
 
 

 

ก ำหนดกำร  
เวทีเสวนาโต๊ะกลมสมาคมก๊าซชีวภาพ: ความปลอดภัยในการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพและการ
พัฒนาของตลาดก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 
 

งำนเสวนำเรื่องก๊ำซชีวภำพในรูปแบบโต๊ะกลมนี้มีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนระหว่ำงสมำคมก๊ำซชีวภำพ
เยอรมันซึ่งมีด ำเนินกำรมำยำวนำน กับสมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทยซึ่งเพ่ิงจัดตั้งขึ้น  โดยมีหัวข้อในกำร
ประชุมสัมมนำหลักสองหัวข้อคือ  ควำมปลอดภัยด้ำนกำรผลิตและใช้ก๊ำซชีวภำพและกำรพัฒนำของตลำดก๊ำซชีวภำพ 
ในรูปแบบของกำรสนทนำพูดคุยและกำรให้ข้อมูลระหว่ำงกัน ทั้งนี้สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและศักยภำพเพ่ือตลำดก๊ำซชีวภำพ ดังนั้นงำนสัมมนำครั้งนี้สนับสนุนให้ทั้งสองสมำคมได้
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วม : 

- สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทย TBTA 20 

- สมำคมก๊ำซชีวภำพเยอรมัน (Fachverband Biogas) FvB 1 

- องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน  GIZ 6 

- ตัวแทนบริษัท (เยอรมัน และไทย)   2 

- สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ ERDI-CMU 2 
 

ผู้ด าเนินรายการ: พัฒน์วลัย อานัญจวณิชย์, GIZ 

ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2559 

การต้อนรับและแนะน างาน 

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน 

09:00 – 09:10 
เปิดงาน 

GIZ  



 

 

09:10 – 09:20 

แนะน าผู้เข้าร่วมงาน 

 สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทย 

 สมำคมก๊ำซชีวภำพเยอรมัน (Fachverband Biogas) 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ 

 บริษัทเอกชน  

09:20 – 10:00 

สมาคมก๊าซชีวภาพเยอรมัน: การด าเนินการ, เครือข่าย และโครงสร้าง 

Frank Hofmann, FvB, 30 นำที 

 กำรจัดตั้งองค์กร  

 แนวทำงด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ และภำรกิจ 

 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนและเอกสำรเผยแพร่ 

 กำรสนับสนุนแก่บริษัทฯ กำรจัดกำรและบริหำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ควำมสัมพันธ์กับภำครัฐและกำรโน้มน้ำวในระดับนโยบำย 

 

ถาม-ตอบ , ก ำหนดเวลำ 10 นำท ี

10:00 – 10:15 พักเบรค 

คู่มือความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ 

10:15 – 10:35 

ภาพรวม: คู่มือความปลอดภัยก๊าซชีวภาพในไทย (จาก พพ., กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ 

10:35 – 11:40 

คู่มือความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ จาก FvB – ภาพรวม 

Frank Hofmann, FvB , 20 นำที  

 

คู่มือความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ จาก FvB – เจาะลึก: หัวข้อท่ีส าคัญ ด้าน
ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพในประเทศไทย  

Frank Hofmann, FvB, 30 นำท ี



 

 

 

ถาม-ตอบ, ก ำหนดเวลำ 15นำท ี 

11:40 – 12:30 

เสวนาร่วมกัน (Roundtable Discussion): จากคู่มือสู่การด าเนินการและ
มาตรฐาน – ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพและระเบียบปฎิบัติส าหรับประเทศไทย 

เรื่อง: 

- ควำมจ ำเป็นที่จะต้องขยำยกรอบของคู่มือและท ำให้คู่มือรัดกุมมำกยิ่งข้ึน  

- หัวข้อใดเป็นหัวข้อที่ควรให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด  

- ขั้นตอนกำรนินกำรเพ่ือพัฒนำให้เกิด   Code of Practice (CoP) และ
ผู้รับผิดชอบ 

- ใครจะเป็นคนน ำคู่มือไปใช้งำนหรือจะมีกำรก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรตำม
คู่มือในทำงใดได้บ้ำง 

12:30 – 13:30 พักเบรค 

ผนึกก าลัง: ท าอย่างไรเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลาดก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 

13:30 – 13:40 
แนะน าการสัมมนาช่วงบ่าย 

GIZ  

13:40 – 14:10 
ตลาดก๊าซชีวภาพในประเทศเยอรมนีและปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆ  

Frank Hofmann, FvB 

14:10 – 14:40 
การพัฒนาด้านก๊าซชีวภาพในประเทศไทย: โอกาส และอุปสรรค 

สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทย 

14:40 – 16:10 

1) ระดมสมอง - สถานีเพื่อการพูดคุยกับผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder Station 
Talk) : การปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตลาดก๊าซชีวภาพในประเทศไทย  

ค าอธิบายการด าเนินการ: ก ำหนดชื่อองค์กรลงบนพินบอร์ด และให้ผู้เข้ำร่วม 
เขียนค ำแนะน ำ แนวคิด และให้ควำมเห็นว่ำองค์กรที่มีชื่ออยู่บน พินบอร์ด จะสน
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนตลำดของก๊ำซชีวภำพ ได้อย่ำงไร และมีควำมคำดหวังกับ
แต่ละองค์กรอย่ำงไรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำตลำดก๊ำซชีวภำพในประเทศไทย 
โดยเขียนให้ครบทุกพินบอร์ด ภำยใน เวลำ 20   นำที 



 

 

 

ชื่อองค์กรที่ระบุลงบนพินบอร์ด: 

- สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทย 

- ภำคเอกชน: อุตสำหกรรมที่มีวัตถุดิบส ำหรับก๊ำซชีวภำพ  

- ภำคเอกชน: บริษัทผู้พัฒนำโครงกำร, ผู้ติดตั้งระบบก๊ำซชีวภำพ 

- คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

- กระทรวงพลังงำน 

 2.)  ประชุมในรูปแบบโต๊ะกลม (Roundtable Discussion): กำรปรับปรุงเพื่อ
กำรพัฒนำตลำดก๊ำซชีวภำพในประเทศไทย 

16:10 – 16:25 
สรุปการประชุมโต๊ะกลม 

GIZ  

16:25 – 16:30 
กล่าวปดิงาน 

สมำคมกำรค้ำก๊ำซชีวภำพไทย 

 

 ติดต่อ 
คัทรินทร์ ลัมเมอรส์, ที่ปรึกษาโครงการ, GIZ 
Katrin.lammers@giz.de 
+66618352607 
(English, German) 

พัฒน์วลัย อานัญจวณิชย,์ ผู้จัดการโครงการ, GIZ 
Patwalai.ananjavanich@giz.de 
+66896289654 
(English, ไทย) 
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