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ค ำน ำ 
 

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

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ด าเนินงานร่วมกบัภาครฐั และหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและต่อการพัฒนาประเทศ การรวบรวม
ความเห็นจากสมาชิกเพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ทัง้ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
ในระดบัต่างๆ การคา้ระหว่างประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่แีละขอ้มูลทีถู่กต้องต่อสงัคม รวมถงึแผนงาน
ในระดับนโยบายของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั อีกทัง้ติดตามประเด็นปัญหาต่างๆ  
และวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้และร่วมหาทางป้องกนัปัญหานัน้ 
 รายงานสรุปผลการด า เนินงาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2021 ” จัดท าขึ้น เพื่ อ รวบรวม 
ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ด าเนินการในปี 2564 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็น 
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนย์กลางความรู้และข้อมูลข่าวสารส าหรับสมาชิก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของธุรกจิ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
 
 

       ส านกังานเลขาธกิาร 
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กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1 

ควำมเป็นมำ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries,  
Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ปัจจุบนัมสีมาชกิสามญัจ านวน 28 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดก้่อตัง้เมื่อวนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2545 
โดยการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบการที่มโีรงงานตัง้อยู่ในจงัหวดัระยองบรเิวณพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , นิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพุด), นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออารพ์ซี ีจงัหวดัระยอง รวมทัง้ผูป้ระกอบการปิโตรเคมใีนพืน้ทีร่อบเขตกรุงเทพมหานคร  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคญัในฐานะอุตสาหกรรมต้นน ้าที่เพิม่มูลค่าให้กบั
ทรพัยากรธรรมชาติที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลัน่น ้ามนัดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลเิมอร์ พลาสตกิ เสน้ใย ยางสงัเคราะห์ และเคมภีณัฑ์ ซึ่งเป็นสนิค้าอุปโภคจ าเป็น
ส าหรบัประเทศ สามารถลดการเสยีดุลการค้าและสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้เป็นจ านวนมาก โดยจากการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี 2563 อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทยมกีารผลิต               
เมด็พลาสตกิหลกั ไดแ้ก่ PE, PP, PVC, PS/EPS และ ABS/SAN รวม 7,766,000 ตนั ลดลง 1.7% จากปีก่อนหน้า 
อุปสงค์ในประเทศปรบัตวัสูงขึ้น 1.2% เป็น 4,156,000 ตนั ส่วนการน าเข้าและส่งออกเม็ดพลาสตกิต่างลดลง 
เนื่องจากมาตรการ lockdown ในหลายประเทศ ท าใหท้่าเรอืลดการปฏบิตังิาน รวมถงึการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ 
ทัง้นี้ ในไตรมาส 4 สถานการณ์ส่งออกเริม่ดขีึ้น ถงึแม้ในหลายอุตสาหกรรมปลายทางต่างได้รบัผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑเ์ตบิโตไดด้มีากจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยงัมีความต้องการผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขอนามยั รวมถงึมาตรการ work from home ยงัส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
เพิม่สูงขึ้น ความต้องการเมด็พลาสตกิ ABS และ PVC จงึสูงขึ้นตาม (PTIT Focus, 2020) และจากขอ้มูลสถิติ
การคา้ ซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย ์ในปี 2563 มมีูลค่าการส่งออกผลติภณัฑข์องกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
(Polymers (HS 3901-3914) and Synthetic Rubbers (HS 4002))  ประมาณ 322,866 ลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย,์ 2563) 
 

 

 

 

  



  

 

2 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

ยทุธศำสตรแ์ละแผนกำรด ำเนินงำน  

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

 

วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำน 

1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัง้ปัจจุบันและอนาคต มีจุดประสงค์หลัก 
เพือ่ใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื 

2. เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่โอกาส
ในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

3. เพือ่ช่วยและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้ารด าเนินธุรกจิของสมาชกิ 
4. เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน าเสนอความเห็น /ข้อเสนอแนะที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสมาชกิ แก่ภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

3 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

คณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2563 – 2565 

  

  

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  วำระปี 2563 - 2565 

ประธำนกิตติมศกัด์ิ 
 

ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
• CEO ของบรษิทัสมาชกิ 

 

ท่ีปรึกษำ 
• คุณวรพงศ ์วรสุนทโรสถ 
• คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ 
• คุณประวทิย ์พรพพิฒัน์กุล 

รองประธำนฯ 

ส ำนักเลขำธิกำรฯ 

รองประธำนด้ำนกิจกำรพิเศษ คณุสุริยน วนัเพญ็ 



  

