Dialogue Forum 4 l Year 3
จากกลาสโกว์ถงึ อียป
ิ ต์, น ัยยะต่อนโยบายโลกร้อนไทยและโลก
่ งว่างและความแตกต่างทางข ้อเท็จจริงและความคิดสูง
ในห ้วงเวลาทีส
- งั คมยังมีชอ
บางประเด็นทีเ- กิดขึน
D ในสงั คมอาจถูกขยายผลจนนํ าไปสูว่ ก
ิ ฤตการณ์ หากไร ้ซงึ- เวที
ในการพูดคุยแลกเปลีย
- นทางความคิดสําหรับทุกฝ่ ายทีเ- กีย
- วข ้อง
ื- มวลชน, ในขณะทีท
สอ
- ําหน ้าทีบ
- อกกล่าวและให ้แรงบันดาลใจกับผู ้คนในสงั คม,
สามารถมีบทบาทในการชว่ ยอํานวยความสะดวกการพูดคุยและสร ้างความรู ้ความ
ื- ม” เพือ
่ งว่างและความ
เข ้าใจในเรือ
- งทีเ- กิดขึน
D เป็ นเสมือน “สะพานเชอ
- ประสานชอ
ื- มร ้อยประเด็นทีก
แตกต่างทางข ้อมูลข ้อเท็จจริง พร ้อมๆ กับเชอ
- ระจัดกระจายเข ้า
ด ้วยกันจนเกิดเป็ นภาพใหญ่เพือ
- ความเข ้าใจทีด
- ข
ี น
ึD ในสงั คม
โดยการสนับสนุนของมูลนิธค
ิ อนราด อาเดนาวร์ สํานักงานประเทศไทยและความ
ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร, สํานักข่าว Bangkok Tribune และองค์กรพันธมิตรจึง
ได ้ร่วมจัดเวทีเสวนาพูดคุยประจําเดือนภายใต ้โครงการ “Dialogue Forum” เพือ
เป็ นพืน
D ทีพ
- ด
ู คุยแลกเปลีย
- นข ้อมูลข ้อเท็จจริง รวมทังD ข ้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกฝ่ าย
ทีเ- กีย
- วข ้องในประเด็นทีก
- ําลังอยูใ่ นความสนใจของสงั คม โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นเชงิ นโยบายทางด ้านสงั คมและสงิ- แวดล ้อม ทังD นีD เพือ
- ชว่ ยสร ้างความรู ้
่ ารตัดสน
ิ ใจเชงิ นโยบายทีด
ความเข ้าใจในประเด็นดังกล่าวเพือ
- ทีจ
- ะนํ าไปสูก
- ข
ี น
ึD
เนือ
- งในโอกาสทีม
- ก
ี ารประชุมเรือ
- งโลกร ้อน UN Climate Change Conference
(COP 27) ณ เมือง Sharm El Sheikh ประเทศอียป
ิ ต์ ในระหว่างวันที- 6 ถึงวันทีิ ของอนุสญ
ั ญาฯ มีโอกาสผลักดันสร ้าง
18 พฤศจิกายน 2565 ซงึ- ประเทศสมาชก
ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความร่วมมืออืน
- ๆ เพือ
- ชว่ ย
ลดผลกระทบการเปลีย
- นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีก
- ําลังเกิดขึน
D ทัว- โลก
ิ ท่านทีส
Dialogue Forum จึงใคร่ถอ
ื โอกาสนีเD รียนเชญ
- นใจร่วมพูดคุย
แลกเปลีย
- นเพือ
- รับทราบความคืบหน ้าในงานด ้านดังกล่าว และเรียนรู ้นัยยะสําคัญทีจะเกิดขึน
D ต่อนโยบายโลกร ้อนขอประเทศไทยในเวทีเสวนา Dialogue Forum
4 I Year 3: จากกลาสโกว์ถงึ อียป
ิ ต์, น ัยยะต่อนโยบายโลกร้อนไทยและ
โลก ในวันที- 24 พฤศจิกายน เวลา 10.30-13.00 น. เพือ
- สร ้างความรู ้ความเข ้าใจ
และเป็ นโอกาสให ้ประชาชนได ้เรียนรู ้แนวนโยบายและการดําเนินการด ้านโลกร ้อน
ของประเทศทีก
- ําลังเกิดขึน
D ร่วมกัน

