
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
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ค ำน ำ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries, 
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้แนวคดิการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึความสมดุลทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกนั โดยไดแ้บ่งสายงานการ
ด าเนินงานออกเป็น 7 สายงาน ประกอบดว้ย สายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ สายงานสงัคมและภาพลกัษณ์
อุตสาหกรรม สายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สายงานเศรษฐกจิและการค้า สายงานกลยุทธ์และสนับสนุน สาย
งานเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และสายงานเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) โดยแต่ละสาย
งานได้ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนสมาชกิของกลุ่มฯ รวมถงึอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของ
สายผลติภณัฑภ์ายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ีใหม้คีวามเขม้แขง็และเกดิความยัง่ยนื 

ในปี 2562 ทีผ่่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดด้ าเนินงานร่วมกบัภาครฐั และหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิและต่อการพฒันาประเทศ การรวบรวมความเหน็
จากสมาชิกเพื่อจดัท าเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ทัง้ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบในระดบัต่างๆ 
การคา้ระหว่างประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่แีละขอ้มลูทีถู่กตอ้งต่อสงัคม รวมถงึแผนงานในระดบันโยบาย
ของประเทศ รวมถงึตดิตามประเดน็ปัญหาต่างๆ และวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ และร่วมหาทางป้องกนั
ปัญหานัน้ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “  FTIPC ANNUAL REPORT 2019 ” จั ด ท า ขึ้ น เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม 
ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ด าเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็น 
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนย์กลางความรู้และข้อมูลข่าวสารส าหรับสมาชิก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของธุรกจิ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
 
 

       ส านกังานเลขาธกิาร 
           กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

             
              ผูจ้ดัท า  
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 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1 

ควำมเป็นมำ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries,  
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ปัจ จุบันมีสมาชิก  29 บริษัท เ ป็นสมาชิกสามัญจ านวน 28 บริษัท และสมาชิกสมทบอีก  1 บริษัท  
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดก้่อตัง้เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2545 โดยการรวมตวัของสมาชกิผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มโีรงงานตัง้อยู่ในจงัหวดัระยอง
บริเ วณพื้นที่นิ คมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  (มาบตาพุด ) ,  
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซีี จงัหวดั
ระยอง รวมทัง้ผูป้ระกอบการปิโตรเคมใีนพืน้ทีร่อบเขตกรุงเทพมหานคร  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัในฐานะอุตสาหกรรมต้นน ้าที่เพิม่มูลค่าให้กบั
ทรพัยากรธรรมชาติที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลัน่น ้ามนัดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลเิมอร์ พลาสตกิ เสน้ใย ยางสงัเคราะห์ และเคมภีณัฑ์ ซึ่งเป็นสนิค้าอุปโภคจ าเป็น
ส าหรบัประเทศ สามารถลดการเสยีดุลการค้าและสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้เป็นจ านวนมาก โดยจากการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี 2561 อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทยมกีารผลิต               
เมด็พลาสตกิหลกั ไดแ้ก่ PE, PP, PVC, PS/EPS และ ABS/SAN รวม 7,744,000 ตนั และมปีรมิาณการส่งออก
เม็ดพลาสติกหลกัรวม 4,945,000 ตนั โดยตลาดส่งออกหลกัคอื จีน ญี่ปุ่ น เวยีดนาม อินโดนีเซีย และอินเดยี 
(PTIT Focus, 2018) และจากขอ้มลูสถติกิารคา้ ซึง่รวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย ์ในปี 2562 มมีลูค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Polymers (HS 3901-3912) and Synthetic Rubbers (HS 4002))  
ประมาณ 347,000 ลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย,์ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ยทุธศำสตรแ์ละแผนกำรด ำเนินงำน  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
อย่างยัง่ยนื ด้วยความพยายามสร้างความสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลย ี
มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันของชุมชนและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ยงัผลักดนัมาตรการต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัง้ปัจจุบันและอนาคต มีจุดประสงค์หลัก 
เพือ่ใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื 

2. เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่โอกาส
ในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

3. เพือ่ช่วยและร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ ใหก้ารด าเนินธุรกจิของสมาชกิ 
4. เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน าเสนอความเห็น /ข้อเสนอแนะที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสมาชกิ แก่ภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
  



 

 

3 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

 

คณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2561 – 2563 

  

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  วำระปี 2561 - 2563 

ท่ีปรึกษำประธำนฯ คณุวรพงศ ์ วรสุนทโรสถ ประธำนกิตติมศกัด์ิ 
ดร.ทองฉตัร หงสล์ดารมภ ์
คุณศุภชยั วฒันางกูร 
คุณอดเิทพ พศิาลบุตร ์
คุณเอกรตัน์ ทองธวชั 

รองประธำนฯ 

ส ำนักเลขำธิกำรฯ 



 

 

4 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี

 

 ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่งในกลุ่มฯ บริษทั / หน่วยงำน 
1. นายไพโรจน์ อุทยัทรพัย ์ ประธาน บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
2. นายสุรยิน วนัเพญ็ รองประธาน บมจ.อูเบะเคมคิอลส ์(เอเซยี) 
3. นางสาวกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์ รองประธาน บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
4. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองประธาน บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
5. ดร.วรีะภทัร ์ ตนัตยาคม รองประธาน บจก.จซี ีไกลคอล 
6. นายอภชิยั เจรญิสุข รองประธาน บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
7. นายวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธาน บจก.พทีที ีฟีนอล 
8. นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
9. นายประวทิย ์ พรพพิฒัน์กุล เลขาธกิาร บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
10. นายสมพร จนัทศรสีวสัดิ ์ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
11. นางสาววนิดา อุทยัสมนภา กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
12. นายปิยะ สุรยี ์ กรรมการ บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
13. นายกณัพงศ ์ ดวงอุไร กรรมการ บจก.สยามโพลสีไตรนี 
14. นายชยัวฒัน์ นิยมการ กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
15. นายสมพจน์ ชรีนรวนิชย ์ กรรมการ บมจ.วนีิไทย 
16. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
17. นางสาวดวงพร เทีย่งวฒันธรรม กรรมการ บมจ.ปตท. 
18. นายวญิ วเิชยีรศร ี กรรมการ บจก.ระยองโอเลฟินส ์
19. นางวนีัส จนัทชวีกุล กรรมการ บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
20. นางอนุสรา สุทธกิุลเวทย ์ กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
21. นายศุภชล นิธวิาสนิ กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
22. นายจกัรา สวสัดิบ์ุร ี กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
23. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
24. น.ส.กมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
25. นายพรชยั พชิติวุฒกิร กรรมการ บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
26. นางสาวณศภิสัร ์ จริะโอฬารวชิญ์ กรรมการ บจก.จซี ีสไตรนีิคส ์
27. นายธเนศ พาณิชชวีะ กรรมการ บจก.ไทยพบัลคิพอรต์ 
28. นางณฐัฐนิี พทิยศริ ิ กรรมการ บจก.เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
29. นายณรงคช์ยั พสุิทธิปั์ญญา สมาชกิ บจก.จซี ีมารเ์กต็ติง้ โซลูชัน่ 
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รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี
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กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2563 

Regulatory 
1. ตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
2. ด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนีและสารเบนซนี โดยใชม้าตรการ 

Code of Practice-CoP 
3. การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 

Industrial Development 
1. ตดิตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก : EEC 
2. ติดตามการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดัระยองและผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน  

จ.ระยอง 

Environmental   
1. ตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 

Economy 

1. ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
2. ตดิตามมาตรการในการส่งออกสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทาง (Dual – use Items) 

Society 
1. ร่วมจดักจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ประจ าปี 2562 ระยอง 
2. โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

Other 
1. การเขา้ร่วมประชุม APIC 2019 ณ ประเทศไตห้วนั 
2. การศึกษาการพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในคณะอนุท างานขบัเคลื่อน

ประเดน็ปฏริปูพลงังานดา้นปิโตรเลยีมและ ปิโตรเคม ี

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

สงัคม 
(Society) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

สงัคม 
(Society) 

Circular Economy 

1. ร่วมน าเสนอแผนงานดา้น Circular Economy ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 
2. ด าเนินกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Circular Economy กับ

สมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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8.   โครงกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2561  แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ  ดงัน้ี 
 

1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
- การตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

- การแก้ไขขอ้จ ากดัจากหลกัเกณฑป์ระกอบการพจิารณาน าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุไม่ใชแ้ลว้ออกนอก
โรงงาน (สก.2) รหสัวธิกี าจดั 083 หมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ 

- การปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภยัเกี่ยวกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
และร่างกฎหมายความปลอดภยัของการใชง้าน Reactor  

- โครงการน าร่อง เพือ่จดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนี และสารเบนซนี โดยใชม้าตรการ Code of 
Practice – CoP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 

2. สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- การตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 

3. สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- เขา้ร่วมกจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที ่17 ณ หาดแหลมเจรญิ จ.ระยอง 
- โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

4. สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาท าความตกลงการคา้เสรี 
- ตดิตามมาตรการในการสง่ออกสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทาง (Dual – use Items) 

5. สำยงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
- ตดิตามโครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
- ตดิตามการจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยองและผงัเมอืงรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน  

6. สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน 
- ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีวาระปี 2561 - 2563 

7. สำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
- ร่วมน าเสนอแผนงานดา้น Circular Economy ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 

8. กำรเข้ำร่วมประชุม APIC 2019 ณ ประเทศไต้หวนั 
9. กำรศึกษำกำรพฒันำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในคณะอนุท ำงำนขบัเคลื่อนประเด็นปฏิรูป

พลงังำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
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คณะท ำงำนสำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 

1. คุณอภชิยั เจรญิสุข  ประธานคณะท างาน TPC 
2. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
3. คุณมงกุฎ ชนิพงศส์านนท์  คณะท างาน  UBE 
4. คุณกณัพงศ ์ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
5. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
6. ดร.เวฬุกา รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG Chemicals 
7. คุณเสขสริ ิปิยะเวช  คณะท างาน  PTTGC 
8. คุณอารยีร์ตัน์ กะตะโท  คณะท างาน  VNT 
9. คุณมโนรมย ์ทรพัยป์ระสทิธิ ์ คณะท างาน  BST 
10. คุณกติต ิพทิกัษา   คณะท างาน  TSCL 

 

 

1. กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

1.1 กำรแก้ไขข้อจ ำกดัจำกหลกัเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำน ำส่ิงปฏิกลูหรือวสัดไุม่ใช้แล้วออก
นอกโรงงำน (สก.2) รหสัวิธีก ำจดั 083 หมกัท ำปุ๋ ยหรือสำรปรบัปรงุคณุภำพดิน  

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มกีารแต่งตัง้คณะท างานทบทวนหลกัเกณฑ์ฯ เพื่อพจิารณาข้อเสนอการ
ทดลองกรณีหลกัเกณฑ์ สก.2 รหสัวธิกี าจดั 083 หมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ (Composing or soil 
conditioner) ที่มีหลักเกณฑ์อนุญาตให้กากตะกอนชีวภาพ เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป 
กระดาษ เท่านัน้ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของสมาชกิกลุ่มฯ ในการน ากากตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดัน ้าเสยีที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นวตัถุอนัตราย ไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งกลุ่มฯ ได้ด าเนินงานร่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรม
การจดัการเพื่อสิง่แวดล้อม และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการจดัท าแนวทางการทดลองเพื่อศกึษาความ
เป็นไปไดใ้นการใชส้ิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานปิโตรเคมเีพื่อหมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ  
โดยพจิารณาถงึคุณภาพของสารปรบัปรุงดนิทีไ่ดแ้ละคุณภาพของสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั  โดยจะมบีรษิทัทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 1 บริษัท ปัจจุบันและอยู่ระหว่างการน าเสนอแนวทางการทดลองต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ก่อนเริม่กระบวนการทดลองต่อไป 

