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ค ำน ำ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries, 
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้แนวคดิการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึความสมดุลทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั โดยได้แบ่งสายงาน 
การด าเนินงานออกเป็น 6 สายงาน ประกอบด้วย สายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ  สายงานสังคมและ
ภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม สายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สายงานเศรษฐกจิและการคา้ สายงานยุทธศาสตรแ์ละ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั และสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) โดยแต่ละสายงานได้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนสมาชิกของกลุ่มฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสาย
ผลติภณัฑภ์ายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ีใหม้คีวามเขม้แขง็และเกดิความยัง่ยนื 

ในปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ด าเนินงานร่วมกบัภาครฐั และหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและต่อการพัฒนาประเทศ การรวบรวม
ความเห็นจากสมาชิกเพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ทัง้ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
ในระดบัต่างๆ การคา้ระหว่างประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่แีละขอ้มูลทีถู่กต้องต่อสงัคม รวมถงึแผนงาน
ในระดับนโยบายของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั อีกทัง้ติดตามประเด็นปัญหาต่างๆ  
และวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้และร่วมหาทางป้องกนัปัญหานัน้ 
 รายงานสรุปผลการด า เนินงาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2020 ” จัดท าขึ้น เพื่ อ รวบรวม 
ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ด าเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็น 
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนย์กลางความรู้และข้อมูลข่าวสารส าหรับสมาชิก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของธุรกจิ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
 
 

       ส านกังานเลขาธกิาร 
           กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
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 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1 

ควำมเป็นมำ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries,  
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ปัจจุบนัมสีมาชกิสามญัจ านวน 28 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดก้่อตัง้เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2545 
โดยการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตร เคมีและอุตสาหกรรมที่ เ กี่ ยวข้อ ง  
ซึ่ง เ ป็นผู้ประกอบการที่ มีโรงงานตัง้อยู่ ในจังหวัดระยองบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ,  
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด), นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล  
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง รวมทัง้ผู้ประกอบการปิโตรเคมใีนพื้นที่รอบเขต
กรุงเทพมหานคร  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัในฐานะอุตสาหกรรมต้นน ้าที่เพิม่มูลค่าให้กบั
ทรพัยากรธรรมชาติที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลัน่น ้ามนัดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลเิมอร์ พลาสตกิ เสน้ใย ยางสงัเคราะห์ และเคมภีณัฑ์ ซึ่งเป็นสนิค้าอุปโภคจ าเป็น
ส าหรบัประเทศ สามารถลดการเสยีดุลการค้าและสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้เป็นจ านวนมาก โดยจากการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี 2562 อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทยมกีารผลิต               
เม็ดพลาสติกหลกั ได้แก่ PE, PP, PVC, PS/EPS และ ABS/SAN รวม 7,744,000 ตนั ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 
2561 และมปีรมิาณการสง่ออกเมด็พลาสตกิหลกัรวม 5,317,000 ตนั โดยตลาดสง่ออกหลกัในปี 2562 มคีวามผนั
ผวน โดยไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และจนี ซึ่งเป็น
ผูบ้รโิภคเมด็พลาสตกิรายใหญ่อนัดบั 1 ของโลก (PTIT Focus, 2019) และจากขอ้มลูสถติกิารคา้ ซึง่รวบรวมโดย
กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2562 มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Polymers (HS 
3901-3912) and Synthetic Rubbers (HS 4002))  ประมาณ 359,800 ลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย,์ 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ยทุธศำสตรแ์ละแผนกำรด ำเนินงำน  

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

 

วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัง้ปัจจุบันและอนาคต มีจุดประสงค์หลัก  
เพือ่ใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื 

2. เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่โอกาส
ในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

3. เพือ่ช่วยและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้ารด าเนินธุรกจิของสมาชกิ 
4. เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน าเสนอความเห็น /ข้อเสนอแนะที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสมาชกิ แก่ภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

คณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2563 – 2565 

  

  

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  วำระปี 2563 - 2565 

รองประธำนด้ำนกิจกำรพิเศษ คณุสุริยน วนัเพญ็ 

ประธำนกิตติมศกัด์ิ 
 

ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
• CEO ของบรษิทัสมาชกิ 

 

ท่ีปรึกษำ 
• คุณวรพงศ ์วรสุนทโรสถ 
• คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ 
• คุณประวทิย ์พรพพิฒัน์กุล 

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. นายอภชิยั เจรญิสุข รองประธาน บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
5. นายวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธาน บจก.พทีที ีฟีนอล 
6. นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
7. นางสาวน ้าทพิย ์ ส าเภาประเสรฐิ รองประธาน บจก.ระยองโอเลฟินส ์
8. นางวราวรรณ ทพิพาวนชิ รองประธาน บจก.จซี ีสไตรนีิคส ์
9. นายสุรวุฒ ิ เปรมโยธนิ เลขาธกิาร บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
10. นายสมพร จนัทศรสีวสัดิ ์ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
11. นางสาวณศภิสัร ์ จริะโอฬารวชิญ์ กรรมการ บจก.จซี ีไกลคอล 
12. นายเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี กรรมการ บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
13. นางสาววนิดา อุทยัสมนภา กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
14. นายปิยะ สุรยี ์ กรรมการ บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
15. นายกณัพงศ ์ ดวงอุไร กรรมการ บจก.สยามโพลสีไตรนี 
16. นายชยัวฒัน์ นิยมการ กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
17. นายสมพจน์ ชรีนรวนิชย ์ กรรมการ บมจ.วนีิไทย 
18. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
19. นายสวรา แขวงโสภา กรรมการ บมจ.ปตท. 
20. นางวนีัส จนัทชวีกุล กรรมการ บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
21. นางอนุสรา สุทธกิุลเวทย ์ กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
22. นายวโิรจน์ เลศิสลกั กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
23. นายชยะพงษ ์ ภาษผีล กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
24. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
25. นางสาวกมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
26. นายพรชยั พชิติวุฒกิร กรรมการ บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
27. นายธเนศ พาณิชชวีะ กรรมการ บจก.ไทยพบัลคิพอรต์ 
28. นายนรสวสัดิ ์ กจิประสาน กรรมการ บจก.เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอร์ 

 

 

  



 

 

5 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี
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  เศรษฐกิจ 
(Economy) 

เศรษฐกิจ 

(Economy) 

ส่ิงแวดล้อม 

(Environment) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

สงัคม 
(Society) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

(Sustainable Development)  (Sustainable Development) 

สงัคม 

(Society) 

แผนงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental)  
1. การส่งเสรมิและเผยแพร่การพฒันาอุตสาหกรรมตามแนวคดิ BCG Model 
2. โครงการศกึษาวจิยัถนนพลาสตกิรไีซเคลิ (Plastic Road) 
3. โครงการน าร่องเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs ผ่านมาตรการ COP 
4. ผลกัดนัเพื่อการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 

Society 
1. ร่วมจดักจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ประจ าปี 2563 
2. กจิกรรม CSR จงัหวดัจนัทบุรแีละระยอง (พืน้ที ่3 ลุ่มน ้าหลกั) 
3. การปรบัปรุงขอ้มลูเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
4. โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

แผนงำนส่วนสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
1. การตดิตามกฎระเบยีบใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 
    - ตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการก าหนดมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 

โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2563 โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2563 
แผนงานด้านเศรษฐกิจ (Economy) 

1. ร่วมแกไ้ขสถานการณ์น ้าแลง้ภาคตะวนัออก 
2. ตดิตามความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
3. น าเสนอการด าเนินการแกปั้ญหาต่อการปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการน าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 
4. จดัอบรมสมัมนา “การใชป้ระโยชน์ FTA และเตรยีมความพรอ้มการคา้สนิคา้ในความตกลง RCEP ส าหรบัสนิคา้กลุ่มปิโตรเคม”ี 
5. การศกึษาการพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4 ในคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนประเดน็ปฏริปูพลงังานดา้นปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
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8.   โครงกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2563  แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ  ดงัน้ี 
 

1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
- การตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

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

• การปรบัปรุงแกไ้ขร่างกฎหมายความปลอดภยัเกีว่กบัภาชนะแรงดนั (Pressure Vessel) (ภายใต้
การด าเนินงานของคลสัเตอรปิ์โตรเคม)ี 

• การปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องตดิตัง้
เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษเพือ่ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมตั ิพ.ศ. 2544 

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

- การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 

2. สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- การตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 

3. สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- เขา้ร่วมจดักจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที ่18 ณ จงัหวดัระยอง 
- กจิกรรม CSR จงัหวดัจนัทบุรแีละระยอง (พืน้ที ่3 ลุ่มน ้าหลกั) 
- การปรบัปรุงขอ้มลูเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
- โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

4. สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- การอบรมสมัมนา “การใชป้ระโยชน์ FTA และเตรยีมความพรอ้มการคา้สนิคา้ในความตกลง RCEP 

ส าหรบัสนิคา้กลุ่มปิโตรเคม”ี 
- ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
- การด าเนินการต่อการปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการน าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 
- กลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM) 

5. สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
- การจดัสมัมนาและประชุมระดมความคดิเหน็ หวัขอ้ “โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยไ์ทย        

ในยุค New Normal  
- ตดิตามการปรบัปรุงยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
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6. สำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
- ร่วมพธิแีสดงความร่วมมอืโครงการ Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics 
- การสง่เสรมิและเผยแพร่การพฒันาอุตสาหกรรมในรปูแบบและแนวคดิ BCG Model 
- โครงการ Plastic Road ตามข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) 

ผ่านโครงการ PPP Plastics 
7. กำรเข้ำร่วมประชุม APIC 2020 ณ ประเทศอินเดีย (เลื่อนก ำหนดจดังำนไปปี 2022) 
8. 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. คุณพชัวณ์ี กุลตัง้วฒันา  คณะท างาน  SCG Chemicals 
8. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG Chemicals  
9. คุณมโนรมย ์ทรพัยป์ระสทิธิ ์ คณะท างาน  BST 
10. คุณกติต ิพทิกัษา   คณะท างาน  TSCL 
11. คุณสยาม สุขสวสัดิ ์  คณะท างาน  VNT 
12. คุณเสขสริ ิปิยะเวช  คณะท างาน  GC 
13. คุณพรอ้มพร อศิรางกูร ณ อยุธยา คณะท างาน  GC 
14. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
15. คุณอาคม ลลีารุ่งฤทธิ ์  คณะท างาน  GC 
16. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
17. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
18. คุณวโิรจน์ สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
19. คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ  คณะท างาน  PTTCL 
20. คุณอณิมา จนัทนะเสว ี  คณะท างาน  PTT 
21. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 

 

1. กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี  
 

1.1. กำรแก้ไขข้อจ ำกดัจำกหลกัเกณฑป์ระกอบกำรพิจำรณำน ำส่ิงปฏิกลูหรือวสัดไุม่ใช้แล้วออกนอก
โรงงำน (สก.2) รหสัวิธีก ำจดั 083 หมกัท ำปุ๋ ยหรือสำรปรบัปรงุคณุภำพดิน   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มกีารแต่งตัง้คณะท างานทบทวนหลกัเกณฑ์ฯ เพื่อพจิารณาขอ้เสนอการ

ทดลองกรณีหลักเกณฑ์ สก.2 รหัสวิธีก าจัด 083 หมักท าปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Composing 
or Soil Conditioner) ที่มีหลักเกณฑ์อ นุญาตให้กากตะกอนชีวภาพ เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร  

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
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เกษตรแปรรูป กระดาษ เท่านัน้ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของสมาชกิกลุ่มฯ ในการน ากากตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดั
น ้ าเสียที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นวตัถุอันตราย ไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ไดด้ าเนินงานร่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรมการจดัการเพื่อสิง่แวดลอ้ม และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการจดัท า
แนวทางการทดลองเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชส้ิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานปิโตรเคมเีพื่อหมกั
ท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ โดยพจิารณาถงึคุณภาพของสารปรบัปรุงดนิทีไ่ดแ้ละคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม
เป็นหลกั เสนอต่อคณะท างานทบทวนหลกัเกณฑฯ์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   

