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(ร่าง) ก าหนดการงานเสวนา  
เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” 

ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 
หลักการเหตุผล 

 

 สืบเนื่องจาก การจัดอันดับประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าประเทศไทยติดอันดับ ๖ ใน ๑๙๒ 
ประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งล่าสุดประเทศไทยได้ขยับจากอันดับ ๖ ขึ้นมาเป็นอันดับ ๕  ซึ่งวิกฤตขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหา
ที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม  

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานบริหารจัดการขยะพลาสติกของประเทศ จึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกขึ้น เพื่อให้มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นระบบ 
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจ าหน่าย การบริโภค และ
การจัดการปลายทาง  

 ในการนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้ร่วมผลึกก าลังในขับเคลื่อนด าเนิน
โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากัด                    
เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดการปัญหาขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยล าดับแรกมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ 
TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) จึงก าหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “แนวทางการบริหาร
จัดการขยะพลาสติก เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของ
ประเทศ และแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชนไทยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันว่ามีการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมอันน าไปสู่ความยั่งยืนใน
อนาคตตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy 
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(ร่าง) ก าหนดการงานเสวนา  
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ก าหนดการ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง 
 ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. กล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับ 

 โดย     คุณณรงค ์บุณยสงวน ผู้อ านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติก  เพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติก                   

อย่างยั่งยืนของประเทศไทย” 
 โดย     ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. การบรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของสหภาพยุโรป” 
    โดย     ผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย* 
 ๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การเสวนาเร่ือง “ความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมพลาสติก 

สู่ความยั่งยนืในอนาคตของภาคเอกชนไทยตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน” 
    โดย 

 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ* 

 คุณประทรรศน์ สูตะบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)* 

 คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน )* 

 คุณศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ 
    Vice President-Polyolefins and Vinyl Business บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 

 คุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ด าเนินรายการ โดย คุณธนินวัฒน ์พัฒนวีรคุณ (ผู้ประกาศข่าวช่อง ๓) 

 * อยู่ระหว่างการทาบทาม 
          ๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.   สรุปการอภิปราย และปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  