ติดต่อประสานงาน
Piyaporn Wong l ผู ้ประสานงาน สํานักข่าว Bangkok Tribune
089 920 8027/ b.tribune@bkktribune.com/ FB Messenger: Bangkok
Tribune News
ิ ธิพศ
คุณศริ ริ งุ่ ศรีสท
ิ าลภพ l ผู ้จัดการชมรมนักข่าวสงิ- แวดล ้อม: 063-682-2895/
thaisej@outlook.com/ FB Messenger: ชมรมนักข่าวสงิ- แวดล ้อม
**เนือ
- งด ้วยมาตรการโควิด-19, กรุณายืนยันการเข ้าร่วมงานเสวนาของท่าน
ี ป้ องกันโควิดและการตรวจ ATK ทีห
ล่วงหน ้าและแสดงผลยืนยันการฉีดวัคซน
- น ้า
งาน
***ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานเสวนา (FB Live) ได ้อีกทางหนึง- ทีFacebook Page: Decode.plus, Backpack Journalist, Citizen Journalist,
Bangkok Tribune News, SEA-Junction, และชมรมนักข่าวสงิ- แวดล ้อม

ว ัตถุประสงค์
• เพือ
- สร ้างความรู ้และความเข ้าใจในประเด็นเชงิ นโยบายด ้านสงั คมและ
สงิ- แวดล ้อม และริเริม
- การสร ้างพืน
D ทีแ
- ห่งการเรียนรู ้และนวตกรรมทางการ
ื- สารแบบใหม่ทเี- ต็มไปด ้วยเนือ
สอ
D หาสาระและมีความเป็ นอิสระแก่สาธารณะ
(Indie & In-depth platform)
• เพือ
- สง่ เสริมคนในสงั คมให ้รู ้เท่าทันความเปลีย
- นแปลงทีอ
- าจเกิดขึน
D ในชวี ต
ิ
ื- มวลชนทีม
และสงั คม รวมทังD การทํางานของสอ
- ส
ี ว่ นชว่ ยสร ้างสรรค์สงั คม
(Empowering)
ื- สร ้างสรรค์และเป็ นอิสระ
• เพือ
- สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมการพัฒนานวตกรรมสอ
เปิ ดกว ้างและเข ้าถึงได ้สําหรับทุกคน (Open & Accessible)

Partners
Decode.plus, สํานักเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมสาธารณะ Thai PBS
The Citizen.plus, สํานักเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมสาธารณะ Thai PBS
SEA-Junction
ชมรมนักข่าวสงิ- แวดล ้อม (The Thai Society of Environmental
Journalists)
• สํานักข่าว Bangkok Tribune
•
•
•
•

Supported by Konrad Adenauer Stiftung, Thailand Office

Dialogue Forum 4 I Year 3
จากกลาสโกว์ถงึ อียป
ิ ต์, น ัยยะต่อนโยบายโลกร้อนไทยและโลก
ั D 4 (408), หอศล
ิ ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Venue: SEA Junction, ชน
(BACC)
Time: วันที- 24 พฤศจิกายน 2565 (10.30-13.00 น.)
10.30 น.

ลงทะเบียน

10.55 น.

แนะนํ าเวทีและหัวข ้อการเสวนา

11.00 น.

Overview: COP27 และความท้าทายในอนาคต
ดร. ณั ฐริกา วายุภาพ นิตพ
ิ น รองผู ้อํานวยการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

11.10 น.
(80 นาที)

เวทีเสวนา: จากกลาสโกว์ถงึ อียป
ิ ต์, น ัยยะต่อนโยบายโลก
ร้อนไทยและโลก
วิทยากร:
ดร. ณั ฐริกา วายุภาพ นิตพ
ิ น รองผู ้อํานวยการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
ดร.บัณฑูร เศรษฐศโิ รตม์ กรรมการกํากับกิจการพลังงานและ
ผู ้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพือ
- การพัฒนาสงั คมและสงิ- แวดล ้อม
รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู ้อํานวยการศูนย์การเปลีย
- นแปลง
ิ
ภูมอ
ิ ากาศและภัยพิบต
ั ิ มหาวิทยาลัยรังสต
ี- วชาญด ้านเทคโนโลยีพลังงาน
ดร.สริ ภ
ิ า จุลกาญจน์ ผู ้เชย
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวนัน เพิม
- พิบล
ู ย์ ผู ้อํานวยการบริหาร Climate Watch Thailand

ผูด
้ า
ํ เนินรายการ
คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู ้ชว่ ยบรรณาธิการรายการ Backpack
Journalist และผู ้ประกาศข่าว Thai PBS
12.30 น.
13.00 น.