ทัง้นี้  จากการประชุมคณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์ สก.2 กรณีการหมักท าปุ๋ ยหรือสารปรับปรุง 
คุณภาพดิน ครัง้ที่ 1-1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มติที่ประชุม 
เห็นควรให้ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหารือเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรมวิชาการเกษตร  และกรมพัฒนา
ทีด่นิ เกี่ยวกบัแนวทางการวจิยั/ทดลองใช้ตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดัน ้าเสยีโรงงานปิโตรเคมเีป็นส่วนผสม 
ในการหมักท าปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงดิน โดยควรท าวิจัย /ทดลองร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อให้ผล 
เป็นทีน่่าเชื่อถอื   

ดงันัน้ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงได้จดัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานดงักล่าว 
เพื่อหารอืทศิทางการด าเนินงานร่วมกนั และปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2563) อยู่ในระหว่างรอหน่วยงานดงักล่าว
พจิารณาหนงัสอืขอความอนุเคราะห ์

 

1.2. กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
(ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการร่างประกาศและปรบัปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวง  เรื่อง 

ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกบัหม้อไอน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะ
แรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 โดยประกอบดว้ย 

1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้วามเหน็ชอบในการตรวจสอบ
ภายในหมอ้น ้า ทุกระยะเวลาเกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559 

2. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑก์ารขยายการตรวจสอบภายในหมอ้ต้ม
ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น (Hot Oil) จาก 1 ปี เป็น 3 ปี 

3. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงาน
ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน ้ า หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น (Hot Oil) ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 

4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับ
แรงดนั (Pressure Vessel) 

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัถงั
ปฏกิริยิา (Reactor)   
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โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงานภายใต้คณะท างานการศึกษาทบทวนกฎหมายความ
ปลอดภยัเกี่ยวกบัหม้อน ้าหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะรบัแรงดนั ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากภาควิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ และสภาวิศวกร โดยมีความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 
  

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  

1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน ้า ทุกระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการ
ตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ส่งผลการตรวจสอบตามระยะเวลาทีก่ าหนดได ้ดงันัน้เพื่อ
เ ป็ น ก า รบ ร ร เ ท า ผ ลก ร ะทบต่ อ ผู้ ป ร ะ ก อบกา ร   
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดให้มีการขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหมอ้น ้า ทุกระยะเวลาเกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ ที่ได้รบัความเห็นชอบไปแล้ว
ออกไปอกีระยะหนึ่ง เพื่อรอใหส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คลีค่ลายลง และ
สามารถเข้าตรวจสอบในโรงงานตามปกติได้ แสดงดัง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วธิกีาร และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการใหค้วาม
เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน ้า ทุกระยะเวลา
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ 
(ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2563)  

คณะท างานฯ จะหารือกับ
ส า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ค ว า ม
ปลอดภัย กรมโรงงานฯ เรื่อง
การขอขยายการตรวจสอบ
หม้ อ น ้ า ป ร ะ เ ภท  Process 
Boiler ได้แก่  Code, อุปกรณ์
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย , วิ ศ ว ก ร
อ านวยการใช ้และผูร้บัรองการ
ประเมนิอายุหมอ้น ้า  

2. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
ขยายการตรวจสอบภายในหมอ้ตม้
ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น 
(Hot Oil) จาก 1 ปี เป็น 3 ปี  

อยู่ระหว่างการพจิารณาของกองกฎหมาย กรมโรงงานฯ 
ก่อนการน าเสนออธบิดกีรมโรงงานพจิารณาตามล าดบัขัน้
ต่อไป   

- 

3. ( ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์ขอ
ความเห็นชอบเ ป็นหน่วยงาน
ประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ 
(Remaining Life Assessment) ของ
หม้อน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อน าความรอ้น (Hot Oil) ภาชนะรบั
แรงดนั (Pressure Vessel)   

แบ่งประเภทหน่วยงานที่สามารถประเมินอายุการใช้งาน    
ที่เหลือ ออกเป็น 2 ประเภท ตามความสามารถในการ
ทดสอบ  
 

 

 

 

 

 

  

- 



 

 

12 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  
4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่ อง มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure 
Vessel)  

- คณะท างานฯ จดัท าร่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการ
สรา้งภาชนะรบัแรงดนัจากผูผ้ลติ (MDR)  

- การตรวจสอบภายนอก จะเสนอให้ด าเนินการทุก 5 ปี 
ตาม API510 ส่วนการตรวจสภาพภายใน ต้องขึน้อยู่กบั
ประเภทอุตสาหกรรม สารเคมทีีบ่รรจุ และการใชง้าน  

อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อ้อย 
น ้ าตาล แป้งมัน ส าปะหลัง 
อาหาร  เ ป็นต้น  ก็มีการใช้
งาน ภาชนะรบัแรงดนั ดงันัน้
คณะท างานฯ จงึควรทาบทาม
บุคลากรจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ดังกล่าวมาร่วมให้ความเห็น  
โดยควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน 
Inspection ตาม API510  

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการความปลอดภยัในการ
ท า ง าน เกี่ ย ว กั บถั ง ปฏิ กิ ริ ย า 
(Reactor)  

อยู่ระหว่างร่างเนื้อหาและก าหนดนิยามของถงัปฏิกิรยิา 
(Reactor) โดยสภาวศิวกร  

คลัส เ ต อ ร์ ปิ โ ต ร เ คมี  สภ า
อุตสาหกรรมฯ ร่วมกนัผลกัดนั
เรื่องการไม่แยกร่างกฎหมาย
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  Reactor  
ออกจากร่างกฎหมายความ
ปลอดภั ย  Pressure Vessel 
เพื่อไม่ใหเ้กิดความทบัซ้อนใน
การด าเนินงาน 

  
  

  

 
 

การประชุมคณะท างานการศกึษาทบทวนกฎหมายความปลอดภยัเกีย่วกบัหมอ้น ้าหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสื่อความรอ้น 

และภาชนะรบัแรงดนั เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2563 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1.3 กำรปรบัปรุงประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดให้โรงงำนประเภทต่ำงๆ ต้องติดตัง้
 เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติ  
 พ.ศ. 2544 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้
โรงงานประเภทต่างๆ ต้องตดิตัง้เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อตัโนมตัิ พ.ศ. 2544 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทบทวนและพิจารณาขยายโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดใน
ประกาศให้ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ รวมทัง้ทบทวนขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานที่เข้าข่าย และ
พารามเิตอรท์ีต่้องตรวจสอบ ซึ่งในประกาศดงักล่าวมปีระเภทอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรมปิโตร
เคม ีคอื อุตสาหกรรมทีม่หีมอ้ไอน ้าหรอืแหล่งก าเนิดความรอ้น 30 ตนัไอน ้าต่อชัว่โมง หรอื 100 MMBTU ขึน้ไป 
 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้ร่วมกบั สถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการเขา้ประชุม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้ความเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะท างาน
ส ารวจโรงงานเพือ่ปรบัปรุงประกาศฯ ซึง่ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2563) กรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ได้จดัท าแบบส ารวจข้อมูลโรงงานเพื่อประกอบการปรบัปรุงประกาศฯ ส าหรบัให้คณะท างานใช้ในการส ารวจ
โรงงานทีอ่ยู่ในขอบข่ายทีต่อ้งตดิตัง้อุปกรณ์ และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรุงเนื้อหาของประกาศใหม้คีวามเหมาะสม
ทีสุ่ดต่อไป 

 
การประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ที ่1  

เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2563 ณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

การประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ที ่2  
เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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2. ด ำเนินโครงกำรน ำร่อง เพื่อจดักำรกำรระบำยไอสำร 1,3 บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน โดยใช้
มำตรกำรCode of Practice – CoP ตำมร่ำงกฎหมำยของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม  

ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีม่กีารผลติ ม ีใช ้หรอื กกัเกบ็สารอนิทรยี์
ระเหย 2 ชนิด และบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เชงิเนิน จงัหวดัระยอง ประกอบด้วยบรษิทัที่
เกีย่วขอ้งกบัสาร 1,3-บวิทาไดอนี 15 บรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารเบนซนี 13 บรษิทั ไดล้งนามร่วมกนัใน
ความร่วมมอืด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนีและสารเบนซนีในพืน้ทีม่าบตา
พุด และพืน้ทีเ่ชงิเนิน โดยใชม้าตรการ Code of Practice (CoP) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึง่มุ่งเน้นกจิกรรมเพือ่ควบคุมการระบายสารอนิทรยีร์ะเหยจาก 3 กจิกรรมหลกั คอื  

1) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการประกอบกิจการ ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการ
ควบคุม การปลดปล่อย VOCs จากกจิกรรมการซ่อมบ ารุงและการซ่อมบ ารุงใหญ่ และเฝ้าระวงัระดบั
ความเขม้ขน้ของสารอนิทรยีร์ะเหยในบรรยากาศทีแ่นวรัว้ของโรงงาน  

2) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหยจากถงักกัเกบ็ ซึ่งมุ่งเน้นทีก่ารปรบัปรุงถงักกัเกบ็   
ให้เป็นไปตามมาตรการ การตรวจสอบและซ่อมแซม ( inspection and repair) และการซ่อมบ ารุง
(maintenance) 

3) การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเน้นการดูแลการใช้หอเผาทิ้ง รวมไปถึงการหาค่าอตัราการไหล  
ของมวลก๊าซทีร่ะบายออก (vent gas mass flow)  

 

 

 

  

  

 

 

 

การด าเนินงานโครงการน าร่อง ได้มกีารตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการความร่วมมอื โดยมผีู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ  และสถาบันวิชาการ ประกอบด้วย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม                           
แห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพษิ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื ร่วมเป็นที่ปรกึษาโครงการ และ
ผู้แทนบรษิทัที่เขา้ร่วมโครงการเป็นกรรมการ โดยมกีารประชุมคณะกรรมการทุก  2 เดอืน เพื่อตดิตามผลการ
ด าเนินงานตาม CoP แบ่งปันแนวปฏิบัติ วิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของ
สารอนิทรยีร์ะเหยในบรรยากาศ รวมถงึรบัขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินงานในล าดบั
ถดัไป  
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ในปี 2563 โครงการได้เรียนเชิญผู้แทนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ระยอง และผูแ้ทนจากเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการเพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน
ทีจ่ะขยายความร่วมมอืและเผยแพร่การด าเนินงานไปสู่ทอ้งถิน่มากขึน้ รวมถงึสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของ
กรมควบคุมมลพษิและจงัหวดัระยองในการยกเลกิเขตควบคุมมลพิษจงัหวดัระยอง ซึ่งคุณภาพอากาศ (VOCs) 
เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จ.ระยอง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพน ้า และการจดัการขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการด าเนินงานโครงการน าร่องฯ ในปี 2563 มโีรงงานที่ด าเนินงานตามมาตรการ CoP จ านวน 14 แห่ง 
ซึ่งมากกว่าปี 2562 เนื่องจากเป็นรอบของการซ่อมบ ารุงใหญ่ของหลายบรษิทั ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแลง้
ในช่วงกลางปี ส่งผลใหห้ลายบรษิทัมกีารปรบัแผนในการหยุดการผลติเพื่อการซ่อมบ ารุงในช่วงดงักล่าว  ซึ่งจาก
ผลการตรวจวดัการตรวจวดัปรมิาณไอสาร 1,3-บวิทาไดอนี และสารเบนซนีในพืน้ทีชุ่มชน พบว่าสว่นใหญ่ไม่เกนิ
ค่าเฝ้าระวงัตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ ส าหรบักราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายปีของสาร 1,3-บวิทาไดอนี และสาร
เบนซนีในปี พ.ศ. 2550-2563 แสดงดงัรปูท่ี 1 และรปูท่ี 2 ตามล าดบั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 1 กราฟแสดงค่าเฉลีย่รายปีของสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในปี พ.ศ. 2550-2563 (ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ, 2563) 
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รปูท่ี 2 กราฟแสดงค่าเฉลีย่รายปีของสารเบนซนี ในปี พ.ศ. 2550-2563 (ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ, 2563) 

 
โครงการน าร่องฯ มแีผนขยายแนวทางการปฏบิตัติาม CoP ในช่วงซ่อมบ ารุง รวมถงึการจดัการถงักกั

เก็บสารเคม ีและหอเผาทิ้ง ไปยงัทุกบรษิทัที่ร่วมลงนามความร่วมมอื ทัง้ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เชิงเนิน   
และติดตามเฝ้าระวงัค่า 1,3-บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานต่อเนื่อง 
ในปี 2564 ดงันี้  

