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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 โดยได้แบ่งสายงาน
การด าเนิ น งานออกเป็ น 6 สายงาน ประกอบด้ว ย สายงานมาตรฐานและกฎระเบีย บ สายงานสัง คมและ
ภาพลักษณ์อุตสาหกรรม สายงานสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ สายงานเศรษฐกิจและการค้า สายงานยุทธศาสตร์และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยแต่ละสายงานได้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นสมาชิกของกลุ่มฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสาย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ให้มคี วามเข้มแข็งและเกิดความยังยื
่ น
ในปี 2563 ที่ผ่ านมา กลุ่ มอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ดาเนิน งานร่ว มกับภาครัฐ และหน่ ว ยงานต่างๆ
เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคที่จ ะมีผ ลกระทบต่อ การด าเนิ น ธุ รกิจ และต่อ การพัฒ นาประเทศ การรวบรวม
ความเห็น จากสมาชิก เพื่อ จัด ท าเป็ น ข้อ เสนอแนะในการด าเนิ น งาน ทัง้ ทางด้า นกฎหมายและกฎระเบีย บ
ในระดับต่างๆ การค้าระหว่างประเทศ การนาเสนอภาพลักษณ์ทด่ี แี ละข้อมูลทีถ่ ูกต้องต่อสังคม รวมถึงแผนงาน
ในระดับ นโยบายของประเทศเพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน อีก ทัง้ ติด ตามประเด็น ปั ญ หาต่างๆ
และวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และร่วมหาทางป้ องกันปั ญหานัน้
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2020 ” จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ รวบรวม
ผลการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ได้ดาเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็ น
แนวทางการดาเนิ น งานในอนาคต ที่ก ลุ่ มฯ มุ่งหวังเป็ นศูนย์กลางความรู้และข้อ มูล ข่าวสารส าหรับสมาชิก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และเป็ นการเตรียมความพร้อม สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของธุรกิจ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของประเทศไทยต่อไป

สานักงานเลขาธิการ
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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 จจุบนั มีสมาชิกสามัญจานวน 28 บริษทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545
โดยการรวมตั ว ของสมาชิ ก ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี แ ละอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบการที่ มี โ รงงานตั ง้ อยู่ ใ นจั ง หวัด ระยองบริ เ วณพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ,
นิค มอุต สาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด), นิค มอุต สาหกรรมผาแดง, นิค มอุต สาหกรรมอาร์ไอแอล
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รวมทัง้ ผู้ประกอบการปิ โตรเคมีในพื้นที่รอบเขต
กรุงเทพมหานคร
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 2562 อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของไทยมีการผลิต
เม็ดพลาสติกหลัก ได้แก่ PE, PP, PVC, PS/EPS และ ABS/SAN รวม 7,744,000 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
2561 และมีปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกหลักรวม 5,317,000 ตัน โดยตลาดส่งออกหลักในปี 2562 มีความผัน
ผวน โดยได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็ น
ผูบ้ ริโภคเม็ดพลาสติกรายใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก (PTIT Focus, 2019) และจากข้อมูลสถิตกิ ารค้า ซึง่ รวบรวมโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ ในปี 2562 มีมูล ค่ าการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี (Polymers (HS
3901-3912) and Synthetic Rubbers (HS 4002)) ประมาณ 359,800 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 2563 - 2565
คณะกรรมกำรกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2563 – 2565
ประธำนกิ ตติ มศักดิ์
ที่ปรึกษำกิ ตติ มศักดิ์
• CEO ของบริษทั สมาชิก
ที่ปรึกษำ
• คุณวรพงศ์ วรสุนทโรสถ
• คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ
• คุณประวิทย์ พรพิพฒ
ั น์กุล

รองประธำนด้ำนกิ จกำรพิ เศษ
รองประธำนฯ

สำนักเลขำธิ กำรฯ

คุณสุริยน วันเพ็ญ
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บจก.เซ้าท์ ซิต้ี ปิ โตรเคม
บมจ.ปตท.
บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ
บจก.ยางสังเคราะห์ไทย
บจก.กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์
บจก.บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บจก.สยามโพลิเอททีลนี
บจก.อินโดรามา ปิ โตรเคม
บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส
บจก.ไทยพับลิคพอร์ต
บจก.เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์
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รำยชื่อสมำชิ กกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ ประจำปี 2563
แผนงานด้านเศรษฐกิจ (Economy)
1.
2.
3.
4.
5.

ร่วมแก้ไขสถานการณ์น้าแล้งภาคตะวันออก
ติดตามความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี
นาเสนอการดาเนินการแก้ปัญหาต่อการปรับเปลีย่ นข้อกาหนดการนาเข้าสินค้าของอินเดีย
จัดอบรมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP สาหรับสินค้ากลุ่มปิ โตรเคมี”
การศึกษาการพัฒนาปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรปู พลังงานด้านปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

เศรษฐกิ จ
(Economy)

กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่่งยืน
(Sustainable Development)

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
1.
2.
3.
4.

การส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model
โครงการศึกษาวิจยั ถนนพลาสติกรีไซเคิล (Plastic Road)
โครงการนาร่องเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs ผ่านมาตรการ COP
ผลักดันเพื่อการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง

สิ่ งแวดล้อม
(Environment)
Society

สังคม
(Society)

1.
2.
3.
4.

ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดในวันอนุรกั ษ์ชายฝั ง่ สากล ประจาปี 2563
กิจกรรม CSR จังหวัดจันทบุรแี ละระยอง (พืน้ ที่ 3 ลุ่มน้าหลัก)
การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)

แผนงำนส่วนสนับสนุนกำรดำเนิ นงำน
1. การติดตามกฎระเบียบให้เป็ นมาตรฐานสากล
- ติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการกาหนดมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
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8. โครงกำรดำเนิ นงำน ประจำปี 2563 แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ ดังนี้
1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ

- การติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
• การแก้ไขข้อจากัดจากหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณานาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอก
โรงงาน (สก.2) รหัสวิธกี าจัด 083 หมักทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
• การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยเกีว่ กับภาชนะแรงดัน (Pressure Vessel) (ภายใต้
การดาเนินงานของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี)
• การปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตัง้
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พเิ ศษเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544
- ดาเนินโครงการนาร่อง เพือ่ จัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ
Code of Practice – CoP ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
2. สำยงำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ
- การติดตามสถานการณ์น้าภาคตะวันออก
3. สำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อต
ุ สำหกรรม
- เข้าร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรกั ษ์ชายฝัง่ สากล ครัง้ ที่ 18 ณ จังหวัดระยอง
- กิจกรรม CSR จังหวัดจันทบุรแี ละระยอง (พืน้ ที่ 3 ลุ่มน้าหลัก)
- การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
- โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)
4. สำยงำนเศรษฐกิ จและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- การอบรมสัมมนา “การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP
สาหรับสินค้ากลุ่มปิ โตรเคมี”
- ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี
- การดาเนินการต่อการปรับเปลีย่ นข้อกาหนดการนาเข้าสินค้าของอินเดีย
- กลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM)
5. สำยงำนยุทธศำสตร์และเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- การจัดสัมมนาและประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ “โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
ในยุค New Normal
- ติดตามการปรับปรุงยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
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6. สำยงำนเศรษฐกิ จหมุนเวียน (Circular Economy)
- ร่วมพิธแี สดงความร่วมมือโครงการ Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics
- การส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบและแนวคิด BCG Model
- โครงการ Plastic Road ตามข้อ ตกลงของกลุ่ ม พัน ธมิต ร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)
ผ่านโครงการ PPP Plastics
7. กำรเข้ำร่วมประชุม APIC 2020 ณ ประเทศอิ นเดีย (เลื่อนกำหนดจัดงำนไปปี 2022)
8. กำรศึกษำกำรพัฒนำปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในคณะอนุ ทำงำนขับเคลื่อนประเด็นปฏิ 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. คุณพัชวีณ์ กุลตัง้ วัฒนา
คณะทางาน
8. คุณภาณุพงศ์ นาคนคร
คณะทางาน
9. คุณมโนรมย์ ทรัพย์ประสิทธิ ์
คณะทางาน
10. คุณกิตติ พิทกั ษา
คณะทางาน
11. คุณสยาม สุขสวัสดิ ์
คณะทางาน
12. คุณเสขสิริ ปิ ยะเวช
คณะทางาน
13. คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะทางาน
14. คุณอภิสทิ ธิ ์ ชมกรด
คณะทางาน
15. คุณอาคม ลีลารุ่งฤทธิ ์
คณะทางาน
16. คุณประกาศ บุตตะมาศ
คณะทางาน
17. คุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์
คณะทางาน
18. คุณวิโรจน์ สัมฤทธิเปี
์ ่ ยม
คณะทางาน
19. คุณจิณณพล ปั ญญวุฒิ
คณะทางาน
20. คุณอณิมา จันทนะเสวี
คณะทางาน
21. คุณภัทรชนก ศรีวหิ ค
คณะทางาน

TPC
Covestro
UBE
DOW
Siam Polyethylene
SCG Chemicals
SCG Chemicals
SCG Chemicals
BST
TSCL
VNT
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
PTTCL
PTT
PTT

1. กำรติ ดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
1.1. กำรแก้ไขข้อจำกัดจำกหลักเกณฑ์ประกอบกำรพิ จำรณำนำสิ่ งปฏิ กลู หรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอก
โรงงำน (สก.2) รหัสวิ ธีกำจัด 083 หมักทำปุ๋ยหรือสำรปรับปรุงคุณภำพดิ น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการ
ทดลองกรณี ห ลัก เกณฑ์ สก.2 รหัส วิธีก าจัด 083 หมัก ท าปุ๋ ยหรือ สารปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิน (Composing
or Soil Conditioner) ที่ มี ห ลั ก เกณฑ์ อ นุ ญ าตให้ ก ากตะกอนชี ว ภาพ เฉพาะจากอุ ต สาหกรรมอาหาร
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เกษตรแปรรูป กระดาษ เท่านัน้ ซึ่งเป็ นข้อจากัดของสมาชิกกลุ่มฯ ในการนากากตะกอนชีวภาพจากระบบบาบัด
น้ า เสีย ที่ผ่ า นการตรวจสอบแล้ว ว่ า ไม่ เ ป็ น วัต ถุ อ ัน ตราย ไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อ ซึ่ง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
ได้ดาเนินงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิง่ แวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทา
แนวทางการทดลองเพือ่ ศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้สงิ่ ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานปิ โตรเคมีเพื่อหมัก
ทาปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน โดยพิจารณาถึงคุณภาพของสารปรับปรุงดินทีไ่ ด้และคุณภาพของสิง่ แวดล้อม
เป็ นหลัก เสนอต่อคณะทางานทบทวนหลักเกณฑ์ฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ นี้ จากการประชุ ม คณะท างานทบทวนหลัก เกณฑ์ สก.2 กรณี ก ารหมัก ท าปุ๋ ยหรือ สารปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพดิน ครัง้ ที่ 1-1/2562 เมื่อ วัน จัน ทร์ท่ี 28 มกราคม 2562 ณ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม มติท่ีป ระชุ ม
เห็นควรให้ กลุ่ มอุต สาหกรรมปิ โตรเคมีหารือ เป็ นลายลักษณ์ อ ักษรกับ กรมวิช าการเกษตร และกรมพัฒ นา
ทีด่ นิ เกี่ยวกับแนวทางการวิจยั /ทดลองใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบาบัดน้ าเสียโรงงานปิ โตรเคมีเป็ นส่วนผสม
ในการหมัก ท าปุ๋ ยหรือ สารปรับ ปรุ ง ดิ น โดยควรท าวิจ ัย /ทดลองร่ ว มกับ หน่ ว ยงานราชการเพื่อ ให้ ผ ล
เป็ นทีน่ ่าเชื่อถือ
ดังนัน้ กลุ่ มอุต สาหกรรมปิ โตรเคมี จึงได้จดั ทาหนังสือ ขอความอนุ เ คราะห์ไ ปยังหน่ ว ยงานดังกล่ า ว
เพื่อหารือทิศทางการดาเนินงานร่วมกัน และปั จจุบนั (เดือนธันวาคม 2563) อยู่ในระหว่างรอหน่วยงานดังกล่าว
พิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์
1.2. กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยเกี่ยวกับภำชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel)
(ภำยใต้กำรดำเนิ นงำนของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินการร่างประกาศและปรับปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง
กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อ ไอน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อ น และภาชนะ
แรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 โดยประกอบด้วย
1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559
2. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายการตรวจสอบภายในหม้อต้ม
ทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นาความร้อน (Hot Oil) จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี
3. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม เรื่อ ง หลักเกณฑ์ขอความเห็น ชอบเป็ นหน่ ว ยงาน
ประเมิน อายุ ก ารใช้ ง านที่เ หลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้ อ น้ า หม้ อ ต้ ม ที่ใ ช้
ของเหลวเป็ นสือ่ นาความร้อน (Hot Oil) ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel)
4. (ร่ า ง) ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง มาตรการความปลอดภัย เกี่ย วกับ ภาชนะรับ
แรงดัน (Pressure Vessel)
5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับถัง
ปฏิกริ ยิ า (Reactor)
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โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ได้ด าเนิ น งานภายใต้ค ณะท างานการศึก ษาทบทวนกฎหมายความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ าหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อ นาความร้อ น และภาชนะรับแรงดัน ซึ่งประกอบด้ว ย
ผู้แ ทนจากภาควิชาการ ผู้ประกอบการ หน่ ว ยงานผู้ต รวจสอบ และสภาวิศ วกร โดยมีค วามคืบหน้ าในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย
1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้
ความเห็ น ชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ า ทุกระยะเวลาเกิน
กว่ า 1 ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น 5 ปี ต่ อ การ
ตรวจสอบหนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559

