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คำนำ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries,
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
อย่างยังยื
่ น โดยคานึงถึงความสมดุลทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อมกัน โดยได้แบ่งสายงานการ
ดาเนินงานออกเป็ น 7 สายงาน ประกอบด้วย สายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ สายงานสังคมและภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม สายงานสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ สายงานเศรษฐกิจและการค้า สายงานกลยุทธ์และสนับสนุน สาย
งานเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยแต่ละสาย
งานได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นสมาชิกของกลุ่มฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของ
สายผลิตภัณฑ์ภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ให้มคี วามเข้มแข็งและเกิดความยังยื
่ น
ในปี 2562 ทีผ่ ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ดาเนิน งานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และต่อการพัฒนาประเทศ การรวบรวมความเห็น
จากสมาชิก เพื่อจัดทาเป็ นข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ทัง้ ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบในระดับต่างๆ
การค้าระหว่างประเทศ การนาเสนอภาพลักษณ์ทด่ี แี ละข้อมูลทีถ่ ูกต้องต่อสังคม รวมถึงแผนงานในระดับนโยบาย
ของประเทศ รวมถึงติดตามประเด็นปั ญหาต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และร่วมหาทางป้ องกัน
ปั ญหานัน้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2019 ” จั ด ท า ขึ้ น เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม
ผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ได้ดาเนินการในปี 2562 ที่ผ่านมาและเพื่อ เป็ น
แนวทางการดาเนิ น งานในอนาคต ที่ก ลุ่ มฯ มุ่งหวังเป็ นศูนย์กลางความรู้และข้อ มูล ข่าวสารส าหรับสมาชิก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และเป็ นการเตรียมความพร้อม สร้างศัก ยภาพและความเข้มแข็งของธุรกิจ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของประเทศไทยต่อไป

สานักงานเลขาธิการ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
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ควำมเป็ นมำ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries,
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมภายใต้ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ปั จจุ บั น มี ส มาชิ ก 29 บริ ษั ท เป็ นสมาชิ ก สามั ญ จ านวน 28 บริ ษั ท และสมาชิ ก สมทบอี ก 1 บริ ษั ท
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545 โดยการรวมตัวของสมาชิกผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุต สาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่ มโี รงงานตัง้ อยู่ใ นจังหวัดระยอง
บริ เ วณพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด , นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราชต ะวั น ออก (มาบตาพุ ด ) ,
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี จังหวัด
ระยอง รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการปิ โตรเคมีในพืน้ ทีร่ อบเขตกรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ าที่เพิม่ มูลค่าให้กบั
ทรัพยากรธรรมชาติท่ไี ด้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลันน
่ ้ ามันดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย ยางสังเคราะห์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งเป็ นสินค้าอุปโภคจาเป็ น
สาหรับประเทศ สามารถลดการเสียดุลการค้าและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้เป็ นจานวนมาก โดยจากการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี 2561 อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของไทยมีการผลิต
เม็ดพลาสติกหลัก ได้แก่ PE, PP, PVC, PS/EPS และ ABS/SAN รวม 7,744,000 ตัน และมีปริมาณการส่งออก
เม็ดพลาสติกหลักรวม 4,945,000 ตัน โดยตลาดส่งออกหลักคือ จีน ญี่ป่ ุน เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย
(PTIT Focus, 2018) และจากข้อมูลสถิตกิ ารค้า ซึง่ รวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2562 มีมลู ค่าการส่งออก
ผลิต ภัณ ฑ์ของกลุ่ มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี (Polymers (HS 3901-3912) and Synthetic Rubbers (HS 4002))
ประมาณ 347,000 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2563)
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ยุทธศำสตร์และแผนกำรดำเนิ นงำน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างยังยื
่ น ด้วยความพยายามสร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
มุ่งสู่ก ารอยู่ร่ว มกันของชุมชนและเติบโตไปพร้อ มกันอย่างยังยื
่ น อีกทัง้ ยังผลักดันมาตรการต่างๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

วัตถุประสงค์กำรดำเนิ นงำน
1. เพื่อ ก าหนดทิศ ทางการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมีท ัง้ ปั จ จุ บัน และอนาคต มีจุ ด ประสงค์ ห ลัก
เพือ่ ให้ชุมชนและอุตสาหกรรมได้รบั การพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยังยื
่ น
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพิม่ ศักยภาพของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเพิม่ โอกาส
ในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
3. เพือ่ ช่วยและร่วมกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้การดาเนินธุรกิจของสมาชิก
4. เพื่อ เป็ นตัว แทนของภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนาเสนอความเห็น /ข้อ เสนอแนะที่อ าจส่งผลกระทบ
ต่อสมาชิก แก่ภาครัฐ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ทัง้ เวทีในประเทศและต่างประเทศ
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โครงสร้ำงกำรดำเนินงำน วำระปี 2561 - 2563
คณะกรรมกำรกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2561 – 2563
ประธำนกิ ตติ มศักดิ์
ดร.ทองฉัตร
คุณศุภชัย
คุณอดิเทพ
คุณเอกรัตน์

หงส์ลดารมภ์
วัฒนางกูร
พิศาลบุตร์
ทองธวัช

สำนักเลขำธิ กำรฯ

ที่ปรึกษำประธำนฯ
รองประธำนฯ

คุณวรพงศ์ วรสุนทโรสถ
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นายอติชาติ
ไชยศุภรากุล
นางสาวดวงพร เทีย่ งวัฒนธรรม
นายวิญ
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นางวีนัส
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บจก.สยามโพลิเอททีลนี
บจก.อินโดรามา ปิ โตรเคม
บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส
บจก.จีซี สไตรีนิคส์
บจก.ไทยพับลิคพอร์ต
บจก.เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บจก.จีซี มาร์เก็ตติง้ โซลูชนั ่
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รำยชื่อสมำชิ กกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ ประจำปี 2563
Economy
1. ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี
2. ติดตามมาตรการในการส่งออกสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทาง (Dual – use Items)

เศรษฐกิ จ
(Economy)

Environmental
1. ติดตามสถานการณ์น้าภาคตะวันออก

สิ่ งแวดล้อม
(Environment) Circular Economy
สังคม
(Society)
Regulatory

1. ร่วมนาเสนอแผนงานด้าน Circular Economy ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
2. ด าเนิ น กิ จ กรรมสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ Circular Economy กั บ
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Society
1. ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในวันอนุรกั ษ์ชายฝั ง่ สากล ประจาปี 2562 ระยอง
2. โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)

1. ติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการกาหนดมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
2. ดาเนินโครงการนาร่องเพื่อจัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีนและสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ
Code of Practice-CoP
3. การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

Industrial Development
1. ติดตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : EEC
2. ติดตามการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก และชุมชน
จ.ระยอง

Other

กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
(Sustainable Development)

1. การเข้าร่วมประชุม APIC 2019 ณ ประเทศไต้หวัน
2. การศึก ษาการพัฒนาปิ โตรเคมีร ะยะที่ 4 ในคณะอนุ ทางานขับ เคลื่อน
ประเด็นปฏิรปู พลังงานด้านปิ โตรเลียมและ ปิ โตรเคมี
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8. โครงกำรดำเนิ นงำน ประจำปี 2561 แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ดังนี้
1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ
- การติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
- การแก้ไขข้อจากัดจากหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณานาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอก
โรงงาน (สก.2) รหัสวิธกี าจัด 083 หมักทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel)
และร่างกฎหมายความปลอดภัยของการใช้งาน Reactor
- โครงการนาร่อง เพือ่ จัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ Code of
Practice – CoP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

2. สำยงำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ
- การติดตามสถานการณ์น้าภาคตะวันออก

3. สำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อตุ สำหกรรม
- เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรกั ษ์ชายฝัง่ สากล ครัง้ ที่ 17 ณ หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง
- โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)

4. สำยงำนเศรษฐกิ จและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาทาความตกลงการค้าเสรี
- ติดตามมาตรการในการส่งออกสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทาง (Dual – use Items)

5. สำยงำนเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ติดตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
- ติดตามการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน

6. สำยงำนกลยุทธ์และสนับสนุน
- ยุทธศาสตร์การดาเนินงานกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี วาระปี 2561 - 2563

7. สำยงำนเศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular Economy)
- ร่วมนาเสนอแผนงานด้าน Circular Economy ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

8. กำรเข้ำร่วมประชุม APIC 2019 ณ ประเทศไต้หวัน
9. กำรศึกษำกำรพัฒนำปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในคณะอนุทำงำนขับเคลื่อนประเด็นปฏิ รูป
พลังงำนด้ำนปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
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สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ
คณะทำงำนสำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ
1. คุณอภิชยั เจริญสุข
ประธานคณะทางาน
2. คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ ์
คณะทางาน
3. คุณมงกุฎ ชินพงศ์สานนท์
คณะทางาน
4. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
คณะทางาน
5. คุณพรฉลอง แต้มศิรชิ ยั
คณะทางาน
6. ดร.เวฬุกา รัตนวราหะ
คณะทางาน
7. คุณเสขสิริ ปิ ยะเวช
คณะทางาน
8. คุณอารียร์ ตั น์ กะตะโท
คณะทางาน
9. คุณมโนรมย์ ทรัพย์ประสิทธิ ์
คณะทางาน
10. คุณกิตติ พิทกั ษา
คณะทางาน

TPC
Covestro
UBE
DOW
Siam Polyethylene
SCG Chemicals
PTTGC
VNT
BST
TSCL

1. กำรติ ดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
1.1 กำรแก้ไขข้อจำกัดจำกหลักเกณฑ์ประกอบกำรพิ จำรณำนำสิ่ งปฏิ กลู หรือวัสดุไม่ใช้แล้วออก
นอกโรงงำน (สก.2) รหัสวิ ธีกำจัด 083 หมักทำปุ๋ยหรือสำรปรับปรุงคุณภำพดิ น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการ
ทดลองกรณีหลักเกณฑ์ สก.2 รหัสวิธกี าจัด 083 หมักทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Composing or soil
conditioner) ที่มีห ลัก เกณฑ์อ นุ ญ าตให้ก ากตะกอนชีว ภาพ เฉพาะจากอุ ต สาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป
กระดาษ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นข้อจากัดของสมาชิกกลุ่มฯ ในการนากากตะกอนชีวภาพจากระบบบาบัดน้ าเสียที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็ นวัตถุอนั ตราย ไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งกลุ่มฯ ได้ดาเนินงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม
การจัดการเพื่อสิง่ แวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทาแนวทางการทดลองเพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการใช้สงิ่ ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานปิ โตรเคมีเพื่อหมักทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
โดยพิจารณาถึงคุณภาพของสารปรับปรุงดินทีไ่ ด้และคุณภาพของสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก โดยจะมีบริษทั ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ 1 บริษัท ปั จ จุ บัน และอยู่ ร ะหว่ า งการน าเสนอแนวทางการทดลองต่ อ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
ก่อนเริม่ กระบวนการทดลองต่อไป
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1.2 กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัย เกี่ยวกับภำชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และร่ำง
กฎหมำยควำมปลอดภัยของกำรใช้งำน Reactor (ภายใต้การดาเนินงานของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี)
กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมได้ดาเนินการร่างประกาศ และปรับปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อน และภาชนะ
แรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 โดยประกอบด้วย
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure
Vessel)
2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในการทางานเกีย่ วกับถังปฎิกริ ยิ า (Reactor) ซึง่ ร่างโดยสภาวิศวกร
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อต้มน้ ามันร้อน (Hot oil)
4. (ร่างปรับปรุง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559
5. (ร่ า งปรับ ปรุ ง ) ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารขึ้น ทะเบี ย นเป็ นหน่ ว ยงาน
จัดฝึ กอบรมและการสอบมาตรฐาน หลักสูต รผู้ค วบคุ มประจาหม้อ น้ าหรือ หม้อ ต้มที่ใ ช้ของเหลวเป็ นสื่อ นา
ความร้อน พ.ศ. 2554
โดยกรมโรงงานอุต สาหกรรมได้ดาเนินงานภายใต้คณะทางานการศึกษาทบทวนกฎหมายความปลอดภัย
เกี่ย วกับ หม้อ น้ า หม้อ ต้ม ที่ใ ช้ข องเหลวเป็ น สื่อ น าความร้อ น และภาชนะรับ แรงดัน ซึ่ง ประกอบด้ว ยผู้แ ทนจาก
ภาควิชาการ ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานผูต้ รวจสอบ และสภาวิศวกร โดยมีความคืบหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
ร่ำงกฎหมำย