1) ใช ้CoP ในโรงงานปิโตรเคมทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาร 1,3-บวิทาไดอนี และสารเบนซนี อย่างต่อเนื่อง   
2) แบ่งปันแนวปฏบิตัริะหว่างโรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ รวมถงึโรงงานอื่น ๆ ทีม่แีผนการหยุดการผลติ

เพือ่ซ่อมบ ารุง  
3) ด าเนินการเชิงรุก (Proactive) ในการน าแนวทาง CoP เรื่องหอเผาทิ้ง (Flare) ตามร่างกฎหมาย 

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาปฏบิตั ิ 
4) ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยงัการระบายสารอะครโิลไนไตรล์ เนื่องจากมแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น 

ทัง้ในนิคมฯ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซีี โดยจดัเป็นรูปแบบข้อตกลงร่วมมอืกนั 
ของทุกโรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

5) ตดิตามผลการด าเนินงานและรายงานผลใหค้ณะกรรมการและทีป่รกึษาฯ ทราบทุก 2 เดอืน 
6) คน้หาสาเหตุ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่คี่าตรวจวดัสูง ทัง้ในพืน้ทีน่ิคมฯ 

และพืน้ทีชุ่มชน เพือ่ร่วมศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของค่าเบนซนี ณ สถานีบา้นพลง 
7) ขยายความร่วมมอืและการเผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินงานไปสูชุ่มชนโดยผ่านหน่วยงานทอ้งถิน่   
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จากการด าเนินโครงการน าร่องฯ แสดงใหเ้หน็ว่า การใชแ้นวทางการก ากบัดแูลตนเองของผูป้ระกอบการ 
(Self-Regulation) สามารถเป็นแนวทางการป้องกนัปัญหาได้ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความความร่วมมอื
และการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ก ากบัดูแล ผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่  
น าไปสูแ่นวปฏบิตั ิทีส่ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างตรงจุด ไดผ้ลไดช้ดัเจนกว่าการก าหนดมาตรฐานทีเ่ขม้งวด  
 

4. กำรยกเลิกเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัระยอง  
ตามที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิมีตใินการประชุม ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2552

เห็นชอบให้ใช้อ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 
เป็นเขตควบคุมมลพิษ และเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2552 ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่32 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดใหท้อ้งทีเ่ขตต าบลมาบตาพุด ต าบลหว้ยโป่ง ต าบลเนินพระและต าบลทบัมา
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 ่โดยจะใชม้าตรการการจัดการ
สิง่แวดล้อมที่ยัง่ยนืแทนการประกาศเขตควบคุมมลพษิ โดยมกีรอบระยะเวลา  5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษได้เสนอให้เขตควบคุมมลพิษ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
และเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหามลพษิให้ประสบผลส าเร็จ เพื่อยกเลิก 
เขตควบคุมมลพษิภายในปี 2565   

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

1) คุณภาพน ้ าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี คลองสาธารณะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และน ้ าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

2) ขยะมูลฝอย มูลฝอยตดิเชื้อ และของเสยีอุตสาหกรรม ไดร้บัการจดัการอย่างถูกหลกัวชิาการ  100% 
และไม่มขียะตกคา้ง/สะสม   

3) สารอนิทรยีร์ะเหย (VOCs) อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ในส่วนของจงัหวดัระยอง ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอนิทรยี์

ระเหย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง  
จงัหวดัระยอง โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน และผูอ้ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มจงัหวดัระยองเป็นเลขานุการ เพือ่ก ากบัดแูล ตดิตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหาสารอนิทรยีร์ะเหย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษ และได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  
ซึ่งผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจัดกา รการระบาย 
ไอสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ  Code of Practice–COP ตามร่างกฎหมายของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูป้ระกอบการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารเบนซีนและ 1,3 บวิทาไดอนี ไดด้ าเนินโครงการ



 

 

18 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ตัง้แต่ปลายปี 2561 และคณะท างาน CoP ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและรายงานความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานใหก้บัคณะกรรมการฯ จงัหวดั ทุก 3 เดอืน  

ในปี 2563 สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ได้ร่วมกบั กรมควบคุมมลพษิ ในการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็
ต่อ (ร่าง) หลกัเกณฑก์ารประกาศและยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 เพือ่รบัฟังความเหน็
จากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการเริ่มทดลองใช้หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษใน  3 พื้นที ่
คอื พื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ีพื้นที่หมู่เกาะพพีี จ.สงขลา และพื้นที่ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง โดยผลการศกึษา
ทดลองจะน ามาพจิารณาทบทวนและรบัฟังความคดิเหน็ทางวชิาการ เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และ
เป็นที่ยอมรบั ซึ่งกลุ่มฯ ปิโตรเคมีได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดงักล่าวและให้ความเห็นในที่ประชุมฯ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพจิารณายกเลกิเขตควบคุมมลพษิในพืน้ที ่ต.มาบตาพุด จ.ระยอง  

 

 
 

การประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) หลกัเกณฑก์ารประกาศและยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2563 ณ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย  
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คณะท ำงำนสำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อุตสำหกรรม 
1. คุณน ้าทพิย ์ส าเภาประเสรฐิ ประธานคณะท างาน SCG Chemicals 
2. คุณวนิยั  แกว้อิม่   คณะท างาน  BIG 
3. คุณภรณี  กองอมรภญิโญ   คณะท างาน  DOW 
4. คุณสุนฎัฐา  สุขไทย  คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
5. คุณนพดล จนัทรเ์รอืง  คณะท างาน  SCG Chemicals 
6. คุณวนีสั จนัทชวีกุล  คณะท างาน  SCG Chemicals 
7. คุณณศภิสัร ์จริะโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Styrenics 
8. คุณปาหนนั เทศบรรทดั  คณะท างาน  GC Styrenics 
9. คุณอาคม ลลีารุ่งฤทธิ ์  คณะท างาน  GC Styrenics 
10. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
11. คุณอณิมา จนัทนะเสว ี  คณะท างาน  PTT 

 

คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีมุ่งเน้นด าเนินงาน
ด้านสงัคมและให้ความส าคญักับพื้นที่ที่โรงงานปิโตรเคมีตัง้อยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่ออุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมแีละสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยไดม้กีารด าเนินงานดงันี้ 
 
 

1. กิจกรรม CSR ลุ่มน ้ำ จงัหวดัจนัทบุรีและระยอง (ลุ่มน ้ำวงัโตนด / ลุ่มน ้ำประแสร ์/ ลุ่มน ้ำคลองใหญ่)  
 

    กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีร่วมกบัการนิคมฯ
มาบตาพุดและเครอืค่ายผู้ประกอบการในพื้นที่
มาบตาพุด(PMC) มอบอุปกรณ์และเวชภณัฑ์
ทำงกำรแพทย์ ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการระบาดโรคโควิด 19 
แก่หน่วยงานและชุมชน อาท ิผูว้่าราชการจงัหวดั
จนัทบุรี ชลประทานจงัหวดัจนัทบุรี ส านักงาน
สาธารณสุขวงัจนัทร์ / ปลวกแดง และผูน้ าชุมชน
ในพืน้ทีลุ่่มน ้าต่างๆ พรอ้มทัง้มกีารหารอืภยัแล้ง
และแนวทางช่วยเหลอืภาคเกษตร รวมถงึการผนั
น ้ าจากจันทบุรีมาระยอง เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในการอุปโภค
บรโิภคของชาวระยองและภาคอุตสาหกรรม 

สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 

“ปันน ้ำใจ สู้ภยั Covid-19” “ปันน ้ำใจ สู้ภยั Covid-19” 
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2. ร่วมจดักิจกรรมเกบ็ขยะชำยหำดเน่ืองในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ครัง้ท่ี 18 ประจ ำปี 2563 ณ จ.ระยอง 
 

 
 

  
  
  
   
  
  
 

         คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้ร่วมจดักจิกรรม 
เกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที ่18 ประจ าปี 2563 ภายใต้หวัขอ้ “Pulling Our Weight” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ในพื้นที่ 2 หาดหลักของจังหวัดระยอง (หาดแหลมเจริญและหาดพลา)  
โดยได้รบัความร่วมมอืจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด 14 บรษิทั และหน่วยงานราชการในพื้นที่จงัหวดั
ระยอง และได้รับเกียรติจากคุณอินทรีย์ เกิดมณี ปลดัจงัหวดัระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทัง้นี้  
มผีู้เขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิ้น 1,826 คน (ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีเขา้ร่วม 32 ท่าน) และจ านวนขยะที่เกบ็ไดท้ัง้สิน้ 
5,962 กโิลกรมั ซึง่ขยะทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมดจะถูกน าไปจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 
 

ภำพบรรยำกำศกิจกรรม 
 

   
 

   
 

    

International Coastal Cleanup 2020 : ICC2020  International Coastal Cleanup 2020 : ICC2020  
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3. กำรปรบัปรงุเวบ็ไซต์กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

คณะท างานสายงานสังคมและภาพลักษณ์ ได้ท าการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ของกลุ่มฯ ปิโตรเคมี  
ให้มคีวามครอบคลุมและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทัง้สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละบุคคลภายนอก  
ที่เขา้ชมเวบ็ไซต์ โดยมุ้งเน้นการเชื่อมโยงขอ้มูลจากทุกภาคส่วนที่มปีระโยชน์และเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิปิโตรเคม ี
ในมติิต่างๆ ทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยนื รวมถึงส่งเสรมิการจดั
กจิกรรมหรอืโครงการพรอ้มทัง้เผยแพร่กจิกรรมต่างๆ สูส่าธารณะ 

 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
เวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี(http://www.ftipc.or.th) 

 

 

1. โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)   
 

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College :  
V-ChEPC) เป็นความร่วมมอืระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธศิกึษา
พัฒน์ และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยเริ่มโครงการน าร่องตัง้แต่ปี 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพื่อผลติช่างเทคนิคที่มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะทาง สาขาวชิาปิโตรเคมี  
ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยใช้หลักการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) ผสานเข้ากับหลักการทักษะวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Practice School)  
และมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาวทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุดใหเ้ป็นวทิยาลยัต้นแบบ 
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ปัจจุบนัโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี ไดด้ าเนินการสู่ระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) โดยมบีรษิทั
สมาชกิของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4 บรษิทั ร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย บรษิทั พทีที ีโกลบอล  
เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ากดั บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั และบรษิทั  
อูเบะ เคมคิอลส ์(เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทัจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั 2 บรษิทั คอื บรษิทั 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาความร่วมมือโครงการ 
ไฟฟ้าควบคุม ด าเนินการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2565) ซึ่งได้รบัการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
ประกอบดว้ย บรษิทัไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร ์จ ากดั และสมาคมผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน 
โดยให้การสนับสนุนทัง้วิทยากร งบประมาณ สถานที่ฝึกอบรมของครูและสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา 
ผูเ้ชีย่วชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างานบรหิารโครงการ 
การจดัท า Demand & Supply ของบุคลากร และศึกษาแนวทางการผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องการพัฒนา 
เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 

 ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ฝึกงาน
ของนักศึกษาในบริษัทสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมีในโครงการฯ ดงันัน้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) จงึไดจ้ดัใหม้กีารสอนนักศกึษาฝึกงานโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีและนกัศกึษาโครงการ
พฒันาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม  ผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ต่อมาคณะอนุกรรมการโครงการฯ เหน็ควรให้
บรษิัทสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมใีนโครงการฯ ด าเนินการพฒันาระบบออนไลน์ ทดลองปรบัใช้งาน และแก้ไข
พฒันาระบบใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป โดยใหค้ านึงถงึหลกัสตูร ขอ้จ ากดัระหว่างนกัเรยีนกบัสถานประกอบการ ผลสมัฤทธิ ์
ทีไ่ด ้และความตอ้งการของสถานประกอบการ 
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการโครงการฯ ไดร้่วมพจิารณาหลกัเกณฑก์ารพฒันา Fab Learn Lab ซึ่งเป็น 
หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) เพื่อการจดัการเรยีนรู้
ในยุค Disruptive Innovation โดย Fab Learn Lab หรอืหอ้งปฏบิตักิารประดษิฐก์รรม (Fabrication Laboratory) 
คอื เครอืขา่ยกลุ่มคนและองคก์รทีมุ่่งสรา้งพืน้ทีส่ง่เสรมินวตักรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาศยัเครื่องมอืการผลติอนั
ทนัสมยัเป็นจกัรส าคญั ซึ่ง Fab Learn Lab เป็นที่ๆ  เปิดกวา้งใหค้นทีม่แีนวคดิใหม่ๆ สามารถสรรคส์รา้งชิ้นงาน
นัน้ๆ ออกมาใหเ้ป็นจรงิได ้มแีนวทางการพฒันา Fab Learn Lab 4 ขัน้ตอน ดงัรปูประกอบ 
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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. คุณกญัจน์รชัฐาน์ อนุพนัธ์  คณะท างาน  VNT 
6. คุณศุภวตัร ์เดชปัญญาวฒัน์ คณะท างาน  UBE 
7. ดร.เวฬุกา  รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG Chemicals 
8. คุณกฤษดา เรอืงโชตวิทิย ์  คณะท างาน  SCG Chemicals 
9. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
10. คุณวโิรจน์  สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
11. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
12. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
13. คุณอนนัต ์กจิไพบูลยว์ฒัน์  คณะท างาน  JBE 
14. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
15. คุณชาตร ีชื่นชมสกุล  คณะท างาน  Bangkok Synthetics 

