาน 

สมาคมนักวิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล ท้ังในระดับนโยบายและในทางปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการน าทรัพยากรภายในประเทศมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบ
วงจรเพื่อให้สามารถน ามาใช้งานได้จริงเพื่อช่วยลดการพึ่งพาและลดการน าเข้าพลังงานเช้ือเพลิงจาก
ต่างประเทศ 

ในการนี้สมาคมนักวิจัยจึงเห็นสมควรจัด สัมมนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาประเทศไทย เพื่อให้เกิด
การเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลพลังงานในด้านต่างๆและเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประเทศไทยตระหนักถึงความมั่นคงทางพลังงานท่ีต้องงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงาน

หลักของประเทศมากกว่าร้อยละ 70 

2) เพิ่อส่งเสริมความสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลักของประเทศ ทดแทน 



เช้ือเพลิงฟอสซิล 

       3) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศในระดับนโยบาย 

       4) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล 

 

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา 

วันท่ี 4-5 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 8:30-16:00 นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สมาคมนักวิจัย ผู้แทนสถาบันพลังานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีเพื่อร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และสะท้อนสภาพปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งเสริม

พลังงานทดแทนในระดับนโยบายเพื่อใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนของ

ชาติ 

2. สมาคมนักวิจัย สถาบันพลังานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อน าไป

เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาค

ครัวเรือนโดยให้กลไกของสถาบันพลังานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักในการขับเคล่ือนให้เกิด

ประยุกใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 

3. สมาคมนักวิจัย สถาบันพลังานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่

เพื่อใช้ในการส่งเสริม     และพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาค

ครัวเรือนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการสัมมนา  

เร่ือง “พลังงานทดแทนเพือ่พัฒนาประเทศไทย” 

โดย สมาคมนักวิจัย 

ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

วันท่ี 4-5 มิถุนานย 2558 

วัน เวลา ล าดับกิจกรรม 

มิ.ย. 4, 2015 08:30 - 09:00 ลงทะเบียน (Grand Hall 201 ช้ัน 2) 

  09:00 - 09:30 ประธานกล่าวเปิดพิธี (โดย ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ ปตท.) 

  09:30 - 10.30 
สัมนาเร่ือง(ความเป็นมาของนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ
พลังงาน โดย (ท่านธรรมยศ ศรีช่วย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน) 

  10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

  10:45 - 12:00 
สัมนาเร่ือง (มาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า Adder และ FIT)                                                                                            
โดย (รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน อธิการบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จาก มจธ.) 

  12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13:00 - 14.30 
สัมนาในเร่ือง (เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)                                                                             
โดย (ท่านไกรศรี กรรณสูตร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 
กฟผ) 

  14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 



  14:45 - 16:00 
สัมนาในเร่ือง (การขอใบอนุญาตการท าธุรกิจพลังงาน)                                                                                                          
โดย (พโยมสกฤษฎ์ ศรีพัฒนานนท์  ผู้อ านวยการกอง กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

มิ.ย. 5, 2015 08:30 - 09:00 ลงทะเบียน (Grand Hall 201 ช้ัน 2) 

  09:00 - 10:30 
สัมนาในเร่ือง (เทคโนโลยี RDF ในโรงไฟฟ้าขยะ)                                                                                                                             
โดย (คุณทักษ์สุตา ถ่ินสันติสุข กรรมการผู้จักการ ZERO WASTE CO.,LTD. ) 

  10:30 - 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 

  10:45 - 12:00 
สัมนาในเร่ือง (เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ)                                                                                                                            
โดย (คุณอุดมศักด์ิ แก้วศิริ กรรมการผู้จัดการ LAWI ENGINEERING CO.,LTD.) 

  12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13:00 - 14.30 
สัมนาในเร่ือง (พลังงานรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย)                                                                                                                     
โดย (พล.อ. นิพนธ์ ศิริพร ประธานบอร์ดธุรกิจพลังงาน บ.ล๊อคเล่ย์) 

  14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 

  14:45 - 16:00 
สัมนาในเร่ือง (โรงไฟฟ้าจากน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม)                                                                                              
โดย (คุณลิขิต น่ิมตระกูล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ปภพ รีนิวเอเบิล จ ากัด) 

 