ควำมคืบหน้ ำ

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถ
ส่งผลการตรวจสอบตามระยะเวลาทีก่ าหนดได้ ดังนัน้ เพื่อ
เ ป็ น ก า ร บ ร ร เ ท า ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมจึง ได้ ก าหนดให้มีก ารขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ ที่ได้รบั ความเห็นชอบไปแล้ว
ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลีค่ ลายลง และ
สามารถเข้า ตรวจสอบในโรงงานตามปกติไ ด้ แสดงดัง
ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขการขอขยายระยะสิ้นสุดการให้ความ
เห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ า ทุกระยะเวลา
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่ง ครัง้
(ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)
2. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงาน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองกฎหมาย กรมโรงงานฯ
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การ ก่อนการนาเสนออธิบดีกรมโรงงานพิจารณาตามลาดับขัน้
ขยายการตรวจสอบภายในหม้อต้ม ต่อไป
ทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อน
(Hot Oil) จาก 1 ปี เป็ น 3 ปี
3. ( ร่ า ง ) ป ร ะ ก า ศ ก ร ม โ ร ง ง า น แบ่งประเภทหน่ วยงานที่สามารถประเมินอายุการใช้งาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ขอ ที่เหลือ ออกเป็ น 2 ประเภท ตามความสามารถในการ
ความเห็ น ชอบเป็ นหน่ วยงาน ทดสอบ
ประเมิ น อายุ ก ารใช้ ง านที่ เ หลื อ
(Remaining Life Assessment) ของ
หม้อน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ น
สื่อนาความร้อน (Hot Oil) ภาชนะรับ
แรงดัน (Pressure Vessel)

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม
คณะท างานฯ จะหารื อ กั บ
ส า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ค ว า ม
ปลอดภัย กรมโรงงานฯ เรื่อง
การขอขยายการตรวจสอบ
ห ม้ อ น้ า ป ร ะ เ ภ ท Process
Boiler ได้ แ ก่ Code, อุ ป กรณ์
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย , วิ ศ ว ก ร
อานวยการใช้ และผูร้ บั รองการ
ประเมินอายุหม้อน้า

-

-
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กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย
4. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อ ง มาตรการความปลอดภั ย
เกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน (Pressure
Vessel)

ควำมคืบหน้ ำ
คณะทางานฯ จัดทาร่างแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการ
สร้างภาชนะรับแรงดันจากผูผ้ ลิต (MDR)
การตรวจสอบภายนอก จะเสนอให้ดาเนินการทุก 5 ปี
ตาม API510 ส่วนการตรวจสภาพภายใน ต้องขึน้ อยู่กบั
ประเภทอุตสาหกรรม สารเคมีทบ่ี รรจุ และการใช้งาน

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม
อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ เช่ น อ้อย
น้ า ตาล แป้ งมั น ส าปะหลั ง
อาหาร เป็ นต้ น ก็ มี ก ารใช้
งาน ภาชนะรับแรงดัน ดังนัน้
คณะทางานฯ จึงควรทาบทาม
บุคลากรจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ดัง กล่ า วมาร่ วมให้ความเห็น
โดยควรเป็ น ผู้ท่ีมีค วามรู้ด้าน
Inspection ตาม API510
5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างร่างเนื้อหาและกาหนดนิยามของถังปฏิกิรยิ า ค ลั ส เ ต อ ร์ ปิ โ ต ร เ ค มี ส ภ า
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยในการ (Reactor) โดยสภาวิศวกร
อุตสาหกรรมฯ ร่วมกันผลักดัน
ท า ง า น เ กี่ ย ว กั บ ถั ง ป ฏิ กิ ริ ย า
เรื่องการไม่แยกร่างกฎหมาย
(Reactor)
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย Reactor
ออกจากร่ า งกฎหมายความ
ป ล อ ด ภั ย Pressure Vessel
เพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนใน
การดาเนินงาน

การประชุมคณะทางานการศึกษาทบทวนกฎหมายความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อน้าหม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสื่อความร้อน
และภาชนะรับแรงดัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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1.3 กำรปรับปรุงประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดให้ โรงงำนประเภทต่ ำงๆ ต้ องติ ดตัง้
เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ พิ เ ศษเพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภำพอำกำศจำกปล่ อ งแบบอัต โนมัติ
พ.ศ. 2544
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดให้
โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตัง้ เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พเิ ศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ. 2544 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ทบทวนและพิจารณาขยายโรงงานประเภทต่าง ๆ ที่กาหนดใน
ประกาศให้ค รอบคลุ ม พื้น ที่ท วั ่ ประเทศ รวมทัง้ ทบทวนขนาดของหน่ ว ยการผลิต ในโรงงานที่เ ข้า ข่า ย และ
พารามิเตอร์ทต่ี ้องตรวจสอบ ซึ่งในประกาศดังกล่าวมีประเภทอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี คือ อุตสาหกรรมทีม่ หี ม้อไอน้าหรือแหล่งกาเนิดความร้อน 30 ตันไอน้าต่อชัวโมง
่ หรือ 100 MMBTU ขึน้ ไป
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ร่วมกับ สถาบันน้าและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการเข้าประชุม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อคณะทางาน
สารวจโรงงานเพือ่ ปรับปรุงประกาศฯ ซึง่ ปั จจุบนั (เดือนธันวาคม 2563) กรมโรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้จดั ทาแบบสารวจข้อมูลโรงงานเพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศฯ สาหรับให้คณะทางานใช้ในการสารวจ
โรงงานทีอ่ ยู่ในขอบข่ายทีต่ อ้ งติดตัง้ อุปกรณ์ และนาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงเนื้อหาของประกาศให้มคี วามเหมาะสม
ทีส่ ุดต่อไป

การประชุมคณะทางานสารวจโรงงานเพื่อปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การประชุมคณะทางานสารวจโรงงานเพื่อปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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2. ด ำเนิ นโครงกำรน ำร่ อ ง เพื่ อ จัด กำรกำรระบำยไอสำร 1,3 บิ ว ทำไดอี น และสำรเบนซี น โดยใช้
มำตรกำรCode of Practice – CoP ตำมร่ำงกฎหมำยของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทม่ี กี ารผลิต มี ใช้ หรือ กักเก็บสารอินทรีย์
ระเหย 2 ชนิด และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เชิงเนิน จังหวัดระยอง ประกอบด้วยบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกับสาร 1,3-บิวทาไดอีน 15 บริษทั และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเบนซีน 13 บริษทั ได้ลงนามร่วมกันใน
ความร่วมมือดาเนินโครงการนาร่องเพื่อจัดการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีนและสารเบนซีนในพืน้ ทีม่ าบตา
พุด และพืน้ ทีเ่ ชิงเนิน โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึง่ มุ่งเน้นกิจกรรมเพือ่ ควบคุมการระบายสารอินทรียร์ ะเหยจาก 3 กิจกรรมหลัก คือ
1) มาตรการควบคุ มการระบายไอสารอินทรีย์ร ะเหยจากการประกอบกิจการ ซึ่งมุ่งเน้ นมาตรการ
ควบคุม การปลดปล่อย VOCs จากกิจกรรมการซ่อมบารุงและการซ่อมบารุงใหญ่ และเฝ้ าระวังระดับ
ความเข้มข้นของสารอินทรียร์ ะเหยในบรรยากาศทีแ่ นวรัว้ ของโรงงาน
2) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอินทรียร์ ะเหยจากถังกักเก็บ ซึ่งมุ่งเน้นทีก่ ารปรับปรุงถังกักเก็บ
ให้เป็ นไปตามมาตรการ การตรวจสอบและซ่อมแซม (inspection and repair) และการซ่อมบารุง
(maintenance)
3) การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเน้นการดูแลการใช้หอเผาทิ้ง รวมไปถึงการหาค่าอัตราการไหล
ของมวลก๊าซทีร่ ะบายออก (vent gas mass flow)

การดาเนินงานโครงการนาร่อง ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือ โดยมีผู้แทน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และสถาบั น วิ ช าการ ประกอบด้ ว ย กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม การนิ คมอุ ตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สถาบัน
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย และสถาบันน้ าและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ น ร่วมเป็ นที่ปรึกษาโครงการ และ
ผู้แทนบริษทั ที่เข้าร่วมโครงการเป็ นกรรมการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการทุก 2 เดือน เพื่อติดตามผลการ
ด าเนิ น งานตาม CoP แบ่ ง ปั น แนวปฏิบัติ วิเ คราะห์ห าเหตุ ปั จ จัย ต่า งๆ ที่อ าจส่ง ผลต่ อ ค่ า ความเข้ม ข้นของ
สารอินทรียร์ ะเหยในบรรยากาศ รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากทีป่ รึกษา เพือ่ พัฒนาแนวทางการดาเนินงานในลาดับ
ถัดไป
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ในปี 2563 โครงการได้เ รีย นเชิญ ผู้แ ทนจากส านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวด ล้อ มจัง หวัด
ระยอง และผูแ้ ทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมเป็ นทีป่ รึกษาโครงการเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน
ทีจ่ ะขยายความร่วมมือและเผยแพร่การดาเนินงานไปสู่ทอ้ งถิน่ มากขึน้ รวมถึงสอดคล้องกับการดาเนินงานของ
กรมควบคุมมลพิษและจังหวัดระยองในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ซึ่งคุณภาพอากาศ (VOCs)
เป็ นตัวชีว้ ดั หนึ่งในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพน้า และการจัดการขยะ

จากการดาเนินงานโครงการนาร่องฯ ในปี 2563 มีโรงงานที่ดาเนินงานตามมาตรการ CoP จานวน 14 แห่ง
ซึ่งมากกว่าปี 2562 เนื่องจากเป็ นรอบของการซ่อมบารุงใหญ่ของหลายบริษทั ประกอบกับสถานการณ์ภยั แล้ง
ในช่วงกลางปี ส่งผลให้หลายบริษทั มีการปรับแผนในการหยุดการผลิตเพื่อการซ่อมบารุงในช่วงดังกล่าว ซึ่งจาก
ผลการตรวจวัดการตรวจวัดปริมาณไอสาร 1,3-บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในพืน้ ทีช่ ุมชน พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกิน
ค่าเฝ้ าระวังตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ สาหรับกราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายปี ของสาร 1,3-บิวทาไดอีน และสาร
เบนซีนในปี พ.ศ. 2550-2563 แสดงดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ตามลาดับ

รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ รายปี ของสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในปี พ.ศ. 2550-2563 (ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ, 2563)
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รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ รายปี ของสารเบนซีน ในปี พ.ศ. 2550-2563 (ทีม่ า: กรมควบคุมมลพิษ, 2563)