 

1. สถำนกำรณ์น ้ำภำคตะวนัออก  
การตดิตามสถานการณ์น ้าในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พบว่าปรมิาณน ้าตน้ทุนของปี 2563 มปีรมิาณค่อนขา้ง

ต ่ากว่าปี 2562 อย่างมาก โดยข้อมูลเมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 อ่างเก็บน ้าประแสร์ มปีรมิาณน ้าเก็บกัก
อยู่ที่ 122 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คดิเป็น 41.44% (เทยีบกบัปรมิาณน ้าตน้ทุนปี 2562 อยู่ที ่79.23%) ขณะทีอ่่างเกบ็
น ้าในลุ่มน ้าคลองใหญ่ ซึง่ประกอบดว้ย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็น ้าดอกกราย และอ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่  
มีปริมาณน ้ าเก็บกักอยู่ที่  102 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 36.19% (เทียบกับปริมาณน ้ าต้นทุนปี  2562  
อยู่ที ่93.68%) 

โดยในปี 2563 คณะท างานฯ และผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีจงึไดร้่วมด าเนินงานกบัภาคส่วนต่างๆ ในการ
ผลักดันและแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสามารถสรุปผล 
การด าเนินงานไดด้งันี้  
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1) ด าเนินโครงการผนัน ้าคลองสะพานเตมิอ่างเกบ็น ้าประแสร์ ด าเนินการโดยบรษิทัจดัการและพฒันา 
ทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water เริม่สูบน ้าตัง้แต่วนัที่ 27 เมษายน 
2563 ถงึวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2563 โดยปรมิาณสูบน ้าตามแผน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการ
สบูน ้าสะสม 15.15 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

2) ด าเนินโครงการเดนิระบบสูบน ้ากลบัวดัละหารไร่ โดยสูบน ้าจากแม่น ้าระยอง (บรเิวณวดัละหารไร่) 
มายงัอ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล ด าเนินการโดยบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก 
จ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ห รื อ  East Water เ ริ่ ม สู บ น ้ า วั น ที่  31 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2563 ถึ ง วั น ที่   
18 กันยายน 2563 โดยปริมาณสูบน ้ าตามแผน  6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร  และผลการสูบน ้ า
สะสม 6.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

3) ด าเนินโครงการผนัน ้าคลองวงัโตนดเติมอ่างเก็บน ้าประแสร์ ซึ่งกรมชลประทาน และส านักงาน
ทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ (สนทช.) ประสานท าบันทึกข้อตกลง  (MOU) กับกลุ่มผู้ใช้น ้ าลุ่มน ้ า 
คลองวงัโตนด และบริษัทจดัการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ 
East Water เป็นผู้ด าเนินการเริ่มสูบน ้าช่วงที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม ถึงวนัที่ 25 มีนาคม 2563  
โดยผลการสบูน ้าสะสม 10.1 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และการสบูน ้าช่วงที ่2 ตัง้แต่วนัที ่9 กนัยายน 2563 
ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563 โดยผลการสบูน ้าสะสม 19.31 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

  

ส าหรบัสถานการณ์น ้าพืน้ทีช่ลบุรีและระยอง จากขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 อ่างเกบ็น ้าประแสร์  
มีปริมาณน ้ าเก็บกักอยู่ที่ 228.45 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 77.44% (เทียบกับปริมาณน ้ าต้นทุนปี 2563  
อยู่ที่ 41.44%) ขณะที่อ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้าคลองใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน ้า 
ดอกกราย และอ่างเก็บน ้าคลองใหญ่ มีปริมาณน ้าเก็บกักอยู่ที่ 269.95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95.30% 
(เทยีบกบัปรมิาณน ้าต้นทุนปี 2563 อยู่ที่ 36.19%) โดยปรมิาณน ้ารวมทัง้ 4 อ่างเก็บน ้า (อ่างเก็บน ้าดอกกราย 
อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็น ้าในลุ่มน ้าคลองใหญ่ และอ่างเกบ็น ้าประแสร์) จะอยู่ที ่498.4 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
คดิเป็นปรมิาณน ้าใชก้าร 459.24 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ซึง่เพยีงพอกบัความตอ้งการใชน้ ้าของทุกภาคสว่น 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ได้ร่วมผลกัดนัประเด็นความเดอืดร้อนและผลกระทบไปสู่การเร่งด าเนินงาน
แกไ้ขปัญหาในระดบันโยบาย เพือ่เพิม่ความมัน่คงดา้นน ้าใชแ้ละความมัน่ใจในการลงทุนใน EEC ดงันี้  

1) สร้างความร่วมมอืทุกภาคส่วน เพื่อผลกัดนัให้สามารถผนัน ้าจากลุ่มน ้าวงัโตนดตามแผนของกรม
ชลประทานได ้

2) ผลักดันภาครัฐให้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาและจัดการน ้ าภาคอุตสาหกรรม 
อย่างบูรณาการ เช่น ศกึษาแผนการผลติน ้าจดืจากน ้าทะเล (Desalination หรอื Seawater RO) และ
การส่งเสรมิการน าน ้าทิ้งกลบัมาใช้ใหม่ เป็นต้น เพื่อรองรบัการขยายตวัและความต้องการน ้าของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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3) ทบทวนสตูรค่าน ้าใหม่ของบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื 
East Water ซึ่งจะบงัคบัใช้ในวนัที่ 1 มกราคม 2564 จากขอ้เทจ็จรงิ ใหม้เีหตุผล โปร่งใส และเป็นธรรม
กบัทุกฝ่าย 

4) เสนอให้มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานก ากับดูแลการบริหารจัดท าน ้ า  (Regulator) ทัง้ในเรื่อง
ปรมิาณ คุณภาพ ราคา และเงือ่นไขการใหบ้รกิาร ซึง่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

 
 

  

โครงการผนัน ้าคลองสะพานเตมิอ่างเกบ็น ้าประแสร์ 
  

โครงการระบบสบูน ้ากลบัวดัละหารไร่ 
 

 
โครงการผนัน ้าคลองวงัโตนดเตมิอ่างเกบ็น ้าประแสร์ 
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คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 

1. คุณกุลธดิา  เจรญิสวสัดิ ์  ประธานคณะท างาน Covestro 
2. คุณรตันชยั พูนพฒันสุข   คณะท างาน  SCG 
3. คุณนรเสฎฐ ์ ฤทยัเจตน์เจรญิ คณะท างาน  GC 
4. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน   GC 
5. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
6. คุณดุสติา  โกละกะ  คณะท างาน  VNT 
7. คุณเดชาธร นวกานนท์  คณะท างาน  IRPC 
8. คุณอณิมา จนัทนะเสว ี  คณะท างาน  PTT 
9. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
10. คุณเตมิพงศ ์ภูวนารถวฒันา คณะท างาน  UBE 
 

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดต้ดิตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเดน็การเจรจาการคา้เสรขีองไทยในกรอบต่างๆ 

โดยได้น าเสนอประเดน็การเจรจาเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเปิดโอกาสให้สนิค้ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมสีามารถเข้าสู่
ตลาดไดโ้ดยไม่เสยีเปรยีบต่อประเทศคู่แขง่ทางการคา้ ซึง่ปัจจุบนัมกีรอบความตกลงทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจา ดงันี้ 

 
 

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

อาเซยีน 10 ประเทศ และ
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ 
(จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต้ 
อนิเดยี ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด)์ 

- เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ประเทศสมาชิก 
RCEP จ านวน 15 ประเทศ (ยกเว้นอินเดีย) ร่วมลง
นามความตกลง RCEP ในระหว่างการประชุม 37th 
ASEAN Summit ผ่านการประชุมทางไกลโดยประเทศ
เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ประเทศสมาชิกทัง้หมดได้
กลับมาด าเนินการกระบวนการภายในประเทศ  
ซึ่งระหว่างนี้ไทยอยู่ระหว่างการรบัฟังความเหน็จาก
ทุกภาคส่วน และเสนอรฐัสภาเพื่อเหน็ชอบในการให้
สตัยาบนั ซึ่งความตกลงจะบงัคบัใช้ไดจ้ะต้องนับจาก 
60 วัน หลังจากที่อาเซียน 6 ประเทศ และคู่เจรจา
อย่างน้อย 3 ประเทศให้สตัยาบัน ซึ่งคาดการณ์ว่า 
จะสามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นช่วงตน้ปี พ.ศ. 2565   

- การถอนตวัของอนิเดยี ท าใหค้วามคาดหวงัประโยชน์
จากการเปิดตลาดจาก RCEP ลดลง เนื่องจากอนิเดยี
ยังมีรายการสินค้าจ านวนมากที่ย ังไม่ เปิดตลาด 
รวมถงึสนิคา้ปิโตรเคมดีว้ย  

สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
- หลักการสะสมถิ่นก า เนิด  (ROO Cumulative) ใน 

RCEP จะช่วยดงึอุตสาหกรรม S-Curve เขา้มาเพิม่ใน
ประเทศซึง่จะเป็นผลบวกกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

- การค้าสนิค้ายงัมกีารเจรจาในทางเทคนิค โดยเฉพาะ
รายการสนิคา้ทีจ่ะเปิดใหแ้ตกต่างกนั 

ไทย – ตุรก ี ไทย และ ตุรก ี - เจรจาผ่านไปแลว้ 6 ครัง้ ล่าสุดในเดอืนธนัวาคม 2563 
ทัง้สองฝ่ายยงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงรายการสนิค้าที่
จะเปิดตลาดใหก้นัโดยมเีป้าหมายทีร่อ้ยละ 86-92 และ
มีการตกลงให้ใช้ปีฐานซึ่งเป็นสถิติการค้าในปี 2560  
ในการค านวณมลูค่าการคา้ 

- ตุรกีมีหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่า โดยให้หลัก  
Ex-Work Price เช่นเดียวกับ EU และข้อเสนอให้
สามารถรวมถิน่ก าเนิดจาก EU ได ้ 

- ตุรกีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีข้อ
ไดเ้ปรยีบจากระยะทางของแหล่งวตัถุดบิทีไ่ม่ไกลจาก
ตะวันออกกลาง คณะท างานฯ ได้ประสานกับกรม
เจรจาฯ เพื่อเรยีกรอ้งใหตุ้รกเีปิดตลาดสนิคา้ปิโตรเคมี
ให้สมดุลกับที่ไทยเปิดตลาดนี้ ให้เช่นกัน  และได้ให้
ความ เห็น เกี่ ย วกับกฎถิ่นก า เนิ ดสินค้ า (ROO)  
ให้เท่าเทียมกับที่ทางตุรกีให้กับมาเลเซียเนื่องจาก 
เป็นเกณฑท์ีย่ากกว่าเกณฑ ์ASEAN 

- หากไทยเจรจากบักบัตุรกสี าเรจ็ กม็แีนวโน้มทีไ่ทยจะ
สามารถขยายการคา้ไปยงัสหภาพยุโรปได ้

ไทย – ปากสีถาน ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมื่อวนัที ่29 ก.ย.2558 - 1 ต.ค.2558 
- การเจรจาครัง้ล่าสุดเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2562       
ทัง้สองฝ่ายยงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงรายการสนิค้าที่
จะเปิดตลาดให้กนั โดยเฉพาะรายการที่อยู่ใน Highly 
Sensitive Track ของปากีสถาน ที่ต้องผลักดันการ
เจรจาใหอ้ยู่ใน Normal Track  