ควำมคืบหน้ ำ

1. ประกาศกรมโรงงานฯ การขยาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย
การตรวจสอบ Hot oil จาก 1 ปี กรอ. ก่อนการนาเสนออธิบดีกรมโรงงาน
เป็ น 3 ปี
พิจารณาตามลาดับขัน้ ต่อไป
2. ประกาศกรมโรงงานฯ การขยาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย
การตรวจสอบ Process Boiler กรอ. ก่อนการนาเสนออธิบดีกรมโรงงาน
จาก 1 ปี เป็ น 5 ปี
พิจารณาตามลาดับขัน้ ต่อไป
3. ประกาศกรมโรงงานฯ หน่ วยงาน แบ่งประเภทหน่ วยงานที่สามารถประเมิน
ประเมินอายุการใช้งานทีเ่ หลือของ อายุการใช้งานทีเ่ หลือ ออกเป็ น 2 ประเภท
หม้อน้า หม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ น ตามความสามารถในการทดสอบ
สื่อ น าความร้ อ นและภาชนะรับ
แรงดัน

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม
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ร่ำงกฎหมำย

ควำมคืบหน้ ำ

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม

4. ร่ า งกฎหมาย คว ามปล อ ดภั ย แยกร่างกฎหมาย ถังปฏิกิรยิ า (Reactor)
Pressure Vessel และ Reactor
ออกจากร่าง Pressure Vessel โดยให้สภา
วิศวกร และกรมโรงงานฯ ไปดาเนินการ
4.1 ประกาศกระทรวงเรื่ อ ง นาเสนอระยะเวลาในการตรวจสอบสู งสุด - กลุ่มฯ โรงกลันต้
่ องการ
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ในทีป่ ระชุมกรมโรงงาน คือ 20 ปี + Risk
20 ปี + RBI
ภ า ช น ะ รั บ แ ร ง ดั น (Pressure Based Inspection หรือ RBI
vessel) ยกร่างโดยกรมโรงงาน
4.2 ประกาศกระทรวงเรื่องความ อยู่ระหว่างร่างเนื้อหาและกาหนดนิยาม
- หาผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ให้
ปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ ของถังปฏิกริ ยิ า(Reactor) โดยสภาวิศวกร
ความเห็น
ถังปฎิกริ ยิ า (Reactor)
5. กฎกระทรวงการซ่อมบารุงถังเก็บ - ผู้แ ทนคลัส เตอร์ฯ เข้า พบกรมธุ ร กิ จ
น้ า มัน และถัง ขนส่ ง น้ า มัน พ.ศ.
พลังงาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
2560 ( ก ร ม ธุ ร กิ จ พ ลั ง ง า น - กรมฯ จะพิจ ารณาแนวทางเลือ กการ
กระทรวงพลังงาน)
ตรวจสอบท่อ น้ ามัน โดยคาดว่า จะใช้
เวลาในการร่างกฎหมายแนวทางเลือก
ในการตรวจ ประมาณ 6 เดือน
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2. ดำเนิ นโครงกำรน ำร่ อง เพื่อจัดกำรกำรระบำยไอสำร 1,3 บิ วทำไดอี น และสำรเบนซี น โดยใช้
มำตรกำร Code of Practice – CoP ตำมร่ำงกฎหมำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ท่มี กี ารตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ใน
พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของประเทศไทย ข้อมูลผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มคี ่าสูงกว่า
มาตรฐานในบรรยากาศ ส่งผลให้กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็ นหน่ วยงานกากับดูแล ได้เตรียมกาหนดค่าอัตราการ
ระบาย (loading) จากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยค่ามาตรฐานเดียวกันทุกโรงงาน เพือ่ แก้ไขปั ญหาดังกล่าว
กลุ่ มอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ขอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มชะลอการเสนอร่าง
มาตรฐานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เนื่องจากเห็นว่าการกาหนดมาตรฐานด้วย
แนวทางดังกล่าว ยังมีขอ้ จากัดทางวิชาการ และยังมีปัจจัยอื่นทีม่ ผี ลต่อค่าความเข้มข้นของ VOCs ในบรรยากาศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากการจราจร นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งยังมีความแตกต่างกันมาก การ
กาหนดมาตรฐานเป็ นค่าเดียวจะเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ และจะส่งผลกระทบในด้านอื่นตามมา และได้เสนอ
แนวทางการควบคุมการระบายสารอินทรีย์จากกิจกรรมที่มผี ลตรวจวัดการระบายที่สูงกว่าปกติเป็ นบางช่ว ง
(Peak) โดยใช้มาตรการการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Code of Practice-CoP) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างกาหนด
มาตรฐานมาตรการในการควบคุ ม VOCs จาก 3 กิจ กรรม ประกอบด้ ว ย ถัง กัก เก็ บ สารอิน ทรีย์ ร ะเหย
การดาเนินงานในช่วงซ่อมบารุง และจากหอเผาทิง้
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทม่ี กี ารผลิต มี ใช้ หรือ กักเก็บสารอินทรีย์
ระเหยง่าย 2 ชนิด และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีเ่ ชิงเนิน จังหวัดระยอง ประกอบด้วยบริษทั
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสาร 1,3 บิวทาไดอีน 15 บริษทั และบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับสารเบนซีน 13 บริษทั ได้ลงนามร่วมกัน
ในความร่วมมือดาเนินโครงการนาร่องเพื่อจัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีนและสารเบนซีนในพื้นที่
มาบตาพุ ด และพื้นที่เ ชิงเนิ น โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ มุ่งเน้นกิจกรรมเพือ่ ควบคุมการระบายสารอินทรียร์ ะเหยง่ายจาก 3 กิจกรรมหลัก คือ
1) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากการประกอบกิจการ ซึ่งมุ่งเน้ นมาตรการควบคุม
การปลดปล่อย VOCs จากกิจกรรมการซ่อมบารุงและการซ่อมบารุงใหญ่ และเฝ้ าระวังระดับความเข้มข้น
ของสารอินทรียร์ ะเหยง่ายในบรรยากาศทีแ่ นวรัว้ ของโรงงาน
2) มาตรการควบคุ มการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยจากถังกักเก็บ ซึ่งมุ่งเน้ นที่การปรับปรุงถังกักเก็บ
ให้เ ป็ น ไปตามมาตรการ การตรวจสอบและซ่ อ มแซม (inspection and repair) และการซ่ อ มบ ารุ ง
(maintenance)
3) การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเน้นการดูแลการใช้หอเผาทิ้ง รวมไปถึงการหาค่าอัตราการไหลของ
มวลก๊าซทีร่ ะบายออก (vent gas mass flow)
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การดาเนินงานโครงการนาร่อง ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการความร่ วมมือ โดยมีผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิชาการ ประกอบด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กรมควบคุมมลพิษ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สถาบันปิ โตรเลี ยม
แห่งประเทศไทย และสถาบันน้ าและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ น ร่วมเป็ นทีป่ รึกษาโครงการ และผูแ้ ทนบริษทั ที่
เข้าร่วมโครงการเป็ นกรรมการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการทุก 2 เดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
CoP แบ่งปั นแนวปฏิบตั ิ วิเคราะห์หาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในบรรยากาศ รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากทีป่ รึกษา เพือ่ พัฒนาแนวทางการดาเนินงานในลาดับถัดไป