 

 

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
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1.2  กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) และร่ำง
กฎหมำยควำมปลอดภยัของกำรใช้งำน Reactor (ภายใตก้ารด าเนินงานของคลสัเตอรปิ์โตรเคม)ี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการร่างประกาศ และปรบัปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกบัหม้อไอน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะ
แรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 โดยประกอบดว้ย  

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure 
Vessel) 

2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงเรื่องความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัถงัปฎกิริยิา (Reactor) ซึง่ร่างโดยสภาวศิวกร 
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัเกีย่วกบัหมอ้ตม้น ้ามนัรอ้น (Hot oil) 
4. (ร่างปรบัปรุง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการใหค้วามเหน็ชอบในการตรวจสอบ

ภายในหมอ้น ้า ทุกระยะเวลาเกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559  
5. (ร่างปรับปรุง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงาน  

จดัฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูตรผู้ควบคุมประจ าหม้อน ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า 
ความรอ้น พ.ศ. 2554 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินงานภายใต้คณะท างานการศึกษาทบทวนกฎหมายความปลอดภยั

เกี่ยวกับหม้อน ้ าหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะรับแรงดัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก  
ภาควชิาการ ผูป้ระกอบการ หน่วยงานผูต้รวจสอบ และสภาวศิวกร โดยมคีวามคบืหน้าในการด าเนินงาน ดงันี้ 

ร่ำงกฎหมำย ควำมคืบหน้ำ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

1. ประกาศกรมโรงงานฯ การขยาย
การตรวจสอบ Hot oil จาก 1 ปี 
เป็น 3 ปี 

อยู่ระหว่างการพจิารณาของกองกฎหมาย 
กรอ. ก่อนการน าเสนออธิบดีกรมโรงงาน
พจิารณาตามล าดบัขัน้ต่อไป  

 

2. ประกาศกรมโรงงานฯ การขยาย
การตรวจสอบ Process Boiler 
จาก 1 ปี เป็น 5 ปี 

อยู่ระหว่างการพจิารณาของกองกฎหมาย 
กรอ. ก่อนการน าเสนออธิบดีกรมโรงงาน
พจิารณาตามล าดบัขัน้ต่อไป  

 

3. ประกาศกรมโรงงานฯ หน่วยงาน
ประเมนิอายุการใชง้านทีเ่หลอืของ
หมอ้น ้า หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็น
สื่อน าความร้อนและภาชนะรับ
แรงดนั  

แบ่งประเภทหน่วยงานที่สามารถประเมนิ
อายุการใชง้านทีเ่หลอื ออกเป็น 2 ประเภท 
ตามความสามารถในการทดสอบ 
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ร่ำงกฎหมำย ควำมคืบหน้ำ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

4. ร่ า งกฎหมายความปลอดภัย
Pressure Vessel และ Reactor 

แยกร่างกฎหมาย ถงัปฏิกิรยิา (Reactor) 
ออกจากร่าง Pressure Vessel โดยใหส้ภา
วศิวกร และกรมโรงงานฯ ไปด าเนินการ 

 

4 .1  ประกาศกระทรวง เรื่ อ ง 
มาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบั
ภ า ช น ะ รับ แ ร ง ดัน (Pressure 
vessel) ยกร่างโดยกรมโรงงาน 

น าเสนอระยะเวลาในการตรวจสอบสูงสุด
ในที่ประชุมกรมโรงงาน คอื 20 ปี + Risk 
Based Inspection หรอื RBI 

- กลุ่มฯ โรงกลัน่ต้องการ 
20 ปี + RBI   

4.2 ประกาศกระทรวงเรื่องความ
ปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกับ
ถงัปฎกิริยิา (Reactor)  

อยู่ระหว่างร่างเนื้อหาและก าหนดนิยาม
ของถงัปฏกิริยิา(Reactor) โดยสภาวศิวกร 

- หาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
ความเหน็ 

5. กฎกระทรวงการซ่อมบ ารุงถงัเก็บ
น ้ ามันและถังขนส่งน ้ ามัน พ.ศ.
2560 ( ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น
กระทรวงพลงังาน) 

- ผู้แทนคลัสเตอร์ฯ เข้าพบกรมธุรกิจ
พลงังาน เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2562  

- กรมฯ จะพิจารณาแนวทางเลือกการ
ตรวจสอบท่อน ้ามัน โดยคาดว่าจะใช้
เวลาในการร่างกฎหมายแนวทางเลอืก
ในการตรวจ ประมาณ 6 เดอืน 
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2. ด ำเนินโครงกำรน ำร่อง เพื่อจดักำรกำรระบำยไอสำร 1,3 บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน โดยใช้
มำตรกำร Code of Practice – CoP ตำมร่ำงกฎหมำยของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่มกีารตรวจวดัค่าความเข้มขน้ของสารอินทรยี์ระเหยง่าย (VOCs) ใน
พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมในจงัหวดัระยอง และพืน้ทีอ่ื่นๆ ของประเทศไทย ขอ้มูลผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มคี่าสูงกว่า
มาตรฐานในบรรยากาศ ส่งผลให้กรมควบคุมมลพษิซึ่งเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล ได้เตรยีมก าหนดค่าอตัราการ
ระบาย (loading) จากโรงงานอุตสาหกรรม ดว้ยค่ามาตรฐานเดยีวกนัทุกโรงงาน เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ขอกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชะลอการเสนอร่าง
มาตรฐานเขา้สู่การพจิารณาของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเนื่องจากเหน็ว่าการก าหนดมาตรฐานดว้ย
แนวทางดงักล่าว ยงัมขีอ้จ ากดัทางวชิาการ และยงัมปัีจจยัอื่นทีม่ผีลต่อค่าความเขม้ขน้ของ VOCs ในบรรยากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่จากการจราจร นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งยงัมคีวามแตกต่างกนัมาก การ
ก าหนดมาตรฐานเป็นค่าเดยีวจะเป็นไปได้ยากในทางปฏบิตั ิและจะส่งผลกระทบในดา้นอื่นตามมา และไดเ้สนอ
แนวทางการควบคุมการระบายสารอินทรีย์จากกิจกรรมที่มผีลตรวจวดัการระบายที่สูงกว่าปกติเป็นบางช่วง 
(Peak) โดยใชม้าตรการการปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Practice-CoP) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างก าหนด
มาตรฐานมาตรการในการควบคุม VOCs จาก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย ถังกักเก็บสารอินทรีย์ระเหย  
การด าเนินงานในช่วงซ่อมบ ารุง และจากหอเผาทิง้ 

ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีารผลติ ม ีใช ้หรอื กกัเกบ็สารอนิทรยี์
ระเหยงา่ย 2 ชนิด และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง ในพืน้ทีม่าบตาพุดและพืน้ทีเ่ชงิเนิน จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยบรษิทั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาร 1,3 บวิทาไดอนี 15 บรษิทั และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเบนซนี 13 บรษิทั ไดล้งนามร่วมกนั
ในความร่วมมอืด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีนและสารเบนซีนในพื้นที ่
มาบตาพุด และพื้นที่เชิงเนิน โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่มุ่งเน้นกจิกรรมเพือ่ควบคุมการระบายสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายจาก 3 กจิกรรมหลกั คอื 

1) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอนิทรยี์ระเหยจากการประกอบกิจการ ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการควบคุม 
การปลดปล่อย VOCs จากกจิกรรมการซ่อมบ ารุงและการซ่อมบ ารุงใหญ่ และเฝ้าระวงัระดบัความเขม้ขน้
ของสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยในบรรยากาศทีแ่นวรัว้ของโรงงาน 

2) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถงักกัเก็บ ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรบัปรุงถังกักเก็บ  
ให้เป็นไปตามมาตรการ การตรวจสอบและซ่อมแซม ( inspection and repair) และการซ่อมบ ารุง 
(maintenance) 

3) การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเน้นการดูแลการใช้หอเผาทิ้ง รวมไปถึงการหาค่าอตัราการไหลของ  
มวลก๊าซทีร่ะบายออก (vent gas mass flow) 

 



 

 

12 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

 

 

 

 

 
การด าเนินงานโครงการน าร่อง ได้มกีารตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการความร่ วมมอื โดยมผีู้แทน

หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัวชิาการ ประกอบดว้ยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กรมควบคุมมลพษิ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สถาบนัปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย และสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื ร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการ และผูแ้ทนบรษิทัที่
เขา้ร่วมโครงการเป็นกรรมการ โดยมกีารประชุมคณะกรรมการทุก 2 เดอืน เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตาม 
CoP แบ่งปันแนวปฏบิตั ิวเิคราะห์หาเหตุปัจจยัต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อค่าความเขม้ขน้ของสารอนิทรยี์ระเหยง่าย 
ในบรรยากาศ รวมถงึรบัขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินงานในล าดบัถดัไป 

 

 

 

 

ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการด าเนินโครงการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มโีรงงานน ามาตรการ 
CoP ไปปฎิบตัใินช่วงระหว่างการหยุดการผลติตามก าหนดรอบของโรงงานที่เขา้ร่วมโครงการ รวมจ านวน 10 
โรงงาน ท าให้ได้ขอ้สงัเกตและแนวปฏิบตั ิรวมถงึแนวทางการปรบัปรุงในอนาคต และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัิ
ระหว่างโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทัง้หมด และจากความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ และการด าเนินงานของ
ผูป้ระกอบการ สง่ผลใหค้่าตรวจวดัสารเบนซนีและสาร 1,3 บวิทาไดอนีในบรรยากาศ ในปี 2562 ซึง่ตรวจวดัโดย
กรมควบคุมมลพษิ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มแีนวโน้มไปในทางทีด่ขีึน้  เมื่อเทยีบกบัปี 2561 
โดยค่า 1,3 บวิทาไดอนีเฉลี่ยรายปีในชุมชน ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพษิ ลดลงร้อยละ 72.6 และค่าเบนซนี
เฉลีย่รายปีในชุมชน ตรวจวดัโดยกรมควบคุมมลพษิ ลดลงรอ้ยละ 45.6 โดยมคี่าความเขม้ขน้เฉลีย่ทุกสานีในปี 
2562 เท่ากบั 1.81 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งดกีว่าค่าเป้าหมายของกรมควบคุมมลพษิ ที ่2.3 ไมโครกรมั
ต่อลูกบาศกเ์มตร 
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รพ.สต.มาบตาพุด วดัมาบชลดู โรงเรยีนวดัหนองแฟบ เมอืงใหม่มาบตาพุด ชุมชนบา้นพลง ศนูยฯ์ ตากวน หมู่บา้นนพเกตุ

ค่ำเฉล่ีย 1 ปี ของสำร 1,3 บิวทำไดอีน ปี 2550-2562 (ค่ำมำตรฐำน 0.33g/m3)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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รพ.สต.มาบตาพุด วดัมาบชลดู โรงเรยีนวดัหนองแฟบ เมอืงใหม่มาบตาพุด ชุมชนบา้นพลง ศนูยฯ์ ตากวน หมู่บา้นนพเกตุ

ค่ำเฉล่ีย 1 ปี ของสำรเบนซีน ปี 2550-2562 (ค่ำมำตรฐำน 1.7 g/m3)

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
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โครงการน าร่องฯ มแีผนขยายแนวทางการปฏบิตัติาม CoP ในช่วงซ่อมบ ารุง รวมถงึการจดัการถงักกั
เกบ็สารเคม ีและหอเผาทิง้ ไปยงัทุกบรษิทัทีร่่วมลงนามความร่วมมอื ทัง้ในพืน้ทีม่าบตาพุดและพืน้ทีเ่ชิงเนิน และ
ตดิตามเฝ้าระวงัค่า 1,3 บวิทาไดอนี และสารเบนซีนในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานต่อเนื่องในปี 
2563 ดงันี้ 