- ปากสีถานเสนอยกเว้นอากรอื่นๆ (RD, ACD) ให้กบั
ไทย ซึง่ไม่เคยยกเวน้ใหก้บัประเทศใดมาก่อน  

- FTA China-Pakistan มีผลบังคับใช้แล้ว ท าให้การ
แขง่ขนัของไทยสง่ไปปากสีถานยากขึน้  

- คณะท างานฯ ยังคงติดตามเรื่องนี้  แต่ในปี 2563      
ยงัไม่มคีวามคบืหน้า 
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) 

ออสเตรเลยี บรไูน แคนาดา 
ชลิ ีญีปุ่่ น มาเลเซยี เมก็ซโิก 
นิวซแีลนด ์เปร ูสงิคโปร ์
และเวยีดนาม (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 - เริ่มเจรจาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งล่าสุดเมื่อ
ปลายปี 2562 คณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรปไดม้มีตใิห้
คณะกรรมาธกิารยุโรปด าเนินการฟ้ืนการเจรจากบัไทย 
ดงันัน้กรมเจรจาฯ จงึอยู่ระหว่างการเตรยีมการเจรจา 
ซึ่งจะทบทวนจากร่างกรอบการเจรจาทีไ่ดจ้ดัท าไวเ้มื่อ
ปี 2556 รวมถงึการรบัฟังความเหน็ในทุกภาคส่วน ทัง้นี้
คาดว่าจะสามารถสรุปร่างกรอบการเจรจาใหม่  
ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ
เสนอคณะรฐัมนตรใีนล าดบัต่อไป   

- ติดตามการเปิดเจรจารอบใหม่ หลงัจาก EU ตกลงที่จะ
ปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทย ตัง้แต่ว ันที่ 11 
ธนัวาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งจะต้องเร่งใหม้กีารเปิดการ
เจรจารอบใหม่ เนื่องจากการจดัท า FTA ระหว่าง EU กบั
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาค มคีวามคบืหน้าไปมาก ไดแ้ก่ 
• FTA EU-Singapore มีผลบังคับใช้แล้วตัง้แต่

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2562 
• FTA EU-Vietnam ได้ลงนามข้อตกลง EVFTA 

และขอ้ตกลงการคุม้ครองการลงทุนเวยีดนาม–
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( EU-Vietnam Investment 
Protection Agreement : EVIPA) เมื่อวันที่ 30 
มถิุนายน 2562 

• FTA EU-Malaysia ยังด าเนินการเจรจาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ไทย - สหราชอาณาจกัร  ไทย และ สหราชอาณาจกัร - เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2563 กรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ จดัสมัมนาเรื่อง "Brexit และความเป็นไปได้
ในการจัดท าความตกลงการค้า เสรีไทย -สหราช
อาณาจกัร" ณ โรงแรมอสีติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ
โดยการศึกษาในครัง้นี้  กรมเจรจาฯ ได้จัดจ้าง บริษัท 
โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่
ป รึกษา  ซึ่ งสถานการณ์  Brexit ระหว่ า งสหราช
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
อาณาจกัรกบัสหภาพยุโรป (EU) นัน้ มแีนวโน้มว่าจะ
เป็นไปในลกัษณะที่องักฤษต้องออกจาก EU ไปแบบ
ไม่มขีอ้ตกลง หรอืทีเ่รยีกว่า No-deal Brexit เนื่องจาก
การเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษ กับ EU     
ไม่เป็นผลส าเรจ็ ยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติความขดัแยง้
ในประเดน็ส าคญั 3 เรื่อง ไดแ้ก่ สทิธใินการท าประมง 
ความช่วยเหลือของรัฐบาลส าหรับภาคธุรกิจ และ
วธิกีารระงบัขอ้พพิาทในอนาคต โดยผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจาก No-Deals Brexit คือ อาจมีการเพิม่ภาษี
การน าเขา้ และอาจไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการ
กดีกนัทางการคา้เพิม่มากขึน้ 

- ตดิตามความคบืหน้าในเรื่องนี้ต่อไป เนื่องจากสหราช
อาณาจักรเป็นคู่ค้าส าคญัในสินค้าปิโตรเคมี ล าดับที่ 3
ของ EU ซึ่งเมื่อสหราชอาณาจักรออกจาก  EU ใน
ปี 2564 แล้ว ไทยควรรีบเจรจาการค้าเสรีกบัสหราช
อาณาจกัรแบบทวภิาคีอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิม่โอกาส
การค้ากับสหราชอาณาจักรและช่วงชิงโอกาสทาง
การค้าก่อนคู่แข่งจากประเทศอื่น  เช่น เวียดนาม 
มาเลเซยี สงิคโปร ์ฯลฯ  

- สนิค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีี่จะได้รบั
ประโยชน์หาก UK เปิดตลาดใหก้บัไทย คอื สนิคา้กลุ่ม
เม็ดพลาสติก ซึ่ง UK จะลดภาษีลงต ่ากว่า EU (จาก 
6.5 เป็น 6.0 เริม่ 1 มกราคม 2564) 
 

ไทย – สมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป 
(EFTA)  

ไทย กบั สมาคมการคา้เสรี
แห่งยุโรป (EFTA) 
(ไอซ์แลนด ์ลกิเตนสไตน์ 
นอรเ์วยแ์ละสวติเซอรแ์ลนด)์ 

- เมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมน แกรนด ์
สุขุมวทิ กรุงเทพฯ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ไดจ้ดัสมัมนา เรื่อง “การฟ้ืนการเจรจาการจดัท าความ
ตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 
(EFTA)” เพื่อประเมินผลกระทบทางบวกและลบต่อ
เศรษฐกจิไทยในระดบัมหภาคและเพื่อน าขอ้มูลมาใช้
ประกอบการฟ้ืนฟูการเจรจาในกรอบดงักล่าว 

- ติดตามความคืบหน้ าในเรื่ องนี้ ต่ อไป เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมบรกิารที ่EFTA ลงทุนในไทย คอืพลาสตกิ  

- ผลกระทบของการลดภาษรีะหว่าง EFTA กบั ASEAN
คืออาจ เกิด  Trade Diversion เนื่ องจากสินค้า ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนถูกลง ส่งผลให้ EFTA สามารถ
น าเขา้สนิคา้ทดแทนจากประเทศอาเซยีนแทนไทย 
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การร่วมลงนาม RCEP ผ่านระบบประชมุทางไกล ในการประชมุอาเซยีน ครัง้ที ่37 ทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นเจา้ภาพ 
เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2563 

 

2. กำรด ำเนินกำรต่อกำรปรบัเปล่ียนข้อก ำหนดกำรน ำเข้ำสินค้ำของอินเดีย  
เนื่ อ งด้ วย  Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) 

ได้ออกข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  Chemicals & Fertilizers ที่ต้องได้รับมาตรฐาน 
Indian Standard ซึ่งก าหนดโดย Bureau of Indian Standards (BIS) ของอินเดีย (เปรียบเสมือน สมอ.ของ
ประเทศไทย) โดยสินค้าที่จ าหน่ายในอินเดีย จะต้องได้มาตรฐานดงักล่าวก่อนจึงจะสามารถจ าหน่ายได้ทัง้
ภายในประเทศและน าเข้า โดยให้มีการใช้บังคับมาตรฐานภายใน  90-180 วัน ทัง้นี้การด าเนินการให้ได้ 
ตามมาตรฐานดงักล่าวให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมีขัน้ตอนการยื่นขอมาตรฐานค่อนข้างมาก รวมถึง 
การเดนิทางของเจ้าหน้าทีอ่นิเดยีมายงัไทยเพื่อเกบ็ตวัอย่างดว้ย และมคี่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงต่อผลติภณัฑ์แต่ละ
ชนิด (ประกอบดว้ย ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียม BIS ค่าเดนิทางและทีพ่กัของเจ้าหน้าที่จากอนิเดยีในการตรวจ
ประเมินโรงงานและเก็บตัวอย่าง รวมประมาณ  1 ล้านบาทต่อผลิตภัณฑ์ต่อโรงงาน) ดงันัน้ คณะท างานฯ  
จงึไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี้  

1) ขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาระยะเร่งด่วน คอื ขอใหอ้นิเดยีขยายระยะเวลาด าเนินการเพือ่ใหไ้ดต้าม
มาตรฐาน BIS เป็น 360 วนั  

2) ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ หารือกับหน่วยงานมาตรฐานของไทย ในการหารือ
ร่วมกบัอินเดียในการจดัท า MOU ระหว่างหน่วยงาน Bureau of Indian Standards เพื่อเชื่อมโยง
มาตรฐานสนิคา้ร่วมกนั  
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นอกจากนี้  กระทรวงการคลังของอินเดีย ได้ออกประกาศเลขที่  No. 81/2020-custom (N.T.)  
โดยประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ 
การปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการน าเข้าสินค้าของอินเดีย โดยคณะท างานฯ  ได้ท าหนังสือถึงกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ใหเ้จรจากบั กรมการคา้ต่างประเทศของอนิเดยี เพือ่ชีใ้หเ้หน็ว่า  

1) ข้อมูลทัว่ไป เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเอกสารการส่งออกและใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือ   
Form AI ทีแ่นบไป ผูน้ าเขา้สามารถหาและกรอกไดด้ว้ยตวัเอง ไม่จ าเป็นตอ้งขอมาอกี  

2) หากการศุลกากรสงสยัและสัง่ให้ผู้น าเข้าอินเดียกรอก Form I ภายใน 10 วนั ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ 
ผู้ส่งออกสามารถเตรียมข้อมูลได้ทนั ผู้น าเข้าไม่จ าเป็นต้องขอข้อมูลทุก Shipment ท าให้เกิดเป็น
ภาระของผูส้ง่ออก  

3) การกรอก Form I เกี่ยวกบัขอ้มูล เช่น Production Process / RVC & Local Content ก าไร แรงงาน ฯลฯ 
ให้ผู้น าเข้ากรอกเท่าที่จ าเป็นเท่านัน้ ไม่ควรแจกแจงรายละเอียด (Breakdown) เนื่องจากเป็น
ความลบัทางการคา้ของผูส้ง่ออก  

4) หากตอ้งการรายละเอยีดมาก ๆ ขอใหเ้ป็นการ Verify โดยภาครฐัต่อรฐั เหมอืนปกตทิีเ่คยปฏบิตั ิ
 

ส าหรบัความคบืหน้าล่าสุด เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั
(กกร.) ได้มหีนังสอืถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ (ส าเนาเรยีนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ) 
ซึง่มเีนื้อหาโดยสรุปดงันี้   

1) ขอให้อินเดียด าเนินการตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี และหากฝ่ายอินเดียยงัไม่แก้ไขวธิีปฏิบัติ 
ในประกาศดงักล่าว ฝ่ายไทยควรต้องมมีาตรการตอบโต้กบัอนิเดยี โดยการขอขอ้มูลจากผู้ส่งออก
ของอนิเดยีในลกัษณะน้ีเช่นกนั 

2) หากศุลกากรอินเดีย มขี้อสงสยัเกี่ยวกบัแหล่งก าเนิดของสนิค้า ศุลกากรอินเดียควรประสานกับ
กรมการคา้ต่างประเทศของไทยโดยตรง เนื่องจากเป็นขอ้มลูความลบัทางการคา้ระหว่างคู่ธุรกจิ  

3) ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (C/O) เป็นเอกสารที่ออกโดย หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล 
ของรฐับาล ฝ่ายรฐับาลอนิเดยีควรเชื่อมัน่ในความถูกตอ้งและโปร่งใสของเอกสารดงักล่าว  

4) เสนอให้ภาครฐัหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้ระเบียบศุลกากรนี้  หารือกับอินเดีย 
ในทุกเวท ีทัง้ระหว่างไทย-อนิเดยี หรอือาเซยีน-อนิเดยี  

ซึง่คณะท างานฯ จะตดิตามความคบืหน้าในเรื่องนี้และรายงานใหส้มาชกิกลุ่มฯ ไดร้บัทราบต่อไป  
 

 



 

 

33 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

3. กลไกกำรปรบัคำรบ์อนก่อนเข้ำพรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM)  
สืบเนื่ องจาก  สหภาพยุโรป  (EU) เตรียมก าหนดมาตรการกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้ า

พรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM) เพือ่เรยีกเกบ็ภาษจีากสนิคา้น าเขา้ทีม่ปีรมิาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนแฝงสูงกว่าสนิค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มกีารใช้พลงังาน  
ในการผลิตสูง/มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูง เช่น ซีเมนต์ เป็นต้น ทัง้นี้ European Roundtable on Climate 
Change and Sustainable Transition (ERCST) ไดม้กีารเสนอรายงานผลการศกึษาเบือ้งต้นเรื่อง BCA & Other 
Approaches: Issues and Options โดยก าหนดทางเลอืกทีอ่าจจะสามารถด าเนินการไดใ้น 4 แนวทาง ไดแ้ก่  

1) การปรบัอตัราภาษสีนิคา้น าเขา้มาในสหภาพยุโรปในกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต่อการรัว่ไหลคารบ์อน  
2) การขยายขอบขา่ยการด าเนินงานของระบบ EU Emission Trade Scheme (EU ETS) ใหค้รอบคลุม

สนิคา้ในกลุ่มทีม่ที ัง้การน าเขา้และทีผ่ลติในประเทศใหต้้องซื้อสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพือ่
ชดเชย  

3) การก าหนดอตัราภาษคีารบ์อน (เช่น Excise หรอื VAT Type เป็นต้น) มาใชต้ามระดบัการบรโิภคที่
ก าหนดในกลุ่มสนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งต่อการรัว่ไหลทัง้ทีผ่ลติในประเทศและทีน่ าเขา้  

4) การก าหนดใหม้กีารซื้อสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายนอกเพื่อชดเชยสทิธใินการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกส าหรบัสนิคา้น าเขา้ โดยระดบัราคาเครดติที่ใช้ชดเชยได้ต้องเทยีบเท่ากบัราคาสทิธใิน
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ EU ETS 

 

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษายงัไม่ได้ระบุรูปแบบที่จะน าไปใช้อย่างชดัเจน และยงัมปีระเด็นอื่นๆ ที่ต้อง
พิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ ประเด็นด้านสินค้าที่ EU ส่งออก ความสามารถในการแข่งขนั การยกเลิก Free 
Allocation ทีอ่าจถูกต่อตา้น การน ารายไดท้ีเ่กดิขึน้ไปใชแ้ละการใหเ้ครดติแก่ประเทศทีม่นีโยบายเทยีบเคยีง 

เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2563 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดเ้ขา้พบและหารอืในเรื่องนี้กบัองคก์ารบรหิารก๊าซ
เรอืนกระจก (TGO) เนื่องจาก EU อยู่ระหว่างศกึษาผลกระทบที่จะเกดิขึ้นจากการใช้มาตรการนี้กบั 4 ประเทศ 
คอื ไทย เวยีดนาม เมก็ซโิกและอนิเดยี โดย ERCST เป็นผูศ้กึษา และ TGO เป็นผูป้ระสานงานในประเทศไทย 

จากการหารอืพบว่า สนิค้ากลุ่มเมด็พลาสตกิ (พกิดั 3901-3914) เป็นกลุ่มผลติภณัฑ์หนึ่งที่ EU อาจใช้
มาตรการ CBAM ซึ่ง TGO ต้องการให้กลุ่มฯ ช่วยเตรยีมขอ้มูลในส่วนของผลติภณัฑ์เมด็พลาสตกิที่ส่งออกไป
ยงั EU  โดยขอ้มลูที ่TGO ตอ้งการ เพือ่ใชห้ารอืกบัผูศ้กึษา ประกอบดว้ย  

1) ปริมาณการส่งออกสินค้าไป EU โดยกลุ่มฯ ปิโตรเคมีได้รวบรวมข้อมูลสถิติการค้า รายพิกัด   
3901-3914 จากกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

2) สินค้าที่สมาชิกกลุ่มฯ ส่งไปยัง  EU และค่าการปลดปล่อย  Emission Factor (EF) ของแต่ละ
ผลติภณัฑน์ัน้ (ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อหน่วยผลติภณัฑ)์ 

 

ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2563) กลุ่มฯ ปิโตรเคมอียู่ในระหว่างการหารอืกบั TGO เกี่ยวกบัแนวทางการ
ค านวณค่า EF ของแต่ละผลติภณัฑ ์
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4. กำรอบรมสมัมนำ “กำรใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมควำมพร้อมกำรค้ำสินค้ำในควำมตกลง RCEP 

ส ำหรบัสินค้ำกลุ่มปิโตรเคมี” 

 
 

 คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการค้า กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดจ้ดัอบรมสมัมนาภายใต้หวัขอ้ 
“การใช้ประโยชน์ FTA และเตรยีมความพร้อมการค้าสนิค้าในความตกลง RCEP ส าหรบัสนิค้ากลุ่มปิโตรเคมี”  
ในวนัองัคารที ่27 ตุลาคม 2563 ณ หอ้ง PASSION สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ 
Microsoft Teams Meeting โดยไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรผูบ้รรยาย อาจารยส์มบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส (ผูเ้ชีย่วชาญ
ศุลกากร FTA, ROO ประสบการณ์ ณ กรมศุลกากรกว่า 30 ปี)  

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้ก้าวทันสถานการณ์ 
การค้าโลก โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสร ีRCEP ที่มกีารลงนามความตกลงกนัช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา 
รวมถึงการใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จากการค้าเสร ีทัง้นี้ มสีมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมแีละกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เขา้ร่วมอบรมสมัมนาฯ รวมทัง้สิน้ 57 ท่าน 
 โดยคณะท างานสายงานเศรษฐกิจและการค้า อยู่ระหว่างต่อยอดพฒันาการจดัอบรมไปสู่ platform 
online ร่วมกับ FTI Academy สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเปิดเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ  
และบุคคลทัว่ไปได้เข้าไปศึกษา อีกทัง้ เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ น่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์ในครัง้ต่อไป 
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สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
 

คณะท ำงำนสำยงำนยุทธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

1. คุณวราวรรณ ทพิพาวนิช ประธานคณะท างาน GC Styrenics 
2. คุณณศภิสัร ์จริโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Styrenics 
3. คุณกรีต ิพทิกัษา  คณะท างาน  GC Styrenics 
4. คุณสมปอง ศรคีุณ  คณะท างาน  PTT 
5. คุณสุภาพร ศกัดิป์ระศาสน์ คณะท างาน  PTT 
6. คุณสมคะเน  โชตวิงศพ์พิฒัน์ คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
7. คุณกณัพงศ ์ ดวงอุไร  คณะท างาน  DOW 
8. คุณดุสติา  โกละกะ  คณะท างาน  VNT 
9. คุณจติรธวิฒัน์  พฤขตัรพชิยั คณะท างาน  IRPC 
10. คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ  คณะท างาน   GC 
11. คุณณฐัพล จุนเจอืจาน  คณะท างาน  GC 
12. คุณสมชาย มุย้จนี  คณะท างาน  GC 
13. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
14. คุณวรญัญนนัท ์อนิทธาธร คณะท างาน  GC 
15. คุณรวนิทร ์พลานนัทกุลธร คณะท างาน  GC 
16. คุณวชริพนัธ ์พยคัฆก์ุล  คณะท างาน  GC 

 
1.    กำรจดัสมัมนำและประชุมระดมควำมคิดเหน็ หวัข้อ “โอกำสของอุตสำหกรรมเคร่ืองมือแพทยไ์ทย        

       ในยุค New Normal” 
ในปี 2563 คณะท างานสายงานยุทธศาสตร์และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั  กลุ่มอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี ได้ร่วมกับสถาบันพลาสติก ในการจดัสมัมนาและประชุมระดมความคิดเห็น หวัข้อ “โอกาสของ
อุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยไ์ทยในยุค New Normal” ภายใต้โครงการพฒันาศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึส าหรบั
อุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์เมื่อวนัศุกรท์ี ่30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอ้ง Jubilee 
Ballroom โรงแรมเบอรเ์คลยี ์ประตูน ้า เพื่อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยไ์ทยและระดม
ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการผลิต
ภายในประเทศ ช่วยสรา้งความมัน่คงและลดการพึง่พาการน าเขา้จากต่างประเทศ อนัเนื่องมาจากบทเรยีนภาวะ
วกิฤตโรคระบาดทีผ่่านมา รวมทัง้เพือ่เตรยีมรบัมอืกบัการระบาดครัง้ใหม่หรอืโรคอุบตัใิหม่ในอนาคต ซึง่สามารถ
สรุปผลการจดังานไดด้งันี้ 
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- ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. งานสมัมนาและเสวนาหวัข้อ มองโอกาสและการปรบัตัวอย่างไรกับ
เครื่องมอืแพทยไ์ทยในยุค New Normal มผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนารวมทัง้สิน้ 132 คน ซึง่มบีทสรุปทีส่ าคญัดงันี้  

• สินค้าทางการแพทย์ที่ส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ถุงมือยาง รองลงมา คือ ถุงยาง
อนามยั ในขณะที่การน าเข้าของสนิค้าทางการแพทย์ก็มแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้นทุกปี โดยสนิค้าที่
น าเขา้มากที่สุด คอื ครุภณัฑ์ รองลงมา คอื ชุดทดสอบทางการแพทย์ (Test Kit) แต่ครุภณัฑ์
และ Test Kit กม็แีนวโน้มสง่ออกทีส่งูขึน้เช่นกนัในช่วงทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 

• จากความต้องการทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคในยุค New Normal ซึ่งมคีวามใส่ใจดา้นสุขภาพมาก
ขึ้น รวมทัง้การระบาดของโรคโควดิ-19 เป็นตวัแปรส าคญัที่ท าให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์
ตอ้งสามารถสรา้งนวตักรรมเพือ่แก้ปัญหาการขาดแคลนสนิคา้ทางการแพทยภ์ายในประเทศ ซึง่
รฐับาลควรสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องระบบทดสอบผลติภณัฑ์ทาง
การแพทย์เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดบัสากลและเพื่อรองรบัการส่งออกไปยงัต่างประเทศได้ 
เนื่องจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการยงัตอ้งสง่ไปทดสอบผลติภณัฑท์างการแพทยท์ีต่่างประเทศ  

• การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทัง้นักวชิาการ เอกชน และการสนับสนุนจาก
รฐับาล ในขณะเดยีวกนัต้องควบคู่ไปกบัการพจิารณาเรื่องความต้องการของตลาด (Demand from 
Market) กลไกของตลาด คุณภาพของผลติภณัฑ ์และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (Regulator) 

• กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคม ีต้องปรบัตวัเข้าหาผู้ผลิตปลายน ้า (Downstream) 
เพือ่สนบัสนุนการเตบิโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย ์

- ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. การประชุมระดมความคิดเห็น (Workshop) “Medical Devices 
Opportunities from New Normal Trends in Thailand : โอกาสของเครื ่อ งมอืแพทย ์ไทยในย ุค  
New Normal” มผีู ้เ ข า้ ร ่วมประชุมระดมความคิดเห็นรวมทัง้สิ้น 46 คน โดยกลุ่ม Workshop  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

• กลุ่ม 1 : Single Use, PPE มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิเหน็จ านวน 20 คน  
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการระดมความคดิเหน็ของกลุ่ม 1A คอื Interactive Mask 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการระดมความคดิเหน็ของกลุ่ม 1B คอื PPE for Home 

• กลุ่ม 2 : ครุภณัฑ ์มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิเหน็จ านวน 10 คน 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการระดมความคดิเหน็ของกลุ่ม 2 คอื Smart Dental Chair 

• กลุ่ม 3 : Digital มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิเหน็จ านวน 8 คน 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการระดมความคดิเหน็ของกลุ่ม 3 คอื Medical Big Data + AI Decision Making 

• กลุ่ม 4 : Reagent and Test Kit มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคดิเหน็จ านวน 8 คน ผลติภณัฑ์
ทีไ่ดจ้ากการระดมความคดิเหน็ของกลุ่ม 4 คอื ASEAN Testing Kit 
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ส ำหรบัแนวทำงท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป มีดงัน้ี 
- รวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็นจากงานระดมความคิดเห็น เพื่อน าส่งต่อให้กับ ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) เพื่อน าเสนอเป็นนโยบายส่งเสรมิต่อไป ซึ่งทางสถาบนัพลาสตกิจะรบัหน้าที่เป็น 
ผูป้ระสานใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจดัสมัมนาและประชมุระดมความคดิเหน็ หวัขอ้ “โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทยไ์ทยในยุค  

New Normal” ภายใตโ้ครงการพฒันาศูนยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึส าหรบัอุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
เมื่อวนัศุกรท์ี ่30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอ้ง Jubilee Ballroom โรงแรมเบอรเ์คลยี ์ประตูน ้า 