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการดาเนินโครงการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ได้มโี รงงานนามาตรการ
CoP ไปปฎิบตั ใิ นช่วงระหว่างการหยุดการผลิตตามกาหนดรอบของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมจานวน 10
โรงงาน ทาให้ได้ขอ้ สังเกตและแนวปฏิบตั ิ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงในอนาคต และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตั ิ
ระหว่างโรงงานที่เข้าร่วมโครงการทัง้ หมด และจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และการดาเนินงานของ
ผูป้ ระกอบการ ส่งผลให้ค่าตรวจวัดสารเบนซีนและสาร 1,3 บิวทาไดอีนในบรรยากาศ ในปี 2562 ซึง่ ตรวจวัดโดย
กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีแนวโน้มไปในทางทีด่ ขี น้ึ เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยค่า 1,3 บิวทาไดอีนเฉลี่ยรายปี ในชุมชน ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ลดลงร้อยละ 72.6 และค่าเบนซีน
เฉลีย่ รายปี ในชุมชน ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ลดลงร้อยละ 45.6 โดยมีค่าความเข้มข้นเฉลีย่ ทุกสานีในปี
2562 เท่ากับ 1.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งดีกว่าค่าเป้ าหมายของกรมควบคุมมลพิษ ที่ 2.3 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร
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ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ของสำร 1,3 บิวทำไดอีน ปี 2550-2562 (ค่ำมำตรฐำน 0.33 g/m3)
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ค่ำเฉลี่ย 1 ปี ของสำรเบนซีนทุกสถำนี ตรวจวัด เทียบกับค่ำเป้ ำหมำยของกรมควบคุมมลพิ ษ
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โครงการนาร่องฯ มีแผนขยายแนวทางการปฏิบตั ติ าม CoP ในช่วงซ่อมบารุง รวมถึงการจัดการถังกัก
เก็บสารเคมี และหอเผาทิง้ ไปยังทุกบริษทั ทีร่ ่วมลงนามความร่วมมือ ทัง้ ในพืน้ ทีม่ าบตาพุดและพืน้ ทีเ่ ชิงเนิน และ
ติดตามเฝ้ าระวังค่า 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อ ง โดยดาเนินงานต่อเนื่อ งในปี
2563 ดังนี้
1. ใช้มาตรการ CoP ในโรงงานปิ โตรเคมีทเ่ี กีย่ วข้องกับสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีน อย่างต่อเนื่อง
2. แบ่งปั นแนวปฏิบตั ริ ะหว่างโรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมถึงโรงงานอื่นๆ ทีม่ แี ผนการหยุดการผลิตเพือ่
ซ่อมบารุง
3. ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลให้คณะกรรมการและทีป่ รึกษาฯ ทราบทุก 2 เดือน
4. ค้นหาสาเหตุ เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยเฉพาะในบริเวณทีม่ คี ่าตรวจวัดสูง ทัง้ ในพืน้ ทีน่ ิคมฯ และ
พืน้ ทีช่ ุมชน
5. ขยายความร่วมมือและการเผยแพร่ขอ้ มูลการดาเนินงานไปสูช่ ุมชนโดยผ่านหน่วยงานท้องถิน่
จากการดาเนินโครงการนาร่องฯ แสดงให้เห็นว่า การใช้แนวทางการกากับดูแลตนเองของผูป้ ระกอบการ
(Self-Regulation) สามารถเป็ นแนวทางการป้ องกันปั ญหาได้ในอนาคต ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยความความร่วมมือ
และการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่
นาไปสูแ่ นวปฏิบตั ิ ทีส่ ามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ได้ผลได้ชดั เจนกว่าการกาหนดมาตรฐานทีเ่ ข้มงวด
3. กำรยกเลิ กเขตควบคุมมลพิ ษ จังหวัดระยอง
ตามที่คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติมมี ติในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
เห็น ชอบให้ ใ ช้ อ านาจประกาศก าหนดให้ ท้ อ งที่เ ขตเทศบาลเมือ งมาบตาพุ ด และพื้น ที่บ ริเ วณใกล้เ คีย ง
เป็ นเขตควบคุมมลพิษ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ได้มปี ระกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่
32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กาหนดให้ท้องที่เขตตาบลมาบตาพุด ตาบลห้วยโป่ ง ตาบลเนินพระ และตาบลทับมา
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อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทัง้ ตาบล ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทัง้ ตาบล และตาบล
บ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทัง้ ตาบล รวมทัง้ พืน้ ทีท่ ะเลภายในแนวเขต เป็ นเขตควบคุมมลพิษ
ในปี 2561 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประเด็นปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ มีเป้ าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้อมของเขตควบคุม
มลพิษ ได้กาหนดเป้ าหมายในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า 3 พืน้ ที่ โดยจะใช้มาตรการการจัดการ
สิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยมีกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกรม
ควบคุมมลพิษได้เสนอให้เขตควบคุมมลพิษ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเขต
ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็ นพื้นที่เป้ าหมายการแก้ไขปั ญหามลพิษให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษภายในปี 2565
สาหรับเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง กรมควบคุมมลพิษ ได้กาหนดเป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงาน
เพือ่ ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ภายในปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ดี คลองสาธารณะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และน้าใต้ดนิ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอุตสาหกรรม ได้รบั การจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 100%
และไม่มขี ยะตกค้าง/สะสม
3. สารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOCs) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในส่วนของจังหวัดระยอง ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี และบริเวณใกล้เคียง จังหวัด
ระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็ นประธาน และผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัดระยองเป็ นเลขานุการ เพือ่ กากับดูแล ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปั ญหาสารอินทรียร์ ะเหยง่าย
จากแหล่งกาเนิดมลพิษ และได้มกี ารประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึง่ ผูแ้ ทน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้นาเสนอผลการดาเนินโครงการนาร่องเพื่อจัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาได
อีน และสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ Code of Practice – COP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยผูป้ ระกอบการทีเ่ กี่ยวข้องกับสารเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอีน ได้ดาเนินโครงการตัง้ แต่ปลายปี 2561 และมี
ผลตรวจวัดสารเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอีน ในปี 2562 ดีขน้ึ และในพืน้ ทีช่ ุมชนไม่เกินค่าเฝ้ าระวัง ซึ่งทีป่ ระชุม
คณะกรรมการได้กาหนดแผนงานติดตามตรวจสอบแหล่งกาเนิดมลพิษที่มกี ารปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(VOCs) ออกสู่บรรยากาศ ประจาปี 2563 โดยให้คณะทางาน CoP ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานให้กบั คณะกรรมการฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน
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สำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อตุ สำหกรรม
คณะทำงำนสำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อุตสำหกรรม
1. คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานคณะทางาน
2. คุณวินยั แก้วอิม่
คณะทางาน
3. คุณสุนฎั ฐา สุขไทย
คณะทางาน
4. คุณวิญ วิเชียรศรี
คณะทางาน
5. คุณนพดล จันทร์เรือง
คณะทางาน
6. คุณวีนสั จันทชีวกุล
คณะทางาน
7. คุณวิฑรู ย์ ศิรไิ พบูลย์
คณะทางาน
8. คุณภรณี กองอมรภิญโญ
คณะทางาน
9. คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์
คณะทางาน
10. คุณณศิภสั ร์ จิระโอฬารวิชญ์
คณะทางาน
11. คุณปาหนัน เทศบรรทัด
คณะทางาน
12. คุณอาคม ลีลารุ่งฤทธิ ์
คณะทางาน

TPE
BIG
Thai Ethoxylate
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
DOW
GC Styrenics
GC Styrenics
GC Styrenics
GC Styrenics

คณะทางานสายงานสังคมและภาพลักษณ์ อุต สาหกรรม ให้ค วามสาคัญ และด าเนิ น งานด้านสัง คม
โดยเฉพาะการด าเนิ น งานในพื้น ที่ท่ีมีโ รงงานตัง้ อยู่ เพื่อ ให้เ กิดความเข้า ใจอัน ดีต่อ อุต สาหกรรม ปิ โ ตรเคมี
และสร้างสังคมทีเ่ กือ้ หนุนกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยได้มกี ารดาเนินงานดังนี้
1. ร่วมจัดกิ จกรรมเก็บขยะชำยหำดเนื่ องในวันอนุรกั ษ์ชำยฝัง่ สำกล ครัง้ ที่ 17 ประจำปี 2562 ณ จ.ระยอง
คณะท างานสายงานสัง คมและภาพลัก ษณ์ อุ ต สาหกรรม กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี ร่ ว มจัด กิจ กรรม
เก็บ ขยะชายหาดเนื่ อ งในวัน อนุ ร ัก ษ์ ช ายฝั ง่ สากล ครัง้ ที่ 17 ประจ าปี 2562 เมื่อ วัน ที 21 กัน ยายน 2562
ณ หาดแหลมเจริญ-หาดสุชาดา, หาดน้ าริน-หาดพลา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รบั ความร่วมมือ จาก
ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีม่ าบตาพุด 36 หน่วยงานและหน่วยงานราชการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง และได้รบั เกียรติจาก
คุณวิ จำรย์ สิ มำฉำยำ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เป็ นประธานกล่ าวเปิ ดงาน ทัง้ นี้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิ้น 3,982 คน (ผู้แทนกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี เข้าร่วม 38 ท่าน) ระยะทางเก็บขยะรวม 15.1
กิโลเมตร และจานวนขยะทีเ่ ก็บได้ทงั ้ สิน้ 9,404 กิโลกรัม โดยขยะทัง้ หมดจะถูกนาไปจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป
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2. โครงกำรพัฒนำช่ำงเทคนิ ควิ ศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิ ทยำลัยเทคนิ คมำบตำพุด)
โครงการพัฒ นาช่ า งเทคนิ ค วิศ วกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College
(V-ChEPC) เป็ นความร่ ว มมือ ระหว่ างส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
มู ล นิ ธิ ศึ ก ษาพัฒ น์ และสถาบั น ปิ โตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย โดยเริ่ ม โครงการน าร่ อ งตั ง้ แต่ ปี 2551
ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มคี วามรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะทาง
สาขาวิชาปิ โตรเคมี ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้หลักการการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์
ด้วยปั ญญา (Constructionism) ผสานเข้ากับหลักการทักษะวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Practice
School) และมีเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้เป็ นวิทยาลัยต้นแบบ
ปั จจุบนั โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ได้ดาเนินการสูร่ ะยะที่ 5 (ปี 2563-2565) โดยมีบริษทั
สมาชิกของกลุ่มอุสาหกรรมปิ โตรเคมี 4 บริษทั ร่วมสนับสนุ นโครงการ ประกอบด้วย บริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด และ บริษทั
อู เ บะ เคมิค อลส์ (เอเชีย ) จ ากัด (มหาชน) ร่ ว มกับ บริษัท จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมโรงกลัน่ น้ า มัน 2 บริษัท
คือ บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด และบริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสาขาความร่ว มมือ
โครงการไฟฟ้ าควบคุม ดาเนินการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2565) ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นโดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ า
เอกชน ประกอบด้วย บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด และสมาคมผู้ผลิต
ไฟฟ้ า เอกชน โดยให้ก ารสนับ สนุ น ทัง้ วิท ยากร งบประมาณ สถานที่ฝึ ก อบรมของครูแ ละสถานที่ฝึ ก งาน
ของนักศึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ ร่วมเป็ นคณะกรรมการและคณะทางาน
บริห ารโครงการ การจัด ท า Demand & Supply ของบุ ค ลากร และศึก ษาแนวทางการผลิต ช่ า งเทคนิ ค
ให้สอดคล้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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สำยงำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
คณะทำงำนสำยงำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ
1. คุณวิรชั บุญบารุงชัย
2. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
3. คุณพรฉลอง แต้มศิรชิ ยั
4. คุณณัฐวดี วุฒจิ กั ร
5. คุณประกาศ บุตตะมาศ
6. คุณวิโรจน์ สัมฤทธิเปี
์ ่ ยม
7. คุณกัญจน์รชั ฐาน์ อนุพนั ธ์
8. คุณศุภวัตร์ เดชปั ญญาวัฒน์
9. คุณกฤษดา เรืองโชติวทิ ย์
10. ดร.เวฬุกา รัตนวราหะ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