1. ใชม้าตรการ CoP ในโรงงานปิโตรเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาร 1,3 บวิทาไดอนี และสารเบนซนี อย่างต่อเนื่อง  
2. แบ่งปันแนวปฏบิตัริะหว่างโรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ รวมถงึโรงงานอื่นๆ ทีม่แีผนการหยุดการผลติเพือ่

ซ่อมบ ารุง 
3. ตดิตามผลการด าเนินงานและรายงานผลใหค้ณะกรรมการและทีป่รกึษาฯ ทราบทุก 2 เดอืน 
4. คน้หาสาเหตุ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่คี่าตรวจวดัสงู ทัง้ในพืน้ทีน่ิคมฯ และ

พืน้ทีชุ่มชน 
5. ขยายความร่วมมอืและการเผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินงานไปสูชุ่มชนโดยผ่านหน่วยงานทอ้งถิน่ 

จากการด าเนินโครงการน าร่องฯ แสดงใหเ้หน็ว่าการใชแ้นวทางการก ากบัดูแลตนเองของผูป้ระกอบการ 
(Self-Regulation) สามารถเป็นแนวทางการป้องกนัปัญหาได้ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความความร่วมมอื
และการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ก ากบัดูแล ผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ 
น าไปสูแ่นวปฏบิตั ิทีส่ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างตรงจุด ไดผ้ลไดช้ดัเจนกว่าการก าหนดมาตรฐานทีเ่ขม้งวด 

3. กำรยกเลิกเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัระยอง 
 ตามที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิมีตใินการประชุม ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2552 
เห็นชอบให้ใช้อ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  
เป็นเขตควบคุมมลพษิ และเมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2552 ไดม้ปีระกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่
32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดให้ท้องที่เขตต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ และต าบลทบัมา  
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ค่ำเฉล่ีย 1 ปีของสำรเบนซีนทกุสถำนีตรวจวดั เทียบกบัค่ำเป้ำหมำยของกรมควบคมุมลพิษ 
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อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ทัง้ต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  ทัง้ต าบล และต าบล
บา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทัง้ต าบล รวมทัง้พืน้ทีท่ะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพษิ 

 ในปี 2561 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ประเด็นปฏิรูประบบการ
บรหิารจดัการเขตควบคุมมลพษิ มเีป้าหมายเพื่อปรบัปรุงแก้ไขวกิฤตกิารณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของเขตควบคุม
มลพษิ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ ไม่น้อยกว่า 3 พืน้ที ่โดยจะใชม้าตรการการจดัการ
สิง่แวดล้อมที่ยัง่ยนืแทนการประกาศเขตควบคุมมลพษิ โดยมกีรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกรม
ควบคุมมลพษิไดเ้สนอใหเ้ขตควบคุมมลพษิ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ีเขตควบคุมมลพษิเมอืงพทัยา จ.ชลบุร ีและเขต
ควบคุมมลพษิ จ.ระยอง เป็นพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหามลพษิให้ประสบผลส าเรจ็ เพื่อยกเลกิเขตควบคุม
มลพษิภายในปี 2565  

ส าหรบัเขตควบคุมมลพษิ จ.ระยอง กรมควบคุมมลพษิ ไดก้ าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน
เพือ่ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง ภายในปี 2565 โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้  

1. คุณภาพน ้าทะเลอยู่ในเกณฑด์ ีคลองสาธารณะอยู่ในเกณฑพ์อใช ้และน ้าใตด้นิอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
2. ขยะมูลฝอย มูลฝอยตดิเชื้อ และของเสยีอุตสาหกรรม ไดร้บัการจดัการอย่างถูกหลกัวชิาการ 100% 

และไม่มขียะตกคา้ง/สะสม  
3. สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ในส่วนของจงัหวดัระยอง ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอนิทรยี์
ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซีี และบรเิวณใกล้เคยีง จงัหวดั
ระยอง โดยมรีองผู้ว่าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มจงัหวดัระยองเป็นเลขานุการ เพือ่ก ากบัดแูล ตดิตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหาสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย    
จากแหล่งก าเนิดมลพษิ และไดม้กีารประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2562 ซึง่ผูแ้ทน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดน้ าเสนอผลการด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาได
อนี และสารเบนซนี โดยใชม้าตรการ Code of Practice – COP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยผูป้ระกอบการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเบนซีนและ 1,3 บวิทาไดอนี ไดด้ าเนินโครงการตัง้แต่ปลายปี 2561 และมี
ผลตรวจวดัสารเบนซีนและ 1,3 บวิทาไดอนี ในปี 2562 ดขีึน้ และในพืน้ทีชุ่มชนไม่เกนิค่าเฝ้าระวงั ซึ่งทีป่ระชุม
คณะกรรมการไดก้ าหนดแผนงานตดิตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพษิที่มกีารปลดปล่อยสารอนิทรยี์ระเหยง่าย 
(VOCs) ออกสู่บรรยากาศ ประจ าปี 2563 โดยให้คณะท างาน CoP ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ความกา้วหน้าผลการด าเนินงานใหก้บัคณะกรรมการฯ จงัหวดั ทุก 3 เดอืน 
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คณะท ำงำนสำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อุตสำหกรรม 
1. คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ  ประธานคณะท างาน TPE 
2. คุณวนิยั  แกว้อิม่   คณะท างาน  BIG 
3. คุณสุนฎัฐา  สุขไทย  คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
4. คุณวญิ  วเิชยีรศร ี  คณะท างาน  SCG Chemicals 
5. คุณนพดล จนัทรเ์รอืง  คณะท างาน  SCG Chemicals 
6. คุณวนีสั จนัทชวีกุล  คณะท างาน  SCG Chemicals 
7. คุณวฑิรูย ์ ศริไิพบูลย์  คณะท างาน  SCG Chemicals 
8. คุณภรณี  กองอมรภญิโญ   คณะท างาน  DOW 
9. คุณอภชิญา  เดชไกรวลัย์  คณะท างาน  GC Styrenics 
10. คุณณศภิสัร ์จริะโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Styrenics 
11. คุณปาหนนั เทศบรรทดั  คณะท างาน  GC Styrenics 
12. คุณอาคม ลลีารุ่งฤทธิ ์  คณะท างาน  GC Styrenics 

 

คณะท างานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม  ให้ความส าคญัและด าเนินงานด้านสังคม
โดยเฉพาะการด าเนินงานในพื้นที่ที่มีโรงงานตัง้อยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่ออุตสาหกรรม ปิโตรเคม ี
และสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยไดม้กีารด าเนินงานดงันี้ 
 

1. ร่วมจดักิจกรรมเกบ็ขยะชำยหำดเน่ืองในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ครัง้ท่ี 17 ประจ ำปี 2562 ณ จ.ระยอง 
คณะท างานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ร่วมจัดกิจกรรม 
เก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที่ 17 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที 21 กันยายน 2562  
ณ หาดแหลมเจรญิ-หาดสุชาดา, หาดน ้ารนิ-หาดพลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยได้รบัความร่วมมอืจาก
ผูป้ระกอบการในพืน้ทีม่าบตาพุด 36 หน่วยงานและหน่วยงานราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และไดร้บัเกยีรตจิาก
คุณวิจำรย์ สิมำฉำยำ ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทัง้นี้ 
มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิ้น 3,982 คน (ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีเข้าร่วม 38 ท่าน) ระยะทางเก็บขยะรวม 15.1 
กโิลเมตร และจ านวนขยะทีเ่กบ็ไดท้ัง้สิน้ 9,404 กโิลกรมั โดยขยะทัง้หมดจะถูกน าไปจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 

สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
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ภำพกิจกรรม 
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2. โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)  
 

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College  
(V-ChEPC) เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
มูลนิธิศึกษาพัฒน์ และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยเริ่มโครงการน าร่องตัง้แต่ปี  2551  
ณ วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพื่อผลติช่างเทคนิคที่มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะทาง 
สาขาวชิาปิโตรเคม ีใหต้รงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใชห้ลกัการการเรยีนรูเ้พื่อสร้างสรรค์
ดว้ยปัญญา (Constructionism) ผสานเขา้กบัหลกัการทกัษะวศิวกรรมเคม ี(Chemical  Engineering  Practice  
School) และมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาวทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุดใหเ้ป็นวทิยาลยัต้นแบบ 

ปัจจุบนัโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีไดด้ าเนินการสูร่ะยะที ่5 (ปี 2563-2565) โดยมบีรษิทั
สมาชกิของกลุ่มอุสาหกรรมปิโตรเคม ี4 บรษิทั ร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย บรษิทั พทีที ีโกลบอล      
เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ากดั บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั และ บรษิทั 
อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามัน 2 บริษัท                    
คอื บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั และบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) และสาขาความร่วมมอื
โครงการไฟฟ้าควบคุม ด าเนินการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2565) ซึ่งได้รบัการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ผลติไฟฟ้า
เอกชน ประกอบด้วย บรษิทัไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทั บแีอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั และสมาคมผู้ผลติ
ไฟฟ้าเอกชน โดยให้การสนับสนุนทัง้วิทยากร งบประมาณ สถานที่ฝึกอบรมของครูและสถานที่ฝึกงาน  
ของนักศกึษา ผูเ้ชีย่วชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างาน
บริหารโครงการ การจัดท า Demand & Supply ของบุคลากร และศึกษาแนวทางการผลิตช่างเทคนิค 
ใหส้อดคลอ้งการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  
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สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ  

 
คณะท ำงำนสำยงำนส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ 

1. คุณวริชั บุญบ ารุงชยั  ประธานคณะท างาน PPCL 
2. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
3. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
4. คุณณฐัวด ี วุฒจิกัร  คณะท างาน  IRPC 
5. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  PTTGC 
6. คุณวโิรจน์  สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  PTTGC 
7. คุณกญัจน์รชัฐาน์ อนุพนัธ์  คณะท างาน  VNT 
8. คุณศุภวตัร ์เดชปัญญาวฒัน์ คณะท างาน  UBE 
9. คุณกฤษดา เรอืงโชตวิทิย ์  คณะท างาน  SCG Chemicals 
10. ดร.เวฬุกา  รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG Chemicals 

 

1. สถำนกำรณ์น ้ำภำคตะวนัออก 
การตดิตามสถานการณ์น ้าในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พบว่าปรมิาณน ้าต้นทุนของปี 2563 มปีรมิาณค่อนขา้ง

ต ่ากว่าปี 2562 อย่างมาก โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ่างเก็บน ้ าประแสร์ มีปริมาณน ้ าเก็บกัก  
อยู่ที ่122 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คดิเป็น 41.44% (เทยีบกบัปรมิาณน ้าต้นทุนปี 2562 อยู่ที ่79.23%) ขณะทีอ่่างเกบ็
น ้าในลุ่มน ้าคลองใหญ่ ซึง่ประกอบดว้ยอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็น ้าดอกกราย และอ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ 
มีปริมาณน ้ าเก็บกักอยู่ที่ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 36.19% (เทียบกับปริมาณน ้ าต้นทุนปี 2562  
อยู่ที่ 93.68%) ซึ่งคณะท างานและผูแ้ทน กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ร่วมด าเนินงานกบัภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรยีมการ
แก้ไขปัญหาน ้าขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2563 และร่วมผลกัดนัประเด็นความเดือดร้อนและผลกระทบ 
ไปสู่การเร่งด าเนินงานแก้ไขปัญหาในระดบันโยบาย รวมถงึการใหข้อ้มูลกบัสมาชกิเพื่อ เตรยีมความพรอ้มรบัมอื
กบัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้  