โครงการนาร่องฯ มีแผนขยายแนวทางการปฏิบตั ติ าม CoP ในช่วงซ่อมบารุง รวมถึงการจัดการถังกัก
เก็บสารเคมี และหอเผาทิ้ง ไปยังทุกบริษทั ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ทัง้ ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เชิงเนิน
และติดตามเฝ้ าระวังค่า 1,3-บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินงานต่อเนื่อง
ในปี 2564 ดังนี้
1) ใช้ CoP ในโรงงานปิ โตรเคมีทเ่ี กีย่ วข้องกับสาร 1,3-บิวทาไดอีน และสารเบนซีน อย่างต่อเนื่อง
2) แบ่งปั นแนวปฏิบตั ริ ะหว่างโรงงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมถึงโรงงานอื่น ๆ ทีม่ แี ผนการหยุดการผลิต
เพือ่ ซ่อมบารุง
3) ดาเนินการเชิงรุก (Proactive) ในการนาแนวทาง CoP เรื่องหอเผาทิ้ง (Flare) ตามร่างกฎหมาย
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาปฏิบตั ิ
4) ขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังการระบายสารอะคริโลไนไตรล์ เนื่องจากมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น
ทัง้ ในนิคมฯ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี โดยจัดเป็ นรูปแบบข้อตกลงร่วมมือกัน
ของทุกโรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5) ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานผลให้คณะกรรมการและทีป่ รึกษาฯ ทราบทุก 2 เดือน
6) ค้นหาสาเหตุ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา โดยเฉพาะในบริเวณทีม่ คี ่าตรวจวัดสูง ทัง้ ในพืน้ ทีน่ ิคมฯ
และพืน้ ทีช่ ุมชน เพือ่ ร่วมศึกษาสาเหตุทแ่ี ท้จริงของค่าเบนซีน ณ สถานีบา้ นพลง
7) ขยายความร่วมมือและการเผยแพร่ขอ้ มูลการดาเนินงานไปสูช่ ุมชนโดยผ่านหน่วยงานท้องถิน่
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จากการดาเนินโครงการนาร่องฯ แสดงให้เห็นว่า การใช้แนวทางการกากับดูแลตนเองของผูป้ ระกอบการ
(Self-Regulation) สามารถเป็ นแนวทางการป้ องกันปั ญหาได้ในอนาคต ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยความความร่วมมือ
และการดาเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่
นาไปสูแ่ นวปฏิบตั ิ ทีส่ ามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ได้ผลได้ชดั เจนกว่าการกาหนดมาตรฐานทีเ่ ข้มงวด
4. 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 นเขตควบคุ มมลพิษ และเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ
ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2552) เรื่อง กาหนดให้ทอ้ งทีเ่ ขตตาบลมาบตาพุด ตาบลห้วยโป่ ง ตาบลเนินพระและตาบลทับมา
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
ควบคุ มมลพิษ ได้เ สนอให้เ ขตควบคุ ม มลพิษ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุ รี เขตควบคุ มมลพิษ เมือ งพัท ยา จ.ชลบุ รี
และเขตควบคุ มมลพิษ จ.ระยอง เป็ นพื้นที่เ ป้ าหมายการแก้ไขปั ญ หามลพิษให้ ประสบผลสาเร็จ เพื่อ ยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษภายในปี 2565
สาหรับเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง กรมควบคุมมลพิษ ได้กาหนดเป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงาน
เพือ่ ยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง ภายในปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) คุ ณ ภาพน้ า ทะเลอยู่ ใ นเกณฑ์ดี คลองสาธารณะอยู่ ใ นเกณฑ์พ อใช้ และน้ า ใต้ ดิน อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐาน
2) ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอุตสาหกรรม ได้รบั การจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 100%
และไม่มขี ยะตกค้าง/สะสม
3) สารอินทรียร์ ะเหย (VOCs) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ในส่วนของจังหวัดระยอง ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาสารอินทรีย์
ระเหย (VOCs) ในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด เขตประกอบการอุ ต สาหกรรมไออาร์ พี ซี และบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
จังหวัดระยอง โดยมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดระยองเป็ นประธาน และผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดระยองเป็ นเลขานุการ เพือ่ กากับดูแล ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปั ญหาสารอินทรียร์ ะเหย
จากแหล่ ง ก าเนิ ด มลพิษ และได้มีก ารประชุ ม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2562
ซึ่ ง ผู้ แ ทนกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ น าเสนอผลการด าเนิ น โครงการน าร่ อ งเพื่อ จัด กา รการระบาย
ไอสาร 1,3 บิว ทาไดอีน และสารเบนซีน โดยใช้ม าตรการ Code of Practice–COP ตามร่ า งกฎหมายของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผูป้ ระกอบการทีเ่ กี่ยวข้องกับสารเบนซีนและ 1,3 บิวทาไดอีน ได้ดาเนินโครงการ
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ตัง้ แต่ปลายปี 2561 และคณะทางาน CoP ดาเนินโครงการอย่างต่อ เนื่อ งและรายงานความก้าวหน้ าผลการ
ดาเนินงานให้กบั คณะกรรมการฯ จังหวัด ทุก 3 เดือน
ในปี 2563 สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ได้ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ในการจัดประชุมรับฟั งความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพือ่ รับฟั งความเห็น
จากภาคส่ว นต่าง ๆ ต่อ การเริ่มทดลองใช้หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุ ม มลพิษ ใน 3 พื้นที่
คือ พื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พื้นที่หมู่เกาะพีพี จ.สงขลา และพื้นที่ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง โดยผลการศึกษา
ทดลองจะนามาพิจารณาทบทวนและรับฟั งความคิดเห็นทางวิชาการ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็ นที่ยอมรับ ซึ่งกลุ่ มฯ ปิ โตรเคมีไ ด้เ ข้า ร่ว มการประชุ ม ฯ ดังกล่ าวและให้ค วามเห็นในที่ป ระชุ มฯ เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณายกเลิกเขตควบคุมมลพิษในพืน้ ที่ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง

การประชุมรับฟั งความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
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สำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อตุ สำหกรรม
คณะทำงำนสำยงำนสังคมและภำพลักษณ์อุตสำหกรรม
1. คุณน้าทิพย์ สาเภาประเสริฐ
ประธานคณะทางาน
2. คุณวินยั แก้วอิม่
คณะทางาน
3. คุณภรณี กองอมรภิญโญ
คณะทางาน
4. คุณสุนฎั ฐา สุขไทย
คณะทางาน
5. คุณนพดล จันทร์เรือง
คณะทางาน
6. คุณวีนสั จันทชีวกุล
คณะทางาน
7. คุณณศิภสั ร์ จิระโอฬารวิชญ์
คณะทางาน
8. คุณปาหนัน เทศบรรทัด
คณะทางาน
9. คุณอาคม ลีลารุ่งฤทธิ ์
คณะทางาน
10. คุณสมชาย มุย้ จีน
คณะทางาน
11. คุณอณิมา จันทนะเสวี
คณะทางาน

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

คณะทางานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี มุ่งเน้น ดาเนินงาน
ด้านสังคมและให้ความส าคัญกับ พื้นที่ท่โี รงงานปิ โตรเคมีต งั ้ อยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่ออุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีและสร้างสังคมทีเ่ กือ้ หนุนกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยได้มกี ารดาเนินงานดังนี้
1. กิ จกรรม CSR ลุ่มน้ำ จังหวัดจันทบุรีและระยอง (ลุ่มน้ำวังโตนด / ลุ่มน้ำประแสร์ / ลุ่มน้ำคลองใหญ่)
“ปันน้ำใจ สู้ภยั Covid-19”

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ร่วมกับการนิคมฯ
มาบตาพุดและเครือค่า ยผู้ประกอบการในพื้น ที่
มาบตาพุด(PMC) มอบอุปกรณ์ และเวชภัณ ฑ์
ทำงกำรแพทย์ ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563
เพื่อ ช่ว ยเหลือ บรรเทาการระบาดโรคโควิด 19
แก่หน่วยงานและชุมชน อาทิ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
จันทบุรี ชลประทานจังหวัดจันทบุรี ส านักงาน
สาธารณสุขวังจันทร์ / ปลวกแดง และผูน้ าชุมชน
ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าต่างๆ พร้อมทัง้ มีการหารือภัยแล้ง
และแนวทางช่วยเหลือภาคเกษตร รวมถึงการผัน
น้ า จากจัน ทบุ รีม าระยอง เพื่อ ช่ ว ยเหลือ และ
บรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค
บริโภคของชาวระยองและภาคอุตสาหกรรม
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2. ร่วมจัดกิ จกรรมเก็บขยะชำยหำดเนื่ องในวันอนุรกั ษ์ชำยฝัง่ สำกล ครัง้ ที่ 18 ประจำปี 2563 ณ จ.ระยอง
International Coastal Cleanup 2020 : ICC2020

คณะทางานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ร่วมจัดกิจกรรม
เก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรกั ษ์ชายฝั ง่ สากล ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2563 ภายใต้หวั ข้อ “Pulling Our Weight”
เมื่อ วัน เสาร์ท่ี 19 กัน ยายน 2563 ในพื้น ที่ 2 หาดหลัก ของจัง หวัด ระยอง (หาดแหลมเจริญ และหาดพลา)
โดยได้รบั ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด 14 บริษทั และหน่ วยงานราชการในพื้นที่จงั หวัด
ระยอง และได้ร ับ เกีย รติจ ากคุณ อิ นทรี ย์ เกิ ด มณี ปลัด จัง หวัด ระยอง เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด งาน ทัง้ นี้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิ้น 1,826 คน (ผู้แทนกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี เข้าร่วม 32 ท่าน) และจานวนขยะที่เก็บได้ทงั ้ สิน้
5,962 กิโลกรัม ซึง่ ขยะทีเ่ ก็บได้ทงั ้ หมดจะถูกนาไปจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป
ภำพบรรยำกำศกิ จกรรม
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3. กำรปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
คณะท างานสายงานสัง คมและภาพลัก ษณ์ ได้ท าการอัพ เดทข้อ มูล บนเว็บ ไซต์ข องกลุ่ ม ฯ ปิ โ ตรเคมี
ให้มคี วามครอบคลุมและเป็ นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทัง้ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและบุคคลภายนอก
ที่เข้าชมเว็บไซต์ โดยมุ้งเน้น การเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่มปี ระโยชน์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเคมี
ในมิติต่างๆ ทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ น รวมถึงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมหรือโครงการพร้อมทัง้ เผยแพร่กจิ กรรมต่างๆ สูส่ าธารณะ

เว็บไซต์กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี (http://www.ftipc.or.th)
1. โครงกำรพัฒนำช่ำงเทคนิ ควิ ศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิ ทยำลัยเทคนิ คมำบตำพุด)
โครงการพัฒ นาช่ า งเทคนิ ค วิศ วกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College :
V-ChEPC) เป็ นความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธศิ กึ ษา
พัฒ น์ และสถาบัน ปิ โ ตรเลีย มแห่ ง ประเทศไทย โดยเริ่ม โครงการน าร่ อ งตัง้ แต่ ปี 2551 ณ วิท ยาลัย เทคนิ ค
มาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อผลิตช่างเทคนิคที่มคี วามรู้ความสามารถ ทักษะเฉพาะทาง สาขาวิชาปิ โตรเคมี
ให้ต รงตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ โดยใช้ห ลัก การการเรีย นรู้เ พื่อ สร้ า งสรรค์ด้ว ยปั ญ ญ า
(Constructionism) ผสานเข้า กับ หลัก การทัก ษะวิศ วกรรมเคมี (Chemical Engineering Practice School)
และมีเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้เป็ นวิทยาลัยต้นแบบ
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ปั จจุบนั โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ได้ดาเนินการสู่ระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) โดยมีบริษทั
สมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 4 บริษทั ร่วมสนับสนุ นโครงการ ประกอบด้วย บริษทั พีทที ี โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด และบริษทั
อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษทั จากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ามัน 2 บริษทั คือ บริษทั
สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไ ฟน์ นิ่ง จากัด และบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสาขาความร่ว มมือ โครงการ
ไฟฟ้ าควบคุ ม ดาเนินการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2565) ซึ่งได้รบั การสนับสนุ นโดยกลุ่ มผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าเอกชน
ประกอบด้วย บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด และสมาคมผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน
โดยให้ก ารสนั บ สนุ น ทัง้ วิท ยากร งบประมาณ สถานที่ฝึ ก อบรมของครู แ ละสถานที่ฝึ ก งานของนั ก ศึก ษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ ร่วมเป็ นคณะกรรมการและคณะทางานบริหารโครงการ
การจัดทา Demand & Supply ของบุคลากร และศึกษาแนวทางการผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าฝึ กงาน
ของนัก ศึก ษาในบริษัทสมาชิก กลุ่ ม ฯ ปิ โตรเคมีใ นโครงการฯ ดังนัน้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิค อล จากัด
(มหาชน) จึงได้จดั ให้มกี ารสอนนักศึกษาฝึกงานโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี และนักศึกษาโครงการ
พัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้ าควบคุม ผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ ต่อมาคณะอนุกรรมการโครงการฯ เห็นควรให้
บริษัทสมาชิกกลุ่มฯ ปิ โตรเคมีในโครงการฯ ดาเนินการพัฒนาระบบออนไลน์ ทดลองปรับใช้งาน และแก้ไข
พัฒนาระบบให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป โดยให้คานึงถึงหลักสูตร ข้อจากัดระหว่างนักเรียนกับสถานประกอบการ ผลสัมฤทธิ ์
ทีไ่ ด้ และความต้องการของสถานประกอบการ
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์การพัฒนา Fab Learn Lab ซึ่งเป็ น
หนึ่งในเป้ าหมายของโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี ระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) เพื่อการจัดการเรียนรู้
ในยุค Disruptive Innovation โดย Fab Learn Lab หรือห้องปฏิบตั กิ ารประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory)
คือ เครือข่ายกลุ่มคนและองค์กรทีม่ ุ่งสร้างพืน้ ทีส่ ง่ เสริมนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือการผลิตอัน
ทันสมัยเป็ นจักรสาคัญ ซึ่ง Fab Learn Lab เป็ นทีๆ่ เปิ ดกว้างให้คนทีม่ แี นวคิดใหม่ๆ สามารถสรรค์สร้างชิ้นงาน
นัน้ ๆ ออกมาให้เป็ นจริงได้ มีแนวทางการพัฒนา Fab Learn Lab 4 ขัน้ ตอน ดังรูปประกอบ
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สำยงำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
คณะทำงำนสำยงำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ
1. คุณวิรชั บุญบารุงชัย
2. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
3. คุณพรฉลอง แต้มศิรชิ ยั
4. คุณณัฐวดี วุฒจิ กั ร
5. คุณกัญจน์รชั ฐาน์ อนุพนั ธ์
6. คุณศุภวัตร์ เดชปั ญญาวัฒน์
7. ดร.เวฬุกา รัตนวราหะ
8. คุณกฤษดา เรืองโชติวทิ ย์
9. คุณประกาศ บุตตะมาศ
10. คุณวิโรจน์ สัมฤทธิเปี
์ ่ ยม
11. คุณสุรจิต สถาพรวลัยรัตน์
12. คุณสมชาย มุย้ จีน
13. คุณอนันต์ กิจไพบูลย์วฒ
ั น์
14. คุณภัทรชนก ศรีวหิ ค
15. คุณชาตรี ชื่นชมสกุล