PPCL
DOW
Siam Polyethylene
IRPC
PTTGC
PTTGC
VNT
UBE
SCG Chemicals
SCG Chemicals

1. สถำนกำรณ์น้ำภำคตะวันออก
การติดตามสถานการณ์น้าในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก พบว่าปริมาณน้ าต้นทุนของปี 2563 มีปริมาณค่อนข้าง
ต่ า กว่ า ปี 2562 อย่ า งมาก โดยข้อ มูล เมื่อ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 อ่ า งเก็บ น้ า ประแสร์ มีป ริม าณน้ า เก็บ กัก
อยู่ท่ี 122 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ น 41.44% (เทียบกับปริมาณน้ าต้นทุนปี 2562 อยู่ท่ี 79.23%) ขณะทีอ่ ่างเก็บ
น้าในลุ่มน้ าคลองใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ าดอกกราย และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่
มีป ริม าณน้ า เก็ บ กัก อยู่ ท่ี 102 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร คิด เป็ น 36.19% (เทีย บกับ ปริม าณน้ า ต้ น ทุ น ปี 2562
อยู่ท่ี 93.68%) ซึ่งคณะทางานและผูแ้ ทน กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ได้ร่วมดาเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อ เตรียมการ
แก้ไขปั ญหาน้ าขาดแคลนที่อ าจจะเกิดขึ้นในปี 2563 และร่วมผลักดันประเด็นความเดือดร้อ นและผลกระทบ
ไปสู่การเร่งดาเนินงานแก้ไขปั ญหาในระดับนโยบาย รวมถึงการให้ขอ้ มูลกับสมาชิกเพื่อ เตรียมความพร้อมรับมือ
กับปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะอนุ กรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเ ศษ
ภาคตะวันออก (กบอ.) ครัง้ ที่ 1/2563 ได้รบั ทราบแผนบริหารจัดการน้ าใน EEC โดยสานักงานทรัพยากรน้ า
แห่ ง ชาติ (สทนช.) ได้เ สนอโครงการพัฒ นาแหล่ ง น้ า และการจัด การทรัพยากรน้ า รองรับเขตพัฒ นาพิเ ศษ
ภาคตะวันออก (ปี 2563 – 2580) ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2562
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
มาตรการระยะสัน้ เพือ่ แก้ไขปั ญหาภัยแล้งปี 2563
1. ให้ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (กนอ.) ร่ ว มกับ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
จัดทาแผนใช้น้าของภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 10 ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563
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2. วางมาตรการเพิม่ เติมแหล่งน้ าสารอง หากฝนตกล่าช้าจากปกติเดือนมิถุนายน สทนช. ได้วางโครงการ
เพือ่ ลดความเสีย่ ง ดังนี้
1) โครงการสูบน้ ากลับคลองสะพาน มายังอ่างเก็บน้ าประแสร์ คาดว่าจะมีปริมาณน้ าเพิม่ ขึ้น 20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
หรือ EASTWATER ประสานกับกรมชลประทาน เร่งดาเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2) โครงการวางท่อผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองหลวงมายังอ่างเก็บน้ าบางพระ คาดว่าจะมีปริมาณน้ า
เพิม่ ขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย EASTWATER ประสานกับกรมชลประทาน เร่งดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563
3) โครงการผันน้ าอ่างเก็บน้ าประแกด (ลุ่มน้ าวังโตนด) จ.จันทบุรี มายังอ่างเก็บน้ าประแสร์ ปั จจุบนั
กรมชลประทานได้ทา MOU ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าคลองวังโตนด เพื่อขอผันน้ าส่วนเกินจาก
อ่างเก็บน้าประแกด ปริมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในเดือนมีนาคม 2563
3. การบริหารจัดการน้ าระยะยาวให้รองรับการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการการใช้น้ า จากการพัฒนาพืน้ ที่
1) สทนช. ได้จดั ทาแผนบริหารจัดการน้ าของปี 2563 – 2580 ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ า และ
การจัดการทรัพยากรน้ารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 – 2580)
2) การพัฒนาและจัดการแหล่งน้ าต้นทุน วงเงิน 52,797 ล้านบาท
3) แผนการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน (Supply Side Management) 38 โครงการ วงเงิน 50,691.10 ล้าน
บาท เช่น สร้างอ่างเก็บน้ า ในลุ่มน้ าคลองวังโตนด อ่างเก็บน้ าคลองโพล้ โครงการระบบสูบกลับ
คลองสะพาน - อ่างเก็บน้าประแสร์ เป็ นต้น
4) แผนการบริหารจัดการด้านความต้องการใช้น้ า (Demand Side Management) 9 โครงการ วงเงิน
1,927.15 ล้านบาท เช่น แผนการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาต่าง
ๆ ปรับระบบการเพาะปลูกให้มปี ระสทธิภาพ เป็ นต้น
5) มาตรการอื่นๆ การศึกษาจัดทาฐานข้อมูลพัฒนาน้ าบาดาล 3 โครงการ วงเงิน 178.99 ล้านบาท
4. การผลิตน้าจืดจากน้าทะเล (Desalination) ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาการลงทุนในอนาคต
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ผูแ้ ทนสถาบันน้าและสิง่ แวดล้อมฯ และกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี เข้าพบและหารือสถานการณ์น้าภาคตะวันออกกับกรมชลประทาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมชลประทาน

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดาเนินการแบ่งปั นน้าจากอ่างเก็บน้าคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี
ให้แก่อ่างเก็บน้าประแสร์ จังหวัดระยอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการลุ่มน้าทัง้ ระบบ ร่วมกับอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้าภาคตะวันออก สภาผูแ้ ทนราษฎร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.จันทบุรี

การเสริมฝายวังใหม่ ในคลองวังโตนด เพื่อระบายน้าจากอ่างฯ ประแกด มายังอ่างฯ ประแสร์ 10 ล้านลบ.ม.
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สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ
คณะทำงำนสำยงำนเศรษฐกิ จและกำรค้ำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ ์
คุณรัตนชัย พูนพัฒนสุข
คุณธิดาภรณ์ บุกบุญ
คุณนรเสฎฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ
คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
คุณเดชาธร นวกานนท์
คุณดุสติ า โกละกะ
คุณวิชุตา กิจธนากาจร
คุณจารุชยั สุจริตธรรม

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

Covestro
SCG
UBE
PTTGC
DOW
IRPC
VNT
UBE
PTT

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ตดิ ตามความคืบหน้าและผลักดันประเด็นการเจรจาการค้าเสรีของไทยในกรอบต่างๆ
โดยได้นาเสนอประเด็นการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิ ดโอกาสให้สนิ ค้ากลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสามารถเข้าสู่
ตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบต่อประเทศคู่แข่งทางการค้า ซึง่ ปั จจุบนั มีกรอบความตกลงทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจา ดังนี้
ควำมตกลง
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic
Partnership : RCEP)

ประเทศสมำชิ ก
ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
อาเซี ย น 10 ประเทศและ - ประกาศความส าเร็ จ ในการเจรจา RCEP ในการ
ประเทศคู่เ จรจา 6 ประเทศ ประชุมสุดยอดผูน้ า RECP ครัง้ ที่ 3 ณ กรุงเทพฯ เมื่อ
(จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ อินเดีย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยสรุปความสาเร็จทัง้ 20
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
ข้ อ บทการเจรจาโดย 15 ประเทศสมาชิ ก RCEP
ยกเว้นอินเดีย ทีข่ อถอนตัวในช่วงท้ายของการเจรจา
- การถอนตัวของอินเดีย ทาให้ความคาดหวังประโยชน์
จากการเปิ ดตลาดจาก RCEP ลดลง เนื่องจากอินเดีย
ยังมีรายการสินค้าจานวนมากทีย่ งั ไม่เปิ ดตลาด รวมถึง
สินค้าปิ โตรเคมีดว้ ย
- หลั ก การสะสมถิ่ น ก าเนิ ด (ROO Cumulative) ใน
RCEP จะช่วยดึงอุตสาหกรรม S-Curve เข้ามาเพิม่ ใน
ประเทศซึง่ จะเป็ นผลบวกกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
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ควำมตกลง

ประเทศสมำชิ ก

ไทย – ตุรกี

ไทย และ ตุรกี

ไทย – ปากีสถาน

ไทย และ ปากีสถาน

ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
- ปั จจุบนั สมาชิกทัง้ 15 ประเทศอยู่ในกระบวนการขัด
เกลาถ้อยคาทางกฎหมาย และคาดว่าจะสามารถลง
นามความตกลง RCEP ในช่ ว งการประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียนในปี 2563 ณ ประเทศเวียดนาม
- การค้าสินค้ายังมีการเจรจาในทางเทคนิค โดยเฉพาะ
รายการสินค้าทีจ่ ะเปิ ดให้แตกต่างกัน
- เจรจาผ่านไปแล้ว 6 ครัง้ ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2562
- ทัง้ สองฝ่ ายยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการสินค้าที่
จะเปิ ดตลาดให้กนั โดยมีเป้ าหมายทีร่ อ้ ยละ 86-92
- ตุรกีมีหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่า โดยให้หลัก ExWork Price เช่นเดียวกับ EU และข้อเสนอให้สามารถ
รวมถิน่ กาเนิดจาก EU ได้
- ตุ ร กีมีก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี และมีข้อ
ได้เปรียบจากระยะทางของแหล่งวัตถุดบิ ทีไ่ ม่ไกลจาก
ตะวัน ออกกลาง คณะท างานฯ ได้ป ระสานกับ กรม
เจรจาฯ เพื่อเรียกร้องให้ตุรกีเปิ ดตลาดสินค้าปิ โตรเคมี
ให้ส มดุ ล กับ ที่ไ ทยเปิ ด ตลาดนี้ ใ ห้เ ช่ น กัน และได้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับกฎถิ่นกาเนิดสิน ค้า (ROO) ให้เท่า
เทียมกับทีท่ างตุรกีให้กบั มาเลเซียเนื่องจากเป็ นเกณฑ์
ทีย่ ากกว่าเกณฑ์ ASEAN
- หากไทยเจรจากับกับตุรกีสาเร็จ ก็มแี นวโน้มที่ไทยจะ
สามารถขยายการค้าไปยังสหภาพยุโรปได้
- เจรจารอบแรกเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2558
- การเจรจาครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทัง้
สองฝ่ ายยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการสินค้าทีจ่ ะ
เปิ ด ตลาดให้กัน โดยเฉพาะรายการที่อ ยู่ ใ น Highly
Sensitive Track ของปากีส ถาน ที่ต้ อ งผลัก ดัน การ
เจรจาให้อยู่ใน Normal Track
- ปากีสถานเสนอยกเว้นอากรอื่นๆ (RD, ACD) ให้กบั
ไทย ซึง่ ไม่เคยยกเว้นให้กบั ประเทศใดมาก่อน
- FTA China-Pakistan มี ผ ลบัง คับ ใช้ แ ล้ ว ท าให้ ก าร
แข่งขันของไทยส่งไปปากีสถานยากขึน้

กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี 24

ควำมตกลง
ประเทศสมำชิ ก
ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
Comprehensive and Progressive ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา - ติดตามท่าทีระดับนโยบายของไทย ในการพิจารณา
Agreement for Trans-Pacific
ชิลี ญี่ป่ ุน มาเลเซีย เม็กซิโก เข้ า ร่ ว ม/ไม่ เ ข้ า ร่ ว ม CPTPP เนื่ อ งจากข้ อ บทของ
Partnership (CPTPP)
นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และ CPTPP มีมาตรฐานสูง ซึ่งไทยจะต้องมีการปรับปรุง
เวียดนาม (ยกเว้น
นโยบาย กฎหมาย อีกมาก รวมถึงภาคเอกชนจะต้องมี
สหรัฐอเมริกา)
การปรับตัวเพื่อรับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อย่างมาก
ไทย – สหภาพยุ โ รป (Thailand - ไทย และ สหภาพยุโรป
- เริม่ เจรจาพฤษภาคม 2556 และเจรจาไปแล้ว 4 รอบ
EU Free Trade Area)
ครัง้ ล่ า สุ ด เมื่อ เดือ นเมษายน 2557 ก่ อ นจะพัก การ
เจรจาไป
- ติด ตามการเปิ ด เจรจารอบใหม่ หลังจาก EU ตกลง
ที่จะปรับความสัมพันธ์กบั ประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 11
ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา ซึ่งจะต้องเร่งให้มีการเปิ ด
การเจรจารอบใหม่ เนื่องจากการจัดทา FTA ระหว่าง
EU กับ ประเทศต่างๆ ในภู มิภาค มีความคืบหน้ าไป
มาก ได้แก่
- FTA EU-Singapore มีผลบังคับใช้แล้วตัง้ แต่วนั ที่
21 พฤศจิกายน 2562
- FTA EU-Vietnam ได้ ล งนามข้ อ ตกลง EVFTA
และข้อตกลงการคุ้ม ครองการลงทุ น เวียดนามส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ( EU - Vietnam Investment
Protection Agreement : EVIPA) เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562
- FTA EU-Malaysia ยัง ด าเนิ น การเจรจาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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2. มำตรกำรในกำรส่งออกสิ นค้ำที่ใช้ได้สองทำง (Dual-use Items)
ตามที่ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่ มอี านุ ภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. 2562 ได้มีผ ลใช้บังคับตัง้ แต่ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 และกระทรวงพาณิชย์ ได้ ประกาศยกเลิกประกาศ
กระทรวงฯ รวม 3 ฉบับ ทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทาง (Dual Use Item-DUI) เพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
ควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการใช้บงั คับกฎหมาย เนื่องจาก
อาวุธทีม่ อี านุภาพทาลายล้างสูงตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวรวมถึงสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทางด้วย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะทางานสายงานเศรษฐกิจและการค้า ได้เข้าพบผูอ้ านวยการกองบริหาร
สินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเตรียมความพร้อ ม
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการการส่งออกสินค้าทีเ่ ข้าข่ายตามพ.ร.บ. โดยกรมฯ มีแนวทางการบังคับใช้แบบค่อยเป็ น
ค่อยไป โดยจะเริม่ ใช้กบั บัญชี 1 โดยอ้างอิงรายการสินค้าอาวุธที่มอี านุ ภาพทาลายล้างสูงตาม EU List 2019
และในระยะแรกจะเริม่ บังคับ ใช้กบั สินค้าในหมวด 0 ก่อน และกรมฯ จะทยอยออกกฎหมายลาดับรองประมาณ
7 ฉบับ ให้ทนั เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะต้องติดตามรายละเอียดของกฎหมายล าดับรอง และระบบที่จะมา
รองรับ การใช้ง าน รวมถึง การเตรีย มความพร้อ มให้กับ ผู้ป ระกอบการ เพื่อ ลดผลกระทบที่อ าจ จะเกิด ขึ้น
ในกระบวนการส่งออกสินค้า

3. US-GSP
ระบบสิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลการกรเป็ นการทัวไป
่ (The Generalized System of Preferences : GSP)
เป็ นระบบทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีกบั ประเทศกาลังพัฒนา โดยมีหลักการให้สทิ ธิ เป็ นการให้
ฝ่ ายเดียว ไม่ห วังผลตอบแทน และไม่เ ลือ กปฏิบัติ โดยสหรัฐอเมริก าได้เ ริ่ม ให้ ส ิทธิใ นปี 2519 กับประเทศ
ก าลังพัฒนาและพัฒนาน้ อ ยที่สุ ด (LDCs) ทัง้ หมด 119 ประเทศ โดยมีสานักผู้แทนการค้าสหรัฐ (US Trade
Representative : USTR) กาหนดนโยบายและกากับดูแล ซึง่ ประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1) ระดับ การพัฒ นา : รายได้ป ระชาชาติต่ อ หัว ต่ า กว่ า รายได้ High Income Country ก าหนดโดย
ธนาคารโลก (12,055 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561)
2) ระดับการเปิ ดตลาดสินค้าและบริการ : ต้องสมเหตุผล
3) การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา : ต้องมีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4) การคุม้ ครองสิทธิแรงงาน : ต้องมีในระดับทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของนานาชาติ
5) ต้องมีการกาหนดนโนบายลงทุนทีช่ ดั เจน และลดข้อจากัดทางการค้า
6) ต้องให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย
เกณฑ์กำรระงับสิ ทธิ GSP ของสหรัฐฯ
1) เกณฑ์รายสินค้า
พิจ ารณาภายใต้ ก ฎว่ า ด้ว ยความจ าเป็ น ในการแข่ ง ขัน (The competitive-need limitations : CNLs)
โดยสินค้าจะถูกระงับสิทธิ หากมีมลู ค่านาเข้าสหรัฐฯ สูงเกินเพดาน CNLs ดังนี้
1. มีสว่ นแบ่งในตลาดสหรัฐฯ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป หรือ
2. มีมูลค่านาเข้าสูงเกินมูลค่าที่สหรัฐฯ กาหนดไว้ ซึ่งจะเพิม่ ขึ้นทุกปี ปี ละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยในปี 2562 สหรัฐกาหนดเกณฑ์ท่ี 190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
2) เกณฑ์รายประเทศ
พิจารณาจากคุณสมบัตขิ องประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ สาหรับประเทศไทย มี 2 ประเด็นทีอ่ ยู่ในการพิจารณา
ของสหรัฐฯ คือ ประเด็นด้วยแรงงาน (AFL-CIO) และประเด็นด้านการเปิ ดตลาดสินค้าเนื้อสุกร (NPPC) โดยเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ไทยถูกสหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP สินค้า 573 รายการ เนื่องจากเห็นว่าไทยมิได้คุ้มครอง
สิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2563 การตัดสิทธิฯ ในครัง้ นี้
จะส่งผลให้ผู้นาเข้าสินค้า 573 รายการ จะต้อ งเสียภาษีนาเข้าในอัต ราภาษีปกติเ ฉลี่ยสาหรับ 573 รายการ
เป็ นร้อ ยละ 5 คิดเป็ นมูล ค่ าประมาณ 66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่ว นประเด็นด้านการเปิ ดตลาดสินค้าเนื้ อ สุ ก ร
สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเปิ ด Public Hearing ซึง่ อาจจะส่งผลให้ไทยถูกประกาศตัดสิทธิ GSP เพิม่ เติม
สาหรับสินค้าปิ โตรเคมี มีสนิ ค้าทีถ่ ูกสหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คือ อีพอกไซด์
เรซินในลักษณะขัน้ ปฐม (พิกดั 39073000) และจากการประเมินแนวโน้มรายการสินค้าของไทยที่มคี วามเสี่ยง
ที่จะถูกระงับเพิ่มเติม พบว่า มีสนิ ค้าปิ โตรเคมีพิกดั 39043060 39071000 และ 49074000 อยู่ในรายการที่มี
ความเสีย่ ง โดยพิจารณาใน 3 มิติ คือ 1) สัดส่วนการใช้สทิ ธิ GSP ปี 2561 2) อัตราภาษี MFN และ 3) มูลค่าการ
ใช้ส ิท ธิ ซึ่ง รายการสิน ค้า ที่มีค วามเสี่ย งนี้ อาจจะถู ก ตัด สิท ธิ และมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นวัน ที่ 25 เมษายน 2563
พร้อมกับรายการสินค้า 573 รายการทีไ่ ด้ประกาศระงับสิทธิ GSP ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
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แนวทำงกำรรองรับของภำครัฐ
ระยะสัน้
- ภาครัฐ ด าเนิ น การเจรจาขอคืน สิท ธิฯ โดยเร็ว ที่สุ ด โดยคาดว่ า จะยื่น ขอเจรจากับ สหรัฐ ฯหลัง ช่ ว ง
การประชุ ม East Asia Summit ภายใต้ก ารประชุ ม สุ ด ยอดอาเซีย นในประเทศไทยที่ก าหนดจัด ขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมทัง้ ยกขึน้ เจรจาภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ
(Trade and Investment Framework Agreement Joint Council : TIFA-JC) ต่อไป
ระยะยาว
- หาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม (Market Diversification) โดยเฉพาะตลาดอื่นๆ ทีม่ แี นวโน้มเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช่น รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็ นต้น
- การใช้ ป ระโยชน์ จ ากประเทศที่ไ ทยจัด ทาความตกลงเขตการค้ า เสรี FTA 13 กรอบความตกลง
จาก อาเซียน จีน ญีป่ ่ นุ อินเดีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรูและฮ่องกง
- ขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ยงั คงได้รบั สิทธิ GSP สหรัฐฯ โดยเฉพาะประเทศเพื่อ นบ้าน ได้แก่
กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึง่ ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีมากกว่าไทย
- ปรับ กลยุ ท ธ์ ใ นการแข่ ง ขัน สร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม ตัว สิน ค้ า โดยยกระดับ ความสามารถด้า นนวัต กรรม
และเทคโนโลยี เพื่อ พัฒ นาสิน ค้า ให้มีคุ ณ ภาพอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ รองรับ สถานการณ์ ท างการค้า
ในตลาดโลกทีม่ กี ารแข่งขันเสรีได้
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สำยงำนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
คณะทำงำนสำยงำนเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.วีระภัทร์ ตันตยาคม
คุณสมคะเน โชติวงศ์พพิ ฒ
ั น์
คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
คุณกาญจนา จันทร์เด่นดวง
คุณดุสติ า โกละกะ
คุณจิตรธิวฒ
ั น์ พฤขัตรพิชยั