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารการพฒันาเขตพฒันาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (กบอ.) ครัง้ที่ 1/2563 ได้รบัทราบแผนบรหิารจดัการน ้าใน  EEC โดยส านักงานทรพัยากรน ้า
แห่งชาติ (สทนช.) ได้เสนอโครงการพฒันาแหล่งน ้ า และการจัดการทรัพยากรน ้ ารองรับเขตพฒันาพิเศษ  
ภาคตะวนัออก  (ปี 2563 – 2580) ต่อคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(กนช.) ในการประชุมครัง้ที ่3/2562  
วนัที ่20 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดส าคญั ดงันี้ 
มาตรการระยะสัน้ เพือ่แกไ้ขปัญหาภยัแลง้ปี 2563 

1.  ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
จดัท าแผนใชน้ ้าของภาคอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ 10 ช่วงเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2563 
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2. วางมาตรการเพิม่เตมิแหล่งน ้าส ารอง หากฝนตกล่าช้าจากปกตเิดอืนมถิุนายน สทนช. ได้วางโครงการ
เพือ่ลดความเสีย่ง ดงันี้ 

1) โครงการสูบน ้ากลบัคลองสะพาน มายงัอ่างเก็บน ้าประแสร์ คาดว่าจะมปีรมิาณน ้าเพิม่ขึ้น 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อเดอืน โดยบรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
หรอื EASTWATER ประสานกบักรมชลประทาน เร่งด าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 2563 

2) โครงการวางท่อผนัน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองหลวงมายงัอ่างเก็บน ้าบางพระ คาดว่าจะมปีรมิาณน ้า
เพิม่ขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย EASTWATER ประสานกบักรมชลประทาน เร่งด าเนินการให้
แลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม 2563 

3) โครงการผนัน ้าอ่างเก็บน ้าประแกด (ลุ่มน ้าวงัโตนด) จ.จนัทบุร ีมายงัอ่างเก็บน ้าประแสร์  ปัจจุบนั
กรมชลประทานไดท้ า MOU ร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน ้าคลองวงัโตนด เพื่อขอผนัน ้าส่วนเกินจาก
อ่างเกบ็น ้าประแกด ปรมิาณ 10 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ภายในเดอืนมนีาคม 2563  

3. การบรหิารจดัการน ้าระยะยาวใหร้องรบัการเพิม่ขึน้ของความตอ้งการการใชน้ ้า จากการพฒันาพืน้ที่ 
1) สทนช. ได้จดัท าแผนบริหารจดัการน ้าของปี 2563 – 2580 ภายใต้โครงการพฒันาแหล่งน ้าและ 

การจดัการทรพัยากรน ้ารองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ปี 2563 – 2580) 
2) การพฒันาและจดัการแหล่งน ้าตน้ทุน วงเงนิ 52,797 ลา้นบาท 
3) แผนการพฒันาแหล่งน ้าต้นทุน (Supply Side Management) 38 โครงการ วงเงนิ 50,691.10 ล้าน

บาท เช่น สร้างอ่างเก็บน ้า ในลุ่มน ้าคลองวงัโตนด อ่างเก็บน ้าคลองโพล้ โครงการระบบสูบกลบั
คลองสะพาน - อ่างเกบ็น ้าประแสร ์เป็นตน้ 

4) แผนการบรหิารจดัการด้านความต้องการใช้น ้า (Demand Side Management) 9 โครงการ วงเงนิ 
1,927.15 ลา้นบาท เช่น แผนการบรหิารจดัการลดน ้าสูญเสยีของการประปาส่วนภูมภิาคสาขาต่าง 
ๆ ปรบัระบบการเพาะปลูกใหม้ปีระสทธภิาพ เป็นตน้ 

5) มาตรการอื่นๆ การศกึษาจดัท าฐานขอ้มลูพฒันาน ้าบาดาล 3 โครงการ วงเงนิ 178.99 ลา้นบาท 
4. การผลติน ้าจดืจากน ้าทะเล (Desalination) ศกึษาความเหมาะสมและพจิารณาการลงทุนในอนาคต 
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ผูแ้ทนสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มฯ และกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีเขา้พบและหารอืสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออกกบักรมชลประทาน  
วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ณ กรมชลประทาน 

 
 
 
 
 
 

การลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) การด าเนินการแบ่งปันน ้าจากอ่างเกบ็น ้าคลองประแกด จงัหวดัจนัทบุร ี  
ใหแ้ก่อ่างเกบ็น ้าประแสร ์จงัหวดัระยอง วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2563 ณ ศาลากลางจงัหวดัจนัทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

การศกึษาดงูานของคณะอนุกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางบรหิารจดัการลุ่มน ้าทัง้ระบบ ร่วมกบัอนุกรรมาธกิาร
พจิารณาศกึษาแนวทางบรหิารจดัการกลุ่มลุ่มน ้าภาคตะวนัออก สภาผูแ้ทนราษฎร วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 ณ จ.จนัทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

การเสรมิฝายวงัใหม่ ในคลองวงัโตนด เพื่อระบายน ้าจากอ่างฯ ประแกด มายงัอ่างฯ ประแสร ์10 ลา้นลบ.ม.  
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คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 

1. คุณกุลธดิา  เจรญิสวสัดิ ์  ประธานคณะท างาน Covestro 
2. คุณรตันชยั พูนพฒันสุข   คณะท างาน  SCG 
3. คุณธดิาภรณ์ บุกบุญ  คณะท างาน  UBE 
4. คุณนรเสฎฐ ์ ฤทยัเจตน์เจรญิ คณะท างาน  PTTGC 
5. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
6. คุณเดชาธร นวกานนท์  คณะท างาน  IRPC 
7. คุณดุสติา  โกละกะ  คณะท างาน  VNT 
8. คุณวชิุตา กจิธนาก าจร  คณะท างาน  UBE 
9. คุณจารุชยั สุจรติธรรม   คณะท างาน  PTT 
 

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดต้ดิตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเดน็การเจรจาการคา้เสรขีองไทยในกรอบต่างๆ 

โดยได้น าเสนอประเดน็การเจรจาเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเปิดโอกาสให้สนิค้ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมสีามารถเข้าสู่
ตลาดไดโ้ดยไม่เสยีเปรยีบต่อประเทศคู่แขง่ทางการคา้ ซึง่ปัจจุบนัมกีรอบความตกลงทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจา ดงันี้ 

 
 

ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ
ระดบัภูมภิาค (Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP)  

อาเซียน 10 ประเทศและ
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ 
(จนี ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ อนิเดยี 
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด)์ 

- ประกาศความส าเร็จในการเจรจา RCEP ในการ
ประชุมสุดยอดผูน้ า RECP ครัง้ที ่3 ณ กรุงเทพฯ เมื่อ
วนัที ่4 พฤศจกิายน 2562 โดยสรุปความส าเรจ็ทัง้ 20 
ข้อบทการเจรจาโดย 15 ประเทศสมาชิก RCEP 
ยกเวน้อนิเดยี ทีข่อถอนตวัในช่วงทา้ยของการเจรจา 

- การถอนตวัของอนิเดยี ท าใหค้วามคาดหวงัประโยชน์
จากการเปิดตลาดจาก RCEP ลดลง เนื่องจากอนิเดยี
ยงัมรีายการสนิคา้จ านวนมากทีย่งัไม่เปิดตลาด รวมถงึ
สนิคา้ปิโตรเคมดีว้ย 

- หลักการสะสมถิ่นก า เนิด (ROO Cumulative)  ใน 
RCEP จะช่วยดงึอุตสาหกรรม S-Curve เขา้มาเพิม่ใน
ประเทศซึง่จะเป็นผลบวกกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
 

สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
- ปัจจุบนัสมาชกิทัง้ 15 ประเทศอยู่ในกระบวนการขดั
เกลาถ้อยค าทางกฎหมาย และคาดว่าจะสามารถลง
นามความตกลง RCEP ในช่วงการประชุมสุดยอด
อาเซยีนในปี 2563 ณ ประเทศเวยีดนาม 

- การค้าสนิค้ายงัมกีารเจรจาในทางเทคนิค โดยเฉพาะ
รายการสนิคา้ทีจ่ะเปิดใหแ้ตกต่างกนั 

ไทย – ตุรก ี ไทย และ ตุรก ี - เจรจาผ่านไปแลว้ 6 ครัง้ ล่าสุดในเดอืนธนัวาคม 2562 
- ทัง้สองฝ่ายยงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงรายการสนิค้าที่
จะเปิดตลาดใหก้นั โดยมเีป้าหมายทีร่อ้ยละ 86-92  

- ตุรกีมีหลกัเกณฑ์การค านวณมูลค่า โดยให้หลกั Ex-
Work Price เช่นเดยีวกบั EU และขอ้เสนอใหส้ามารถ
รวมถิน่ก าเนิดจาก EU ได ้

- ตุรกีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีข้อ
ไดเ้ปรยีบจากระยะทางของแหล่งวตัถุดบิทีไ่ม่ไกลจาก
ตะวันออกกลาง คณะท างานฯ ได้ประสานกับกรม
เจรจาฯ เพื่อเรยีกรอ้งใหตุ้รกเีปิดตลาดสนิคา้ปิโตรเคม ี
ให้สมดุลกับที่ไทยเปิดตลาดนี้ ให้เช่นกัน และได้ให้
ความเหน็เกี่ยวกบักฎถิ่นก าเนิดสนิค้า (ROO) ให้เท่า
เทยีมกบัทีท่างตุรกใีหก้บัมาเลเซยีเนื่องจากเป็นเกณฑ์
ทีย่ากกว่าเกณฑ ์ ASEAN   

- หากไทยเจรจากบักบัตุรกสี าเรจ็ ก็มแีนวโน้มที่ไทยจะ
สามารถขยายการคา้ไปยงัสหภาพยุโรปได ้

ไทย – ปากสีถาน ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมื่อวนัที ่29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2558 
- การเจรจาครัง้ล่าสุดเมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทัง้
สองฝ่ายยงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงรายการสนิคา้ทีจ่ะ
เปิดตลาดให้กัน โดยเฉพาะรายการที่อยู่ใน Highly 
Sensitive Track ของปากีสถาน ที่ต้องผลักดันการ
เจรจาใหอ้ยู่ใน  Normal Track 

- ปากีสถานเสนอยกเว้นอากรอื่นๆ (RD, ACD) ให้กบั
ไทย ซึง่ไม่เคยยกเวน้ใหก้บัประเทศใดมาก่อน 

- FTA China-Pakistan มีผลบังคับใช้แล้ว ท าให้การ
แขง่ขนัของไทยสง่ไปปากสีถานยากขึน้ 
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) 

ออสเตรเลยี บรูไน แคนาดา 
ชลิ ีญี่ปุ่ น มาเลเซยี เมก็ซโิก 
นิวซแีลนด ์เปร ูสงิคโปร ์และ 
เวยีดนาม (ยกเวน้
สหรฐัอเมรกิา) 

- ติดตามท่าทีระดบันโยบายของไทย ในการพจิารณา
เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม CPTPP เนื่ องจากข้อบทของ 
CPTPP มีมาตรฐานสูง ซึ่งไทยจะต้องมีการปรบัปรุง
นโยบาย กฎหมาย อกีมาก รวมถงึภาคเอกชนจะตอ้งมี
การปรบัตวัเพื่อรบัการแขง่ขนัทีส่งูขึน้อย่างมาก 

ไทย – สหภาพยุโรป (Thailand - 
EU Free Trade Area) 
 

ไทย และ สหภาพยุโรป - เริม่เจรจาพฤษภาคม 2556 และเจรจาไปแล้ว 4 รอบ 
ครัง้ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2557 ก่อนจะพักการ
เจรจาไป 