 

4 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี

 

 ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่งในกลุ่มฯ บริษทั / หน่วยงำน 
1. นายไพโรจน์ อุทยัทรพัย ์ ประธาน บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
2. นายสุรยิน วนัเพญ็ รองประธาน บมจ.อูเบะเคมคิอลส ์(เอเซยี) 
3. นางสาวกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์ รองประธาน บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
4. นายอภชิยั เจรญิสุข รองประธาน บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
5. นายวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธาน บจก.พทีที ีฟีนอล 
6. นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
7. นางสาวน ้าทพิย ์ ส าเภาประเสรฐิ รองประธาน บจก.ระยองโอเลฟินส ์
8. นางวราวรรณ ทพิพาวนชิ รองประธาน บจก.จซี ีสไตรนีิคส ์
9. นายสุรวุฒ ิ เปรมโยธนิ เลขาธกิาร บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
10. นายสมพร จนัทศรสีวสัดิ ์ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
11. นางสาวณศภิสัร ์ จริะโอฬารวชิญ์ กรรมการ บจก.จซี ีไกลคอล 
12. นายเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี กรรมการ บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
13. นางสาววนิดา อุทยัสมนภา กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
14. นายปิยะ สุรยี ์ กรรมการ บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
15. นายกฤตนน ยนืยิง่ กรรมการ บจก.สยามโพลสีไตรนี 
16. นายชยัวฒัน์ นิยมการ กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
17. นายสมพจน์ ชรีนรวนิชย ์ กรรมการ บมจ.วนีิไทย 
18. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
19. นายสวรา แขวงโสภา กรรมการ บมจ.ปตท. 
20. นางวนีัส จนัทชวีกุล กรรมการ บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
21. นางอนุสรา สุทธกิุลเวทย ์ กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
22. นายวโิรจน์ เลศิสลกั กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
23. นายปรญิญวฒัน์ ธงศรเีจรญิ กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
24. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
25. นางสาวกมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
26. นายพรชยั พชิติวุฒกิร กรรมการ บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
27. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ บจก.สยาม แทงค ์เทอรม์นิัล 
28. นายนรสวสัดิ ์ กจิประสาน กรรมการ บจก.เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอร์ 
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รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี
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• ตดิตามความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และ 
กรอบการเจรจา FTA / ลดอุปสรรคประเดน็การคา้ 

• เขา้ร่วมการศกึษาปิโตรเคมรีะยะที ่4  
ในคณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนประเดน็ 
ปฏริปูพลงังานดา้นปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

• APIC (อพัเดทสถานะ / การเลื่อนการจดังาน) 

• ตดิตามความคบืหน้าการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ  
(ร่างมาตรฐาน VOCs และโครงการน าร่อง CoP) 

• โครงการ Recycled Plastics in Roads Study 

• กลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (CBAM) 

• การด าเนินงานดา้น BCG/Circular  
• ตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก
และการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

• การสนับสนุนการพฒันาเมอืง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ  
(Eco-industrial Town) 

• โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน 
(Constructed Wetland) 

• หลกัสตูรอบรม “ การใชป้ระโยชน์ FTA  
และเตรยีมความพรอ้ม RCEP ”  
บน  FTI Academy Platform 

• กจิกรรมวนัเกบ็ขยะชายหาดเนื่องใน
วนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล (ICC Day) 

• โครงการ V-ChEPC 
• การอพัเดทขอ้มลูเวบ็ไซต ์
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

• ตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการก าหนดมาตรฐานต่างๆ 
- Hoi Oil / Boiler / Pressure Vessel / Reactor  
- CEMs        -  VOCs 
- PRTR    -  สก.2 

สงัคม 
(Society) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
(Sustainable Development) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
(Sustainable Development) 

โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2564 โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2564 



  

 

7 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

8.   โครงกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2564  แบ่งตำมสำยงำนต่ำงๆ  ดงัน้ี 
 

1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
- การตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

• การแก้ไขข้อจ ากัดจากหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว      
ออกนอกโรงงาน (สก.2) รหสัวธิกี าจดั 083 หมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ 

• การปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน ้า (Process Boiler) หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน (Hot Oil) และภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) (ภายใต้การ
ด าเนินงานของคลสัเตอรปิ์โตรเคม)ี 

• การปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดใหโ้รงงานประเภทต่าง  ๆตอ้งตดิตัง้เครื่องมอื
หรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษเพือ่ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมตั ิพ.ศ. 2544 (CEMs) 

• การสนับสนุนการจดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานการปลดปล่อย
และเคลื่อนยา้ยสารมลพษิ พ.ศ. …. (PRTR) 

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

2. สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- กจิกรรมวนัเกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล (ICC Day) 
- การอพัเดทขอ้มลูเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

3. สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- การตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก และการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
- การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง (ด าเนินงานร่วมกบัสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ) 
- การสนบัสนุนการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco-industrial Town) 
- โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน ระบบบงึประดษิฐ์ (Constructed Wetland) เทศบาลต าบล

หนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุร ี

4. สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- มาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
- การด าเนินการต่อการปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการน าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 
- กลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM) 
- หลกัสตูรอบรมเรื่อง “การใชป้ระโยชน์ FTA และเตรยีมความพรอ้มการคา้สนิคา้ในความตกลง RCEP” 

บน FTI Academy Platform 



  

 

8 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

5. สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
- ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

6. สำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
- การด าเนินงานตามกลยุทธแ์ละแผนงานดา้น BCG ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ร่วมผนึกก าลงั PPP Plastics และ AEPW เปิดตวั “โครงการ ALL_Thailand เพื่อจดัการพลาสตกิ

อย่างยัง่ยนื” 
- โครงการ Recycled Plastics in Roads Study ตามข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร Alliance to End 

Plastic Waste (AEPW) 
7. กำรประชุม APIC ณ ประเทศอินเดีย (อพัเดทสถำนะ / เลื่อนก ำหนดจดังำน) 
8. กำรศึกษำกำรพฒันำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในคณะอนุท ำงำนขบัเคลื่อนประเด็นปฏิรูป

พลงังำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
9. โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)   
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คณะท ำงำนสำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 

1. คุณอภชิยั เจรญิสุข  ประธานคณะท างาน TPC 
2. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
3. คุณมงกุฎ ชนิพงศส์านนท์  คณะท างาน  UBE 
4. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
5. ดร.เวฬุกา รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG Chemicals 
6. คุณเสขสริ ิปิยะเวช  คณะท างาน  GC 
7. คุณมโนรมย ์ทรพัยป์ระสทิธิ ์ คณะท างาน  BST 
8. คุณกรีต ิพทิกัษา   คณะท างาน  GC Styrenics 
9. คุณสยาม สุขสวสัดิ ์  คณะท างาน  VNT 
10. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
11. คุณประสาน แหลมทอง  คณะท างาน  GC 
12. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
13. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
14. คุณวโิรจน์ สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
15. คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ  คณะท างาน  PTTCL 
16. คุณกฤตกิา เวยีงวงัชยั  คณะท างาน  PTT 
17. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
18. คุณพชัวณ์ี กุลตัง้วฒันา  คณะท างาน  SCG Chemicals 
19. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG Chemicals  
20. คุณพรอ้มพร อศิรางกูร ณ อยุธยา คณะท างาน  GC 
21. คุณกฤตนน ยนืยิง่   คณะท างาน  DOW 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 



  

 

10 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

1. กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี  
 

1.1. กำรแก้ไขข้อจ ำกดัจำกหลกัเกณฑ์ประกอบกำรพิจำรณำน ำส่ิงปฏิกลูหรือวสัดไุม่ใช้แล้วออกนอก
โรงงำน (สก.2) รหสัวิธีก ำจดั 083 หมกัท ำปุ๋ ยหรือสำรปรบัปรงุคณุภำพดิน  

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการแต่งตัง้คณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอ 

การทดลองกรณีหลักเกณฑ์ สก.2 รหสัวิธีก าจดั 083 หมกัท าปุ๋ ยหรือสารปรบัปรุงคุณภาพดิน (Composing 

or Soil Conditioner) ที่มีหลักเกณฑ์อนุญาตให้กากตะกอนชีวภาพ เฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป

กระดาษเท่านัน้ ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัของสมาชกิกลุ่มฯ ในการน ากากตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดัน ้าเสยีทีผ่่านการ

ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นวตัถุอนัตรายไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ด าเนินงานร่วมกับ  

กลุ่มอุตสาหกรรมการจดัการเพื่อสิง่แวดลอ้ม และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการจดัท าแนวทางการทดลอง

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุไม่ใช้แล้วจากโรงงานปิโตรเคมีเพื่อหมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุง

คุณภาพดนิ โดยพจิารณาถงึคุณภาพของสารปรบัปรุงดนิทีไ่ดแ้ละคุณภาพของสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั เสนอต่อคณะท างาน