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

PPCL
DOW
Siam Polyethylene
IRPC
VNT
UBE
SCG Chemicals
SCG Chemicals
GC
GC
GC
GC
JBE
PTT
Bangkok Synthetics

1. สถำนกำรณ์น้ำภำคตะวันออก
การติดตามสถานการณ์น้ าในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก พบว่าปริมาณน้าต้นทุนของปี 2563 มีปริมาณค่อนข้าง
ต่ากว่าปี 2562 อย่างมาก โดยข้อ มูล เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ่างเก็บน้ าประแสร์ มีปริมาณน้ าเก็บ กัก
อยู่ท่ี 122 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็ น 41.44% (เทียบกับปริมาณน้าต้นทุนปี 2562 อยู่ท่ี 79.23%) ขณะทีอ่ ่างเก็บ
น้าในลุ่มน้าคลองใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้าดอกกราย และอ่างเก็บน้าคลองใหญ่
มีป ริม าณน้ า เก็ บ กัก อยู่ ท่ี 102 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรคิด เป็ น 36.19% (เที ย บกับ ปริม าณน้ า ต้ น ทุ น ปี 2562
อยู่ท่ี 93.68%)
โดยในปี 2563 คณะทางานฯ และผูแ้ ทนกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี จึงได้ร่วมดาเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ผลัก ดัน และแก้ ไ ขปั ญ หาวิก ฤติภัย แล้ ง ในเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก ( EEC) โดยสามารถสรุ ป ผล
การดาเนินงานได้ดงั นี้
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1) ดาเนินโครงการผันน้ าคลองสะพานเติมอ่างเก็บน้ าประแสร์ ดาเนินการโดยบริษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ East Water เริม่ สูบน้ าตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน
2563 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยปริมาณสูบน้ าตามแผน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการ
สูบน้าสะสม 15.15 ล้านลูกบาศก์เมตร
2) ดาเนินโครงการเดินระบบสูบ น้ ากลับวัดละหารไร่ โดยสูบน้ าจากแม่น้ าระยอง (บริเวณวัดละหารไร่)
มายังอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ดาเนินการโดยบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก
จ า กั ด ( ม ห า ช น ) ห รื อ East Water เ ริ่ ม สู บ น้ า วั น ที่ 31 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2563 ถึ ง วั น ที่
18 กัน ยายน 2563 โดยปริม าณสู บ น้ า ตามแผน 6.30 ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร และผลการสู บ น้ า
สะสม 6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร
3) ดาเนินโครงการผันน้ าคลองวังโตนดเติมอ่างเก็บน้ าประแสร์ ซึ่งกรมชลประทาน และส านักงาน
ทรัพ ยากรน้ า แห่ ง ชาติ (สนทช.) ประสานท าบัน ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) กับ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า ลุ่ ม น้ า
คลองวัง โตนด และบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ
East Water เป็ นผู้ดาเนินการเริ่มสูบน้ าช่ว งที่ 1 ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 มีนาคม ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2563
โดยผลการสูบน้าสะสม 10.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และการสูบน้าช่วงที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2563
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยผลการสูบน้าสะสม 19.31 ล้านลูกบาศก์เมตร
สาหรับสถานการณ์น้ าพืน้ ทีช่ ลบุรีและระยอง จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อ่างเก็บน้ าประแสร์
มีป ริม าณน้ า เก็บ กัก อยู่ ท่ี 228.45 ล้า นลู ก บาศก์เ มตร คิด เป็ น 77.44% (เทีย บกับ ปริม าณน้ า ต้ น ทุ น ปี 2563
อยู่ท่ี 41.44%) ขณะที่อ่างเก็บน้ าในลุ่ มน้ าคลองใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ า
ดอกกราย และอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ มีปริมาณน้ าเก็บกักอยู่ท่ี 269.95 ล้านลู กบาศก์เ มตร คิดเป็ น 95.30%
(เทียบกับปริมาณน้ าต้นทุนปี 2563 อยู่ท่ี 36.19%) โดยปริมาณน้ ารวมทัง้ 4 อ่างเก็บน้ า (อ่างเก็บน้ าดอกกราย
อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ าคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ าประแสร์) จะอยู่ท่ี 498.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็ นปริมาณน้าใช้การ 459.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ เพียงพอกับความต้องการใช้น้าของทุกภาคส่วน
นอกจากนี้คณะทางานฯ ได้ร่วมผลักดันประเด็นความเดือดร้อนและผลกระทบไปสู่การเร่งดาเนินงาน
แก้ไขปั ญหาในระดับนโยบาย เพือ่ เพิม่ ความมันคงด้
่ านน้าใช้และความมันใจในการลงทุ
่
นใน EEC ดังนี้
1) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้สามารถผันน้ าจากลุ่มน้ าวังโตนดตามแผนของกรม
ชลประทานได้
2) ผลัก ดัน ภาครัฐ ให้ มีน โยบายส่ ง เสริม การลงทุ น เพื่อ พัฒ นาและจัด การน้ า ภาคอุ ต สาหกรรม
อย่างบูรณาการ เช่น ศึกษาแผนการผลิตน้าจืดจากน้าทะเล (Desalination หรือ Seawater RO) และ
การส่งเสริมการนาน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการน้ าของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
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3) ทบทวนสูตรค่าน้าใหม่ของบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ
East Water ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จากข้อเท็จจริง ให้มเี หตุผล โปร่งใส และเป็ นธรรม
กับทุกฝ่ าย
4) เสนอให้มีค ณะกรรมการหรือ หน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลการบริห ารจัด ท าน้ า (Regulator) ทัง้ ในเรื่อ ง
ปริมาณ คุณภาพ ราคา และเงือ่ นไขการให้บริการ ซึง่ อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน

โครงการผันน้าคลองสะพานเติมอ่างเก็บน้ าประแสร์

โครงการระบบสูบน้ากลับวัดละหารไร่

โครงการผันน้าคลองวังโตนดเติมอ่างเก็บน้ าประแสร์
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สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ
คณะทำงำนสำยงำนเศรษฐกิ จและกำรค้ำ
1. คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ ์
2. คุณรัตนชัย พูนพัฒนสุข
3. คุณนรเสฎฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ
4. คุณสมชาย มุย้ จีน
5. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
6. คุณดุสติ า โกละกะ
7. คุณเดชาธร นวกานนท์
8. คุณอณิมา จันทนะเสวี
9. คุณภัทรชนก ศรีวหิ ค
10. คุณเติมพงศ์ ภูวนารถวัฒนา

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

Covestro
SCG
GC
GC
DOW
VNT
IRPC
PTT
PTT
UBE

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ตดิ ตามความคืบหน้าและผลักดันประเด็นการเจรจาการค้าเสรีของไทยในกรอบต่างๆ
โดยได้นาเสนอประเด็นการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิ ดโอกาสให้สนิ ค้ากลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสามารถเข้าสู่
ตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบต่อประเทศคู่แข่งทางการค้า ซึง่ ปั จจุบนั มีกรอบความตกลงทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจา ดังนี้
ควำมตกลง

ประเทศสมำชิ ก

ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ อาเซียน 10 ประเทศ และ - เมื่ อ วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2563 ประเทศสมาชิ ก
ระดับภูมภิ าค (Regional
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ RCEP จานวน 15 ประเทศ (ยกเว้นอินเดีย) ร่วมลง
นามความตกลง RCEP ในระหว่างการประชุม 37th
Comprehensive Economic
(จีน ญีป่ ่ ุน เกาหลีใต้
ASEAN Summit ผ่านการประชุมทางไกลโดยประเทศ
Partnership : RCEP)
อินเดีย ออสเตรเลีย
เวีย ดนามเป็ น เจ้า ภาพ ประเทศสมาชิก ทัง้ หมดได้
นิวซีแลนด์)
กลั บ มาด าเนิ น การกระบวนการภายในประเทศ
ซึ่งระหว่างนี้ไทยอยู่ระหว่างการรับฟั งความเห็นจาก
ทุกภาคส่วน และเสนอรัฐสภาเพื่อเห็นชอบในการให้
สัตยาบัน ซึ่งความตกลงจะบังคับใช้ได้จะต้องนับจาก
60 วัน หลัง จากที่อ าเซีย น 6 ประเทศ และคู่ เ จรจา
อย่ า งน้ อ ย 3 ประเทศให้ส ตั ยาบัน ซึ่ง คาดการณ์ ว่ า
จะสามารถบังคับใช้ได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565
- การถอนตัวของอินเดีย ทาให้ความคาดหวังประโยชน์
จากการเปิ ดตลาดจาก RCEP ลดลง เนื่องจากอินเดีย
ยัง มี ร ายการสิ น ค้ า จ านวนมากที่ ย ัง ไม่ เ ปิ ดตลาด
รวมถึงสินค้าปิ โตรเคมีดว้ ย
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ควำมตกลง

ประเทศสมำชิ ก

ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
- หลั ก การสะสมถิ่ น ก าเนิ ด (ROO Cumulative) ใน
RCEP จะช่วยดึงอุตสาหกรรม S-Curve เข้ามาเพิม่ ใน
ประเทศซึง่ จะเป็ นผลบวกกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
- การค้าสินค้ายังมีการเจรจาในทางเทคนิค โดยเฉพาะ
รายการสินค้าทีจ่ ะเปิ ดให้แตกต่างกัน

ไทย – ตุรกี

ไทย และ ตุรกี

- เจรจาผ่านไปแล้ว 6 ครัง้ ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2563
ทัง้ สองฝ่ ายยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการสินค้าที่
จะเปิ ดตลาดให้กนั โดยมีเป้ าหมายทีร่ อ้ ยละ 86-92 และ
มีการตกลงให้ใช้ปีฐานซึ่งเป็ นสถิติการค้าในปี 2560
ในการคานวณมูลค่าการค้า
- ตุ ร กี มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณมู ล ค่ า โดยให้ ห ลัก
Ex-Work Price เช่ น เดี ย วกั บ EU และข้ อ เสนอให้
สามารถรวมถิน่ 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
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ กฎถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า ( ROO)
ให้เ ท่ า เทีย มกับ ที่ท างตุร กีใ ห้กับ มาเลเซีย เนื่ องจาก
เป็ นเกณฑ์ทย่ี ากกว่าเกณฑ์ ASEAN
- หากไทยเจรจากับกับตุรกีสาเร็จ ก็มแี นวโน้มทีไ่ ทยจะ
สามารถขยายการค้าไปยังสหภาพยุโรปได้