 

2. กำรปรบัปรงุยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2563 สายงานกลยุทธ์และสนับสนุน ได้ทบทวนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคม ีภายใตแ้นวคดิ “เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีบนพืน้ฐานการพฒันาอย่างยัง่ยนื” 
โดยแบ่งการด าเนินงานของธุรกจิทีจ่ะมุ่งเน้นการสรา้งความสมดุลทัง้ 3 ดา้น เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
development) ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยได้
น าปัจจยัจากภายนอกทีม่ากระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคม ีในปี 2563 อาท ิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 มาระดม
ความคดิเหน็เพือ่น าสูก่ารปรบัปรุงกลยุทธข์องกลุ่มปิโตรเคม ีเพือ่การพลกิฟ้ืนอย่างยัง่ยนืจากปัจจยัภายนอก 

ทัง้นี้ ผลจากการทบทวนได้เพิม่ความส าคญักบักลยุทธ์ (ตามตวัอกัษรสแีดงในแผนภาพด้านล่าง) ได้แก่   
1) กลยุทธ์ด้าน climate change 2) แผนงานสนับสนุนการเจรจา FTA / ลดอุปสรรคประเดน็การค้า และ 3) การ
เสรมิสรา้ง competitiveness ตลอด value chain   
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แผนภำพ : แสดงกำรด ำเนินกลยุทธของกลุ่มปิโตรเคมี 
  
กลยุทธก์ลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี (ปรบัปรงุปี 2563) 
 

 

กลยุทธ์ แผนงำน 
กลยุทธด้์ำนเศรษฐกิจ (Economic)  
1. การบรหิารจดัการทรพัยากร การวางแผนและเตรยีมความพร้อมด้านทรพัยากรน ้า เพื่อรองรบัการขยายตวั

และความตอ้งการน ้าของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
2. การตลาดและการคา้ สนับสนุนการเจรจา FTA และการลดปัญหาอุปสรรคทางการคา้ 
3. การพฒันาเชงินโยบาย เข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาแผนพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ระยะที ่4 
4. การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนั เสรมิสรา้งความสามารถการแขง่ขนัตลอด Value chain 

1) พฒันาระบบ Logistic : การพฒันาการขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี
2) ร่วมพฒันาอุตสาหกรรมปลายน ้า เพื่อเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมไทย 

กลยุทธด้์ำนสงัคม (Social)  

1. แผนงานดา้นสงัคม เชื่อมโยงการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินงาน  CSR ในพื้นที่ เช่น 
เพือ่นชุมชน 
ด าเนินงาน CSR กบัเจา้ของแหล่งน ้า อาท ิวงัโตนด จนัทบุร ี

2. แผนงานสง่เสรมิภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม โครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีV-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 
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กลยุทธด้์ำนส่ิงแวดล้อม (Environment)  

1. แผนงานดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สง่เสรมิหลกัการ Circular Economy ในการด าเนินธุรกจิ 
แผนงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) : ร่วมก าหนด
นโยบายและด าเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ร่วมมอืด าเนินงานเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs 
ร่วมมอืด าเนินงานเพื่อยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ 
ด าเนินกจิกรรมของอุตสาหกรรม บนแนวทางการพฒันาสู ่Eco Industrial Town 

กลยุทธส่์วนสนับสนุน  

1. การบรหิารจดัการ สนับสนุนการจัดท าข้อก าหนด มาตรฐานและกฎระเบียบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เหมาะสม และสามารถปฏบิตัไิด ้
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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. คุณศุภสทิธ ิกติชยั  คณะท างาน  GC 
10. คุณนรเสฎฐ ์ ฤทยัเจตน์เจรญิ คณะท างาน  GC 
11. คุณณฐัพล จุนเจอืจาน  คณะท างาน  GC 
12. คุณวรอมาตย ์อมาตยกุล  คณะท างาน  GC 
13. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTTP 
14. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
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 

 

1. ร่วมพิธีแสดงควำมร่วมมือโครงกำร Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics 
คณะท างานสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) ไดม้สีว่นร่วมในโครงการ Thailand Public 

Private Partnership for Plastic and Waste Management (Thailand PPP Plastic) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่าง
องค์กรรฐัและเอกชนจ านวนมาก เพื่อร่วมด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ  ผ่านคณะท างานด้านการส่งเสริมและรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ และคณะท างานด้านการพฒันาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก  โดยวนัที่ 15 มถิุนายน 2563  
ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมพธิแีสดงความร่วมมอืโครงการ Circular in 
Action - Drop Point by PPP Plastics ณ เซ็นทรลั วลิเลจ ภายใต้ความร่วมมอืกันอย่างบูรณาการจากหลาย 
ภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ  ภาคสังคม อาทิ มือวิเศษ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้ประกอบธุรกิจ
ห้างสรรพสนิค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ คอื "ถงัวนถุง"  
 มวีตัถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคดัแยกขยะพลาสตกิ 12 ชนิด และวนขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมารไีซเคลิ
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กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่หลุดรอดไปยงัหลุมฝังกลบให้น้อยที่สุดอย่าง 
มนีัยส าคญั โดยในพธิไีดร้บัเกยีรตจิาก รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
ดร.สุวทิย ์เมษณิทรยี ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และภายในงานยงัมพีธิสีง่ไมต้่อต าแหน่งประธานโครงการ PPP 
Plastics แก่ ดร.วจิารย ์สมิาฉายา ผูอ้ านวยการสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย เพือ่สานพลงัความร่วมมอืนี้ต่อไป 

 
 

   
 

พธิแีสดงความรว่มมอืโครงการ Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics 
เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2563 ณ เซน็ทรลั วลิเลจ 

 

2. กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรพฒันำอตุสำหกรรมในรปูแบบและแนวคิด BCG Model  
จากยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2569 สาขาเศรษฐกจิ

หมุนเวยีน ซึ่งมเีป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นโมเดลพฒันาเศรษฐกิจใหม่ โดยสร้าง
สมดุลการพฒันาอย่างยัง่ยืน ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของ  
สายงานสง่เสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเหน็ควรว่า เพื่อใหก้ารสง่เสรมิ
และเผยแพร่การพฒันาอุตสาหกรรมในรปูแบบและแนวคดิ BCG Model อนัประกอบไปดว้ย การพฒันาเศรษฐกจิ
ชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นรูปธรรม และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ทางสายงานส่งเสรมิและสนับสนุน
อุตสาหกรรม จึงได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และเศรษฐกิจสเีขยีว (BCG Model) เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2563 โดยมกีลยุทธ์ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกับ 
การด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีดงันี้ 

1) กลยุทธด์า้นการสรา้งและพฒันา BCG Model เพือ่ความยัง่ยนื ไดแ้ก่   
- การสรา้ง BCG Model ส าหรบัห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี 
- การด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Factory) / 

เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Town)  
2) กลยุทธ์ด้านองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge & Sharing) ได้แก่ การร่วม

ด า เ นิ น ง า น  PPP Project ใ น ส่ ว น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  Plastic Road ต ามข้ อ ต ก ล ง ข อ ง กลุ่ ม
พนัธมติร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)   

3) กลยุทธ์ด้านการสนับสนุนมาตรฐานและนโยบาย (Standard and Policy Support) ได้แก่ การ
ผลกัดนัการด าเนินงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas) และผลติภณัฑ์
รกัษ์โลก (Green Product)  
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  ทัง้นี้  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะท างาน BCG Model ซึ่งมีการ
ด าเนินงานด้าน BCG มาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะท างานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเชื่อมโยงงาน BCG  
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ น าไปสูก่ารสรา้งและพฒันา BCG Model ไดอ้ย่างยัง่ยนื   
  
3. โครงกำร  Plastic Road ตำมข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)  
    ผ่ำนโครงกำร PPP Plastics 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการศึกษาวจิยัถนนพลาสติก 
รีไซเคิล  (Plastic Road) จากกลุ่มพันธมิตร  Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ผ่านโครงการ  PPP 
Plastics ซึ่งโครงการ Plastic Road เป็นการน าขยะพลาสติกเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนประกอบหนึ่งในถนน 
ยางมะตอยและเป็นการน าขยะพลาสติกมาหมุนเวียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทดแทนการน าไปฝังกลบหรือ  
เผาก าจดั และสอดคล้องกบัแนวคดิ BCG โดยโครงการ Plastic Road ที่จะด าเนินงานโดยกลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ไดแ้ก่   

1) โครงการศึกษาวิจัยถนนพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศไทย มีงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทัง้สิน้ประมาณ 255,000 ดอลล่ารส์หรฐั ประกอบดว้ย  

- ระยะที ่1 (Phase 1) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี 
- ระยะที ่2 (Phase 2) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี   

2) โครงการศึกษาวิจัยถนนพลาสติกรีไซเคิลในประเทศเวียดนามและอินโดนิเซีย  มีงบประมาณ
สนับสนุนให้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  รวมทัง้สิ้นประมาณ  228,000 ดอลล่าร์
สหรฐั ประกอบดว้ย 

- ระยะที ่1 (Phase 1) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 18 เดอืน   
- ระยะที ่2 (Phase 2) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี 

 

ปัจจุบนั (เดือนธนัวาคม 2563) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้รบัอนุมตัิจากคณะท างานพจิารณาร่าง
สญัญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Plastic Road (Tri-Party) และ Mega Cities ภายใต้การสนับสนุนจาก AEPW 
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมแีผนทีจ่ะลงนามในสญัญาและเริม่ด าเนินโครงการในตน้ปี 2564 
 

 
 

การประชุมคณะท างานพจิารณาสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ Plastic Road และ Mega Cities 
ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก AEPW ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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8.7  APIC 2020 ณ ประเทศอินเดีย 
 

 
 

เนื่องด้วยช่วงต้นปี 2020 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดมคีวามรุนแรงและขยายวงกวา้งไปทัว่โลก ท าใหทุ้กประเทศก าหนดมาตรการป้องกนัในการห้าม
ประชาชนเดนิทางระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมและลดความเสีย่งตดิเชื้อหรอืแพร่กระจายเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

โดยสมาชิก Asia Petrochemical Industry Conference : APIC ทัง้ 7 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่ น 
เกาหล ีไต้หวนั ไทย มาเลเซยี อนิเดยี และสงิคโปร ์มคีวามกงัวลในเรื่องดงักล่าว จงึมคีวามเหน็ร่วมกนัใหเ้ลื่อน
ก าหนดการจดังาน APIC 2020 ณ ประเทศอนิเดยีออกไปก่อน โดยในเบือ้งตน้มกี าหนดจดังาน APIC ในปี 2022 
หรอืจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่เวบ็ไซต ์APIC2021 : https://www.apic2021.in/index.html#  

https://www.apic2021.in/index.html
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แผนปฏริูปประเทศดา้นพลงังาน ไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2561 โดยได้
ก าหนดประเดน็การปฏิรูปไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบรหิารจดัการ 2) ด้านไฟฟ้า 3) ด้านปิโตรเลยีมและ 
ปิโตรเคม  ี4) ด้านพลงังานทดแทน 5) การอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ 
6) ด้านเทคโนโลย ีนวตักรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นการปฏริูปดา้นปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี ไดก้ าหนดให้
มีประเด็นการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4: การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและการก าหนดพื้นทีใ่หม่
ส าหรบัพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนระยะยาว เพือ่สง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ ยกระดบัขดี
ความสามารถการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไทยและสร้างรายได้ให้กบัประชาชนพร้อมกบัรองรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึง่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนประเทศ 

 

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ได้แต่งตัง้คณะท างานก ากบัการศึกษากรอบ
แผนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 โดยประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูแ้ทน
บรษิทัเอกชน และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง โดยการศกึษาดงักล่าว  
มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาทศิทางในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 ทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถด าเนินการได้
ทนัทีในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก และพื้นที่ที่มศีกัยภาพเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจในอนาคตใน
ระยะยาว 

2. เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเล
ตะวนัออกและพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนระยะยาว 

3. เพื่อศึกษากรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ของประเทศไทยทัง้ระบบ ตัง้แต่
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมขีัน้ต้น ขัน้กลาง และขัน้ปลาย และกรอบการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ต่อเนื่องใหเ้ป็นกลุ่มทีเ่ชื่อมโยงกนัและการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี

4. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ หน่วยงานเจา้ภาพ รวมถงึองคป์ระกอบต่างๆ อย่างละเอยีดใน
การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 

