
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การหาพลังงานทดแทน และการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” 
วันที่ ๒๘- ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๘ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดย สมาคมนักวิจัย 
************* 

หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันพลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคง และการ
พัฒนาของประเทศมากขึ้นทุกที จากการขยายตัวทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตท าให้มีความต้องการพลังงาน
สูงขึ้น  เชื้อเพลิงต่างๆ ที่น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ นับวันจะมีปริมาณน้อยลง และจะ
หมดไปในอนาคต ราคาเชื้อเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไปในแนวทางที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของโลก และถึงแม้ว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่ก็มีสัดส่วนที่น้อยมาก รวมทั้ง
แหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถจะพัฒนาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีน้อย และต้องประสบกับปัญหาการคัดค้านขององค์กร
กลุ่มต่างๆ  ดังนั้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงมีความพยายามที่จะศึกษาวิจัยแหล่งพลังงาน
ใหม่ๆ ที่ประหยัด และไม่มีวันหมดสิ้น ซึ่งเป็นการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง บางชนิดก็น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เช่น ขยะ น้ า ลม ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์  และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาที่จะ
น ามาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  จึงต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่จะ
บรรเทาปัญหาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน 
  ด้วยเหตุนี้ สมาคมนักวิจัย ซึ่งมีพันธกิจอันส าคัญในการจัดอบรม และสัมมนาให้กับนักวิจัยและประชาชนที่
จะน าองค์ความรู้จากการวิจัย หรือข้อมูลทางวิชาการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาพลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  จึงได้จัดการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การหาพลังงานทดแทนและการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” เพื่อให้ประชาชน 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานได้รับรู้ถึงข้อมูลทางวิชาการ และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย และด้าน
พลังงาน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมน้ ามันในประเทศไทย 
2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา และประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางการวิจัยด้านพลังงาน
ทดแทน และทราบถึงข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมน้ ามันได้อย่างถูกต้อง และเห็นประโยชน์และความส าคัญ
ของการวิจัยพลังงานทางเลือก เพื่อจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา 
3. รูปแบบการสัมมนา 
  การบรรยายพิเศษ การแสดงผลงานวิจัย การเสวนา การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพลังงาน และ
การศึกษาดูงานโรงกลั่นน้ ามันของกรมพลังงานทหาร อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ได้เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าทางการวิจัย  ข้อมูลทางวิชาการด้านพลังงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมน้ ามัน ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ  และเปิดโอกาสให้ประชาชน  สื่อมวลชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรูข้้อมูลความก้าวหน้าจากการวิจัย ด้านพลังงานทดแทน ที่จะน าไปใช้ได้ในอนาคต 
 
 
 
 



 
 
 5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
  นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 60 คน 
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ 
7. ระยะเวลาและสถานที่  
  วันที่  ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท  
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
8. การลงทะเบียน 
  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  สมาคมนักวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
เลขที่  ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์  ๐๒ ๕๗๙ ๐๗๘๗ ๐ ๘๑ ๘๓๔๐๗๑๔ 
email:ar@ar.or.th  ดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ar.or.th/


ก ำหนดกำร 
การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “การหาพลังงานทดแทนและการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม” 

วันที่ ๒๘ – ๒๙   มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องบัวตอง ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท 

 สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดย สมาคมนักวิจัย 
******************** 

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๐๘.๐๐ น.  - ลงทะเบียนรับเอกสาร 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. - พิธีเปิด 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  - บรรยายพิเศษ เรื่อง  “การสนับสนุนงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน” 
    โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  
     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
   - ชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน 
๑๐.๒๐ - ๑๒.๐๐   น. - เสนอผลงานวิจยัศักยภาพการลงทุนพลังงานขยะในประเทศไทยและ เทคโนโลยีการจัดการขยะ 
   - โดย นางสาวทักษ์สุดา  ถิ่นสันตสิุข กลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   - เสนอผลงานวิจยั  เทคโนโลยีไฟฟ้าจากพลังงานขยะ 
    โดย นายอุดมศักดิ์  แก้วศิริ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลาวี่ เอ็นจิเนยีริ่ง  (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. - ผู้ร่วมการเสวนา เรื่อง  “อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย” 

- พลโท ขจรศักดิ์  วงศ์ส าราญ อดีต รองเสนาธิการ กรมการพลังงานทหาร และเสนาธิการ  
ประจ ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

- ดร. มั่น  พัธโนทัย  หนึ่งในผู้ร่วมกลุ่มบริษัทผู้น าเข้าน้ ามันรายเล็กจากต่างประเทศ  อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

- ดร.วิเทศ  วิสนุวิมล อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน)  และ รอง
ประธานกรรมการบริหาร Unocal     

- นายนิพัฒน์สิน   ยิ้มแย้ม  อดีตผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด ชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger)  
บริษัทขุดและวเิคราะห์หลุมน้ ามันแห่งแรกของโลก) 

๑๖.๐๐ -๑๖.๓๐ น. - ตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมเสวนา  
๑๖.๓๐ น  - สรุปปิดการเสวนา 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๐๗.๓๐ น.  - ออกเดินทางไปชมกิจการโรงกลัน่น้ ามัน ของกรมพลังงานทหาร ณ อ าเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม ่
๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. - ชมกิจการโรงกลั่นน้ ามัน กรมพลงังานทหาร 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๕.๐๐ น.  - ออกเดินทางจากโรงกลั่นน้ ามัน กรมพลังงานทหาร อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
๑๘.๐๐ น.  - ถึงเมืองเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ 

****************** 
หมำยเหตุ - ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

- ช่วงบ่าย บริการอาหารวา่งในหอ้งสมัมนา  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
- ชมนิทรรศการผลงานวจิยัพลงังานทดแทนจากขยะ และนิทรรศการจากกรมพลงังานทหาร  