- ติดตามการเปิดเจรจารอบใหม่ หลังจาก EU ตกลง 
ที่จะปรบัความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 11 
ธนัวาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งจะต้องเร่งให้มีการเปิด
การเจรจารอบใหม่ เนื่องจากการจดัท า FTA ระหว่าง 
EU กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค มีความคืบหน้าไป
มาก ไดแ้ก่  

- FTA EU-Singapore มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ตัง้แต่วนัที ่
21 พฤศจกิายน 2562  

- FTA EU-Vietnam ได้ลงนามข้อตกลง EVFTA 
และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม- 
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( EU - Vietnam Investment 
Protection Agreement : EVIPA) เมื่ อวันที่  30 
มถิุนายน 2562  

- FTA EU-Malaysia ยังด าเนินการเจรจาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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2. มำตรกำรในกำรส่งออกสินค้ำท่ีใช้ได้สองทำง (Dual-use Items)  

ตามที่ พระราชบญัญตัิการควบคุมสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. 2562 ได้มีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 และกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศยกเลิกประกาศ
กระทรวงฯ รวม 3 ฉบบั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ทีใ่ชไ้ด้สองทาง (Dual Use Item-DUI) เพื่อลดความซ ้าซ้อนในการ
ควบคุมสนิค้าที่ใช้ได้สองทาง และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเกดิความสบัสนในการใช้บงัคบักฎหมาย เนื่องจาก 
อาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงูตาม พ.ร.บ. ดงักล่าวรวมถงึสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางดว้ย  

เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2563 คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการคา้ ไดเ้ขา้พบผูอ้ านวยการกองบรหิาร
สนิค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารอืเตรยีมความพร้อม 
ในการปฏบิตัติามมาตรการการสง่ออกสนิคา้ทีเ่ขา้ข่ายตามพ.ร.บ. โดยกรมฯ มแีนวทางการบงัคบัใชแ้บบค่อยเป็น
ค่อยไป โดยจะเริม่ใช้กบับญัชี 1 โดยอ้างอิงรายการสนิค้าอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงตาม EU List 2019  
และในระยะแรกจะเริม่บงัคบัใช้กบัสนิค้าในหมวด 0 ก่อน และกรมฯ จะทยอยออกกฎหมายล าดบัรองประมาณ  
7 ฉบบั ให้ทนัเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะต้องติดตามรายละเอียดของกฎหมายล าดบัรอง และระบบที่จะมา
รองรับการใช้งาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ จะเกิดขึ้น 
ในกระบวนการสง่ออกสนิคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. US-GSP  

 ระบบสทิธพิเิศษทางภาษีศุลการกรเป็นการทัว่ไป (The Generalized System of Preferences : GSP) 
เป็นระบบทีป่ระเทศพฒันาแลว้ใหส้ทิธพิเิศษทางภาษกีบัประเทศก าลงัพฒันา โดยมหีลกัการใหส้ทิธ ิเป็นการให้
ฝ่ายเดียว ไม่หวงัผลตอบแทน และไม่เลือกปฏิบัติ โดยสหรฐัอเมริกาได้เริ่มให้สิทธิในปี 2519 กับประเทศ 
ก าลังพฒันาและพฒันาน้อยที่สุด (LDCs) ทัง้หมด 119 ประเทศ โดยมีส านักผู้แทนการค้าสหรฐั (US Trade 
Representative : USTR) ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูล ซึง่ประเทศทีไ่ดร้บัสทิธจิะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
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1) ระดับการพัฒนา : รายได้ประชาชาติต่อหัวต ่ากว่ารายได้ High Income Country ก าหนดโดย
ธนาคารโลก (12,055 เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2561) 

2) ระดบัการเปิดตลาดสนิคา้และบรกิาร : ตอ้งสมเหตุผล 
3) การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา : ตอ้งมอีย่างเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 
4) การคุม้ครองสทิธแิรงงาน : ตอ้งมใีนระดบัทีเ่ป็นทีย่อมรบัของนานาชาต ิ
5) ตอ้งมกีารก าหนดนโนบายลงทุนทีช่ดัเจน และลดขอ้จ ากดัทางการคา้ 
6) ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนสหรฐัฯ ในการต่อตา้นการก่อการรา้ย 

เกณฑก์ำรระงบัสิทธิ GSP ของสหรฐัฯ 

1) เกณฑร์ายสนิคา้ 

พิจารณาภายใต้กฎว่าด้วยความจ าเป็นในการแข่งขัน (The competitive-need limitations : CNLs)  
โดยสนิคา้จะถูกระงบัสทิธ ิหากมมีลูค่าน าเขา้สหรฐัฯ สงูเกนิเพดาน CNLs ดงันี้ 

1. มสีว่นแบ่งในตลาดสหรฐัฯ ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป หรอื 
2. มมีูลค่าน าเขา้สูงเกนิมูลค่าที่สหรฐัฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะเพิม่ขึ้นทุกปี ปีละ 5 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

โดยในปี 2562 สหรฐัก าหนดเกณฑท์ี ่190 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
2) เกณฑร์ายประเทศ  

พจิารณาจากคุณสมบตัขิองประเทศทีไ่ด้รบัสทิธ ิส าหรบัประเทศไทย ม ี2 ประเดน็ทีอ่ยู่ในการพจิารณา
ของสหรฐัฯ คอื ประเดน็ดว้ยแรงงาน (AFL-CIO) และประเดน็ดา้นการเปิดตลาดสนิคา้เนื้อสุกร (NPPC) โดยเมื่อ
วนัที่ 25 ตุลาคม 2562 ไทยถูกสหรฐัฯ ระงบัสทิธ ิGSP สนิค้า 573 รายการ เนื่องจากเหน็ว่าไทยมไิด้คุ้มครอง
สทิธแิรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่25 เมษายน 2563 การตดัสทิธฯิ ในครัง้นี้
จะส่งผลให้ผู้น าเข้าสินค้า 573 รายการ จะต้องเสียภาษีน าเข้าในอัตราภาษีปกติเฉลี่ยส าหรบั 573 รายการ 
เป็นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 66 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ส่วนประเด็นด้านการเปิดตลาดสินค้าเนื้อสุกร  
สหรฐัฯ อยู่ระหว่างการเปิด Public Hearing ซึง่อาจจะสง่ผลใหไ้ทยถูกประกาศตดัสทิธ ิGSP เพิม่เตมิ 

 ส าหรบัสนิคา้ปิโตรเคม ีมสีนิคา้ทีถู่กสหรฐัฯ ระงบัสทิธ ิGSP เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2562 คอื อพีอกไซด์ 
เรซินในลกัษณะขัน้ปฐม (พกิดั 39073000) และจากการประเมนิแนวโน้มรายการสนิค้าของไทยที่มคีวามเสี่ยง 
ที่จะถูกระงบัเพิ่มเติม พบว่า มสีนิค้าปิโตรเคมีพิกดั 39043060 39071000 และ 49074000 อยู่ในรายการที่มี
ความเสีย่ง โดยพจิารณาใน 3 มติ ิคอื 1) สดัสว่นการใชส้ทิธ ิGSP ปี 2561 2) อตัราภาษ ีMFN และ 3) มลูค่าการ
ใช้สิทธิ ซึ่งรายการสินค้าที่มีความเสี่ยงนี้  อาจจะถูกตัดสิทธิ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2563  
พรอ้มกบัรายการสนิคา้ 573 รายการทีไ่ดป้ระกาศระงบัสทิธ ิGSP ไวก้่อนหน้านี้แลว้ 
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แนวทำงกำรรองรบัของภำครฐั 

ระยะสัน้ 

- ภาครัฐด าเนินการเจรจาขอคืนสิทธิฯ โดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าจะยื่นขอเจรจากับสหรัฐฯหลังช่วง  
การประชุม East Asia Summit ภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียนในประเทศไทยที่ก าหนดจัดขึ้น 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2562 รวมทัง้ยกขึน้เจรจาภายใตก้รอบความตกลงการคา้และการลงทุนไทย-สหรฐัฯ 
(Trade and Investment Framework Agreement Joint Council : TIFA-JC) ต่อไป 

ระยะยาว 

- หาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดมิ (Market Diversification) โดยเฉพาะตลาดอื่นๆ ทีม่แีนวโน้มเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ เช่น รสัเซยี ยุโรปตะวนัออก อเมรกิาใต ้ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา เป็นตน้ 

- การใช้ประโยชน์จากประเทศที่ไทยจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรี FTA 13 กรอบความตกลง  
จาก อาเซยีน จนี ญีปุ่่ น อนิเดยี เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์ชลิ ีเปรแูละฮ่องกง 

- ขยายการลงทุนไปยงัประเทศที่ยงัคงได้รบัสิทธิ GSP สหรฐัฯ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
กมัพชูา อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์ซึง่ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษมีากกว่าไทย 

- ปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มตัวสินค้า โดยยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม  
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการค้า  
ในตลาดโลกทีม่กีารแขง่ขนัเสรไีด ้  
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สำยงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
 

คณะท ำงำนสำยงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

1. ดร.วรีะภทัร ์ ตนัตยาคม  ประธานคณะท างาน GC Glycol 
2. คุณสมคะเน  โชตวิงศพ์พิฒัน์ คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
3. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
4. คุณกาญจนา  จนัทรเ์ด่นดวง คณะท างาน  PTT 
5. คุณดุสติา  โกละกะ  คณะท างาน  VNT 
6. คุณจติรธวิฒัน์  พฤขตัรพชิยั คณะท างาน  IRPC 

 
1. ติดตำมโครงกำรพฒันำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ความคบืหน้าการด าเนินงานโครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 

กำรให้บริกำรแบบเบด็เสรจ็ EEC – OSS  
ระบบการใช้บริการเบ็ดเสร็จ  EEC – OSS โดยส านักงานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวนัออก (สกพอ.) ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางบรกิารรบัค าขออนุมตัิ อนุญาต และประสานหน่วยงานเจ้าของ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ 8 ฉบบั จาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การบริการแบบเบ็ดเสร็จ  
EEC – OSS ภายหลงัปรบัปรุงแลว้ จะลดเวลาและขัน้ตอนไดถ้งึ 50% โดยใชร้ะยะเวลาดาเนินการเพยีง 78 วนั 
จากเดมิ 158 วนั ใชเ้อกสารประกอบเพยีง 42 รายการ จากเดมิ 60 รายการ โดยมหีลกัการ ดงันี้  

1) ลดระยะเวลาขัน้ตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การพจิารณาเอกสาร การลงพืน้ทีแ่ละการลงนาม  
2) การยกเลกิขัน้ตอน บางขัน้ตอนในการพจิารณาเอกสาร และยุบรวมใบอนุญาตทีค่ลา้ยคลงึกนั  
3) ร่วมกบัหน่วยงานรฐั ในการเชื่อมโยงขอ้มูล อ านวยความสะดวกในการกรอกค ารอ้ง และลดเอกสาร 

ทีต่อ้งใชใ้นการขอใบอนุญาต  
ส าหรบัการใช้บรกิาร ผู้ประกอบการสามารถผ่านช่องทาง www.eeco.or.th/eec-oss หรอืจะเขา้ใช้งาน

ผ่านระบบ EEC – OSS โดยตรงกไ็ด ้
 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร EEC Project List ท่ีส ำคญั ๆ (30 กนัยายน 2562) 
1) โครงการพฒันาท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่3 

สญัญาร่วมทุนผ่าน ครม. เมื่อวนัที่ 24 กันยายน 2562 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) จะเสนอขอขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมเขา้ครม. ในวนัที ่1 ตุลาคม 2562 โดยเอกชนพรอ้มลงนาม 

2) โครงการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภา และเมอืงการบนิภาคตะวนัออก 

http://www.eeco.or.th/eec-oss
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วนัที ่30 มกราคม 2563 คณะกรรมการคดัเลอืกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพฒันาสนามบนิอู่ตะเภาและ
เมอืงการบนิภาคตะวนัออก ไดพ้จิารณาคดัเลอืกกลุ่มกจิการร่วมคา้บบีเีอส ซึ่งเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอทีใ่หผ้ลตอบแทน
ใหแ้ก่ภาครฐัดทีีสุ่ด จากผูย้ื่นขอ้เสนอ 3 ราย และจะเชญิกลุ่มกจิการร่วมคา้บบีเีอส จดัท ารายละเอยีดร่างสญัญา 
และรายละเอยีดดา้นเทคนิค ทัง้นี้ คาดว่ากระบวนการจะแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม 2563 

ส าหรบักลุ่มกจิการร่วมค้าบีบเีอส ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ถอืหุ้น 45% บมจ.บทีีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ถือหุ้น 35% และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ (STEC) ถือหุ้น 20%  
โดยมสีนามบนินานาชาตนิารติะเป็นพนัธมติร 

3)  โครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ 
กพอ.รบัทราบ การวางก าหนดการส่งมอบที่ดนิให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ คอื ส่งมอบที่ดนิ 72% ภายใน 1 ปี 

หลงัลงนามในสญัญาร่วมลงทุน เพือ่ใหเ้อกชนเริม่ก่อสรา้งโครงการและเหน็ชอบใหก้ระทรวงพลงังานเร่งรดัการรือ้
ยา้ยท่อก๊าซยาว 12 กม. ยกเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 16 จุด กระทรวงมหาดไทย เร่งรดั ยา้ยท่อระบายน ้าขนาดใหญ่  
4 จุด ย้ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงยาว 14 กม. ยกเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 39 จุด ย้ายท่อประปาขนาดใหญ่ยาว 2 กม.  
และกระทรวงคมนาคม โดยรฟท. ใช้สทิธิเ์ร่งรดัให้ย้ายท่อน ้ามนัของบรษิัทเอกชน ระยะทาง 44 กม. รวมทัง้ 
เร่งรดั พรฎ. เวนคนืทีด่นิ พ.ศ. ... ซึง่จะท าใหก้ารสง่มอบพืน้ทีโ่ครงการเป็นไปตามแผนงาน และโครงการก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็ไดต้ามเป้าหมาย 

4) โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 อยู่ระหว่างกระบวนการคดัเลอืกผูเ้หมาะสม 
  

2. กำรจดัท ำผงัเมืองรวมจงัหวดัระยองและผงัเมืองรวมบริเวณอตุสำหกรรมหลกัและชุมชน  

วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ราชกจิจานุเบกษา ไดเ้ผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยแผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ใน 5 จงัหวดัหลกั ได้แก่ ชลบุร ีฉะเชงิเทรา ระยอง สมุทรปราการ รวมถึง 
กรุงเทพมหานครดว้ย โดยมคีวามเชื่อมโยงกนั ทัง้ในเรื่องการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
ระบบคมนาคมและขนส่ง ทัง้รถไฟฟ้าความเรว็สูง และรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบนิ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการสื่อสาร ระบบการตัง้ถิ่นฐานและภูมิสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจกา ร ระบบบริหารจัดการน ้ า  
ระบบการควบคุมและขจดัมลภาวะระบบการป้องกนัอุบตัิภยั นอกจากนี้ยงัได้ค านึงถงึความสมัพนัธ์กบัชุมชน  
สุขภาวะของประชาชนสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนืดว้ย  

สามารถอ่านประกาศฉบบัเตม็ไดท้ี ่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF
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สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน  

 
คณะท ำงำนสำยงำนกลยุทธแ์ละสนับสนุน 

1. คุณสุรยิน  วนัเพญ็  ประธานคณะท างาน UBE 
2. คุณสมคะเน  โชตวิงศพ์พิฒัน์ คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
3. คุณวฑิรูย ์ ศริไิพบูลย ์  คณะท างาน  SCG Chemicals 
4. คุณวญิ  วเิชยีรศร ี  คณะท างาน  SCG Chemicals 
5. คุณณศภิสัร ์จริะโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Styrenics 
6. คุณกติต ิพทิกัษา  คณะท างาน  GC Styrenics 
7. คุณสมปอง ศรคีุณ  คณะท างาน  PTT 
8. คุณสุภาพร ศกัดิป์ระศาสน์ คณะท างาน  PTT 

  

ในปี 2562 สายงานกลยุทธ์และสนับสนุน ได้ปรบัปรุงยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคม ีภายใตแ้นวคดิ “เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีบนพืน้ฐานการพฒันาอย่างยัง่ยนื”  
โดยก าหนดยุทธศาสตรข์องกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีดงันี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมอีย่างยัง่ยนื 

 

ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำน กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี (ปรบัปรงุ 2562) 
 

ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ แผนงำน 
1. เพ่ิม
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั
ของ
อตุสำหกรรมปิ
โตรเคมี 

1.1 พฒันา
ผลติภณัฑ ์

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผลิตภณัฑ์พื้นฐำน (Basic 
Petrochemical) ที่ยงัเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคและมปีรมิาณความ
ตอ้งการสงู 
มุ่งสู่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมพิเศษมูลค่ำเพ่ิมสูง (High-value added 
specialty product) ที่ ต่ อ ย อ ด จ ากผ ลิ ต ภัณฑ์พื้ น ฐ า น  (Basic  
Petrochemical) และตอบสนองต่อความตอ้งการของ Industrial Sector  
ต่างๆ   
กำรพฒันำเศรษฐกิจบนฐำนชีวภำพ (Bio-Economy) โดยมุ่งเน้น
การพฒันาผลติภณัฑเ์คมชีวีภาพ (Bio-Chemical) เพื่อเป็นพืน้ฐานการ
พฒันาในอนาคตของประเทศ ที่จะได้เปรยีบในด้านวตัถุดิบ และเพิม่
มลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
สง่เสรมิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละการไดม้าซึง่เทคโนโลยี 
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ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์ แผนงำน 
1.2 ก า ร ต ล า ด
และการคา้ 

ขยายตลาดในภูมภิาค CLMV 
สนบัสนุนการเปิดเจรจา FTA และการลดปัญหาอุปสรรคทางการคา้ 
เสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัต่างประเทศ 

1.3 การบริหาร
จดัการ 

พฒันำสู่ Industry 4.0 โดยใชเ้ทคโนโลยยีุคใหม่ เช่น IoT, Smart grid, 
Big Data, Digitalization เข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น  
การผลติ การบรกิาร และการขนสง่ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
พฒันำระบบ Logistic  
ผลกัดนักำรพฒันำระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน  

สนับสนุนการจดัท าขอ้ก าหนด มาตรฐานและกฎระเบียบ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เหมาะสม และสามารถปฏบิตัไิด ้

2. กำรพฒันำ
อตุสำหกรรม 
ปิโตรเคมี
อย่ำงยัง่ยืน 

2.1 ประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ 

ด าเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรม บนแนวทางการพัฒนาสู่  Eco 
Industrial Town 
สง่เสรมิหลกัการ Circular Economy ในการด าเนินธุรกจิ 
ผลกัดนัการใหม้จีดัการของเสยีในพืน้ทีใ่หเ้หมาะสม 
ร่วมก าหนดนโยบายและด าเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ร่วมมอืด าเนินงานเพือ่ลดการปลดปล่อยสาร VOCs 
ร่วมมอืด าเนินงานเพือ่ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ 

2.2 ประเดน็ดา้น
สงัคม 

ส่งเสริมแนวทางการด าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน ให้ได้รบั
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Win-Win) 
เชื่อมโยงการด าเนินงานและสนบัสนุนการด าเนินงาน CSR ในพืน้ที ่
เช่น เพือ่นชุมชน 
การสนับสนุนการพฒันาการศกึษา และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
เช่น VChEPC 

2.3 การบรหิาร
จดัการทรพัยากร 

การวางแผนและเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรน ้าใหเ้พยีงพอต่อการ
พฒันาพืน้ที ่

2.4 สง่เสรมิ
ภาพลกัษณ์ของ
อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ี

สง่เสรมิภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรม 
สง่เสรมิภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ 
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ประเดน็ท่ีต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด และประเดน็เร่งด่วนท่ีต้องเร่งด ำเนินงำน ปี 2562 
 

Issue Focus 

การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของไทย 

- เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที ่4 

EEC  - ติดตามมาตรการส่งเสรมิต่างๆ ในพื้นที่ EEC รวมถึงการจดัท าผงั
เมอืงในพืน้ที ่EEC 

- ตดิตามการประกาศเขตสง่เสรมิ 
ภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีและผลติภณัฑ์ 

- งานส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและผลติภณัฑ์ปิ
โตรเคม ี

- FTIPC Website 
FTA (RCEP, CPTPP, Thai-EU, 
Thai-USA etc.) 

- จบัตาการสรุปการเจรจา RCEP ที่มเีป้าหมายจะสรุปการเจรจาในปี 
2019 

- CPTPP รอความชดัเจนจากรฐับาล หลงัการเลอืกตัง้ ว่าไทยจะเข้า
ร่วมหรอืไม่ 

- Thai-EU, Thai-USA รอการเปิดการเจรจา หลงัการเลอืกตัง้ 
กฎหมายควบคุ มการระบาย
VOCs 
ร่างกฎหมายต่างๆ  

- ตดิตามกฎหมาย VOCs Loading ทีย่งัอยู่ในการตดัสนิใจของ คพ.  
- ตดิตามการประกาศใชก้ฎหมาย COP 
- ตดิตาม และเขา้ร่วมให้ความเหน็ ต่อกฎหมายล าดบัรองต่างๆ ที่จะ

ออกตามมาหลงัจากกฎหมายระดบั พ.ร.บ. ประกาศใช ้
การควบคุม VOCs  
 
เขตควบคุมมลพษิ  

- ด าเนินโครงการน าร่อง COP (โครงการเร่งด่วน)  
- ด าเนินงานในการจัดการการระบาย VOCs ในพื้นที่ประกอบการ 

(โครงการเร่งด่วน)  
- พจิารณาความเป็นไปได้ ในการยกเลิกเขตควบคุมมลพษิในพื้นที่

มาบตาพุด (โครงการระยะยาว)  
Marine Littering & Circular 
Economy 

- ด าเนินโครงการ / มสีว่นร่วมใน Circular Economy  

APIC  - สนับสนุนและเข้าร่วมการประชุม APIC และเตรยีมความพร้อมใน
การเป็นเจา้ภาพในปี 2022 
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สำยงำนเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)  
 

คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1. คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ประธานคณะท างาน DOW 
2. คุณภรณี กองอมรภญิโญ  คณะท างาน  DOW 
3. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
4. คุณฐาปณีย ์ภมรบุตร  คณะท างาน  UBE 
5. คุณน ้าทพิย ์ส าเภาประเสรฐิ คณะท างาน  SCG Chemicals 
6. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG Chemicals 
7. คุณธนาชยั ปิยะศรทีอง  คณะท างาน  SCG Chemicals 
8. คุณนพดล จนัทรเ์รอืง  คณะท างาน  SCG Chemicals 
9. คุณวนีสั จนัทชวีกุล  คณะท างาน  SCG Chemicals 
10. คุณปราณี ภู่แพร  คณะท างาน  PTTGC 
11. คุณศุภสทิธ ิกติชยั  คณะท างาน  PTTGC 
12. คุณนรเสฎฐ ์ ฤทยัเจตน์เจรญิ คณะท างาน  PTTGC 
13. คุณจารุชยั สุจรติธรรม   คณะท างาน  PTT 
14. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
15. คุณพชันี เกตุุทตั   คณะท างาน  IRPC 
16. คุณเดชาธร นวกานนท ์  คณะท างาน  IRPC 
17. คุณกมลรตัน์ เธยีรธนวาณิชย ์ คณะท างาน  Indorama 
18. คุณรชิารด์ โจนส ์  คณะท างาน  Indorama 
19. คุณศศโิณทยั โรจนุตมะ  คณะท างาน  Indorama 

