
  
 

Asian Business Forum 2016 
Risk Reduction and Resilience Building 

 
วันท่ี 20-21 เมษายน 2559 

ณ หองนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 
ความเปนมา 

ภาคธุรกิจไดรับผลกระทบจากเหตุการณสภาพอากาศรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เชน 
อุทกภัย ลมพายุ แผนด ินไหว ภูเขาไฟระเบิด ส ึนามิ ฯลฯ เพิ่มมากข้ึน ผลกระทบจากภัยพ ิบัติจะเพิ่มมากข้ึนอยาง
ตอเนื่องหากเราลมเหลวในการบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบและปร ับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
เหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญและสึนาม ิที่เกิดข้ึนที่ประเทศญี่ปุนในป 2554 และมหาอุทกภัยในประเทศไทย สงผลให
ภาคธุรกิจทั่วโลกตื่นตัวในการรูร ับปรับตัวใหสามารถดําเน ินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและฟนตัวไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติ ในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว าดวยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ คร้ังที่ 3 ที่จัดข้ึนในเดือนมีนาคม 
2558  ไดมีการหารือถึงบทบาทของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพ ิบัติ 2015-2030 ไดเนนย้ําถึงความสําค ัญในการบูรณาการประเด็นการลดความเสี่ยงภัยพ ิบัติของ
ภาคเอกชน   ซึ่งรวมถึงการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ทั้งในสวนของโมเดลธุรกิจและการนําไปปฏ ิบัติจริง ผ าน
การลงท ุนโดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับวิสาหกิจรายยอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(เอสเอ็มอี) 

 
ที่ผานมา ภาคเอกชนไมใช กลุมเปาหมายหลักในกิจกรรมดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบ ัติ บทบาทของ 

ภาคเอกชนจะมุงเน นในดานเศรษฐกิจ และการฟนฟูเศรษฐกิจ รายได การจางงานภายหล ังเกิดเหตุการณภัยพิบตัิ ใน 
ประเทศกําลังพ ัฒนาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก   ม ีตัวอยางการดําเน ินมาตรการตางๆ   ของภาคเอกชน
เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบต ิไมมากนัก เนื่องจากขาดกรอบนโยบายและกลไกเชิงสถาบัน ขาดขอมูลดานความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ ขาดความตระหนัก มีแหลงเงินทุนที่จํากัด รวมถึงขาดการแนะนํา  และสนับสนนุดานเทคนิควิชาการ เมื่อ
ภาคเอกชนไดรับผลกระทบ เอสเอ็มอีจึงเปนกลุมที่มีความเปราะบางมากกวากลุมอ่ืนเนื่องจากขาดการลงทุนในดานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  อยางไรก็ตาม  ผูประกอบการเอสเอ็มอีมีจํานวนมากถึงรอยละ  97  ของวิสาหกิจทั้งหมดใน
ภูมิภาค  (APEC,  2015) เอสเอ็มอีจึงมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการฟนฟูเศรษฐกิจรายไดและการ
จางงานของประชากรสวนใหญในประเทศภายหลังเกิดภัยพิบัติ ดังนั้น ชุมชนธุรกิจจึงจําเปนที่จะเขารวมในภารกิจดาน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเฉพาะการดําเนินมาตรการความปลอดภัยเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินกิจการไดอยาง
ตอเนื่องแมเกิดสถานการณฉุกเฉิน เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานลบตอเศรษฐกิจสังคมและสภาพความเปนอยูของ
ประชาชน 

 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ที่ไดรับการรับรองจากการประชุมระดับรัฐมนตรีแหงเอเชียวาดวยการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติคร้ังที่  6  สนับสนุนใหภาคเอกชนพิจารณาปจจัยความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ  เพื่อความ
ยั่งยืนและปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจ นับแตป 2554 เปนตนมา  การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค  ไดเนนย้ําให
ภาคเอกชนสรางขีดความสามารถในการรับมือและฟนกลับไดโดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมความพรอม
ของเอสเอ็มอี ในการประชุม APEC SME Ministerial Meeting คร้ังที่ 21 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมุงให



  
 

ความสําคัญตอการพรอมรับมือและฟนคืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสทธิภาพของเอสเอ็มอี โดยแนะนําให
ทุกประเภทธุรกิจสรางศักยภาพและจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  