ชว่ งแลกเปลีย
- นถาม-ตอบ
สรุปและปิ ดเวที

Dialogue Forum 4 I Year 3
From Glasgow to Egypt, COP 27 and Implications on Thailand’s
Climate Policies and Actions
In times when society has become widened with gaps and differences of
views and opinions, one issue could be escalated into a crisis if there are
no platforms available for appropriate discussion among all concerned.
The media, while informing and inspiring their audience, could also take
a role in educating and facilitating the public by providing such
platforms, bridging the gap and connecting the dots to create one big
picture for better understanding in the society.
Realising such critical roles, Bangkok Tribune, in collaboration with its
partners and with the support of Konrad Adenauer Stiftung, Thailand
Office, has therefore come up with a monthly forum on issues of
importance under the project, Dialogue Forum.
This is to facilitate and provide a space for discussions and exchanges of
dialogues and views regarding critical social and environmental issues
and policies both in Thailand and the Mekong region. It not only bridges
the gap but also connects the dots, helping forge better understanding
among the parties concerned and the public at large, therefore
encouraging them to make a better decision about the issues or even
find a common ground and seek solutions together.
Over the past few years, the forum has invited a number of parties to
come and discuss the issues at the forum; several of them are scholars
and leaders in their fields. They have reached some common grounds
while recommendations and new policies have been proposed for issues
of importance such as Green Recovery in Post Covid-19, Climate Change
policies, biodiversity in crisis, dam development in the Mekong Basin,
and others. (See: https://bkktribune.com/dialogue-forum/)
Following the UN Climate Change Conference (COP27) held in Sharm El
Sheikh in Egypt from November 6 to 18, the Parties of the Conference
have made another attempt to fulfill what promised in Glasgow last year
including the net-zero emissions to try to limit the temperature rise

while curtaining climate impacts through various initiatives including the
Loss and Damage deals.
The Dialogue Forum would cordially like to invite you to update the
progress made at the conference as well as learning its implications on
the future climate policies and actions at the fourth forum of this year,
Dialogue Forum 4 I Year 3: From Glasgow to Egypt, COP 27 and
Implications on Thailand’s Climate Policies and Actions (in
Thai), on November 24, 2022, 10.30 am-1 pm at SEA-Junction, 4 th
Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Objectives
• To develop and introduce a new body of knowledge and
innovation (a constructive dialogue platform) regarding the
independent and in-depth media to the public (Indie & In-depth)
• To empower public members to be able to keep up with
developments as well as repercussions in the society, as well as
the role of the media in helping shape the society (Empowering)
• To promote participation in problem-solving and decision-making
processes as well as in the development of such an innovative and
constructive media so that it can remain open and accessible to all
(Open & Accessible)

Partners
•
•
•
•
•

Decode.plus, Thai PBS
The Citizen.plus, Thai PBS
SEA-Junction
The Thai Society of Environmental Journalists (Thai SEJ)
Bangkok Tribune Online News Agency

Supported by Konrad Adenauer Stiftung, Thailand Office

Contact:
Ms. Piyaporn Wong l Bangkok Tribune coordinator: 089 920 8027/
b.tribune@bkktribune.com/ FB Messenger: Bangkok Tribune News
Ms. Sirirung Srisittipisarnpop l Thai SEJ manager: 063-682-2895/
thaisej@outlook.com/ FB Messenger: ชมรมนักข่าวสงิ- แวดล ้อม
**Due to the Covid-19 protocol, please confirm your participation ahead
of the event and present a two-dose vaccination certificate as well as an
ATK test result at the venue.
***You can watch the event live on FB Page: Decode.plus, Backpack
Journalist, Citizen Journalist, Bangkok Tribune News, ชมรมนักข่าว
สงิ- แวดล ้อม (Thai SEJ), SEA-Junction

Dialogue Forum 4 Year 3
From Glasgow to Egypt, COP 27 and Implications on
Thailand’s Climate Policies and Actions (in Thai)
Venue: SEA Junction, 4 th Floor, Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)
Time: November 24, 2022 (10.30 am-1 pm)
10.30 am

Registration

10.55 am

Brief introduction of the Dialogue Forum and the topic of
the forum session

11.00 am

Overview: COP27 and the challenges ahead
Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, Deputy Executive
Director, Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (Public Organization) (TGO)

11.10 am

Forum Discussion: COP 27 and implications on
Thailand’s climate policies and actions (80 mins)
Speakers:
Dr. Natarika Wayuparb Nitiphon, Deputy Director,
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
(Public Organization) (TGO)
Dr. Buntoon Srethasirote, a committee member of the
Energy Regulatory Commission and Director of the Good
Governance for Social Development and the Environment
Institute (GSEI)

Assoc. Prof. Dr. Seree Supratid, Director of Rangsit
University’s Climate Change and Disaster Center
Dr. Siripha Junlakarnม, Researcher, Energy Research
Institute, Chulalongkorn University
Ms. Wanun Permpibul, Executive Director, Climate Watch
Thailand
Moderators
Ms. Wiphaporn Wattanawit, Assistant Editor at Backpack
Journalist Program and TV News Anchor, Thai PBS
12.30 pm

Q&A session

1 pm

Wrap-up and closing of the forum

