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งานเสวนา เรือ่ง “แนวทางการบรหิารจัดการขยะพลาสตกิ เพ่ือส่งเสริมการใช้พลาสตกิอยา่งย่ังยืนของประเทศไทยในอนาคต” 
 

วันที่  11 กันยายน 2561 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development ห รือ  TBCSD) ร่วม กั บ สถ าบั นสิ่ ง แ วด ล้ อ ม ไท ย  (Thailand Environment Institute ห รือ  TEI)  ได้ จั ด                  
งานเสวนา เร่ือง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”                      
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ                 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ 
และแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสตกิให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนไทยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมอันน าไปสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคตตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy  โดยมีนายณรงค์  บุญยสงวน ผู้อ านวยการบริหารองค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื และ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติมาร่วมและเปลี่ยนองค์ความรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก                   
เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต 

นายณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้อ านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กล่าวว่า การจัดอันดับประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 6 ใน 
192 ประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลก ซ่ึงล่าสุดประเทศไทยได้ขยับจากอันดับ 6 ขึ้นมาเป็นอันดับ 5  ซ่ึงวิกฤตขยะพลาสติก
ยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม  

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการด าเนินงานบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศ  โดยในที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                    
คร้ังที่ 2/2561 เม่ือวันที ่21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาน้ัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะ
พลาสติก ขึ้น เพื่อให้มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เกิดผลอย่างเปน็ระบบ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง และ
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก  เม่ือวันที่  29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก  

 ภายหลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน
มาน้ัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกจ านวน 3 คณะ ขึ้น เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ
ให้เกิดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการบริหารจัดการตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกจ านวน 3 คณะ เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

  1. คณะท างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการพลาสติก   

  2. คณะท างานด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

         3. คณะท างานด้านการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก  
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ในการน้ี องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ร่วมผนึกก าลังในขับเคลื่อนด าเนิน
โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กระทรวง
อุตสาหกรรม/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรุงเทพมหานคร/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย/องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด/กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศ
ไทย/บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)/บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)/บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด และ               
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริม
การใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยล าดับแรกมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ
พลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จึงได้จัดงานเสวนาในวันน้ีขึ้น 

 ในจัดงานเสวนาคร้ังน้ี ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มา
กล่าวบรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” ซ่ึงถือ
เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย รวมถึงสิ่งที่ภาครัฐต้องการให้ภาคเอกชน 
รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมทั้ง ได้รับเกียรติ
จาก นางสุทธิยา จันทวรางกูร Program me Officer คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย มากล่าวบรรยายพิเศษ เร่ือง 
“แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรป” นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับทราบข้อมูลการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรปว่าปัจจุบันน้ีได้มีด าเนินการเป็นอย่างไร และ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการน าแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

 และช่วงการเสวนาเร่ือง “ความมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก สู่ความยั่งยืนในอนาคตของ
ภาคเอกชนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” ได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากร 6 ท่านจาก 6 หน่วยงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ ได้แก่ 1) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2) นายประทรรศน์ สูตะบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ 
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 3) นายอิสระ วังกานนท์ Vice President R&D Customer Solution บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 4) นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์  Vice President - Downstream Market Development  บริษัท พีทีที โกลบอล              
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 5) ดร. สุรชา อุดมศักดิ์  R&D Director and Emerging Businesses Director บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ 
จ ากัด และ 6) นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายธนินวัฒน์              
พัฒนวีรคุณ พิธีกรประจ ารายการทีวี 360 องศา ทางครอบครัวข่าวของไทยทีวีสีช่อง 3 มาร่วมเป็นผู้ด าเนินรายการเสวนา ซ่ึงวิทยากร
แต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้ รวมทั้ง ประสบการณ์ในการด าเนินงานเก่ียวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑท์ี่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต นับได้ว่าเป็นงานเสวนาที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
250 ท่าน จากสมาชิก TBCSD สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ  

 

  
 