 

คณะคณะอนุกรรมการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิ ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(กก.วล.)  
ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานสนบัสนุนการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิจ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย  

1. ด้านการพฒันากลไกการจดัการขยะพลาสติก เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนการด าเนินงาน รวมทัง้พฒันา
กลไกทางเศรษฐศาสตรแ์ละกฎหมาย เพือ่จดัการขยะ พลาสตกิ  

2. ดา้นการส่งเสรมิและรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ เพื่อร่วมกนัสร้างความรู้ความ เขา้ใจ สรา้งการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคสว่นในการจดัการขยะพลาสตกิ  

3. ดา้นการพฒันาและใชป้ระโยชน์ขยะพลาสตกิ เพื่อร่วมกนัพฒันาหารูปแบบและวธิกีารเพิม่อตัราการรี
ไซเคลิพลาสตกิ โดยใชแ้นวคดิเศรษฐกจิ หมุนเวยีน (Circular Economy) ใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมต่อไป 

นอกจากนี้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้ก าหนด Roadmap การจดัการขยะพลาสตกิ 
20 ปี ประกอบดว้ย  
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เป้ำหมำยท่ี 1 : ลด และ เลิก ใช้พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วสัดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
โดยก าหนดเป้าหมาย ดงันี้ 

- ปี 2562 : เลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย 3 ชนิด คือ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน ้ าดื่ม  
    (Cap Seal) 2) พลาสตกิทีผ่สม Oxo 3) Microbeads 

- ปี 2565 : เลกิใชพ้ลาสตกิเป้าหมาย 4 ชนิด คอื 1) ถุงหูหิว้ทีม่คีวามหนาน้อยกว่า  
    36 ไมครอน 2) โฟม 3) ถว้ย 4) หลอด 

เป้ำหมำยท่ี 2 : น าขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 โดยศึกษา 
และก าหนดเป้าหมายของพลาสติกที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ และส่วนที่เป็นของเสยี  
จะถูกก าจดัใหถู้กวธิ ีไดแ้ก่ การเผาเป็นพลงังาน 

 

การด าเนินงานของคณะทางานสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) ได้เขา้ไปมสี่วนร่วมใน
โครงการ Thailand Public Private Partnership for Plastic and Waste Management (Thailand PPP Plastic) 
ซึ่งเป็นความร่วมมอืระหว่างองค์กรรฐัและเอกชนจ านวนมาก เพื่อร่วมด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการ
ขบัเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจหมุนเวยีน ในแผนการจดัการขยะพลาสติกของประเทศ ผ่านคณะท างานด้านการ
ส่งเสรมิและรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ และคณะท างานดา้นการพฒันาและใชป้ระโยชน์ขยะพลาสตกิ โดยมสี่วนร่วมใน
การจดั workshop เพื่อก าหนดแผนงานของภาครฐั ร่วมกบั กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม ในเรื่องของการ
สือ่สารและการศกึษา นอกจากนี้ คณะท างานสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน ยงัไดเ้ริม่สรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
นโยบายดา้นการศกึษา ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน ตลอดจนหลกัสตูรการเรยีนการสอน
เศรษฐกจิหมุนเวยีน ในระดบัต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อแนวคดิ BCG ของประเทศ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)  สถาบันคลังสมองแห่งชาติ เครือข่ายการศึกษาทัว่ไป                          
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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8.9 APIC 2019 ณ ประเทศไต้หวนั  
 

การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC เป็นการรวมกลุ่มธุรกจิปิโตรเคมใีนภูมภิาค
เอเซีย ประกอบด้วย ประเทศสมาชกิ 7 ประเทศ คอื ญี่ปุ่ น ใต้หวนั เกาหลใีต้ สงิคโปร์ มาเลเซีย อนิเดยี และไทย 
โดยแต่ละปีจะผลดัเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม และประเทศสมาชกิจะร่วมกนัสนับสนุน เพื่อแลกเปลีย่น
ข้อมูลการผลิต การค้า การตลาด รวมไปถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกนัเสนอข้อคดิเห็นและติดตามสถานการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
รวมทัง้ผลกัดนัการวางแผนเชงิกลยุทธเ์พือ่ใหก้า้วทนัและเตรยีมรบักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรประชุม APIC 2018 (ครัง้ท่ี 40) ระหว่างวนัที ่15-18 พฤษภาคม 2562 จดัขึน้ ณ ประเทศไตห้วนั ภายใต้

หัวข้อ “Smart Petrochemical Processes — Sustainable Solutions Enabling a Better World” โดยมีการ
ประชุมและกจิกรรมทีส่ าคญัทีผู่แ้ทนกลุ่มฯ และสมาชกิเขา้ร่วม ดงันี้ 

วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 เป็นการประชุมเตรยีมความพรอ้มการจดังานของคณะท างานจดัการประชุมของผู้
ประสานงานหลกัประเทศสมาชกิ 7 ประเทศ เพือ่สรุปและซกัซอ้มการประชุมในขัน้สุดทา้ยใหม้ขีอ้มลูและความเขา้ใจ
ทีต่รงกนั รวมถงึเป็นการเตรยีมวาระส าหรบัการประชุม APIC Steering Committee ของผูน้ าประเทศสมาชกิ APIC 
และหารอืแนวทางการพฒันารูปแบบการประชุมให้มคีวามน่าสนใจดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจจากทัว่โลกสนใจเขา้
ร่วมงานเพิม่มากขึน้ 

วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2562 เป็นการประชุมสมัมนาดา้นการตลาด บรรยายทศิทางและแนวโน้มดา้นการตลาด
ของธุรกจิปิโตรเคมจีากบรษิทัที่ปรกึษาชัน้น า 4 บรษิทัตลอดทัง้วนั โดยในช่วงค ่าของวนัประเทศเจา้ภาพไดจ้ดัให้มี
การพบปะและร่วมรบัประทานอาหารของผู้บรหิารระดบัสูงจากบรษิัทปิโตรเคมชีัน้น าของเอเซียและภูมิภาคอื่น  
ซึ่งเป็นโอกาสอนัดีที่ผู้แทนจากประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนวสิยัทศัน์การด าเนินธุรกิจในเวทีผู้น าทางด้านธุรกจิ  
ปิโตรเคมขีองภูมภิาค 

วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 เป็นพิธีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ โดยประธานกลุ่มอุตสาหกรรมจาก
ประเทศสมาชกิ APIC 7 ประเทศ ได้ขึ้นกล่าวแสดงวสิยัทศัการด าเนินธุรกจิปิโตรเคม ีซึ่งนายไพโรจน์ อุทยัทรพัย์ 
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ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นผู้แทนของประเทศไทยในการแสดงวสิัยทศัน์ ทิศทางและสถานการณ์ 
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทย รวมถงึความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใตน้โยบายการส่งเสรมิ
การลงทุนในนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) และการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 
อุตสาหกรรม ซึง่มอีุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นอุตสาหกรรมพืน้ฐาน และน าเสนอแนวทางความร่วมมอืระหว่างภาครฐั
และเอกชน ในการน าแนวคิด circular economy มาจดัการปัญหาขยะพลาสติก โดยใช้หลักการการหมุนเวียน 
ในธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและมขีองเสยีน้อยทีสุ่ด ซึ่งจะเป็นแนวทางสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัอุตสาหกรรม สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ในวันนี้ยังมีการประชุม APIC Steering Committee โดยผู้บริหารระดับสูงจาก 
กลุ่ม/สมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมจีากแต่ละประเทศสมาชกิประกอบด้วย Japan Chemical Industry Association 
(JPCA), Malaysian Petrochemicals Association (MPA), Petrochemical Industry Association of Taiwan (PIAT), 
The Federation of Thai Industries Petrochemical Industry Club (FTIPC), Singapore Chemical Industry Council 
(SCIC), Korea Petrochemical Industry Association, Korea (KPIA), Chemicals & Petrochemicals Manufacturers’ 
Association, India (CPMA) เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางของกลุ่มสมาชกิร่วมกนั รวมถงึอุปสรรคและโอกาสในการ
ด าเนินธุรกจิ และเป็นการสรา้งเสรมิความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายทีแ่น่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชกิ และในภาคบ่าย
เป็นการประชุมแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 8 คณะ คือ General Matter and Raw Materials, Polyolefins, Styrenics, 
PVC, Synthetic Rubber, Synthetic Fiber Raw Materials, Chemicals และ Environmental Issue เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวม
ธุรกจิแต่ละประเภทจงึได้มกีารมอบรายงาน Country Report ตามประเภทของผลติภณัฑแ์ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม อกีทัง้ 
ในบรเิวณการจดัประชุม ยงัมสี่วนของการจดันิทรรศการจากผูป้ระกอบการและบรษิทัที่ปรกึษาต่างๆ และเป็นพืน้ที่
แลกเปลีย่นและสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานจากทัว่โลกได้ 
 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม APIC 2019 จำกประเทศสมำชิกและประเทศอ่ืนๆ รวม 1,201 คน 
 
 

Country (Non-APIC) Total Country (APIC) Total 
China  84 Japan 239 
USA  50 Korea 165 
UK  19 Taiwan 147 
Indonesia 14 Singapore 183 
Germany 13 Thailand 80 
UAE  10 Malaysia 35 
Philippines 10 India 84 
Hong Kong 9   
Saudi Arabia 6   
Other  53   

Total 1,201 
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ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2019 (ไต้หวนั) 
 

 

 
 

 
 
 

 

การประชุมคณะท างานจดัการประชุม APIC 2019 ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
   
 

  การประชุมสมัมนาดา้นการตลาด วนัที ่16 พฤษภาคม 2562 
   

 

 

 

การเปิดการประชุม APIC 2019 ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2562 
 

 

 

 

การประชุม Steering Committee วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 
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ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2019 (ไต้หวนั)  

 

 

 

 

การประชุม Committee วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 
 

 

 

 
 

งานเลีย้งช่วงค ่า Farewell Party วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจดันิทรรศการและบรรยากาศ วนัที ่15-17 พฤษภาคม 2562 
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แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561                    
โดยได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจดัการ 2) ด้านไฟฟ้า 3) ด้าน
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี4) ดา้นพลงังานทดแทน 5) การอนุรกัษ์พลงังานและการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และ 6) ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมและโครงสรา้งพืน้ฐาน  

ในด้านการปฏริูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้ก าหนดให้มปีระเด็นการพฒันาปิโตรเคมรีะยะที่ 4 : 
การพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมภีณัฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวันออกและการก าหนดพื้นที่ใหม่ส าหรับพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมไทยและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต  
(New S-curve) ซึง่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แต่งตัง้คณะท างานก ากับการ ศึกษา 
กรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 โดยประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผู้แทนบรษิัทเอกชน และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษา
ดงักล่าว มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศึกษาทิศทางในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ที่เหมาะสม ที่สามารถด าเนินการ 
ไดท้นัทใีนพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในอนาคตในระยะยาว 

2. เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเล
ตะวนัออกและพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนระยะยาว 

3. เพื่อศึกษากรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ของประเทศไทยทัง้ระบบ ตัง้แต่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ต้น ขัน้กลาง และขัน้ปลาย และกรอบการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมตี่อเนื่องใหเ้ป็น
กลุ่มทีเ่ชื่อมโยงกนัและการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

4. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียด 
ในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 