 
ชุมชนธุรกิจจําเปนที่จะตองเตรียมการและมีสวนรวมในการลดความเสี่ยง  โดยใหความสําคัญกับการดําเนิน

ธุรกิจอยางตอเนื่องในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเปนอันดับแรก สืบเนื่องจากการประชุมในเวทีสําคัญตางๆ และความตื่นตัว
ของภาคเอกชนอยางตอเนื่อง  Asian  Business  Forum  จึงเปนอีกหนึ่งเวทีสําคัญเพื่อหารือประเด็นความทาทายและ
โอกาส ของภาคธุรกิจที่จะสรางความรูรับปรับตัวตอภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นและ
ขอคิดเห็นจากการประชุม จะไดรวมรวบเพื่อนําเสนอแนวคิดและวิสัยทัศนในการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอไป 

 
วัตถุประสงค 

การประชุมมีเปาหมายเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความพยายามและการริเร่ิมในการสรางศักยภาพใหแกภาคธุรกิจ
ดานการรูรับปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โดยเรียนรูจากประสบการณของภาคธุรกิจที่ไดนําหลักการไปปฏิบัติ
และเห็นผลจริงจากประเทศตางๆ ในภูมิภาค ซึ่งจะชวยใหภาคธุรกิจรวมถึงเอสเอ็มอีและหุนสวนทั้งภาครัฐและหุนสวน
เพื่อการพัฒนา แปลขอตกลงตามกรอบความรวมมือทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ในภาษาของตนเองและเชื่อมโยงกับภารกิจสําคัญตางๆ ชวยเพิ่มขีดความสามารถแกภาคธุรกิจและสรางความปลอดภัย
และความเขมแข็งใหแกชุมชนใหรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อยางยั่งยืนจากภัยพิบัติ การประชุมมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

• เพื่อเนนย้ําถึงความสําคัญของการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วหลังเกิดภัยพิบัติของภาคเอกชนเพื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็งอยางยังยืนในระดับภูมิภาค 

• เพื่อยืนยันถึงพันธะสัญญาในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ในการรับมือและฟน 
กลับไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

• เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีดานการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

• เพื่อขยายความรวมมือในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนในการสรางความพรอมรับ ปรับตัวและฟน
คืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
 

หมายเหตุ:  การประชุมจะดําเนินเปนภาษาอังกฤษ  โดยจัดลาม  (ไทย-อังกฤษ)  พรอมทั้งอุปกรณหูฟงเพือํ่านวยความ 
สะดวกใหแกผูเขารวมประชุม 

 
เน้ือหาและกิจกรรม 
 
ประเด็นสําคัญจากคํากลาวเปดงาน 
1. เหตุใดภาคเอกชนจึงมีความสําคัญตอการสรางการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งในระดับชาติและ 

ระดับภูมิภาค 
2. ผลที่ไดจากการสรางศักยภาพในการรับมือและฟนกลับจากภัยพิบัติของภาคธุรกิจตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรกับการรูรับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน 
 
 



  
 

การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) 
4. สภาพแวดลอมดานนโยบายและสิ่งสําคัญที่ตองทําเพื่อการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงจากภัย

พิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. กรณีศึกษาของภาคเอกชนกับการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติของภาคเอกชน 

 
หัวขอยอย (Technical Sessions) 
1. การบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ และการรูรับปรับตัว และฟนกลับเร็วของชุมชน (Business Continuity 

and Community Resilience) 
2. การเสริมสรางศักยภาพและเคร่ืองมือในการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วของภาคเอกชน (Building Tools and 

Capacities for Business Resilience) 
3. การบริหารความเสี่ยงทางการคลังสําหรับเอสเอ็มอี  (Tailoring Risk Finance for SMEs) 
4. การสรางความรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วใหกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว (Tourism Sector Resilience) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

วันที่ 1: วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 
08.30-09.30  ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารว าง ณ หองนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
 

พิธีเปดการประชุม 
(ตรวจสอบความปลอดภัย/ แขกผูมีเกียรติเดนิทางมาถึง) 

 09.30-09.40 กลาวตอนรับแขกผูมีเกียรต ิโดย ศ. ดร. กระแส ชนะวงศ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัตแิหงเอเชยี 

09.40-10.10 กลาวตอนรับแขกผูมีเกียรต ิโดย  
ฯพณฯ Mr. Philip Calvert เอกอัครราชทูตแคนาดาประจาํประเทศไทย (รอการตอบรับ) 
ฯพณฯ Mr. Peter Prügel เอกอัครราชทตูสหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนปีระจาํประเทศไทย 

10.10-10.25 กลาวตอนรับแขกผูมีเกียรต ิโดย Mr. Yasushi  Negishi ผูอํานวยการสาํนักงานธนาคารพฒันาเอเชีย
ประจาํประเทศไทย 

10.25-10.50 
คําปราศรัยเปดงาน 

“เหตุใดภาคเอกชนจึงมีความสําคัญตอการสรางการร ูรับปรับตว ั และฟนกล ับเร็วเมื่อเกิดภัยพบิัตทิั้งใน 
ระดบัชาติและระดบัภูมิภาค” โดย ฯพณฯ พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 

10.50-11.10 ถายร ูปหมูรวมกัน/ พักรับประทานอาหารว าง 

11.10-11.35 
สุนทรพจน 

“นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรกับการรูรับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน” 

โดย ฯพณฯ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11.35-12.00 
สุนทรพจน 

“ผลที ไดจากการสรางศักยภาพในการรับมือและฟนกลับจากภัยพิบัติของภาคธุรกิจตอประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน” โดย นายอิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการคาไทยและ  
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

12.00-12.15 กลาวขอบคุณ โดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลกัษณ รักษาการผูอํานวยการบริหาร ศูนยเตรียมความพรอม
ปองกันภัยพบิัติแหงเอเชยี 

12.15-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวนั 

หัวขออภิปราย: สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพของเอสเอ็มอีในการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อยางย่ังยืน 

13.30-15.00 
 
 

สภาพแวดลอมดานนโยบายและสิ่งสาํคัญที่ตองทาํเพื่อการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการลดความ 
เสี่ยงจากภัยพิบัติ โดย Ms. Zenaida Maglaya กรมการคาและอุตสาหกรรม ประเทศฟลิปปนส 
 
ผูดําเนนิรายการ: Dr. Mary Picard 
ภาพรวมโครงการ: สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเพิ่มศักยภาพของเอสเอ็มอีในการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว 
อยางยั่งยืนในเอเชีย 
รายงานของประเทศ: การเขาใจความตองการของเอสเอ็มอีและการพัฒนาพิมพเขียวลาํดับความสําคัญ
ของการเพิ่มศักยภาพของเอสเอ็มอีในการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทัว่อยางยั่งยนื 



  
 

   ผูอภิปราย: 
• ประเทศอินโดนีเซีย Dr. Eugenia Mardanugraha 
• ประเทศฟลิปปนส Ms. Elvira P. Tan 
• ประเทศไทย ดร. อภัสนนัท  ศีลปพิพฒัน   
• ประเทศเวียดนาม Ms. Nguyen My Anh 

  15.00-15.30 พักรับประทานอาหารวาง 

การอภิปรายเปนคณะ: กรณีศึกษาของภาคเอกชนกับการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

15.30-16.30 ผูดําเนนิรายการ: Ms. Amelie Yan-Gouiffes 
ผูอภิปราย: 

• Ambassador Philip Gibson ทูตพิเศษดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ กระทรวงการ
ตางประเทศและการคา ประเทศนิวซีแลนด 

• Mr. Martin Hoppe หัวหนาฝาย 302 ดานความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย การ
จัดการความเสี่ยงภัยพบิัติ กระทรวงเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมน ี

• Mr. Tim Manning Deputy Administrator สํานักจัดการภาวะฉุกเฉินสวนกลาง (ฟมา)
กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิ  สหรัฐอเมริกา 

การอภิปรายเปนคณะ: การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วจากภัยพิบัติของภาคเอกชน 

16.30-17.30 ผูดําเนนิรายการ: Ms. Amelie Yan-Gouiffes 
ผูอภิปราย: 

• ดร. อัมรินทร ดรัณภพ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 
• Mr. Anh Tuan Dau หอการคาและอุตสาหกรรมเวียดนาม 
• นายชาญยุทธ จํารัสพร บริษัท อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จาํกัด 
• นายธิษัณย เธียรหิรัญ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

17.30-19.00 รับประทานอาหารคํ่า - แขกผูมเีกียรตทิีไ่ดรับบตัรเชญิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 
 