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

GC Glycol
Thai Ethoxylate
DOW
PTT
VNT
IRPC

1. ติ ดตำมโครงกำรพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กำรให้บริ กำรแบบเบ็ดเสร็จ EEC – OSS
ระบบการใช้ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ EEC – OSS โดยส านั ก งานกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางบริการรับคาขออนุ มตั ิ อนุญาต และประสานหน่วยงานเจ้าของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ 8 ฉบับ จาก 6 หน่ วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอนามัย กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า กรมที่ดิน และส านัก งานตรวจคนเข้า เมือ ง การบริก ารแบบเบ็ด เสร็จ
EEC – OSS ภายหลังปรับปรุงแล้ว จะลดเวลาและขัน้ ตอนได้ถงึ 50% โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการเพียง 78 วัน
จากเดิม 158 วัน ใช้เอกสารประกอบเพียง 42 รายการ จากเดิม 60 รายการ โดยมีหลักการ ดังนี้
1) ลดระยะเวลาขัน้ ตอนต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาเอกสาร การลงพืน้ ทีแ่ ละการลงนาม
2) การยกเลิกขัน้ ตอน บางขัน้ ตอนในการพิจารณาเอกสาร และยุบรวมใบอนุญาตทีค่ ล้ายคลึงกัน
3) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ในการเชื่อมโยงข้อมูล อานวยความสะดวกในการกรอกคาร้อง และลดเอกสาร
ทีต่ อ้ งใช้ในการขอใบอนุญาต
สาหรับการใช้บริการ ผู้ประกอบการสามารถผ่านช่ องทาง www.eeco.or.th/eec-oss หรือจะเข้าใช้งาน
ผ่านระบบ EEC – OSS โดยตรงก็ได้
ควำมก้ำวหน้ ำโครงกำร EEC Project List ที่สำคัญ ๆ (30 กันยายน 2562)
1) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
สัญ ญาร่ว มทุนผ่ าน ครม. เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2562 และการนิค มอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(กนอ.) จะเสนอขอขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมเข้าครม. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยเอกชนพร้อมลงนาม
2) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
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วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก ได้พจิ ารณาคัดเลือกกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบเี อส ซึ่งเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอทีใ่ ห้ผลตอบแทน
ให้แก่ภาครัฐดีทส่ี ุด จากผูย้ ่นื ข้อเสนอ 3 ราย และจะเชิญกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบเี อส จัดทารายละเอียดร่างสัญญา
และรายละเอียดด้านเทคนิค ทัง้ นี้ คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563
สาหรับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบเี อส ประกอบด้วย บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) ถือหุ้น 45% บมจ.บีทีเอส
กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ถือหุ้น 35% และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (STEC) ถือหุ้น 20%
โดยมีสนามบินนานาชาตินาริตะเป็ นพันธมิตร
3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
กพอ.รับทราบ การวางกาหนดการส่งมอบที่ดนิ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คือ ส่งมอบที่ดนิ 72% ภายใน 1 ปี
หลังลงนามในสัญญาร่วมลงทุน เพือ่ ให้เอกชนเริม่ ก่อสร้างโครงการและเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการรือ้
ย้ายท่อก๊าซยาว 12 กม. ยกเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง 16 จุด กระทรวงมหาดไทย เร่งรัด ย้ายท่อระบายน้ าขนาดใหญ่
4 จุด ย้ายเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูงยาว 14 กม. ยกเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง 39 จุด ย้ายท่อประปาขนาดใหญ่ยาว 2 กม.
และกระทรวงคมนาคม โดยรฟท. ใช้สทิ ธิเ์ ร่งรัดให้ย้ายท่อน้ ามันของบริษัทเอกชน ระยะทาง 44 กม. รวมทัง้
เร่งรัด พรฎ. เวนคืนทีด่ นิ พ.ศ. ... ซึง่ จะทาให้การส่งมอบพืน้ ทีโ่ ครงการเป็ นไปตามแผนงาน และโครงการก่อสร้าง
แล้วเสร็จได้ตามเป้ าหมาย
4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผูเ้ หมาะสม
2. กำรจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริ เวณอุตสำหกรรมหลักและชุมชน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวัน ออก เรื่อ ง แผนผัง การใช้ป ระโยชน์ ใ นที่ดิน และแผนผัง การพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบ
สาธารณู ปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยแผนผังการใช้ประโยชน์ ใ นที่ดิน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน 5 จังหวัดหลัก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ รวมถึง
กรุงเทพมหานครด้วย โดยมีความเชื่อมโยงกัน ทัง้ ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคมและขนส่ง ทัง้ รถไฟฟ้ าความเร็วสูง และรถไฟฟ้ าเชื่อม 3 สนามบิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สาร ระบบการตัง้ ถิ่น ฐานและภู มิส ัง คม ระบบนิ เ วศและสิ่ง แวดล้อ มที่เ หมาะสมแก่ การประกอบ
อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายพิเ ศษ และการประกอบกิจ กา ร ระบบบริห ารจัด การน้ า
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะระบบการป้ องกันอุบตั ิภยั นอกจากนี้ยงั ได้คานึงถึงความสัมพันธ์กบั ชุมชน
สุขภาวะของประชาชนสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ นด้วย
สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF
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สำยงำนกลยุทธ์และสนับสนุน
คณะทำงำนสำยงำนกลยุทธ์และสนับสนุน
1. คุณสุรยิ น วันเพ็ญ
2. คุณสมคะเน โชติวงศ์พพิ ฒ
ั น์
3. คุณวิฑรู ย์ ศิรไิ พบูลย์
4. คุณวิญ วิเชียรศรี
5. คุณณศิภสั ร์ จิระโอฬารวิชญ์
6. คุณกิตติ พิทกั ษา
7. คุณสมปอง ศรีคุณ
8. คุณสุภาพร ศักดิ ์ประศาสน์

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

UBE
Thai Ethoxylate
SCG Chemicals
SCG Chemicals
GC Styrenics
GC Styrenics
PTT
PTT

ในปี 2562 สายงานกลยุทธ์และสนับสนุ น ได้ ปรับปรุงยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บนพืน้ ฐานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น”
โดยกาหนดยุทธศาสตร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีอย่างยังยื
่ น
ยุทธศำสตร์กำรดำเนิ นงำน กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี (ปรับปรุง 2562)
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
1.1 พัฒนา
1. เพิ่ ม
ควำมสำมำรถ ผลิตภัณฑ์
ในกำรแข่งขัน
ของ
อุตสำหกรรมปิ
โตรเคมี

แผนงำน
เพิ่ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผลิ ตภัณ ฑ์พื้ นฐำน (Basic
Petrochemical) ที่ยงั เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภคและมีปริมาณความ
ต้องการสูง
มุ่ ง สู่ ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีค วำมพิ เศษมู ลค่ ำเพิ่ มสู ง (High-value added
specialty product) ที่ ต่ อ ย อ ด จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พื้ น ฐ า น (Basic
Petrochemical) และตอบสนองต่อความต้องการของ Industrial Sector
ต่างๆ
กำรพัฒนำเศรษฐกิ จบนฐำนชี วภำพ (Bio-Economy) โดยมุ่งเน้ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชวี ภาพ (Bio-Chemical) เพื่อเป็ นพืน้ ฐานการ
พัฒนาในอนาคตของประเทศ ที่จะได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ และเพิม่
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการได้มาซึง่ เทคโนโลยี
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ยุทธศำสตร์

2. กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม
ปิ โตรเคมี
อย่ำงยังยื
่ น

กลยุทธ์
แผนงำน
1.2 ก า ร ต ล า ด ขยายตลาดในภูมภิ าค CLMV
และการค้า
สนับสนุนการเปิ ดเจรจา FTA และการลดปั ญหาอุปสรรคทางการค้า
เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
1.3 การบริ ห าร พัฒนำสู่ Industry 4.0 โดยใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เช่น IoT, Smart grid,
จัดการ
Big Data, Digitalization เข้า มาช่ ว ยบริห ารจัด การด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การผลิต การบริการ และการขนส่ง ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
พัฒนำระบบ Logistic
ผลักดันกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
สนับสนุ นการจัดทาข้อกาหนด มาตรฐานและกฎระเบียบ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
2.1 ประเด็นด้าน ด าเนิ น กิ จ กรรมของอุ ต สาหกรรม บนแนวทางการพัฒ นาสู่ Eco
สิง่ แวดล้อมและ Industrial Town
สุขภาพ
ส่งเสริมหลักการ Circular Economy ในการดาเนินธุรกิจ
ผลักดันการให้มจี ดั การของเสียในพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสม
ร่วมกาหนดนโยบายและดาเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร่วมมือดาเนินงานเพือ่ ลดการปลดปล่อยสาร VOCs
ร่วมมือดาเนินงานเพือ่ ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
2.2 ประเด็นด้าน ส่งเสริมแนวทางการดาเนินธุ รกิจควบคู่กับการดูแลชุ มชน ให้ได้รบั
สังคม
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)
เชื่อมโยงการดาเนินงานและสนับสนุนการดาเนินงาน CSR ในพืน้ ที่
เช่น เพือ่ นชุมชน
การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น VChEPC
2.3 การบริหาร การวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรน้ าให้เพียงพอต่อการ
จัดการทรัพยากร พัฒนาพืน้ ที่
2.4 ส่งเสริม
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม
ภาพลักษณ์ของ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี
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ประเด็นที่ต้องติ ดตำมอย่ำงใกล้ชิด และประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนิ นงำน ปี 2562
Issue

Focus

- เข้าร่ว มและให้ข้อ เสนอแนะต่อ แผนพัฒนาอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี
ระยะที่ 4
- ติดตามมาตรการส่งเสริมต่างๆ ในพื้นที่ EEC รวมถึงการจัดทาผัง
เมืองในพืน้ ที่ EEC
- ติดตามการประกาศเขตส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม
- งานส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิ
ปิ โตรเคมี และผลิตภัณฑ์
โตรเคมี
- FTIPC Website
FTA (RCEP, CPTPP, Thai-EU, - จับตาการสรุปการเจรจา RCEP ที่มเี ป้ าหมายจะสรุปการเจรจาในปี
Thai-USA etc.)
2019
- CPTPP รอความชัดเจนจากรัฐบาล หลังการเลือกตัง้ ว่าไทยจะเข้า
ร่วมหรือไม่
- Thai-EU, Thai-USA รอการเปิ ดการเจรจา หลังการเลือกตัง้
กฎหมายคว บคุ ม การระบา ย - ติดตามกฎหมาย VOCs Loading ทีย่ งั อยู่ในการตัดสินใจของ คพ.
VOCs
- ติดตามการประกาศใช้กฎหมาย COP
ร่างกฎหมายต่างๆ
- ติดตาม และเข้าร่วมให้ความเห็น ต่อกฎหมายลาดับรองต่างๆ ที่จะ
ออกตามมาหลังจากกฎหมายระดับ พ.ร.บ. ประกาศใช้
การควบคุม VOCs
- ดาเนินโครงการนาร่อง COP (โครงการเร่งด่วน)
- ดาเนินงานในการจัดการการระบาย VOCs ในพื้นที่ประกอบการ
เขตควบคุมมลพิษ
(โครงการเร่งด่วน)
- พิจารณาความเป็ นไปได้ ในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ในพื้นที่
มาบตาพุด (โครงการระยะยาว)
Marine Littering & Circular
- ดาเนินโครงการ / มีสว่ นร่วมใน Circular Economy
Economy
APIC
- สนับสนุ นและเข้าร่ว มการประชุม APIC และเตรียมความพร้อ มใน
การเป็ นเจ้าภาพในปี 2022
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ของไทย
EEC
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สำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
คณะทำงำนสำยงำนเศรษฐกิ จหมุนเวียน
1. คุณสุพจน์ เกตุโตประการ
2. คุณภรณี กองอมรภิญโญ
3. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
4. คุณฐาปณีย์ ภมรบุตร
5. คุณน้าทิพย์ สาเภาประเสริฐ
6. คุณภาณุพงศ์ นาคนคร
7. คุณธนาชัย ปิ ยะศรีทอง
8. คุณนพดล จันทร์เรือง
9. คุณวีนสั จันทชีวกุล
10. คุณปราณี ภู่แพร
11. คุณศุภสิทธิ กิตชัย
12. คุณนรเสฎฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ
13. คุณจารุชยั สุจริตธรรม
14. คุณภัทรชนก ศรีวหิ ค
15. คุณพัชนี เกตุุทตั
16. คุณเดชาธร นวกานนท์
17. คุณกมลรัตน์ เธียรธนวาณิชย์
18. คุณริชาร์ด โจนส์
19. คุณศศิโณทัย โรจนุตมะ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