ไทย – ปากีสถาน

ไทย และ ปากีสถาน

- เจรจารอบแรกเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2558 - 1 ต.ค.2558
- การเจรจาครัง้ ล่ า สุ ด เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ทัง้ สองฝ่ ายยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายการสินค้าที่
จะเปิ ดตลาดให้กนั โดยเฉพาะรายการที่อยู่ใน 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
- คณะท างานฯ ยัง คงติ ด ตามเรื่ อ งนี้ แต่ ใ นปี 2563
ยังไม่มคี วามคืบหน้า
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ควำมตกลง
ประเทศสมำชิ ก
ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
Comprehensive and Progressive ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา - ติดตามท่าทีระดับนโยบายของไทย ในการพิจารณา
Agreement for Trans-Pacific
ชิลี ญีป่ ่ ุ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
CPTPP มีมาตรฐานสูง ซึ่งไทยจะต้องมีการปรับปรุง
และเวียดนาม (ยกเว้น
นโยบาย กฎหมาย อีกมาก รวมถึงภาคเอกชนจะต้องมี
สหรัฐอเมริกา)
การปรับตัวเพื่อรับการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อย่างมาก
ไทย – สหภาพยุ โ รป (Thailand - ไทย และ สหภาพยุโรป
EU Free Trade Area)

- เริ่ม เจรจาเมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2556 ซึ่ง ล่ า สุ ด เมื่อ
ปลายปี 2562 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้มมี ติให้
คณะกรรมาธิการยุโรปดาเนินการฟื้ นการเจรจากับไทย
ดังนัน้ กรมเจรจาฯ จึงอยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจา
ซึ่งจะทบทวนจากร่างกรอบการเจรจาทีไ่ ด้จดั ทาไว้เมื่อ
ปี 2556 รวมถึงการรับฟั งความเห็นในทุกภาคส่วน ทัง้ นี้
คาดว่ า จะสามารถสรุ ป ร่ า งกรอบการเจรจาใหม่
ประมาณเดือ นมกราคมหรือ กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีในลาดับต่อไป
- ติดตามการเปิ ดเจรจารอบใหม่ หลังจาก EU ตกลงที่จะ
ปรับ ความสัม พัน ธ์ กั บ ประเทศไทย ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ 11
ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา ซึ่งจะต้องเร่งให้มกี ารเปิ ดการ
เจรจารอบใหม่ เนื่องจากการจัดทา FTA ระหว่าง EU กับ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค มีความคืบหน้าไปมาก ได้แก่
• FTA EU-Singapore มี ผ ลบัง คับ ใช้ แ ล้ ว ตัง้ แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
• FTA EU-Vietnam ได้ลงนามข้อตกลง EVFTA
และข้อตกลงการคุม้ ครองการลงทุนเวียดนาม–
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ( EU-Vietnam Investment
Protection Agreement : EVIPA) เมื่อ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2562
• FTA EU-Malaysia ยัง ด าเนิ น การเจรจาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

ไทย - สหราชอาณาจักร

- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง "Brexit และความเป็ นไปได้
ในการจั ด ท าความตกลงการค้ า เสรี ไ ทย -สหราช
อาณาจักร" ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพฯ
โดยการศึกษาในครัง้ นี้ กรมเจรจาฯ ได้จ ัดจ้าง บริษัท
โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นที่
ปรึ ก ษา ซึ่ ง สถานการณ์ Brexit ระหว่ า งสหราช

ไทย และ สหราชอาณาจักร
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ควำมตกลง

ประเทศสมำชิ ก

ควำมคืบหน้ ำและประเด็นที่ต้องติ ดตำม
อาณาจักรกับสหภาพยุโรป (EU) นัน้ มีแนวโน้มว่าจะ
เป็ นไปในลักษณะที่องั กฤษต้องออกจาก EU ไปแบบ
ไม่มขี อ้ ตกลง หรือทีเ่ รียกว่า No-deal Brexit เนื่องจาก
การเจรจาข้อ ตกลงการค้ า ระหว่ า งอัง กฤษ กับ EU
ไม่เป็ นผลสาเร็จ ยังไม่ สามารถหาข้อยุติความขัดแย้ง
ในประเด็นสาคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ สิทธิในการทาประมง
ความช่ ว ยเหลือ ของรัฐ บาลส าหรับ ภาคธุ ร กิจ และ
วิธกี ารระงับข้อพิพาทในอนาคต โดยผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจาก No-Deals Brexit คือ อาจมีการเพิม่ ภาษี
การนาเข้า และอาจได้รบั ผลกระทบจากมาตรการการ
กีดกันทางการค้าเพิม่ มากขึน้
- ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไป เนื่องจากสหราช
อาณาจักรเป็ นคู่ค้าสาคัญในสินค้าปิ โตรเคมี ล าดับที่ 3
ของ EU ซึ่ ง เมื่อ สหราชอาณาจัก รออกจาก EU ใน
ปี 2564 แล้ว ไทยควรรีบเจรจาการค้าเสรีกบั สหราช
อาณาจักรแบบทวิภาคีอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิม่ โอกาส
การค้า กับ สหราชอาณาจัก รและช่ ว งชิง โอกาสทาง
การค้ า ก่ อ นคู่ แ ข่ ง จากประเทศอื่ น เช่ น เวี ย ดนาม
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ
- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีท่จี ะได้รบั
ประโยชน์หาก UK เปิ ดตลาดให้กบั ไทย คือ สินค้ากลุ่ม
เม็ด พลาสติก ซึ่ง UK จะลดภาษีล งต่ า กว่า EU (จาก
6.5 เป็ น 6.0 เริม่ 1 มกราคม 2564)

ไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ไทย กับ สมาคมการค้าเสรี - เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์
สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(EFTA)
แห่งยุโรป (EFTA)
ได้จดั สัมมนา เรื่อง “การฟื้ นการเจรจาการจัดทาความ
(ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์
นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์) ตกลงการค้า เสรีไ ทย-สมาคมการค้า เสรีแ ห่ ง ยุ โ รป
(EFTA)” เพื่อประเมิน ผลกระทบทางบวกและลบต่อ
เศรษฐกิจไทยในระดับมหภาคและเพื่อนาข้อมู ลมาใช้
ประกอบการฟื้ นฟูการเจรจาในกรอบดังกล่าว
- ติ ด ตามความคื บ หน้ าในเรื่ อ งนี้ ต่ อ ไป เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมบริการที่ EFTA ลงทุนในไทย คือพลาสติก
- ผลกระทบของการลดภาษีระหว่าง EFTA กับ ASEAN
คื อ อาจเกิ ด Trade Diversion เนื่ องจากสิ น ค้ า ใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนถูกลง ส่งผลให้ EFTA สามารถ
นาเข้าสินค้าทดแทนจากประเทศอาเซียนแทนไทย
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การร่วมลงนาม RCEP ผ่านระบบประชุมทางไกล ในการประชุมอาเซียน ครัง้ ที่ 37 ทีป่ ระเทศเวียดนามเป็ นเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

2. กำรดำเนิ นกำรต่อกำรปรับเปลี่ยนข้อกำหนดกำรนำเข้ำสิ นค้ำของอิ นเดีย
เนื่ อ งด้ ว ย Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)
ได้อ อกข้อ ก าหนดในการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม Chemicals & Fertilizers ที่ต้อ งได้ร ับมาตรฐาน
Indian Standard ซึ่ง ก าหนดโดย Bureau of Indian Standards (BIS) ของอิน เดีย (เปรีย บเสมือ น สมอ.ของ
ประเทศไทย) โดยสินค้าที่จาหน่ ายในอินเดีย จะต้อ งได้มาตรฐานดังกล่ าวก่อ นจึงจะสามารถจาหน่ ายได้ทงั ้
ภายในประเทศและน าเข้า โดยให้มีก ารใช้บัง คับ มาตรฐานภายใน 90-180 วัน ทัง้ นี้ ก ารด าเนิ น การให้ไ ด้
ตามมาตรฐานดังกล่ าวให้ไ ด้ต ามระยะเวลาที่กาหนด จะมีขนั ้ ตอนการยื่นขอมาตรฐานค่ อ นข้างมาก รวมถึง
การเดินทางของเจ้าหน้าทีอ่ นิ เดียมายังไทยเพื่อเก็บตัวอย่างด้วย และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด (ประกอบด้วย ค่าทีป่ รึกษา ค่าธรรมเนียม BIS ค่าเดินทางและทีพ่ กั ของเจ้าหน้าที่จากอินเดียในการตรวจ
ประเมิน โรงงานและเก็บตัว อย่ าง รวมประมาณ 1 ล้านบาทต่อ ผลิต ภัณฑ์ต่อ โรงงาน) ดังนัน้ คณะทางานฯ
จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา ดังนี้
1) ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาระยะเร่งด่วน คือ ขอให้อนิ เดียขยายระยะเวลาดาเนินการเพือ่ ให้ได้ตาม
มาตรฐาน BIS เป็ น 360 วัน
2) ข้อ เสนอแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาระยะยาว คือ หารือ กับหน่ ว ยงานมาตรฐานของไทย ในการหารือ
ร่วมกับอินเดียในการจัดทา MOU ระหว่างหน่ วยงาน Bureau of Indian Standards เพื่อเชื่อมโยง
มาตรฐานสินค้าร่วมกัน
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นอกจากนี้ กระทรวงการคลั ง ของอิ น เดี ย ได้ อ อกประกาศเลขที่ No. 81/2020-custom (N.T.)
โดยประกาศดัง กล่ า วมีผ ลใช้บัง คับ ในวัน ที่ 21 กัน ยายน 2563 ซึ่ง สมาชิก กลุ่ ม ฯ ได้ร ับ ผลกระทบเกี่ย วกับ
การปรับ เปลี่ย นข้อ ก าหนดการน าเข้า สิน ค้ า ของอิน เดีย โดยคณะท างานฯ ได้ ท าหนั ง สือ ถึง กรมการค้ า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เจรจากับ กรมการค้าต่างประเทศของอินเดีย เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นว่า
1) ข้อ มู ล ทัว่ ไป เป็ นข้อ มู ล ที่มีอ ยู่ แ ล้ว ในเอกสารการส่ ง ออกและใบรับ รองถิ่น ก าเนิ ด สิน ค้า หรือ
Form AI ทีแ่ นบไป ผูน้ าเข้าสามารถหาและกรอกได้ดว้ ยตัวเอง ไม่จาเป็ นต้องขอมาอีก
2) หากการศุลกากรสงสัยและสังให้
่ ผู้นาเข้าอินเดียกรอก Form I ภายใน 10 วัน ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่
ผู้ส่งออกสามารถเตรียมข้อมูลได้ทนั ผู้นาเข้าไม่จาเป็ นต้องขอข้อมูลทุก Shipment ทาให้เกิดเป็ น
ภาระของผูส้ ง่ ออก
3) การกรอก Form I เกี่ยวกับข้อมูล เช่น Production Process / RVC & Local Content กาไร แรงงาน ฯลฯ
ให้ผู้น าเข้า กรอกเท่ า ที่จ าเป็ น เท่ า นัน้ ไม่ ค วรแจกแจงรายละเอีย ด (Breakdown) เนื่ อ งจากเป็ น
ความลับทางการค้าของผูส้ ง่ ออก
4) หากต้องการรายละเอียดมาก ๆ ขอให้เป็ นการ Verify โดยภาครัฐต่อรัฐ เหมือนปกติทเ่ี คยปฏิบตั ิ
สาหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ได้มหี นังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สาเนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)
ซึง่ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
1) ขอให้อินเดียดาเนินการตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรี และหากฝ่ ายอินเดียยังไม่แก้ไขวิธีปฏิบัติ
ในประกาศดังกล่าว ฝ่ ายไทยควรต้องมีมาตรการตอบโต้กบั อินเดีย โดยการขอข้อมูลจากผู้ส่งออก
ของอินเดียในลักษณะนี้เช่นกัน
2) หากศุลกากรอินเดีย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดของสินค้า ศุลกากรอินเดียควรประสานกับ
กรมการค้าต่างประเทศของไทยโดยตรง เนื่องจากเป็ นข้อมูลความลับทางการค้าระหว่างคู่ธุรกิจ
3) ใบรับ รองแหล่ ง ก าเนิ ด สิน ค้า (C/O) เป็ น เอกสารที่อ อกโดย หน่ ว ยงานภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แ ล
ของรัฐบาล ฝ่ ายรัฐบาลอินเดียควรเชื่อมันในความถู
่
กต้องและโปร่งใสของเอกสารดังกล่าว
4) เสนอให้ภาครัฐหยิบยกประเด็นปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการใช้ระเบียบศุล กากรนี้ หารือ กับอินเดีย
ในทุกเวที ทัง้ ระหว่างไทย-อินเดีย หรืออาเซียน-อินเดีย
ซึง่ คณะทางานฯ จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้และรายงานให้สมาชิกกลุ่มฯ ได้รบั ทราบต่อไป
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3. กลไกกำรปรับคำร์บอนก่อนเข้ำพรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM)
สื บ เนื่ อ งจาก สหภาพยุ โ รป (EU) เตรี ย มก าหนดมาตรการกลไกการปรั บ คาร์ บ อนก่ อ นเข้ า
พรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM) เพือ่ เรียกเก็บภาษีจากสินค้านาเข้าทีม่ ปี ริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนแฝงสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มกี ารใช้พลังงาน
ในการผลิตสูง/มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น ซีเมนต์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ European Roundtable on Climate
Change and Sustainable Transition (ERCST) ได้มกี ารเสนอรายงานผลการศึกษาเบือ้ งต้นเรื่อง BCA & Other
Approaches: Issues and Options โดยกาหนดทางเลือกทีอ่ าจจะสามารถดาเนินการได้ใน 4 แนวทาง ได้แก่
1) การปรับอัตราภาษีสนิ ค้านาเข้ามาในสหภาพยุโรปในกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรัวไหลคาร์
่
บอน
2) การขยายขอบข่ายการดาเนินงานของระบบ EU Emission Trade Scheme (EU ETS) ให้ครอบคลุม
สินค้าในกลุ่มทีม่ ที งั ้ การนาเข้าและทีผ่ ลิตในประเทศให้ต้องซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพือ่
ชดเชย
3) การกาหนดอัตราภาษีคาร์บอน (เช่น Excise หรือ VAT Type เป็ นต้น) มาใช้ตามระดับการบริโภคที่
กาหนดในกลุ่มสินค้าทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการรัวไหลทั
่
ง้ ทีผ่ ลิตในประเทศและทีน่ าเข้า
4) การกาหนดให้มกี ารซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกเพื่อชดเชยสิทธิในการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสาหรับสินค้านาเข้า โดยระดับราคาเครดิตที่ใช้ชดเชยได้ต้องเทียบเท่ากับราคาสิทธิใน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ EU ETS
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษายังไม่ได้ระบุรูปแบบที่จะนาไปใช้อ ย่างชัดเจน และยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ต้อ ง
พิจ ารณาเพิ่ม เติม ได้แ ก่ ประเด็น ด้า นสิน ค้า ที่ EU ส่ง ออก ความสามารถในการแข่ง ขัน การยกเลิก Free
Allocation ทีอ่ าจถูกต่อต้าน การนารายได้ทเ่ี กิดขึน้ ไปใช้และการให้เครดิตแก่ประเทศทีม่ นี โยบายเทียบเคียง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผูแ้ ทนกลุ่มฯ ปิ โตรเคมีได้เข้าพบและหารือในเรื่องนี้กบั องค์การบริหารก๊าซ
เรือนกระจก (TGO) เนื่องจาก EU อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้มาตรการนี้กบั 4 ประเทศ
คือ ไทย เวียดนาม เม็กซิโกและอินเดีย โดย ERCST เป็ นผูศ้ กึ ษา และ TGO เป็ นผูป้ ระสานงานในประเทศไทย
จากการหารือพบว่า สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติก (พิกดั 3901-3914) เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ EU อาจใช้
มาตรการ CBAM ซึ่ง TGO ต้องการให้กลุ่มฯ ช่วยเตรียมข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่ส่งออกไป
ยัง EU โดยข้อมูลที่ TGO ต้องการ เพือ่ ใช้หารือกับผูศ้ กึ ษา ประกอบด้วย
1) ปริม าณการส่ง ออกสิน ค้า ไป EU โดยกลุ่ ม ฯ ปิ โ ตรเคมีไ ด้ร วบรวมข้อ มูล สถิติก ารค้า รายพิกัด
3901-3914 จากกระทรวงพาณิชย์แล้ว
2) สิน ค้ า ที่ ส มาชิ ก กลุ่ ม ฯ ส่ ง ไปยัง EU และค่ า การปลดปล่ อ ย Emission Factor (EF) ของแต่ ล ะ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ (ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)
ปั จจุบนั (เดือนธันวาคม 2563) กลุ่มฯ ปิ โตรเคมีอยู่ในระหว่างการหารือกับ TGO เกี่ยวกับแนวทางการ
คานวณค่า EF ของแต่ละผลิตภัณฑ์
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4. กำรอบรมสัมมนำ “กำรใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมควำมพร้อมกำรค้ำสิ นค้ำในควำมตกลง RCEP
สำหรับสิ นค้ำกลุ่มปิ โตรเคมี”

