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(แปล) 
12 ธันวาคม 2562 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย – ญี่ปุ่น 
ในวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  

 
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ในฐานะผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
ประเทศญี่ปุ่น เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า กระทรวงทั้งสองได้ร่วมกันจัดงาน 
“สัปดาห์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  14 – 16 มกราคม 2563  
และเรามีหน้าที่เป็นเลขานุการประจ าการจัดงาน จากการเชิญชวนวิทยากรและผู้เจ้าร่วมงานจากภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น งานสัปดาห์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังจะเกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เพ่ืออภิปรายการน าวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและที่ก าลังจะเกิดขึ้นมาปรับใช้ในประเทศไทย            
การจัดงานนี้ประกอบไปด้วยการสัมมนาในหลายหัวข้อ ซึ่งครอบคลุมเรื่องขยะพลาสติกในน้ า เมืองอัจฉริยะ 
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบดิจิตอล ปัญหามลพิษ
ทางอากาศอย่างรุนแรง (PM 2.5) และการจัดแสดงส าหรับภาคธุรกิจ 
 
รายละเอียดการจัดงานได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีการปรับรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถตรวจสอบข้อมูล    
ได้ที่ https://www.oecc.or.jp/en/tjesw 
 
การจัดงานจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมงาน   
ต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 เราจะยินดีอย่างมากหากท่าน
พิจารณาเข้าร่วมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน 
 
เว็บไซต์ส าหรับลงทะเบียน: https://a10.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=62&f=123 

 

นอกจากนี้ เราขอความร่วมมือท่านท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับวิธีแก้ไข

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ท่านสามารถเข้าท าแบบสอบถามได้ที่ที่อยู่เว็บไซต์ข้างล่างนี้  

แบบสอบถามออนไลน์: https://form.gle/E7Dy2BSx18aoCxis8  

หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น 
(OECC) ซ่ึงด ารงต าแหนง่เลขานุการประจ าการจัดงาน (thai-ew@oecc.or.jp) 
 
ด้วยความเคารพ 
 
Yasushi Hieda  
เลขาธิการ 
ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น 
(เลขานุการประจ าการจัดงานสัปดาห์การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย – ญี่ปุ่น)  

https://a10.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=62&f=123
https://form.gle/E7Dy2BSx18aoCxis8
mailto:thai-ew@oecc.or.jp


National and local governmental officials and businesses will gather for aiming
sustainable development for Thailand.
You will find a new environmental solution and business opportunities!

Co-organized by Ministry of the Environment, Japan
Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand

Thailand-Japan
Environmental Solutions Week

oecc.or.jp

in

REGISTER NOW!
-Free of Charge-

Registration
for Participation
https://a10.hm-
f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=62&
f=123

Registration for 
Exhibition
If you wish to display your company’s 
exhibition at the Business Match, please 
inform us

14 Tue, 15Wed, 16Thu January 2020
The Berkeley Hotel Pratunam

559 Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Programme（TBD）

14th Jan Closed Policy Dialogue

15th Jan
 Environmental Infrastructure

Related Solutions
 Business Match (Exhibition) 

16th Jan
 Public Sessions 
Marine Plastics and Waste Management, Solid Waste 
Management, Climate Change Adaptation, Innovations for 
Circular Economy, Air Pollution 

 Business Match (Exhibition)

Thailand-Japan Environmental Solutions Week Secretariat
Email: thai-ew@oecc.or.jp Tel：+81-3-6803-4291

Open to Public

Open to Public

Email for Registration
▶ thai-ew@oecc.or.jp 

https://a10.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=62&f=123


While glowing threats of changing climate and emerging concern of accumulating waste
including microplastics, the movement on introduction of environmental solution appears
with expanding business opportunities in these areas.
Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE), Thailand and Ministry of the
Environment (MOE), Japan will jointly organize the event ‘Thailand-Japan Environmental
Solutions Week’ in collaboration with relevant partners to facilitate partner matching and
exchange of innovative ideas for Environmental Solutions.

14th

15th
All-
day

16th

AM

PM

Closed Session

Programme (TBD)

Application for Registration Deadline 

Participation 7th Jan Exhibition 16th Dec

① Seminars on Environmental Solution

Thailand-Japan Environmental Solutions Week Secretariat
Tel：+81-3-6803-4291 Email: thai-ew@oecc.or.jp WEB: oecc.or.jp

Participation

Website for Registration
▶ https://a10.hm-
f.jp/index.php?action=R1&a=436&g=62&f=123

Exhibition

Please register by above URL with 
filling in your Name, Company’s 
name, Email address and Telephone 
number, by January 7th.
※There will be limited number of seats for 
seminar.
※ Once your registration is complete,  
completion of the registration email will deliver.

If you wish to display your company’s 
exhibition at the Business Match, 
please inform us by December 16th, 
specify as “Request for Exhibition”. 
More detailed information will be 
provided by the Secretariat.

Email for Registration
▶ thai-ew@oecc.or.jp 

* First deadline on the exhibition

*The session titles and themes might be changed.

Business
Match

② Marine Plastic Debris 
and Land Based 
Waste Management

③

⑥ Air Pollution in 
Thailand

Business Match will be hold in both days (*No registration required).

Information Infrastructure 
Development for
Climate Change Adaptation

④ Seminar on Municipal 
Solid Waste 
Management in 
Thailand

⑤ Innovations for a 
Circular Economy


