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สมัมนา  
Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น.  
ณ ห้อง Ballroom ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรงุเทพฯ 

หลกัการและเหตุผล  

เนื่องด้วยปจัจุบนัการด าเนินธุรกิจต้องเผชญิกบัการแข่งขนัที่รุนแรง ตลาดมกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ ความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มของสนิคา้และบรกิารมากขึน้ รวมทัง้ในปี 2558 ประเทศ
ในเขตอาเซยีนจะมกีารรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community, AEC) ดงันัน้ ทาง
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ ากัด ร่วมกับ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุน้ส่วนเชงิสรา้งสรรคไ์ทย-สหรฐั  จงึไดท้ าโครงการ “ดาว เคมคิอล 
เพื่ออุตสาหกรรมยัง่ยนื”Dow Chemical for Sustainable Industry เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆของประเทศไทย รวมทัง้ได้มีการจดัสมัมนา Sustainability 
Trends: Keys for Green Business in AEC ขึน้ในวนัที ่9 สงิหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ หอ้ง 
Ballroom ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มารค์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคดิเหน็เกี่ยวกบั
แนวทางที่จะท าให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ จากมุมมองของนักวชิาการและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
รวมถงึทศิทางและแนวทาง Sustainability Trends และ Green Growth ซึง่จะเป็นเป้าหมายและกุญแจ
ส าคญัทีจ่ะท าใหภ้าคธุรกจิด าเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิความยัง่ยนือย่างแทจ้รงิ โดยผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนาทัง้จากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รต่างประเทศ องคอ์สิระ และสถาบนัการศกึษา จะไดน้ า
องคค์วามรูแ้ละแนวทางดงักล่าวไปปรบัใชใ้นการด าเนินงานและวจิยัของหน่วยงานหรอืองคก์รไดต่้อไป  

ทัง้นี้ งานสมัมนาดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานครบรอบ 20 ปี ของมลูนิธสิิง่แวดลอ้มไทย ร่วมกบัส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ภายใต้ศูนยว์จิยัยุทธศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ซึง่จะจดัขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน 2556
ภายใต้ชื่อ “วจิยัขบัเคลื่อน การเปลีย่นแปลงสงัคม สู่การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื” เพื่อสงัเคราะห์
ประเดน็และทศิทางของงานวจิยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิารในระดบันโยบาย
และส่งต่อเยาวชน เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนและใชป้ระโยชน์งานวจิยัสู่การเปลีย่นแปลงของสงัคม และการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตใินมติต่ิางๆ อยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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ก าหนดการ 

9:30-10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน  
10:00-10:15 น. พิธีเปิดงานสมัมนา 

 กล่าวเปิด โดย นายประเสริฐ บญุชยัสขุ  
          รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

 กล่าวเปิด โดย H.E. Ms. Kristie Anne Kenney                                        
เอกอคัรราชทตู สหรฐัอเมรกิา  

 กล่าวเปิด โดย ดร.ขวญัฤดี โชติชนาทวีวงศ ์
          ผูอ้ านวยการ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 

 กล่าวต้อนรบั โดย นายจิรศกัดิ ์ สิงหม์ณีชยั 
          กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั 

10:15-12:30 น. การเสวนาหวัข้อ “Trends & Challenges  of  ASEAN  Business  toward AEC 2015 “ 

 Dr. Cielito Habito  
            Chief of Party, USAID Trade-Related Assistance for Development (TRADE) Project 

at Deloitte Consulting 
 Mr. Rae Kwon Chung 

Director, Environment and Sustainable Development Division, UNESCAP, BKK, Thailand  
 Mr. Anbumozhi Venkatachalam                                                               

Capacity Building Specialist, Asian Development Bank Institute (ADBI)                   
 Ms. Karen Trzcinski                                                                                                  

Sustainability Senior Director, Asia Pacific Dow Chemical Company  
 Dr. Montira J. Pongsiri 

               Thai-U.S. Creative Partnership 
 ด าเนินรายการ โดย  คณุศริธิญัญ ์ไพโรจน์บรบิรูณ์ ทีป่รกึษา สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย                         

12:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

หมายเหต ุ:  ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
     การบรรยายเป็นภาษาองักฤษ โดยมหีฟูงัแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน  
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Roadmap ของงาน
ร่วมก้าวเข้าสู่ปีท่ี    กบั TEI

“วิ ยัขบัเคล ่อน การเปล่ียนแปลงสงัคม สู่การ ดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ย น”
7- 8 พฤ  ิกายน     

• บทบาทธุรกจิ...สูภ่มูภิาค/ APFED 
(30 ก.ค.)

• Decoupling Growth  (3 ก.ค.)