 08.30-09.00 การอภิปราย: ทิศทางการรูรับปรับตัว และฟนกลบัเร็วจากภัยพบิัติของภาคเอกชน 
โดย: Ms. Amelie Yan-Gouiffes และ Mr. Aslam Perwaiz 

หัวขออภิปรายดานวิชาการ 1: การบริหารจัดการความตอเน่ืองทางธุรกจิ และการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วของชุมชน 
09.00-10.30 ผูดําเนนิรายการ: GDPC 

ผูอภิปราย: 
1. มูลนิธิ ยูพีเอส  
2. สภากาชาดนิวซีแลนด 
3. องคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ)  
4. สหพันธสภากาชาด และสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหวางประเทศ (ไอเอฟอารซ)ี   

 10.30-11.00 พักรับประทานอาหารว าง  

หัวขออภิปรายดานวิชาการ 2: การเสริมสรางศักยภาพและเคร่ืองมือในการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วของภาคเอกชน 
 11.00-12.00 ผูดําเนนิรายการ: 

ผูอภิปราย: 
1. Dr. Hitoshi Baba องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญีปุ่น (JICA) ประเทศญีปุ่น -  

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในระดบัพืน้ที่ (Area BCM) 
2. Ms. Maria Flores, CNDR ประเทศฟลิปปนส – การสรางเครือขายภาคเอกชน กรณีศึกษา 

Mactan การลดความเสี่ยงภัยพบิัติและการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของฟลปิปนส 
3. Mr. Nanang Subana Dirja, Oxfam ประเทศอินโดนีเซีย – หุนสวนดานการรูรับปรับตัว 

และฟนกลบัเร็วของวิสาหกิจขนาดเล็ก 
4. Dr. Goh Moh Heng ประธานกรรมการ สถาบันบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  

ประเทศสิงคโปร 
 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวนั 

 
 

หัวขออภิปรายดานวิชาการ 3: การบริหารความเสี่ยงทางการคลังสําหรับเอสเอ็มอี   
13.00-14.00 ผูดําเนนิรายการ: ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) 

ผูอภิปราย: 
• นางจงรักษ โปลิตานนท รองผูอํานวยการบริหาร ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประเทศไทย 
• Mr. Generoso Soriano David, Department Manager, LBP Program Management 

Department 2, Land Bank ประเทศฟลิปปนส 
• Ms. Nina Kurnia Dewi, Head of Division, Jamkrindo Kredit ประเทศอินโดนีเซีย 
• Ms. Thi Thu Thuy Hoang, ผูจัดการโครงการ กองทุนพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ประเทศเวียดนาม 
• Dr. Antonis Malagardis, ผูอํานวยการโครงการ GIZ-RFPT Asia 



  
 

หัวขออภิปรายดานวิชาการ 4: การสรางการรูรับปรับตัวและฟนกลับเร็วใหกบัภาคธุรกจิการทองเที่ยว 
 14.00-15.00 ผูรับผิดชอบ: องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

ผูดําเนนิรายการ: Mr. Andrew McElroy, Programme Officer, UNISDR 
การนําเสนอ: การรูรับปรับตัวและฟนกลบัเร็วของธุรกิจโรงแรมตอการลดความเสี่ยงภัยในรูปแบบตางๆ 
โดย: Ms. Hanna Maier, Junior Adviser, GIDRM/GIZ และ Mr. Bijan Khazai, Senior Research 
Scientist, Karlsruhe Institute of Technology 
 
ผูอภิปราย: 

• Mr. Mario Hardy, CEO  PATA 
• Ms. Jayne MacDougall, Risk Management Consultant, Le Meridien 
• Ms. Akiko Otani, Managing Director, R3ADY Asia-Pacific 
• Mr. Masato Takamatsu, Managing Director, JTB Tourism Research &  

Consulting Co. 
• Ms. Rica Bueno, Director Office of Tourism Standards and Regulations, 

Department of Tourism Philippines 

 15.00-15.30 พักรับประทานอาหารวาง 
 

 

ภาคสรุป: แนวทางสูการสรางศักยภาพเพ่ือการรูรับปรับตัวและฟนกลบัเร็วจากภัยพิบัตขิองภาคธุรกจิ 

 15.30-16.30 ผูดําเนนิรายการ: Ms. Amelie Yan-Gouiffes 
• Dr. Mary Picard 
• Mr. Aslam Perwaiz 

 16.30-17.30 พิธีปดการประชุม โดย Mr. Olaf Handloegten, Head of Management Unit, GIDRM 
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