DOW
DOW
DOW
UBE
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
PTTGC
PTTGC
PTTGC
PTT
PTT
IRPC
IRPC
Indorama
Indorama
Indorama

คณะคณะอนุ กรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)
ได้แต่งตัง้ คณะทางานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกจานวน 3 คณะ ประกอบด้วย
1. ด้านการพัฒนากลไกการจัดการขยะพลาสติก เพื่อร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงาน รวมทัง้ พัฒนา
กลไกทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย เพือ่ จัดการขยะ พลาสติก
2. ด้านการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความ เข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก
3. ด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก เพื่อร่วมกันพัฒนาหารูปแบบและวิธกี ารเพิม่ อัตราการรี
ไซเคิลพลาสติก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมต่อไป
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้กาหนด Roadmap การจัดการขยะพลาสติก
20 ปี ประกอบด้วย
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เป้ ำหมำยที่ 1 : ลด และ เลิก ใช้พลาสติกเป้ าหมายด้ว ยการใช้ว สั ดุทดแทนที่เ ป็ นมิต รต่อสิง่ แวดล้อม
โดยกาหนดเป้ าหมาย ดังนี้
- ปี 2562 : เลิกใช้พลาสติกเป้ าหมาย 3 ชนิด คือ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ า ดื่ม
(Cap Seal) 2) พลาสติกทีผ่ สม Oxo 3) Microbeads
- ปี 2565 : เลิกใช้พลาสติกเป้ าหมาย 4 ชนิด คือ 1) ถุงหูหว้ิ ทีม่ คี วามหนาน้อยกว่า
36 ไมครอน 2) โฟม 3) ถ้วย 4) หลอด
เป้ ำหมำยที่ 2 : น าขยะพลาสติก เป้ าหมายกลับ มาใช้ ป ระโยชน์ 100% ภายในปี 2570 โดยศึก ษา
และก าหนดเป้ าหมายของพลาสติกที่นากลับมาใช้ประโยชน์ และส่ว นที่เ ป็ นของเสีย
จะถูกกาจัดให้ถูกวิธี ได้แก่ การเผาเป็ นพลังงาน
การดาเนินงานของคณะทางานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการ Thailand Public Private Partnership for Plastic and Waste Management (Thailand PPP Plastic)
ซึ่งเป็ นความร่ว มมือ ระหว่างองค์กรรัฐและเอกชนจ านวนมาก เพื่อร่วมดาเนินงานกับหน่ ว ยงานภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในแผนการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ผ่านคณะทางานด้า นการ
ส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และคณะทางานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ขยะพลาสติก โดยมีส่วนร่วมใน
การจัด workshop เพื่อกาหนดแผนงานของภาครัฐ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อ ม ในเรื่องของการ
สือ่ สารและการศึกษา นอกจากนี้ คณะทางานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน ยังได้เริม่ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
นโยบายด้านการศึกษา ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงาน ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน
เศรษฐกิจหมุนเวียน ในระดับต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อแนวคิด BCG ของประเทศ เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริม วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัต กรรม (สกสว) สถาบัน คลัง สมองแห่ ง ชาติ เครือ ข่ า ยการศึก ษาทัว่ ไป
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
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8.9 APIC 2019 ณ ประเทศไต้หวัน
การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC เป็ นการรวมกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีในภูมภิ าค
เอเซีย ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญี่ป่ ุน ใต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และไทย
โดยแต่ละปี จะผลัดเปลีย่ นกันเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุม และประเทศสมาชิกจะร่วมกันสนับสนุน เพื่อแลกเปลีย่ น
ข้อ มู ล การผลิต การค้ า การตลาด รวมไปถึง ทิศ ทางและแนวโน้ ม ของตลาดในอนาคต โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ประเทศสมาชิก ได้ร่ว มกันเสนอข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์การเติบโตของอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี
รวมทัง้ ผลักดันการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพือ่ ให้กา้ วทันและเตรียมรับกับสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคต

กำรประชุม APIC 2018 (ครัง้ ที่ 40) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562 จัดขึน้ ณ ประเทศไต้หวัน ภายใต้
หัว ข้ อ “Smart Petrochemical Processes — Sustainable Solutions Enabling a Better World” โดยมี ก าร
ประชุมและกิจกรรมทีส่ าคัญทีผ่ แู้ ทนกลุ่มฯ และสมาชิกเข้าร่วม ดังนี้
วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เป็ นการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานของคณะทางานจัดการประชุมของผู้
ประสานงานหลักประเทศสมาชิก 7 ประเทศ เพือ่ สรุปและซักซ้อมการประชุมในขัน้ สุดท้ายให้มขี อ้ มูลและความเข้าใจ
ทีต่ รงกัน รวมถึงเป็ นการเตรียมวาระสาหรับการประชุม APIC Steering Committee ของผูน้ าประเทศสมาชิก APIC
และหารือแนวทางการพัฒนารูปแบบการประชุมให้มคี วามน่ าสนใจดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจจากทัวโลกสนใจเข้
่
า
ร่วมงานเพิม่ มากขึน้
วันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เป็ นการประชุมสัมมนาด้านการตลาด บรรยายทิศทางและแนวโน้มด้านการตลาด
ของธุรกิจปิ โตรเคมีจากบริษทั ที่ปรึกษาชัน้ นา 4 บริษทั ตลอดทัง้ วัน โดยในช่วงค่าของวันประเทศเจ้าภาพได้จดั ให้มี
การพบปะและร่วมรับประทานอาหารของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทปิ โตรเคมีชนั ้ นาของเอเซียและภูมิภ าคอื่น
ซึ่งเป็ นโอกาสอันดีท่ผี ู้แทนจากประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ การดาเนินธุรกิจในเวทีผู้นาทางด้านธุรกิจ
ปิ โตรเคมีของภูมภิ าค
วันที่ 17 พฤษภำคม 2562 เป็ นพิธีการเปิ ดประชุมอย่างเป็ นทางการ โดยประธานกลุ่ มอุต สาหกรรมจาก
ประเทศสมาชิก APIC 7 ประเทศ ได้ข้นึ กล่าวแสดงวิสยั ทัศการดาเนินธุรกิจปิ โตรเคมี ซึ่ง นายไพโรจน์ อุทยั ทรัพย์
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ประธานกลุ่มอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นผู้แทนของประเทศไทยในการแสดงวิส ั ยทัศ น์ ทิศทางและสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของไทย รวมถึงความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายการส่งเสริม
การลงทุ น ในนโยบายระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก (EEC) และการส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย 12
อุตสาหกรรม ซึง่ มีอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน และนาเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน ในการนาแนวคิด circular economy มาจัดการปั ญ หาขยะพลาสติก โดยใช้หลักการการหมุน เวีย น
ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีของเสียน้อยทีส่ ุด ซึ่งจะเป็ นแนวทางสร้างความยังยื
่ นให้กบั อุตสาหกรรม สังคม
และสิ่ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มกัน ในวัน นี้ ย ัง มีก ารประชุ ม APIC Steering Committee โดยผู้ บ ริห ารระดับ สู ง จาก
กลุ่ม/สมาคมอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีจากแต่ละประเทศสมาชิกประกอบด้วย 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) เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางของกลุ่มสมาชิกร่วมกัน รวมถึงอุปสรรคและโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจ และเป็ นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายทีแ่ น่ นแฟ้ นระหว่างประเทศสมาชิก และในภาคบ่าย
เป็ นการประชุ มแยกตามสายผลิต ภัณ ฑ์ 8 คณะ คือ General Matter and Raw Materials, Polyolefins, Styrenics,
PVC, Synthetic Rubber, Synthetic Fiber Raw Materials, Chemicals และ Environmental Issue เพือ่ ให้เห็นภาพรวม
ธุรกิจแต่ละประเภทจึงได้มกี ารมอบรายงาน Country Report ตามประเภทของผลิตภัณฑ์แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม อีกทัง้
ในบริเวณการจัดประชุม ยังมีส่วนของการจัดนิทรรศการจากผูป้ ระกอบการและบริษทั ที่ปรึกษาต่างๆ และเป็ นพืน้ ที่
แลกเปลีย่ นและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานจากทัวโลกได้
่
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม APIC 2019 จำกประเทศสมำชิ กและประเทศอื่นๆ รวม 1,201 คน
Country (Non-APIC)
China
USA
UK
Indonesia
Germany
UAE
Philippines
Hong Kong
Saudi Arabia
Other
Total

Total
84
50
19
14
13
10
10
9
6
53

Country (APIC)
Japan
Korea
Taiwan
Singapore
Thailand
Malaysia
India

1,201

Total
239
165
147
183
80
35
84
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ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2019 (ไต้หวัน)

การประชุมคณะทางานจัดการประชุม APIC 2019 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

การประชุมสัมมนาด้านการตลาด วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

การเปิ ดการประชุม APIC 2019 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

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

การประชุม Committee วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

งานเลีย้ งช่วงค่า Farewell Party วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