กระทรวงพลงังานได้มอบหมายให้สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยด าเนินการการศึกษาดงักล่าว  
โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน 14 เดอืน ซึ่งจะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนมกราคม 2564 โดยในปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอน
การรายงานผลการศกึษาเบื้องตน้ (Inception Report)  โดยผูศ้กึษาโครงการไดใ้ชแ้นวคดิทีจ่ะเป็นพืน้ฐานในการ
พฒันาประเทศ โดยอา้งองิจาก 5 ปรชัญาหลกั ดงัต่อไปนี้ 

 

8.10 กำรศึกษำกำรพฒันำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในคณะอนุท ำงำน   
        ขบัเคล่ือนประเดน็ปฎิรปูพลงังำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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ปรชัญา 1 : การสง่ออกคอืหวัใจส าคญั ตอ้งมปีระตูตะวนัตกใหไ้ด ้(West Gate) 
ปรชัญา 2 : ท าใหต้ลาด CLMVT แขง็แกร่งขึน้ 
ปรชัญา 3 : ใชอุ้ตสาหกรรมทีม่คีวามแขง็แกร่งของประเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด : 

-   การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมยานยนตศ์ูนยห์นึ่งของโลก 
-   การเป็นครวัของโลก 
-   การเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ิยมของโลก 
-   การมวีตัถุดบิชวีภาพส าหรบัเชือ้เพลงิและผลติภณัฑ์ 
-   การเป็นประเทศทีน่่าเชื่อถอืในกลุ่ม ASEAN 

ปรชัญา 4 : Circular Economy สรา้งมลูค่า 
ปรชัญา 5 : ธุรกจิไฮโดรคารบ์อนเป็นพืน้ฐานของการพฒันาประเทศ 
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9.  ควำมร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สายงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ  
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม , กลุ่มฯ ปิโตรเคมี, กลุ่มฯ เคมี และกลุ่มฯ 
พลาสตกิ โดยมอบหมายให้คุณอฒัฑวุฒ ิหริญับูรณะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รบัหน้าที่เป็น
ประธานฯ ซึ่งคลสัเตอร์ปิโตรเคมกี่อตัง้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานและพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้ 
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีครอบคลุมทัง้ Value Chain ตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า จนถึงปลายน ้า รวมถึงก าหนดทิศทางการ
ขบัเคลื่อนคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีและแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคใหเ้กดิประสทิธผิลอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ดา้นการแขง่ขนัของคลสัเตอรปิ์โตรเคมใีนอนาคต 

 
 

9.1  วิสยัทศัน์ของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี  2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 คลสัเตอรปิ์โตรเคมีเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนและเป็นผู้น ำในภมิูภำค 
“Moving Toward Competitive & Sustain Petrochemical Hub in Asean” 

       พฒันาเทคโนโลยกีารผลติและบรหิารการจดัการ 
เพื่อสร้างความมัง่คงในการผลิตน ้ ามันเชื้อเพลิง 
สนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้ง
ความเป็นธรรมในการใชพ้ลงังาน เพื่อให ้
นักลงทุนมคีวามเชื่อมัน่ 

        สร้างความมัน่คงด้านการผลิต Petro-based และ
พัฒนา Bio-based พร้อมขยายขีดความสามารถในการ
สรา้ง Specialty products ดว้ยเทคโนโลย ีเพื่อกา้วสูผู่น้ าใน     
       AEC ควบคู่กับการดูและสังคมและสิ่งแวดล้อม  
              สรา้งความสุขทีย่ ัง่ยนืใหก้บัชุมชน 

        เน้นการผลิตทดแทนการน าเข้า เพื่อลดการขาด
ดุลการค้าและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการ
ขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชน รวมทัง้ขยายตลาดไปยงัสนิค้า High value -
added product และผลิตสินค้าจาก Bio-plastic ที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

       พฒันาระบบการจดัการสารเคมอีย่างม ี
ประสทิธิภาพ, Product Stewardship รวมทัง้สามารถ
ตอบสนองต่อพนัธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ
และรองรบัเทคโนโลย ี

กลุ่มฯ โรงกลัน่ฯ กลุ่มฯ ปิโตรเคมี 

กลุ่มฯ พลำสติก กลุ่มฯ เคมี 

กลุ่มฯ ปิโตรเคมี กลุ่มฯ โรงกลัน่ฯ 

Vision 2020 : คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีVision 2020 : คลสัเตอรปิ์โตรเคม ี

 คลสัเตอรปิ์โตรเคมีเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนและเป็นผู้น ำในภมิูภำค 
“Moving Toward Competitive & Sustain Petrochemical Hub in Asean” 

กลุ่มฯ เคมี กลุ่มฯ พลำสติก 
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9.2  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  วำระปี 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3  อ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้คลัสเตอร ์

ปิโตรเคม ีรวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรูห้รอืขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชยต์่อภาพรวมของอุตสาหกรรม 
• ก าหนดยุทธศาสตรส์ง่เสรมิและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั เพือ่เสรมิสรา้งควมเขง็แกร่ง

ของอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์อย่างยัง่ยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมฯ  
และยุทธศาสตรช์าต ิ

• น าเสนอแนวทางการสง่เสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมไีปยงัหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ 
พฒันาอุตสาหกรรม 

• แต่งตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามความเหมาะสม 
• รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสายงานสง่เสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรม 
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 9.4  ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2562 
 
 

❖ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 

กำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบั Circular Economy ใหก้บัสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ  
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตก้ารด าเนินงานของคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีโดยมกีจิกรรมเพือ่ขบัเคลื่อนแนวคดิดงันี้ 

 

1) กิจกรรมดูงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะ (ระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน )  
เมื่อวนัองัคารที่ 3 ธนัวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรวงัหว้า และศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จงัหวดัระยอง พรอ้มทัง้ร่วมท ากจิกรรมเพือ่สงัคม CSR ณ วสิาหกจิชุมชนเกาะกก มาบตาพุด โดยกจิกรรมครัง้นี้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 59 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการสายงานส่งเสริม 
และสนบัสนุนอุตสาหกรรม ประธานและผูแ้ทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 

 

2) การจดัสมัมนา/บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกบัแนวคดิ Circular Economy ให้กบั 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 
เพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบั Circular Economy รวมถงึสรา้งโอกาสทางธุรกจิภายใต้แนวคดิ Circular Economy 
โดยมกี าหนดจดัในช่วงตน้ปี 2563 

 

3) การจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร Workshop เพื่อสร้าง Model ของแต่ละกลุ่มฯ โดยมกีลุ่มอุตสาหกรรม 
ทีม่คีวามพรอ้ม เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมดงูานโครงการตน้แบบการบรหิารจดัการขยะ (ระยองโมเดลเศรษฐกจิหมุนเวยีน) 
วนัองัคารที ่3 ธนัวาคม 2562 
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10. สรปุผลงำนเด่นปี 2562 และประเดน็ท่ีต้องติดตำม กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี

หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

VOCs 
Emission 

ด า เนินโครงการน าร่อง 
COP โดยมีห น่วยง านที่
เกี่ยวขอ้งร่วมเป็นที่ปรกึษา
แ ล ะ รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- ผล VOCs ปี 2562 ส่วนใหญ่
ไม่เกนิค่าเฝ้าระวงั และค่าเฉลี่ย
รายปีดกีว่าค่าเป้าหมายของคพ.  
- มกีารวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา
ทีต่รงจุด  

- ยงัไม่มกีารเสนอร่างกฎหมาย VOCs 
Loading เขา้สูก่ารพจิาณาของกกวล. 
- ใช้ผลตรวจวัดในพื้นที่ชุมชนเป็น
ตัวชี้ ว ัดการด า เนินงาน แทนการ
ก า ห น ด อั ต ร า ก า ร ร ะ บ า ย ส า ร                  
เบนซีนรายโรงงาน  (BZ Allocation) 
โดยพจิารณาตามเป้าหมาย 20 ปี 

- ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่ อยืนยันแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทีต่รงจุดดว้ย CoP 
- เสนอให้ใช้มาตรการ CoP แทน
การออกกฎหมายก าหนดอัตรา
การระบายรายโรงงาน 
- ผลตรวจวดั VOCs ในบรรยากาศ 
เป็นตวัชี้วดัหนึ่งในการยกเลกิเขต
ควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง 

กฎหมาย
ควบคุมการ
ระบาย 
VOCs  

ขอให้ทบทวนการเสนอร่าง
กฎหมาย VOCs Loading 
เ ข้ าสู่ ก า รพิจ ารณาของ
กกวล.  

- กฎหมาย VOCs Loading ยัง
ไม่เขา้สูก่ารพจิารณาของกกวล. 

หากมกีารประกาศใชก้ฎหมาย จะสง่ผล
กระทบอย่ า งมาก  เนื่ อ ง จ ากร่ า ง
กฎหมายก าหนดค่ ามาตรฐานค่ า
เดยีวกนักบัทุกขนาด/ประเภทโรงงาน 

การยกเลกิ
เขตควบคุม
มลพษิ 

ชีแ้จงการด าเนินงานใน
คณะกรรมการตดิตาม
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา
สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย 
(VOCs) ในพืน้ทีม่าบตาพุด 
(คณะกรรมการระดบั
จงัหวดั) 

คกก. รบัทราบผลการ
ด าเนินงานโครงการ CoP และ
ใหด้ าเนินโครงการ CoP อย่าง
ต่อเนื่องพรอ้มทัง้รายงานผลการ
ด าเนินงานใหก้บัคณะกรรมการ
ฯ จงัหวดั ทุก 3 เดอืน 

หากยกเลิกเขตควบคุมมลพษิ จะเป็น
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองพื้นที ่(เป้าหมาย ปี 
2565) 
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หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

Circular 
Economy 

ร่วมจดัท าแผนจดัการขยะ
พลาสตกิของประเทศ 

- แผนการจดัการขยะพลาสตกิ
อย่างยัง่ยนื 
- หลกัสตูรการศกึษา และการ
ประชาสมัพนัธ์ 
- โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบั 
Circular Economy 

จดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื และ
สง่เสรมิเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ตดิตามการก าหนดแผนงานต่างๆ 
ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

FTA  ร่ วม เสนอท่ าทีก า ร เ ปิ ด
ตลาดสนิคา้ปิโตรเคม ีในทุก
กรอบทีม่กีารเจรจา 

- การเจรจา RCEP สรุปการ
เจรจาแลว้ในปี 2019  
- ติดตามการเจรจา ไทย-ตุรกี 
อย่างต่อเนื่อง 

- RCEP แม้ว่าอินเดียจะถอนตัว แต่
หากความตกลงมีผลแล้ว การค้าและ
การแขง่ขนัในภูมภิาคจะมมีากขึน้ 
- Thai-Turkey หากเจรจาส าเรจ็ จะเป็น
ประตูสู่ EU และลดความเสยีเปรยีบกบั
มาเลเซีย ซึ่งสรุปการเจรจากับตุรกี
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ตดิตามเงือ่นไขและก าหนดท่าทใีน
ทุกกรอบการเจรจา FTA 
โดยเฉพาะกรอบการเจรจาใหม่ๆ 
เช่น Thai-EU  

สถานการณ์
น ้าภาค
ตะวนัออก 

ติดตามสถานการณ์น ้ า  
เสนอและร่วมผลักดนัแนว
ทางการแก้ไขปัญหากับ
หน่วยงานต่างๆ  

ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
รั บ ท ร า บ ปั ญ ห า  แ ล ะ เ ร่ ง
ด าเนินงานแผนรองรับระยะ
เร่งด่วน 

- ทราบสถานการณ์ และเตรยีมรบัมอื 
- มสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

ระยะสัน้ มาตรการรองรบัภยัแล้ง
ปี 2563 
ระยะยาว แผนจดัการทรพัยากร
น ้าอย่างยัง่ยนื เพื่อป้องกนัปัญหา
ในอนาคต 

 



  

 

 