 

กระทรวงพลงังานได้มอบหมายให้สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยด าเนินการการศึกษาดงักล่าว  
โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน 14 เดอืน ซึ่งจะแล้วเสรจ็ประมาณเดอืนมกราคม 2564 โดยผู้ศกึษาโครงการได้ใช้
แนวคดิทีจ่ะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ โดยอา้งองิจาก 5 ปรชัญาหลกั ดงัต่อไปนี้ 

 

8.8  กำรศึกษำกำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในคณะอนุท ำงำน   
       ขบัเคล่ือนประเดน็ปฎิรปูพลงังำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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1. ปรชัญา 1 : การสง่ออกคอืหวัใจส าคญั ตอ้งมปีระตูตะวนัตกใหไ้ด ้(West Gate) 
2. ปรชัญา 2 : ท าใหต้ลาด CLMVT แขง็แกร่งขึน้ 
3. ปรชัญา 3 : ใชอุ้ตสาหกรรมทีม่คีวามแขง็แกร่งของประเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ประกอบดว้ย 

• การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมยานยนตศ์ูนยห์นึ่งของโลก 
• การเป็นครวัของโลก 
• การเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ิยมของโลก 
• การมวีตัถุดบิชวีภาพส าหรบัเชือ้เพลงิและผลติภณัฑ์ 
• การเป็นประเทศทีน่่าเชื่อถอืในกลุ่ม ASEAN 

4. ปรชัญา 4 : Circular Economy สรา้งมลูค่า 
5. ปรชัญา 5 : ธุรกจิไฮโดรคารบ์อนเป็นพืน้ฐานของการพฒันาประเทศ 

 
จากร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Draft Report) โครงการศกึษากรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพ (ฉบับวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563)  
คณะศกึษาไดส้รุปผลการคดัเลอืกพืน้ทีส่ าหรบั 3 กลุ่มอุตสาหกรรม แสดงดงัรปูท่ี 1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

-  หมำยเลข  1:  Integrated petrochemical industries complex ซึ ่งพื ้นที ่ที ่เ หมาะสมค ือ 
พื้นที่ทุ่งนเรนทร ์(อ.หนองจกิ) ต่อเนื่อง อ.ปะนาเระ ใน จ.ปัตตานี และตอ้งพฒันาควบคู่กบัท่าเรอื (Port: P) (ทุ่งหวา้  
กันตัง และปากบารา) ซึ่งเป็นทางออกทะเลฝั ่ง 
ตะวนัตก (อนัดามนั) ส าหรบัพื้นที่พฒันาท่าเรอืไป
ยงัประตูตะวนัตก (West Gate) 
 

- หมำยเลข 2: Auxiliary industries ซึ่ง 
พื้นที่ที่เหมาะสม คือ พื้นที่ภาคตะวนัออก (EEC) 
ประกอบด้วย 3 จงัหวดั คอื ฉะเชงิเทรา ชลบุรแีละ
ระยอง และอ ีกพื้นที ่หนึ่ง คอื พื้นที ่ทุ ่งนเรนทร ์  
(อ.หนองจิก) ต่อเนื่อง อ.ปะนาเระ ใน จ.ปัตตานี 
ส า ห ร บัพื ้นที ่ทุ ่ง น เ รนทร ์ต ่อ เ นื ่อ ง ป ะนา เระ
สามารถพัฒนาอุตสาหกรรม Auxiliary industries 
ในพื้นที่ ใกล้ เคียงกับ  Integrated petrochemical 
industries complex เ พื่ อ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พัฒนา  
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงกับย่าน
ธ ุรก ิจพาณิชย ์และบรกิาร  (Satellite area) ใน  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนา
ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร รปูท่ี 1 สรปุพื้นท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรบั 3 กลุม่อตุสำหกรรม 
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- หมำยเลข 3: Bio-based industries ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสม คือ ภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) 
อีสาน (จ.ขอนแก่น) และใต้ตอนบน (จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรธีรรมราช) เนื่องจาก มศีกัยภาพด้านวตัถุดิบ
ชวีภาพ (ภาคเหนือตอนล่างและอสีาน ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั, ภาคใตต้อนบน ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั ยางพารา) 

ส าหรบัผลการคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีจ่ะลงทุนใน 3 พืน้ที ่คอื (1) EEC (2) SEC (พืน้ทีทุ่่งนเรนทร ์ต่อเนื่อง
ปะนาเระ และ (3) พืน้ทีอ่ื่นส าหรบัอุตสาหกรรม Bio-based industries แสดงดงัรปูท่ี 2 โดยพืน้ที ่EEC เป็นการ
ต่อยอด Value Chain ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนพื้นที่ EEC ส่วนพื้นที่ SEC เป็นการสร้างคอมเพล็กซ์ใหม่ 
เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการในเอเชีย และเพื่อแข่งขันกับ Petrochemical Complex ระดับ  
World Class โดยสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัทรพัยากรในทอ้งถิน่ในภาคใต้ และส าหรบัพืน้ทีอ่ื่นส าหรบัอุตสาหกรรม 
Bio-based industries ซึ่งจะเป็นการสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพในแหล่งของวตัถุดิบ ซึ่งผลจากการพฒันา
อุตสาหกรรมใน 3 พืน้ที ่พบว่า จะมกี าลงัการผลติเพิม่ขึน้ทัง้สิน้ประมาณ 4,500 KTA โดยคาดว่าจะท าใหเ้กดิการ
ลงทุนประมาณ 10,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 300,000 ล้านบาท และคาดว่าจะท าก าไรประมาณ 
2,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ/ปี หรอืประมาณ 60,000 ล้านบาท/ปี ก าไรส่วนนี้คดิเป็น 18% ของมูลค่าส่งออกเม็ด
พลาสตกิ ในปี 2561 (มลูค่าสง่ออก 330,180 ลา้นบาท/ปี) 

 

 
 

รปูท่ี 2 Final 4th Wave Complex: Petrochemical – Auxiliary – Bio-based 
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 รูปแบบการบรหิารการพฒันาชายฝัง่ทะเลตะวนัออก (EEC) พื้นที่บรเิวณชายฝัง่ทะเลตะวนัออกหรอื
อสีเทริ์นซบีอรด์ถอืว่าเป็นพืน้ทียุ่ทธศาสตรก์ารลงทุน และเป็นฐานการผลติอุตสาหกรรมชัน้น าของประเทศ เช่น 
ปิโตรเคม ีอุตสาหกรรมยานยนต์ และพลงังาน ซึ่งมผีลติภณัฑ์มวลรวมคดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ 
ซึ่งจากปัจจยัและความส าคญัดงักล่าว จงึน ามาซึง่โครงการ “พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก” (Eastern 
Economic Corridor: EEC) เพือ่รองรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามซูเปอรค์ลสัเตอรท์ีม่กีารสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)  
และอีก 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มเป็นพิเศษ ตามนโยบายของภาครฐัเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชัน้น าของกลุ่มอาเซียน  
โดยการน าร่องในพื้นที่ 3 จงัหวดั ได้แก่ ระยอง ชลบุรแีละฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบนัการบรหิารพื้นที่อยู่ภายใต้ 
พระราชบญัญตัพิระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 โดยส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐั เป็นผูก้ ากบัดูแล ส่วนรูปแบบการบรหิารการ
พฒันาภาคใต ้(SEC) มรีะดบัการบรหิาร แนวทางการท างาน และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ แสดงดงัตาราง 
 

 
 

 ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2563) คณะศกึษาอยู่ในระหว่างการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการศกึษากรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและพื้นที่
ที่มศีกัยภาพ และจะมกีารจดัสมัมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศกึษาและรบัฟังความคดิเหน็ต่อรายงานฉบบัสมบูรณ์
ของโครงการฯ ในปี 2564  
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9.  ควำมร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สายงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ  
คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยมอบหมายให้คุณอัฒฑวุฒิ หิรญับูรณะ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รบัหน้าทีเ่ป็นประธานฯ ซึ่งคลสัเตอรปิ์โตรเคมกี่อตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการ
ด าเนินงานและพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมคีรอบคลุมทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตัง้แต่ต้นน ้า 
กลางน ้า จนถงึปลายน ้า รวมถงึก าหนดทศิทางการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ปิโตรเคม ีและแก้ไขปัญหา/อุปสรรคให้เกิด
ประสทิธผิลอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของคลสัเตอรปิ์โตรเคมใีนอนาคต 

 

9.1  ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2563 
 
 

❖ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 

กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบัหม้อไอน ้า 
หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น และภาชนะแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกนั
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
ภายใต้คณะท างานปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนและ
ภาชนะรบัแรงดนัในโรงงาน คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 คณะท างานฯ 
ไดม้กีารตดิตามการด าเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

 
กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรพฒันำอุตสำหกรรมในรูปแบบและแนวคิด BCG Model ซึ่งสายงาน

ส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เมื่อวนัที่ 3 
ธนัวาคม 2563 โดยมคีลสัเตอร์ปิโตรเคมเีป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมห่วงโซ่คุณค่าหลกั (Key Value Chain 
Industries) ในกลยุทธ์การด าเนินงานของ BCG Model ทัง้นี้ คณะท างานฯ จะมกีารเริม่ด าเนินการตาม
แผนงานด้านต่าง ๆ ในปี 2564 
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10. สรปุผลงำนเด่นปี 2563 และประเดน็ท่ีต้องติดตำม กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

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 ในพื้ นที่
ชุ ม ช น ส่ ว น ใ หญ่ ไ ม่ เ กิ น ค่ า       
เฝ้าระวงัตามประกาศ คพ. 
- มกีารวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 

- ยงัไม่มกีารเสนอร่างกฎหมาย VOCs 
Loading เขา้สูก่ารพจิารณาของ กกวล. 
- 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.  

- ก ฎ ห ม า ย  VOCs Loading      
ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ 
กกวล. 

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

การยกเลกิ
เขตควบคุม
มลพษิ 

ชี้ แจงการด าเนิ นงานใน
คณะก ร รมก า รติ ด ต าม
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 
ในพื้นที่มาบตาพุด (คณะ 
กรรมการระดบัจงัหวดั) 

คกก. รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ CoP และให้ด าเนิน
โครงการอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้
ร ายงานผลการด า เ นิ น ง าน  
ให้กับคณะกรรมการฯ จังหวัด 
ทุก 3 เดอืน 

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

Circular 
Economy 

การส่งเสริมและเผยแพร่
การพฒันาอุตสาหกรรมใน
รูปแบบและแนวคิด BCG 
Model 

- ร่วมเ ป็นคณะท างาน  BCG 
Model  
- การเตรยีมความพร้อมในการ
เริม่โครงการ Plastic Road ตาม
ขอ้ตกลงของ AEPW  

จดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื และ
สง่เสรมิเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ตดิตามการก าหนดแผนงานต่างๆ 
ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

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

- ติดตามการเจรจา RCEP ซึ่ง
ลงนามความตกลงเรยีบรอ้ยแลว้ 
- การจดัอบรม “การใช้ประโยชน์ 
FTA และเตรยีมความพรอ้มการคา้
สินค้ า ในความตกลง  RCEP 
ส าหรบัสนิคา้กลุ่มปิโตรเคม”ี  
- ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ก า ร
ปรับ เปลี่ ยนข้อ ก าหนดการ
น าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 

- การเตรยีมความพรอ้มแก่สมาชกิกลุ่มฯ 
ปิโตรเคม  ี ให ้ก ้าวทนัสถานการณ์
การค ้า โลก  โดยเฉพาะความตกลง
การคา้เสร ีRCEP 
- ความร่วมมอืเพื่อบรรเทาผลกระทบ
เกี่ยวกบัการปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการ
น าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 

ติดตามเงื่อนไขและก าหนดท่าที  
ใ นทุ ก ก รอบก า ร เ จ ร จ า  FTA 
โดยเฉพาะกรอบการเจรจาใหม่ๆ 
เช่น Thai-EU เป็นตน้ 

สถานการณ์
น ้าภาค
ตะวนัออก 

ติดตามสถานการณ์น ้ า  
เ ส น อ แ ล ะ ร่ ว ม ผ ลั ก ดัน    
แนวทางการแก้ไขปัญหา
กบัหน่วยงานต่างๆ  

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 2564 
ระยะยาว แผนจดัการทรพัยากร
น ้าอย่างยัง่ยนื เพื่อป้องกนัปัญหา
ในอนาคต 

 


