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Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 

สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน
สัมมนาวิชาการประจําปเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยางย่ังยืน มาอยางตอเน่ือง นับต้ังแตป  
2553 – 2559 โดยมีระยะเวลาการจัดงาน 2 วัน ชวงตนเดือนตุลาคมของทุกป ผูเขารวมรวม 2 วัน รวมประมาณ 
1,200 คน และสําหรับป 2560 น้ี สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจําป 2560  
“Eco Innovation  Forum 2017” ภายใตแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน 
ดังน้ี 

1) สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในบริบทที่ประเทศไทยไดปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0)  

2) สรางความตระหนัก เพิ่มความรู แลกเปลี่ยนประสบการณตอทิศทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสูการ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางรอบดานและครอบคลุมในทุกมิติ  

3) สื่อสารใหสังคมรับรูถึงความมุงมั่นของภาครัฐและเอกชน ในการรวมกันพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

วันที่จัดงาน : วันพฤหัสบดีที่ 28 – ศุกรที่ 29 กันยายน 2560  

สถานที่  : ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  

กิจกรรมภายในงาน 

1) มอบรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 23 นิคม* 

2) มอบรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 32 แหง*  

3) การจัดแสดงนิทรรศการแสดงสินคาและการใหบริการจากผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ 
หมายเหตุ : *จํานวนรางวัลอาจมีการเปล่ียนแปลง 
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กําหนดการ งานสัมมนาวิชาการประจําป 2560 
ECO Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 

ระหวางวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560  
ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกบั สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กนัยายน 2560 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. สรปุขาวแวดวงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในรอบปที่ผานมา 
09.30 - 10.30 น. ชม VTR Presentation นําเสนอประวัติพัฒนาการของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 พิธี เปดและพิธีมอบโลเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ   

กลาวตอนรับ   โดย นายเจน  นําชัยศิริ 
   ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

กลาวรายงาน   โดย ดร.วีรพงศ  ไชยเพิ่ม 
   ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

กลาวเปดงาน   โดย ดร.อุตตม  สาวนายน 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

พิธีมอบโลเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ   
   โดย ดร.อุตตม  สาวนายน 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

 คณะผูบรหิารใหเกียรติรวมบนเวท ี
* ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
* ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
* รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 

11.00 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  
“ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมกบัการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0”  
โดย ดร. สมชาย หาญหิรญั 

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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หัองท่ี 1 :  นโยบายและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

13.15 –16.00 น. เสวนา “มาตรการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอตุสาหกรรมในการพัฒนา 
   อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 ตามแนวประชารัฐ” 
   โดย   

• ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
• ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
• ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

หองท่ี 2 :  กฎหมายสิ่งแวดลอมเพ่ือผูประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

13.15 –16.00 น.  “กฎหมายสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมไทยสูการพัฒนาอุตสาหกรรมยั่งยืน”  
• Update กฎหมายทีผู่ประกอบการควรรู 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางเวลา 14.45 – 15.15 น. 
 
 

วันศกุรที่ 29 กนัยายน 2560 

หัองท่ี 1 :  นโยบายและการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. “ทิศทางและความกาวหนาในการขับเคลื่อน เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0 ตาม
 แนวทางประชารัฐ” 
   โดย  

• ดร. เดชา พิมพิสทุธ์ิ 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• นางสาวสมจิณณ  พิลึก  

  รองผูวาการ สายงานกิจการพเิศษ  
  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 16.00 น. เสวนา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ทําได ไมไกลเกินจริง”  

• บทเรียนดีๆ เจาของรางวัล ECO Excellence 
 โดย  ผูแทนนิคมอุตสาหกรรม อารไอแอล 
• Eco Factory อุตสาหกรรมสีเขียว 
 โดย  ผูแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• การอยูรวมกับชุมชน 
 โดย ผูแทนสมาคมเพื่อนชุมชน 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางเวลา 10.30 – 11.00 น. และ 14.45 – 15.15 น. 
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หองท่ี 2 :  เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือผูประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และพลงังานอยางย่ังยืน 
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 – 11.00 น. และ 14.30 – 14.50 น. 

 

หองท่ี 3 : มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 2 
 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 –10.00 น.  การบรรยาย เรื่อง รายละเอียดโครงการพัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

(Eco Factory) 

10.00 –10.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง  

10.15 –12.00 น.  การบรรยาย เรื่อง รางขอกําหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
(ฉบับแกไข ครั้งที่ 1) 
โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่ค่ัง  
  ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

12.00 –13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 –15.00 น.  ระดมความคิดเห็นจากผูมสีวนไดสวนเสียในประเด็นปญหาเชิงปฏิบัติ ตอรางขอกําหนด
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับแกไข ครั้งที่ 1) 

15.00 –15.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง  

15.15 –16.15 น.  สรปุการนําเสนอผลการระดมความคิดเห็น  
 
หองท่ี 4 :  การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอยาง
    ยั่งยืน คร้ังท่ี 6 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
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