• ระบบราง (19 ก.ค.)
• การบรหิารจดัการน ้า (18 ก.ค.)
• พฒันานกัวจิยั/กองทุนฯ(11 ก.ค.)
• รบัมอืต่อ Climate change: เมอืง (10 ก.ค.)

• มหกรรมงานวจิยั (23-27ส.ค.)
• Sustainability Trends  AEC  (9 ส.ค.)
• เยาวชนขบัเคลื่อนงานวจิยั (1 ส.ค.)

• Innovative Energy Technologies  
  4 องคก์ร (18 ก.ย.) 

งานสมัมนาให ่ focus group

 -  พ.ย.   “วิ ยัขบัเคล ่อน การเปลี่ยนแปลงสงัคม 
สู่การ ดัการทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ย น” 

• R&D สูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
• R&D สูก่ารเป็นอาคารเขยีว /VA
• งบประมาณ แหล่งทุน
• ระบบราง (ต่อ)
• การบรหิารจดัการน ้า (ต่อ)

• green product / green procurement
• โครงสรา้ง/ผงัเมอืง/สถาปตัย์
• R&D สูก่ารจดัการมลพษิ
• R&D สูก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตยิัง่ยนื
• R&D สูก่ารผลติและบรโิภคทีย่ ัง่ยนื

• สิง่แวดลอ้มศกึษา
• ธรรมภบิาลสิง่แวดลอ้ม 
• ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม (ต่อ)
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ประวติัวิทยากร 
Dr. Cielito Habito:  ประธานที่ปรกึษาโครงการ 
Trade-Related Assistance for Development 
(TRADE) ใหก้บั USAID  
ความเช่ียวชา และประสบการณ์: ท างาน

ในดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้ม (Economic and Environment) มากว่า 
38 ปี ท่านเคยด าคงต าแหน่งรฐัมนตรกีระทรวงการวางแผนทางเศรษฐกจิ
และสงัคม (Socio-economic Planning) และประธานสภาเพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยนืแห่งประเทศฟิลปิปินส ์(Chair of the Philippine Council for Sustainable 
Development) ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารใหก้บัองคก์รของรฐัอกีหลายองคก์ร 
นอกจากนี้ยงัเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารยแ์ละคณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยั Philippines-Los Baños (UPLB) รวมทัง้เป็นคณะกรรมการและ
ทีป่รกึษาใหก้บัอกีหลายองคก์รของเอกชน  
ประเดน็ในการเสวนา: ท่านจะใหข้อ้คดิเหน็ต่อการรวมกนัเขา้รว่ม 
AEC รวมทัง้ขอ้ดขีอ้เสยี และศกัยภาพการแขง็ขนัทางเศรษฐกจิ
ของประเทศในกลุ่มอาเซยีน และการแขง่ขนักบัประเทศนอก
กลุ่มอาเซยีน การเตรยีมตวัเพื่อรองรบักบัผลกระทบทัง้ทางดา้น
ดแีละดา้นเสยีทีจ่ะตามมาหลงัการเขา้ร่วม AEC มมุมองการ
เปรยีบเทยีบระหว่าง ASEAN กบั EU และ ตลาด U.S. และ
ประเทศฟิลปิปินสม์กีารเตรยีมตวัอยา่งไรต่อการเขา้รว่ม AEC 
  

Mr. Anbumozhi Venkatachalam: ผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการเสรมิสร้างศกัยภาพ (Capacity Building) 
ให้กบัสถาบนัธนาคารเพื่อการพฒันาเอเชีย (Asian 
Development Bank Institute: ADBI)  
ความเช่ียวชา และประสบการณ์ : มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ยงัเป็น
บุคคลากรที่โดดเด่นของการประชุมของมหาวทิยาลยั Asia Pacific Rim 
University (APRU) เรื่องสิง่แวดลอ้มและการพฒันา และยงัเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ใหก้บัองคก์รระหว่างประเทศ เช่น JICA, JBIC, UNESCAP ในโครงการที่
เกีย่วกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development)  
ประเดน็ในการเสวนา: ท่านจะใหข้อ้คดิเหน็ในฐานะที่เป็นนักวจิยัต่อ
เศรษฐกจิของตลาดในกลุ่ม และนอกกลุ่ม AEC งานวจิยัในเรื่อง Green 
Supply Chain เชื่อมโยงกบัตลาดในกลุ่มและนอกกลุ่ม AEC ได้
อย่างไร แรงกดดันจากตลอดนอกกลุ่ม AEC มีอะไรบ้าง และแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ พร้อมทัง้ข้อมูลทิศทาง           

การท าวจิยัต่อการพฒันาธุรกจิใน AEC ประเดน็วจิยัทีข่าดและ
ควรผลกัดนั เพื่อตอบโจทย์การเจรญิเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
(Green Growth) และแนวทางการเพิม่ศกัยภาพการพฒันาทางธุรกจิ 
 

