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Press Release 

งานเสวนา เรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development หรือ TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI)  ได้จัด                  
งานเสวนา เรื่อง “ภาคเอกชนไทยเดินหน้าพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” ภายใต้งาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ณ ห้อง Lotus suite 11 ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ                  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจได้ตระหนักถึงความส าคัญของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม                 
การวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนไทยในปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมอันน าไปสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคต รวมถึงได้เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

นายณรงค์ บุณยสงวน ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ
บริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD เป็นองค์กรที่เกิด
จากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นน าที่มีการลงทุนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความตระหนัก และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ 
ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปัจจุบัน TBCSD มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 36 องค์กร  ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลักของ
ประเทศ ปัจจุบันสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                      
โดยได้ร่วมมือกับสมาชิก TBCSD ในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของการเป็นผู้น า
ในภาคธุรกิจ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ด าเนินงานในรูปแบบสถาบันวิชาการ
อิสระ มีเจตนารมณ์ในการมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการประสานหรือการท างานร่วมกันของภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งหมายถึง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนอ่ืน ๆ และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ          
เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์  การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล  อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาประเทศ                   
อย่างยั่งยืน และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2560 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานคลังสมอง(Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด นับเป็นเกียรติประวัติระดับนานาชาติ
ที่สถาบันฯได้รับมาติดต่อกันเป็นปีที่ 6 

โดยตลอดระยะเวลาช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน                
จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่  โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ซึ่งก าหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์
จ านวนกว่า 167 ประเทศจนถึงปี  พ.ศ.2573 ส าหรับประเทศไทยนั้น  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี                     
ได้ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริบทของประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  เพื่อน าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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โดยมีภาคเอกชนไทยเป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” โดยอาศัยความร่วมมือกันแบบบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน ตั้ งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและ                   
สร้างสังคมคุณภาพ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศต้องอาศัยบนพื้นฐานของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันนี้ภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัวและมีการลงทุนในการวิจัยและ
นวัตกรรมมากขึ้นทุกปี จะเห็นได้จากผลของการส ารวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม-แห่งชาติ (สวทน.) ได้เผยผลการส ารวจการวิจัยและ
พัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม รอบการส ารวจประจ าปี 2560 พบว่า มูลค่าการลงทุนมีมากกว่า 100,000 
ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.78 ของ GDP โดยภาคเอกชนไทยมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนารวมทั้งประเทศประมาณ 
80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากรอบการส ารวจ
ประจ าปี 2559 ถึงร้อยละ 39 นับเป็นการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงระยะที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่าในปี 2561 จะมีมูลค่าการลงทุนถึงร้อยละ 1 ของ GDP หรือ
ประมาณ 160,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย และน าพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 

 และช่วงของการเสวนาเรื่อง “ความมุ่งมั่นในการด าเนินการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม” ได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากร 4 ท่านจาก 4 หน่วยงานภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน     
การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างความยั่งยืนของประเทศ ได้แก่ นายสุพจน์ เกตุโต
ประการ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, นายสงบ อูลุง VP of Operation Thailand บริษัท อินเตอร์
เฟ ซ ฟ ล อ ร์  (ป ระ เท ศ ไท ย ) จ า กั ด , น าย ธี ร ะ  พ ฤ ก ษ สุ ภ ช าติ  Environment Manager บ ริษั ท  เต็ ด ต รา  แ พ้ ค                   
(ประเทศไทย) จ ากัด และ นายประกฤษฎิ์ แสงทองอโณทัย Growth Project Manager บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีนางสร้อยฟ้า ตรีรัตนนุกูล พิธีกรผู้ด าเนินรายการ                  
Smart Energy ช่องไทยรัฐทีวี มาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการเสวนา ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ 
รวมทั้ง ประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่
ความยั่งยืนในอนาคต นับได้ว่าเป็นงานเสวนาที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 ท่าน จากสมาชิก 
TBCSD นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ  

 

  
 
 