คณะทางานสายงานเศรษฐกิจและการค้า กลุ่ม อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้จดั อบรมสัมมนาภายใต้หวั ข้อ
“การใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมความพร้อมการค้าสินค้าในความตกลง RCEP สาหรับสินค้ากลุ่มปิ โตรเคมี”
ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง PASSION สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์
Microsoft Teams Meeting โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรผูบ้ รรยาย อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส (ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ศุลกากร FTA, ROO ประสบการณ์ ณ กรมศุลกากรกว่า 30 ปี )
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ เตรีย มความพร้อ มแก่ส มาชิก กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ให้ก้า วทัน สถานการณ์
การค้าโลก โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรี RCEP ที่มกี ารลงนามความตกลงกันช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา
รวมถึงการใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคต่างๆ จากการค้าเสรี ทัง้ นี้ มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ รวมทัง้ สิน้ 57 ท่าน
โดยคณะทางานสายงานเศรษฐกิจและการค้า อยู่ระหว่างต่อ ยอดพัฒนาการจัดอบรมไปสู่ platform
online ร่ ว มกับ FTI Academy สภาอุ ต สาหกรรมฯ เพื่อ เปิ ด เป็ น หลัก สูต รอบรมออนไลน์ ใ ห้แ ก่ ส มาชิก กลุ่ มฯ
และบุ ค คลทัว่ ไปได้ เ ข้า ไปศึก ษา อีก ทัง้ เป็ นจุ ด เริ่ม ต้ น ส าหรับ การจัด อบรมสัม มนาในหัว ข้อ ที่ น่ า สนใจ
และเป็ นประโยชน์ในครัง้ ต่อไป
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สำยงำนยุทธศำสตร์และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
คณะทำงำนสำยงำนยุทธศำสตร์และเพิ่ มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช
2. คุณณศิภสั ร์ จิรโอฬารวิชญ์
3. คุณกีรติ พิทกั ษา
4. คุณสมปอง ศรีคุณ
5. คุณสุภาพร ศักดิ ์ประศาสน์
6. คุณสมคะเน โชติวงศ์พพิ ฒ
ั น์
7. คุณกัณพงศ์ ดวงอุไร
8. คุณดุสติ า โกละกะ
9. คุณจิตรธิวฒ
ั น์ พฤขัตรพิชยั
10. คุณจิณณพล ปั ญญวุฒิ
11. คุณณัฐพล จุนเจือจาน
12. คุณสมชาย มุย้ จีน
13. คุณอภิสทิ ธิ ์ ชมกรด
14. คุณวรัญญนันท์ อินทธาธร
15. คุณรวินทร์ พลานันทกุลธร
16. คุณวชิรพันธ์ พยัคฆ์กุล

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

GC Styrenics
GC Styrenics
GC Styrenics
PTT
PTT
Thai Ethoxylate
DOW
VNT
IRPC
GC
GC
GC
GC
GC
GC
GC

1. กำรจัดสัมมนำและประชุมระดมควำมคิ ดเห็น หัวข้อ “โอกำสของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
ในยุค New Normal”
ในปี 2563 คณะทางานสายงานยุทธศาสตร์และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี ได้ร่ว มกับสถาบันพลาสติก ในการจัดสัมมนาและประชุ ม ระดมความคิดเห็น หัว ข้อ “โอกาสของ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในยุค New Normal” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกสาหรับ
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Jubilee
Ballroom โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยและระดม
ความคิดเห็นจากภาคส่ว นที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ หาผลิต ภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีโอกาสหรือ ศักยภาพในการผลิต
ภายในประเทศ ช่วยสร้างความมันคงและลดการพึ
่
ง่ พาการนาเข้าจากต่างประเทศ อันเนื่องมาจากบทเรียนภาวะ
วิกฤตโรคระบาดทีผ่ ่านมา รวมทัง้ เพือ่ เตรียมรับมือกับการระบาดครัง้ ใหม่หรือโรคอุบตั ใิ หม่ในอนาคต ซึง่ สามารถ
สรุปผลการจัดงานได้ดงั นี้
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- ช่ว งเช้า เวลา 09.00-12.00 น. งานสัมมนาและเสวนาหัว ข้อ มองโอกาสและการปรับตัว อย่างไรกั บ
เครื่องมือแพทย์ไทยในยุค New Normal มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนารวมทัง้ สิน้ 132 คน ซึง่ มีบทสรุปทีส่ าคัญดังนี้
• สินค้าทางการแพทย์ท่ีส่งออกมากที่สุ ดเป็ นอันดับแรก คือ ถุ งมือ ยาง รองลงมา คือ ถุ งยาง
อนามัย ในขณะที่การนาเข้าของสินค้าทางการแพทย์ก็มแี นวโน้ มที่เพิม่ ขึ้นทุกปี โดยสินค้าที่
นาเข้ามากที่สุด คือ ครุภณ
ั ฑ์ รองลงมา คือ ชุดทดสอบทางการแพทย์ (Test Kit) แต่ครุภณ
ั ฑ์
และ Test Kit ก็มแี นวโน้มส่งออกทีส่ งู ขึน้ เช่นกันในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19
• จากความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปของผูบ้ ริโภคในยุค New Normal ซึ่งมีความใส่ใจด้านสุขภาพมาก
ขึ้น รวมทัง้ การระบาดของโรคโควิด -19 เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์
ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าทางการแพทย์ภายในประเทศ ซึง่
รัฐบาลควรสนับสนุ นอุตสาหกรรมทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์เพื่อให้ไ ด้มาตรฐานในระดับสากลและเพื่อ รองรับการส่งออกไปยังต่างประเทศได้
เนื่องจากปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการยังต้องส่งไปทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทต่ี ่างประเทศ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทัง้ นักวิชาการ เอกชน และการสนับสนุ นจาก
รัฐบาล ในขณะเดียวกันต้องควบคู่ไปกับการพิจารณาเรื่องความต้องการของตลาด (Demand from
Market) กลไกของตลาด คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Regulator)
• กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี ต้ องปรับตัวเข้าหาผู้ผลิตปลายน้ า (Downstream)
เพือ่ สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์
- ช่ ว งบ่ า ย เวลา 13.00-16.00 น. การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น (Workshop) “Medical Devices
Opportunities from New Normal Trends in Thailand : โอกาสของเครื ่อ งมือ แพทย์ไ ทยในยุค
New Normal” ม ผี ู ้เ ข า้ ร่ว ม ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น รวมทั ง้ สิ้ น 46 คน โดยกลุ่ ม Workshop
แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
• กลุ่ม 1 : Single Use, PPE มีผเู้ ข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจานวน 20 คน
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 1A คือ Interactive Mask
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 1B คือ PPE for Home
• กลุ่ม 2 : ครุภณ
ั ฑ์ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจานวน 10 คน
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 2 คือ Smart Dental Chair
• กลุ่ม 3 : Digital มีผเู้ ข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจานวน 8 คน
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 3 คือ Medical Big Data + AI Decision Making
• กลุ่ม 4 : Reagent and Test Kit มีผเู้ ข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจานวน 8 คน ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม 4 คือ ASEAN Testing Kit
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สำหรับแนวทำงที่จะดำเนิ นกำรต่อไป มีดงั นี้
- รวบรวมประเด็น ข้อ คิด เห็น จากงานระดมความคิด เห็น เพื่อ น าส่ง ต่ อ ให้กับ ส านัก งานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เพื่อนาเสนอเป็ นนโยบายส่งเสริมต่อไป ซึ่งทางสถาบันพลาสติกจะรับหน้าที่เป็ น
ผูป้ ระสานให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามสนใจ

การจัดสัมมนาและประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ “โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในยุค
New Normal” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกสาหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้า

2. กำรปรับปรุงยุทธศำสตร์กำรดำเนิ นงำนของกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
ในปี 2563 สายงานกลยุทธ์และสนับสนุ น ได้ ทบทวนยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี บนพืน้ ฐานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น”
โดยแบ่งการดาเนินงานของธุรกิจทีจ่ ะมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทัง้ 3 ด้าน เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable
development) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิง่ แวดล้อม (Environment) โดยได้
นาปั จจัยจากภายนอกทีม่ ากระทบต่ออุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ในปี 2563 อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาระดม
ความคิดเห็นเพือ่ นาสูก่ ารปรับปรุงกลยุทธ์ของกลุ่มปิ โตรเคมี เพือ่ การพลิกฟื้ นอย่างยังยื
่ นจากปั จจัยภายนอก
ทัง้ นี้ ผลจากการทบทวนได้เพิม่ ความสาคัญกับกลยุทธ์ (ตามตัวอักษรสีแดงในแผนภาพด้านล่าง) ได้แก่
1) กลยุทธ์ด้าน climate change 2) แผนงานสนับสนุ นการเจรจา FTA / ลดอุปสรรคประเด็นการค้า และ 3) การ
เสริมสร้าง competitiveness ตลอด value chain
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แผนภำพ : แสดงกำรดำเนิ นกลยุทธของกลุ่มปิ โตรเคมี
กลยุทธ์กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี (ปรับปรุงปี 2563)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ด้ำนเศรษฐกิ จ (Economic)
1. การบริหารจัดการทรัพยากร
2. การตลาดและการค้า
3. การพัฒนาเชิงนโยบาย
4. การเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน

กลยุทธ์ด้ำนสังคม (Social)
1. แผนงานด้านสังคม

2. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรม

แผนงำน
การวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรน้ า เพื่อรองรับการขยายตัว
และความต้องการน้าของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
สนับสนุนการเจรจา FTA และการลดปั ญหาอุปสรรคทางการค้า
เข้า ร่ ว มและให้ข้อเสนอแนะต่อ การศึกษาแผนพัฒ นาอุ ตสาหกรรมปิ โ ตรเคมี
ระยะที่ 4
เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันตลอด Value chain
1) พัฒนาระบบ Logistic : การพัฒนาการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2) ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้า เพื่อเพิม่ ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย

เชื่อ มโยงการดาเนิ น งานและสนั บสนุ น การดาเนิ น งาน CSR ในพื้น ที่ เช่น
เพือ่ นชุมชน
ดาเนินงาน CSR กับเจ้าของแหล่งน้ า อาทิ วังโตนด จันทบุรี
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)
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กลยุทธ์ด้ำนสิ่ งแวดล้อม (Environment)
ส่งเสริมหลักการ Circular Economy ในการดาเนินธุรกิจ
1. แผนงานด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
แผนงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (climate change) : ร่วมกาหนด
นโยบายและดาเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร่วมมือดาเนินงานเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs
ร่วมมือดาเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ
ดาเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรม บนแนวทางการพัฒนาสู่ Eco Industrial Town

กลยุทธ์ส่วนสนับสนุน
1. การบริหารจัดการ

สนั บ สนุ น การจัด ท าข้อ ก าหนด มาตรฐานและกฎระเบีย บ ให้เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ไิ ด้
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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. คุณศุภสิทธิ กิตชัย
10. คุณนรเสฎฐ์ ฤทัยเจตน์เจริญ
11. คุณณัฐพล จุนเจือจาน
12. คุณวรอมาตย์ อมาตยกุล
13. คุณภัทรชนก ศรีวหิ ค
14. คุณกุลธิดา เจริญสวัสดิ ์
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
GC
GC
GC
GC
PTTP
Covestro
IRPC
IRPC
Indorama
Indorama
Indorama

1. ร่วมพิ ธีแสดงควำมร่วมมือโครงกำร Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics
คณะทางานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้มสี ว่ นร่วมในโครงการ Thailand Public
Private Partnership for Plastic and Waste Management (Thailand PPP Plastic) ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรรัฐและเอกชนจานวนมาก เพื่อร่วมดาเนินงานกับหน่ วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุ น เวีย นในแผนการจัด การขยะพลาสติ ก ของประเทศ ผ่ า นคณะท างานด้ า นการส่ ง เสริม และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และคณะทางานด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์ ขยะพลาสติก โดยวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ผูแ้ ทนกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธแี สดงความร่วมมือโครงการ Circular in
Action - Drop Point by PPP Plastics ณ เซ็นทรัล วิลเลจ ภายใต้ความร่ว มมือ กันอย่างบูรณาการจากหลาย
ภาคส่ ว น ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุ ร กิจ ภาคสัง คม อาทิ มือ วิเ ศษ กระทรวงการอุ ด มศึก ษาฯ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ
ห้างสรรพสินค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ซึ่งกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ คือ "ถังวนถุง"
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกขยะพลาสติก 12 ชนิด และวนขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิล
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กลับมาใช้ใ หม่ใ นรูปแบบต่างๆ เพื่อ ลดปริมาณขยะพลาสติก ที่หลุ ดรอดไปยังหลุ มฝั งกลบให้น้อ ยที่สุ ดอย่าง
มีนัยสาคัญ โดยในพิธไี ด้รบั เกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ดร.สุวทิ ย์ เมษิณทรีย์ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และภายในงานยังมีพธิ สี ง่ ไม้ต่อตาแหน่งประธานโครงการ PPP
Plastics แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผูอ้ านวยการสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย เพือ่ สานพลังความร่วมมือนี้ต่อไป

พิธแี สดงความร่วมมือโครงการ Circular in Action - Drop Point by PPP Plastics
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ เซ็นทรัล วิลเลจ

2. กำรส่งเสริ มและเผยแพร่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในรูปแบบและแนวคิ ด BCG Model
จากยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 สาขาเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซึ่งมีเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็ นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ โดยสร้า ง
สมดุล การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ใช้ทรัพ ยากรอย่างคุ้มค่ า และลดปั ญ หาสิ่งแวดล้อ ม ประกอบกับนโยบายของ
สายงานส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเห็นควรว่า เพื่อให้การส่งเสริม
และเผยแพร่การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบและแนวคิด BCG Model อันประกอบไปด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีว ภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุ นเวีย น (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเ ขียว (Green Economy)
ไปยัง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและสมาชิก ของสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยเป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ
เป็ นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทางสายงานส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรม จึงได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยมีกลยุทธ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ดังนี้
1) กลยุทธ์ดา้ นการสร้างและพัฒนา BCG Model เพือ่ ความยังยื
่ น ได้แก่
- การสร้าง BCG Model สาหรับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
- การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิง นิ เ วศ (Eco Factory) /
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
2) กลยุ ท ธ์ ด้า นองค์ค วามรู้แ ละการเผยแพร่ อ งค์ค วามรู้ (Knowledge & Sharing) ได้แ ก่ การร่ ว ม
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 า ม ข้ อ ต ก ล ง ข อ ง ก ลุ่ ม
พันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)
3) กลยุ ท ธ์ ด้า นการสนั บ สนุ น มาตรฐานและนโยบาย (Standard and Policy Support) ได้แ ก่ การ
ผลักดันการดาเนินงานต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) และผลิตภัณฑ์
รักษ์โลก (Green Product)
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ทัง้ นี้ ประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ได้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของคณะท างาน BCG Model ซึ่ง มีก าร
ดาเนินงานด้าน BCG มาอย่างต่อเนื่อ ง โดยคณะทางานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเชื่อ มโยงงาน BCG
ภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ นาไปสูก่ ารสร้างและพัฒนา BCG Model ได้อย่างยังยื
่ น
3. โครงกำร Plastic Road ตำมข้ อ ตกลงของกลุ่ ม พัน ธมิ ต ร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)
ผ่ำนโครงกำร PPP Plastics
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณดาเนินโครงการศึกษาวิจยั ถนนพลาสติก
รี ไ ซเคิ ล (Plastic Road) จากกลุ่ ม พั น ธมิ ต ร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ผ่ า นโครงการ PPP
Plastics ซึ่งโครงการ Plastic Road เป็ นการนาขยะพลาสติกเข้ามามีบทบาทเป็ นส่ว นประกอบหนึ่งในถนน
ยางมะตอยและเป็ น การน าขยะพลาสติก มาหมุ น เวีย นเพื่อ สร้า งมูล ค่ า เพิ่ม ทดแทนการน าไปฝั ง กลบหรือ
เผากาจัด และสอดคล้องกับแนวคิด BCG โดยโครงการ Plastic Road ที่จะดาเนินงานโดยกลุ่ มอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี แบ่งออกเป็ น 2 โครงการย่อย ได้แก่
1) โครงการศึก ษาวิจ ัย ถนนพลาสติก รีไ ซเคิล ในประเทศไทย มีง บประมาณสนั บ สนุ น ให้แ ก่ ส ภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 255,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ประกอบด้วย
- ระยะที่ 1 (Phase 1) ระยะเวลาดาเนินโครงการประมาณ 1 ปี
- ระยะที่ 2 (Phase 2) ระยะเวลาดาเนินโครงการประมาณ 1 ปี
2) โครงการศึก ษาวิจ ัย ถนนพลาสติก รีไ ซเคิ ล ในประเทศเวีย ดนามและอิน โดนิ เ ซีย มีง บประมาณ
สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ส ภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้ สิ้น ประมาณ 228,000 ดอลล่ า ร์
สหรัฐ ประกอบด้วย
- ระยะที่ 1 (Phase 1) ระยะเวลาดาเนินโครงการประมาณ 18 เดือน
- ระยะที่ 2 (Phase 2) ระยะเวลาดาเนินโครงการประมาณ 1 ปี
ปั จจุบนั (เดือนธันวาคม 2563) กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะทางานพิจารณาร่าง
สัญ ญาที่เ กี่ยวข้อ งกับโครงการ Plastic Road (Tri-Party) และ Mega Cities ภายใต้การสนับสนุ นจาก AEPW
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีแผนทีจ่ ะลงนามในสัญญาและเริม่ ดาเนินโครงการในต้นปี 2564

การประชุมคณะทางานพิจารณาสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ Plastic Road และ Mega Cities
ภายใต้การสนับสนุนจาก AEPW ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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8.7 APIC 2020 ณ ประเทศอินเดีย
เนื่องด้วยช่วงต้นปี 2020 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งสถานการณ์
การแพร่ระบาดมีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปทัวโลก
่
ทาให้ทุกประเทศกาหนดมาตรการป้ องกัน ในการห้าม
ประชาชนเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อ ควบคุมและลดความเสีย่ งติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)
โดยสมาชิก Asia Petrochemical Industry Conference : APIC ทัง้ 7 ประเทศ ประกอบด้ว ย ญี่ป่ ุ น
เกาหลี ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์ มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว จึง มีความเห็นร่วมกันให้เลื่อน
กาหนดการจัดงาน APIC 2020 ณ ประเทศอินเดียออกไปก่อน โดยในเบือ้ งต้นมีกาหนดจัดงาน APIC ในปี 2022
หรือจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาลง

ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี เว็บไซต์ APIC2021 : https://www.apic2021.in/index.html#

กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี 44

8.8 กำรศึ ก ษำกำรพัฒ นำปิ โตรเคมี ร ะยะที่ 4 ในคณะอนุ ท ำงำน
ขับเคลื่อนประเด็นปฎิรปู พลังงำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 โดยได้
กาหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านไฟฟ้ า 3) ด้านปิ โตรเลียมและ
ปิ โ ตรเคมี 4) ด้า นพลัง งานทดแทน 5) การอนุ ร กั ษ์พ ลัง งานและการใช้พ ลัง งานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
6) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐานในด้านการปฏิรูปด้านปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี ได้กาหนดให้
มีป ระเด็น การพัฒ นาปิ โ ตรเคมีร ะยะที่ 4: การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรูป พลาสติก และเคมีภัณ ฑ์เ พื่อ สร้า ง
มูลค่าเพิม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกและการกาหนดพื้นทีใ่ หม่
สาหรับพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในระยะยาว เพือ่ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ ยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนพร้อมกับรองรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึง่ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แต่งตัง้ คณะทางานกากับการศึกษากรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ผูแ้ ทน
บริษทั เอกชน และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถดาเนินการได้
ทันทีในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก และพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตใน
ระยะยาว
2. เพื่อ ศึก ษาพื้นที่ท่ีมีศ ัก ยภาพในการพัฒนาอุต สาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเล
ตะวันออกและพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในระยะยาว
3. เพื่อ ศึก ษากรอบการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมีร ะยะที่ 4 ของประเทศไทยทัง้ ระบบ ตัง้ แต่
อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีขนั ้ ต้น ขัน้ กลาง และขัน้ ปลาย และกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ต่อเนื่องให้เป็ นกลุ่มทีเ่ ชื่อมโยงกันและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
4. เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างละเอียดใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 4
กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทยดาเนินการการศึกษาดังกล่ าว
โดยมีระยะเวลาดาเนินงาน 14 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2564 โดยผู้ศกึ ษาโครงการได้ใช้
แนวคิดทีจ่ ะเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศ โดยอ้างอิงจาก 5 ปรัชญาหลัก ดังต่อไปนี้
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1. ปรัชญา 1 : การส่งออกคือหัวใจสาคัญ ต้องมีประตูตะวันตกให้ได้ (West Gate)
2. ปรัชญา 2 : ทาให้ตลาด CLMVT แข็งแกร่งขึน้
3. ปรัชญา 3 : ใช้อุตสาหกรรมทีม่ คี วามแข็งแกร่งของประเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด ประกอบด้วย
• การเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ศูนย์หนึ่งของโลก
• การเป็ นครัวของโลก
• การเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ิยมของโลก
• การมีวตั ถุดบิ ชีวภาพสาหรับเชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑ์
• การเป็ นประเทศทีน่ ่าเชื่อถือในกลุ่ม ASEAN
4. ปรัชญา 4 : Circular Economy สร้างมูลค่า
5. ปรัชญา 5 : ธุรกิจไฮโดรคาร์บอนเป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนาประเทศ
จากร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Draft Report) โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกและพื้น ที่ท่ีมีศ ัก ยภาพ (ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)
คณะศึกษาได้สรุปผลการคัดเลือกพืน้ ทีส่ าหรับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- หมำยเลข 1: Integrated petrochemical industries complex ซึ ่ง พื ้น ที ่ที ่เ หมาะส มคือ
พื้นที่ทุ่ งนเรนทร์ (อ.หนองจิก) ต่อเนื่อง อ.ปะนาเระ ใน จ.ปั ตตานี และต้องพัฒนาควบคู่กบั ท่าเรือ (Port: P) (ทุ่งหว้า
กัน ตัง และปากบารา) ซึ่ ง เป็ นทางออกทะเลฝั ่ง
ตะวันตก (อันดามัน) สาหรับพื้นที่พฒ
ั นาท่าเรือไป
ยังประตูตะวันตก (West Gate)
- หมำยเลข 2: Auxiliary industries ซึ่ง
พื้นที่ท่ีเ หมาะสม คือ พื้นที่ภาคตะวันออก (EEC)
ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรแี ละ
ระยอง และอีก พื้น ที่ห นึ่ง คือ พื้น ที่ทุ ่ง นเรนทร์
(อ.หนองจิก ) ต่อ เนื่อ ง อ.ปะนาเระ ใน จ.ปั ต ตานี
ส า ห ร บั พื ้น ที ่ทุ ่ง น เ ร น ท ร์ต ่อ เ นื ่ อ ง ป ะ น า เระ
สามารถพัฒ นาอุ ต สาหกรรม Auxiliary industries
ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ Integrated petrochemical
industries complex เ พื่ อ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ นา
คลัส เตอร์อุต สาหกรรมต่อ เนื่ อ งเชื่อ มโยงกั บ ย่าน
ธุร กิจ พาณิช ย์แ ละบริก าร (Satellite area) ใน
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจะทาให้เ กิดการพัฒ นา
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร

รูปที่ 1 สรุปพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับ 3 กลุม่ อุตสำหกรรม
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- หมำยเลข 3: Bio-based industries ซึ่งพื้นที่ท่ีเ หมาะสม คือ ภาคเหนือ ตอนล่ าง (จ.นครสวรรค์)
อีสาน (จ.ขอนแก่น) และใต้ตอนบน (จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช) เนื่องจาก มีศกั ยภาพด้านวัต ถุ ดิบ
ชีวภาพ (ภาคเหนือตอนล่างและอีสาน ได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง, ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ปาล์มน้ามัน ยางพารา)
สาหรับผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะลงทุนใน 3 พืน้ ที่ คือ (1) EEC (2) SEC (พืน้ ทีท่ ุ่งนเรนทร์ ต่อเนื่อง
ปะนาเระ และ (3) พืน้ ทีอ่ ่นื สาหรับอุตสาหกรรม Bio-based industries แสดงดังรูปที่ 2 โดยพืน้ ที่ EEC เป็ นการ
ต่อยอด Value Chain ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีในพื้นที่ EEC ส่วนพื้นที่ SEC เป็ นการสร้างคอมเพล็กซ์ ใ หม่
เพื่อ รองรับ การเติ บ โตของความต้ อ งการในเอเชี ย และเพื่อ แข่ ง ขัน กับ Petrochemical Complex ระดับ
World Class โดยสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทรัพยากรในท้องถิน่ ในภาคใต้ และสาหรับพืน้ ทีอ่ ่นื สาหรับอุต สาหกรรม
Bio-based industries ซึ่งจะเป็ น การสร้า งอุต สาหกรรมชีว ภาพในแหล่ง ของวัต ถุด ิบ ซึ่งผลจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมใน 3 พืน้ ที่ พบว่า จะมีกาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ ทัง้ สิน้ ประมาณ 4,500 KTA โดยคาดว่าจะทาให้เกิดการ
ลงทุนประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 300,000 ล้านบาท และคาดว่าจะทากาไรประมาณ
2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/ปี หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท/ปี กาไรส่วนนี้คดิ เป็ น 18% ของมูลค่าส่งออกเม็ด
พลาสติก ในปี 2561 (มูลค่าส่งออก 330,180 ล้านบาท/ปี )

รูปที่ 2 Final 4th Wave Complex: Petrochemical – Auxiliary – Bio-based
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รูปแบบการบริหารการพัฒนาชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก (EEC) พื้นที่บริเวณชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกหรือ
อีสเทิร์นซีบอร์ดถือว่าเป็ นพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์การลงทุน และเป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชัน้ นาของประเทศ เช่น
ปิ โตรเคมี อุต สาหกรรมยานยนต์ และพลังงาน ซึ่งมีผ ลิต ภัณฑ์มวลรวมคิดเป็ นสัดส่ ว น 1 ใน 5 ของประเทศ
ซึ่งจากปั จจัยและความสาคัญดังกล่าว จึงนามาซึง่ โครงการ “พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern
Economic Corridor: EEC) เพือ่ รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามซูเปอร์คลัสเตอร์ทม่ี กี ารสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ ป ระกอบด้ว ย 5 อุต สาหกรรมเดิมที่มีศ ักยภาพ (First S-curve)
และอีก 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ที่จะเป็ นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ส ร้าง
มูล ค่ าเพิ่มเป็ นพิเ ศษ ตามนโยบายของภาครัฐเพื่อ พัฒนาไปสู่การเป็ นเขตเศรษฐกิจชัน้ นาของกลุ่มอาเซียน
โดยการนาร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรแี ละฉะเชิงเทรา ซึ่งปั จจุบนั การบริหารพื้นที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัตพิ ระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานของรัฐ เป็ นผูก้ ากับดูแล ส่วนรูปแบบการบริหารการ
พัฒนาภาคใต้ (SEC) มีระดับการบริหาร แนวทางการทางาน และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ แสดงดังตาราง

ปั จจุบนั (เดือนธันวาคม 2563) คณะศึกษาอยู่ในระหว่างการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันออกและพื้นที่
ที่มศี กั ยภาพ และจะมีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟั งความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์
ของโครงการฯ ในปี 2564
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9. ควำมร่วมมือคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
สายงานส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม อุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ ามันปิ โตรเลียม กลุ่ม อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กลุ่ม
อุต สาหกรรมเคมี และกลุ่ ม อุต สาหกรรมพลาสติก โดยมอบหมายให้คุ ณอัฒฑวุ ฒิ หิรญ
ั บูรณะ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับหน้าทีเ่ ป็ นประธานฯ ซึ่งคลัสเตอร์ปิโตรเคมีก่อตัง้ ขึน้ เพื่ อสนับสนุ นและส่งเสริมการ
ดาเนินงานและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมีครอบคลุมทัง้ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตัง้ แต่ต้นน้ า
กลางน้ า จนถึงปลายน้ า รวมถึงกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ปิโตรเคมี และแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็ นรูปธรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีในอนาคต

9.1 ควำมคืบหน้ ำกำรดำเนิ นงำนของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ปี 2563
❖ กำรดำเนิ นงำนของคณะกรรมกำรและคณะทำงำนภำยใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรปรับปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภัยเกี่ยวกับภำชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel)
ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ า
หม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็ นสือ่ นาความร้อน และภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็ นการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่า งกลุ่ มอุต สาหกรรมโรงกลัน่ น้ ามันปิ โตรเลียม กลุ่ ม อุต สาหกรรมปิ โตรเคมี และกลุ่ มอุต สาหกรรมเคมี
ภายใต้ค ณะทางานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหม้อน้ าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่อนาความร้อนและ
ภาชนะรับแรงดันในโรงงาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 คณะทางานฯ
ได้มกี ารติดตามการดาเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
กำรส่งเสริ มและเผยแพร่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในรูปแบบและแนวคิ ด BCG Model ซึ่งสายงาน
ส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เมื่อ วัน ที่ 3
ธัน วาคม 2563 โดยมีค ลัส เตอร์ปิ โ ตรเคมีเ ป็ น หนึ่ง ในอุต สาหกรรมห่ว งโซ่คุณ ค่า หลัก ( Key Value Chain
Industries) ในกลยุท ธ์ก ารดาเนิน งานของ BCG Model ทัง้ นี้ คณะทางานฯ จะมีก ารเริม่ ดาเนิน การตาม
แผนงานด้านต่าง ๆ ในปี 2564
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10. สรุปผลงำนเด่นปี 2563 และประเด็นที่ต้องติดตำม กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
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

- ผ ล VOCs ปี 2562 ใ น พื้ น ที่
ชุ ม ช น ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ เ กิ น ค่ า
เฝ้ าระวังตามประกาศ คพ.
- มีการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
อย่างต่อเนื่อง

- ยังไม่มกี ารเสนอร่างกฎหมาย VOCs
Loading เข้าสูก่ ารพิจารณาของ กกวล.
- 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

ชี้ แ จงการด าเนิ น งานใน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหา
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs)
ในพื้ น ที่ ม าบตาพุ ด (คณะ
กรรมการระดับจังหวัด)

คกก. รับ ทราบผลการด าเนิ น หากยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จะเป็ น
โครงการ CoP และให้ ด าเนิ น ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องพื้นที่ (เป้ าหมาย ปี
โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ 2565)
รายงานผล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ให้กับ คณะกรรมการฯ จัง หวัด
ทุก 3 เดือน

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 - ก ฎ ห ม า ย VOCs Loading หากมีการประกาศใช้กฎหมาย จะส่งผล
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
กฎหมาย VOCs Loading ยัง ไม่ เ ข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ 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 กกวล.
กฎหมายก าหนดค่ า มาตรฐานค่ า
กกวล.
เดียวกันกับทุกขนาด/ประเภทโรงงาน

กลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี 46

หัวข้อ

กำรดำเนิ นงำน

ผลกำรดำเนิ นงำน

Circular
Economy

การส่ ง เสริม และเผยแพร่
การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
รู ป แบบและแนวคิด BCG
Model

FTA

ร่ ว มเสนอ ท่ า ที ก า ร เ ปิ ด - ติด ตามการเจรจา RCEP ซึ่ง
ตลาดสินค้าปิ โตรเคมี ในทุก ลงนามความตกลงเรียบร้อยแล้ว
กรอบทีม่ กี ารเจรจา
- การจัดอบรม “การใช้ประโยชน์
FTA และเตรียมความพร้อมการค้า
สิ น ค้ าในคว ามต กล ง RCEP
สาหรับสินค้ากลุ่มปิ โตรเคมี”
- ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ก า ร
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ข้ อ ก า ห น ด การ
นาเข้าสินค้าของอินเดีย

สถานการณ์
น้าภาค
ตะวันออก

ติ ด ต ามสถานการณ์ น้ า
เ ส น อ แ ล ะ ร่ ว ม ผ ลั ก ดั น
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
กับหน่วยงานต่างๆ

ผลที่ได้

- ร่ ว มเป็ นคณะท างาน BCG จัดการขยะพลาสติกอย่างยังยื
่ น และ
Model
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
- การเตรียมความพร้อ มในการ
เริม่ โครงการ Plastic Road ตาม
ข้อตกลงของ AEPW
- การเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกกลุ่มฯ
ปิ โ ตรเคมี ให้ก ้า วท นั สถานการณ์
การค้า โลก โดยเฉพาะความตกลง
การค้าเสรี RCEP
- ความร่วมมือเพื่อบรรเทาผลกระทบ
เกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นข้อกาหนดการ
นาเข้าสินค้าของอินเดีย

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

ประเด็นที่ต้องติ ดตำม
ติดตามการกาหนดแผนงานต่างๆ
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

ติดตามเงื่อ นไขและก าหนดท่ า ที
ใ น ทุ ก ก ร อ บ ก า ร เ จ ร จ า FTA
โดยเฉพาะกรอบการเจรจาใหม่ๆ
เช่น Thai-EU เป็ นต้น

ระยะสัน้ มาตรการรองรับภัยแล้ง
ปี 2564
ระยะยาว แผนจัดการทรัพ ยากร
น้ าอย่างยังยื
่ น เพื่อป้ องกันปั ญหา
ในอนาคต