Mr. Rae Kwon Chung: ผู้อ านวยการของฝ่าย
สิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Environment and 
Sustainable Development Division) UNESCAP  
ความเช่ียวชา และประสบการณ์: ท่านมีความ

เชีย่วชาญในเรื่อง “Green Growth” เพื่อเป็นยุทธศาสตรใ์นการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืของประเทศในเอเชียและเอเชยีแปซฟิิค และเป็นฑูตทางด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศใหก้บัประเทศเกาหลใีต ้มสีว่นร่วมในการก าหนด
นโยบายระดบัโลกเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และไดร้บัการบนัทกึ
ว่าเป็นบุคคลทีม่สีว่นส าคญัในรางวลั IPCC Nobel Peace Prize 2007   
ประเด็นในการเสวนา: ท่านจะวิเคระห์ผลกระทบทางด้าน
สิง่แวดล้อมจากการพฒันาทางดานเศรษฐกจิหลงัการเข้าร่วม 
AEC แนวทางและมาตรการการด าเนินธุรกจิเพื่อมุ่งสู่  Green 
Growth นโยบายของ UNESCAP ในเรื่อง Green Growth ต่อ 
AEC และมาตรการทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีป่ระเทศไทยควรมเีพื่อ
รองรบัต่อการเปลีย่นแปลงหลงัการเขา้ร่วม AEC  
 
Ms.Karen Trzcinski: ผูบ้รหิารระดบัสงู Asia Pacific EH&S 
Operations 
ความเช่ียวชา และประสบการณ์: ท่านเป็นผูน้ าใหก้บักจิกรรมของ 
EH&S Operations ในประเทศในแถบเอเชยีแปซฟิิค ซึง่ท่าน
เป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถโดนเด่นเพื่อน าบรษิทั ดาว ไปสู่
เป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นปี 2015 ซึง่มจีุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นผูน้ า
ในดา้นภูมศิาสตรแ์ละธุรกจิ      
ประเดน็ในการเสวนา: ท่านจะให้ขอ้คดิเหน็ในเรื่องทศิทางของ
ธุรกจิ การกดีกนัทางการคา้ การแข่งขนั และการเตรยีมตวัเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาในดา้น Green Growth ใน AEC อกีทัง้ท่าน
จะแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการพฒันาสู่ Green Growth การ
แกไ้ขและปรบัตวัเพื่อให้สามารถแข่งขนัในตลาดทีม่ขีอ้ก าหนด
ต่างๆ ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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Dr. Montira J. Pongsiri : ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร ์
(Science advisor) ใหก้บั U.S. Mission to the Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), U.S. Department of 
State 

ความเช่ียวชา และประสบการณ์: ท่านเชีย่วชาญในดา้นอนามยั
สิง่แวดล้อมเคยเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั US 
EPA ในงานวจิยัทีท่่านได้ศกึษาในเรื่อง EPA's Biodiversity 
and Human Health ไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาเครื่องมอืทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการป้องกันความเสี่ยงในด้าน
อนามยัและสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์  
ประเดน็ในการเสวนา: ท่านจะแชรป์ระสบการณ์เกีย่วกบั Green 
Business กลไกการสง่เสรมิ บทบาทของการศกึษาระดบัสงูและ
การวิจัยพัฒนา (R&D) ต่อการพัฒนา Green Business 
ขอบเขตการพฒันาอาชพี Green Jobs ในสหรฐัอเมรกิา เพื่อ
น าไปสู่ Green Growth รวมถงึขอ้คดิเหน็ต่อระบบ Logistic ใน
อาเซียนและไทย รวมบทบาทถึงโครงการขนส่งมวลชนและ
รถไฟความเรว็สงูต่อการพฒันา Green Growth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณ ิริธั  ์ ไพโร น์บริบูรณ์: ที่ปรึกษา 
มลูนิธสิถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย   
ความเช่ียวชา และประสบการณ์: ท่านเป็น
อดตีผูอ้ านวยการอคงก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืน

กระจก (อบก.) มีความเชี่ยวชาญด้านการวางนโยบายระดับชาติเรื่อง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และมาตรการรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง
ของสภาพอากาศ นอกจากนี้ท่านยงัด าคงคต์ าแหน่งเป็นกรรมการในอกีหลา
องค์กร อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการองค์การ
จดัการน ้าเสยี ด ารงคต์ าแหน่งประธานเครอืขา่ยการด าเนินงานดา้นนิเวศน์
เศรษฐกจิและการผลติทีส่ะอาด และประธานสมาคมอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 
ประเดน็ในการเสวนา : ท่านใหเ้กยีรตทิ าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินรายการใน
การสมัมนาในครัง้นี้