การจัดนิทรรศการและบรรยากาศ วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
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8.10 กำรศึ ก ษำกำรพัฒ นำปิ โตรเคมี ร ะยะที่ 4 ในคณะอนุ ท ำงำน
ขับเคลื่อนประเด็นปฎิรปู พลังงำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
แผนปฏิรูป ประเทศด้า นพลัง งาน ได้ถู ก ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา เมื่อ วัน ที่ 6 เมษายน 2561
โดยได้ก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 6 ด้าน ประกอบด้ว ย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านไฟฟ้ า 3) ด้าน
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี 4) ด้านพลังงานทดแทน 5) การอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 6) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในด้านการปฏิรูปด้านปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี ได้กาหนดให้มปี ระเด็นการพัฒนาปิ โตรเคมีระยะที่ 4 :
การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้น ที่ช ายฝั ง่ ทะเลตะวัน ออกและการก าหนดพื้น ที่ใ หม่ ส าหรับ พัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
ในระยะยาว เพื่อ ส่ ง เสริม การเติบ โตทางเศรษฐกิจ ให้กับ ประเทศ ยกระดับ ขีด ความสามารถการแข่ ง ขัน
ของอุต สาหกรรมไทยและสร้างรายได้ใ ห้กับ ประชาชนพร้อ มกับ รองรับอุต สาหกรรมเป้ า หมายแห่งอนาคต
(New S-curve) ซึง่ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะท างานก ากับ การ ศึ ก ษา
กรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้แทนบริษัทเอกชน และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษา
ดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ที่เหมาะสม ที่สามารถดาเนินการ
ได้ทนั ทีในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก และพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตในระยะยาว
2. เพื่อ ศึก ษาพื้นที่ท่ีมีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาอุต สาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเล
ตะวันออกและพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในระยะยาว
3. เพื่อ ศึก ษากรอบการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมีร ะยะที่ 4 ของประเทศไทยทัง้ ระบบ ตัง้ แต่
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนั ้ ต้น ขัน้ กลาง และขัน้ ปลาย และกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีต่อเนื่องให้เป็ น
กลุ่มทีเ่ ชื่อมโยงกันและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
4. เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการ หน่ วยงานเจ้าภาพ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียด
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4
กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยดาเนินการการศึกษาดังกล่ าว
โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 14 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2564 โดยในปั จจุบนั อยู่ในขัน้ ตอน
การรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) โดยผูศ้ กึ ษาโครงการได้ใช้แนวคิดทีจ่ ะเป็ นพืน้ ฐานในการ
พัฒนาประเทศ โดยอ้างอิงจาก 5 ปรัชญาหลัก ดังต่อไปนี้
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ปรัชญา 1 : การส่งออกคือหัวใจสาคัญ ต้องมีประตูตะวันตกให้ได้ (West Gate)
ปรัชญา 2 : ทาให้ตลาด CLMVT แข็งแกร่งขึน้
ปรัชญา 3 : ใช้อุตสาหกรรมทีม่ คี วามแข็งแกร่งของประเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด :
- การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ศูนย์หนึ่งของโลก
- การเป็ นครัวของโลก
- การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ิยมของโลก
- การมีวตั ถุดบิ ชีวภาพสาหรับเชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑ์
- การเป็ นประเทศทีน่ ่าเชื่อถือในกลุ่ม ASEAN
ปรัชญา 4 : Circular Economy สร้างมูลค่า
ปรัชญา 5 : ธุรกิจไฮโดรคาร์บอนเป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนาประเทศ
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9. ควำมร่วมมือคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สายงานส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
คลัส เตอร์ปิโตรเคมี ซึ่งประกอบด้ว ย กลุ่ มฯ โรงกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม, กลุ่ มฯ ปิ โตรเคมี, กลุ่ มฯ เคมี และกลุ่ มฯ
พลาสติก โดยมอบหมายให้คุณอัฒฑวุฒิ หิรญ
ั บูรณะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับหน้าที่เป็ น
ประธานฯ ซึ่งคลัสเตอร์ปิโตรเคมีก่อตัง้ ขึ้นเพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนินงานและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้
คลัส เตอร์ปิโตรเคมีค รอบคลุ มทัง้ Value Chain ตัง้ แต่ ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า รวมถึง กาหนดทิศ ทางการ
ขับเคลื่อนคลัสเตอร์ปิโตรเคมี และแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็ นรูปธรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีในอนาคต

9.1 วิ สยั ทัศน์ ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ปี 2020
กลุ่มฯ โรงกลันฯ
่
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารการจัดการ
เพื่ อ สร้ า งความมัง่ คงในการผลิ ต น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
สนับสนุ นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
ความเป็ นธรรมในการใช้พลังงาน เพื่อให้
นักลงทุนมีความเชื่อมัน่

กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี
สร้ า งความมัน่ คงด้ า นการผลิต Petro-based และ
พัฒ นา Bio-based พร้ อ มขยายขีด ความสามารถในการ
สร้าง Specialty products ด้วยเทคโนโลยี เพื่อก้าวสูผ่ นู้ าใน
AEC ควบคู่ กั บ การดู แ ละสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
สร้างความสุขทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั ชุมชน

Vision 2020 : คลัสเตอร์ปิโตรเคมี

คลัสเตอร์ปิโตรเคมีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั ่งยืนและเป็ นผู้นำในภูมิภำค
“Moving Toward Competitive & Sustain Petrochemical Hub in Asean”

กลุ่มฯ เคมี
พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอย่างมี
ประสิทธิภาพ, Product Stewardship รวมทัง้ สามารถ
ตอบสนองต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ
และรองรับเทคโนโลยี

กลุ่มฯ พลำสติ ก
เน้ นการผลิตทดแทนการนาเข้า เพื่อลดการขาด
ดุลการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการ
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชน รวมทัง้ ขยายตลาดไปยังสินค้า High value added product และผลิ ต สิน ค้ า จาก Bio-plastic ที่ เ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
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9.2 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคลัสเตอร์ปิโตรเคมี วำระปี 2561 – 2563

9.3 อำนำจหน้ ำที่คณะกรรมกำรคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
• ส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้เ กิด การเชื่อ มโยงระหว่า งอุต สาหกรรมที่เ กี่ย วข้อ งภายใต้ค ลัส เตอร์
ปิ โตรเคมี รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความรูห้ รือข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชย์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
• กาหนดยุทธศาสตร์สง่ เสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพือ่ เสริมสร้างควมเข็งแกร่ง
ของอุ ต สาหกรรมภายใต้ค ลัส เตอร์อ ย่ า งยัง่ ยืน สอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ส ภาอุ ต สาหกรรมฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
• นาเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมีไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่ อ บู ร ณาการความร่ ว มมือ ระหว่ า งรัฐ และเอกชนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
• แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทางานตามความเหมาะสม
• รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
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9.4 ควำมคืบหน้ ำกำรดำเนิ นงำนของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ปี 2562
❖ กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรและคณะทำงำนภำยใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรดำเนิ นกิ จกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Circular Economy ให้กบั สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การดาเนินงานของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดยมีกจิ กรรมเพือ่ ขับเคลื่อนแนวคิดดังนี้
1) กิจ กรรมดู ง านโครงการต้ น แบบการบริห ารจัด การขยะ (ระยองโมเดลเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น)
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรวังหว้า และศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
จังหวัดระยอง พร้อมทัง้ ร่วมทากิจกรรมเพือ่ สังคม CSR ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก มาบตาพุด โดยกิจกรรมครัง้ นี้
มีผู้เ ข้าร่ว มกิจกรรม 59 ท่าน ประกอบด้ว ยผู้บริหารกระทรวงอุต สาหกรรม คณะกรรมการสายงานส่ง เสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรม ประธานและผูแ้ ทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
2) การจัดสัมมนา/บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด Circular Economy ให้กบั 45 กลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับ Circular Economy รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจภายใต้แนวคิด Circular Economy
โดยมีกาหนดจัดในช่วงต้นปี 2563
3) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Workshop เพื่อสร้าง Model ของแต่ละกลุ่มฯ โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรม
ทีม่ คี วามพร้อม เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

กิจกรรมดูงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะ (ระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน)
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
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10. สรุปผลงำนเด่นปี 2562 และประเด็นที่ต้องติ ดตำม กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
หัวข้อ
VOCs
Emission

กฎหมาย
ควบคุมการ
ระบาย
VOCs
การยกเลิก
เขตควบคุม
มลพิษ

กำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นงำน

ผลที่ได้

ด าเนิ น โครงการน าร่ อ ง
COP โดยมี ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องร่วมเป็ นที่ปรึกษา
แ ล ะ รั บ ท ร า บ ผ ล ก า ร
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

- ผล VOCs ปี 2562 ส่ ว นใหญ่
ไม่เกินค่าเฝ้ าระวัง และค่าเฉลี่ย
รายปี ดกี ว่าค่าเป้ าหมายของคพ.
- มีการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
ทีต่ รงจุด

- ยังไม่มกี ารเสนอร่างกฎหมาย VOCs
Loading เข้าสูก่ ารพิจาณาของกกวล.
- ใช้ ผ ลตรวจวัด ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเป็ น
ตั ว ชี้ ว ั ด การด าเนิ น งาน แทนการ
ก า ห น ด อั ต ร า ก า ร ร ะ บ า ย ส า ร
เบนซี น รายโรงงาน (BZ Allocation)
โดยพิจารณาตามเป้ าหมาย 20 ปี

ชีแ้ จงการดาเนินงานใน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหา
สารอินทรียร์ ะเหยง่าย
(VOCs) ในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
(คณะกรรมการระดับ
จังหวัด)

คกก. รับทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ CoP และ
ให้ดาเนินโครงการ CoP อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมทัง้ รายงานผลการ
ดาเนินงานให้กบั คณะกรรมการ
ฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน

หากยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จะเป็ น
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องพื้นที่ (เป้ าหมาย ปี
2565)

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม

- ด าเนิ น โครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อ ยื น ยั น แนวทางการแก้ ไ ข
ปั ญหาทีต่ รงจุดด้วย CoP
- เสนอให้ใช้มาตรการ CoP แทน
การออกกฎหมายก าหนดอัต รา
การระบายรายโรงงาน
- ผลตรวจวัด VOCs ในบรรยากาศ
เป็ นตัวชี้วดั หนึ่งในการยกเลิกเขต
ขอให้ทบทวนการเสนอร่าง - กฎหมาย VOCs Loading ยัง หากมีการประกาศใช้กฎหมาย จะส่งผล
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
กฎหมาย VOCs Loading ไม่เข้าสูก่ ารพิจารณาของกกวล. ก ร ะ ท บ อ ย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก ร่ า ง
เข้ า สู่ ก ารพิ จ าร ณ า ข อ ง
กฎหมายก าหนดค่ า มาตรฐานค่ า
กกวล.
เดียวกันกับทุกขนาด/ประเภทโรงงาน
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หัวข้อ

กำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นงำน

ผลที่ได้

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม

Circular
Economy

ร่ว มจัดทาแผนจัดการขยะ - แผนการจัดการขยะพลาสติก
พลาสติกของประเทศ
อย่างยังยื
่ น
- หลักสูตรการศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์
- โครงสร้างพืน้ ฐานสาหรับ
Circular Economy

จัดการขยะพลาสติกอย่างยังยื
่ น และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ติดตามการกาหนดแผนงานต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

FTA

ร่ ว มเสนอ ท่ า ที ก า ร เ ปิ ด - การเจรจา RCEP สรุ ป การ
ตลาดสินค้าปิ โตรเคมี ในทุก เจรจาแล้วในปี 2019
กรอบทีม่ กี ารเจรจา
- ติด ตามการเจรจา ไทย-ตุ ร กี
อย่างต่อเนื่อง

- RCEP แม้ ว่ า อิน เดีย จะถอนตัว แต่
หากความตกลงมีผ ลแล้ว การค้าและ
การแข่งขันในภูมภิ าคจะมีมากขึน้
- Thai-Turkey หากเจรจาสาเร็จ จะเป็ น
ประตูสู่ EU และลดความเสียเปรียบกับ
มาเลเซี ย ซึ่ ง สรุ ป การเจรจากับ ตุ ร กี
เรียบร้อยแล้ว

ติดตามเงือ่ นไขและกาหนดท่าทีใน
ทุกกรอบการเจรจา FTA
โดยเฉพาะกรอบการเจรจาใหม่ๆ
เช่น Thai-EU

สถานการณ์
น้าภาค
ตะวันออก

ติ ด ต ามสถานการณ์ น้ า
เสนอและร่ว มผลัก ดันแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญหากั บ
หน่วยงานต่างๆ

ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง - ทราบสถานการณ์ และเตรียมรับมือ
รั บ ท ร า บ ปั ญ ห า แ ล ะ เ ร่ ง - มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหา
ด าเนิ น งานแผนรองรั บ ระยะ
เร่งด่วน

ระยะสัน้ มาตรการรองรับภัยแล้ง
ปี 2563
ระยะยาว แผนจัดการทรัพ ยากร
น้ าอย่างยังยื
่ น เพื่อป้ องกันปั ญหา
ในอนาคต