ทบทวนหลกัเกณฑฯ์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ทัง้นี้ จากการประชุมคณะท างานทบทวนหลกัเกณฑ ์สก.2 กรณีการหมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดนิ 

ครัง้ที่ 1-1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มติที่ประชุมเห็นควรให้  
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหารือเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับ
แนวทางการวจิยั/ทดลองใช้ตะกอนชีวภาพจากระบบบ าบดัน ้าเสยีโรงงานปิโตรเคมเีป็นส่วนผสมในการหมกั  
ท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงดนิ โดยควรท าวจิยั/ทดลองร่วมกบัหน่วยงานราชการเพือ่ใหผ้ลเป็นทีน่่าเชื่อถอื   

ในปี 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดด้ าเนินงานร่วมกบั ผศ.ดร.ชยัสทิธิ ์ทองจู ภาควชิาปฐพวีทิยา 
คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม ในการจดัท าร่างรายละเอยีดโครงการ
พัฒนาวิชาการการใช้ประโยชน์กากตะกอนชีวภาพจากระบบบ าบัดน ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
ในการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์หรอืวสัดุปรบัปรุงดนิส าหรบัพชืเศรษฐกจิและไม้โตเรว็   

ต่อมาในปี 2564 กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้รบัความอนุเคราะหจ์ากกรมวชิาการเกษตร และกรมพฒันาทีด่นิ 
ในการหารอืทศิทางการด าเนินงานร่วมกนั โดยได้มกีารประชุมหารอืกบักรมวชิาการเกษตร เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) และประชุมหารอืกบักรมพฒันาทีด่นิ เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) รวมทัง้ได้มกีารประสานงานเพื่อขอความเห็นจากกรมส่งเสริม
การเกษตรขนานไปดว้ย 

 



  

 

11 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและ ผศ.ดร.ชยัสทิธิ ์ทองจ ูประชมุหารอืกบักรมวชิาการเกษตร  
เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 

 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและ ผศ.ดร.ชยัสทิธิ ์ทองจ ูประชมุหารอืกบักรมพฒันาทีด่นิ  

เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
 
หลงัจากทีก่ลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดห้ารอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบักรมวชิาการเกษตร และกรมพฒันาทีด่นิ แลว้

เสรจ็ รวมทัง้ไดน้ าความเหน็จากทัง้สองหน่วยงานมาปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการพฒันาวชิาการเรยีบรอ้ยแลว้ กลุ่ม
ฯ ปิโตรเคมจีงึได้น าส่งร่างขอ้เสนอโครงการพฒันาวชิาการการใชป้ระโยชน์กากตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดั
น ้าเสียของโรงงานผลิตสารฟีนอลเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ส าหรบัพืชเศรษฐกิจและไม้โตเร็ว ให้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบนั (ธนัวาคม 2564) อยู่ในระหว่างรอหน่วยงานดงักล่าวพจิารณาหนังสอืขอความอนุเคราะห์
ใหค้วามเหน็ต่อร่างขอ้เสนอโครงการฯ 

 
 

1.2. กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัหม้อไอน ้ำ (Process Boiler) หม้อต้ม 
(Hot Oil) และภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) (ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการร่างประกาศและปรบัปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวง  เรื่อง 

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

 



  

 

12 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกบัหม้อน ้า และหม้อต้ม 
ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น พ.ศ. 2559  

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

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

4. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑข์อความเหน็ชอบเป็นหน่วยงานประเมนิอายุ
การใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน ้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ 
น าความรอ้น (Hot Oil) ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับแรงดัน
(Pressure Vessel) 

6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบัถงัปฏกิริยิา 
(Reactor)   

 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินงานภายใต้คณะท างานการศกึษาทบทวนกฎหมายความปลอดภยั
เกี่ยวกบัหม้อน ้าหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะรบัแรงดนั ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก  
ภาควชิาการ ผูป้ระกอบการ หน่วยงานผูต้รวจสอบ และสภาวศิวกร โดยมคีวามคบืหน้าในการด าเนินงาน ดงันี้ 

 

  

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หม้อน ้ าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อน าความรอ้น พ.ศ. 2559  

ประกาศฯ ได้ระบุบุคลากรเฉพาะทีร่บัผดิชอบการใชห้มอ้น ้า 
มีอัตราการผลิตไอน ้ าตั ้งแต่  20 ตันต่ อชัว่โมงขึ้นไป  
(ขอ้ 1 หมวด 1 และ หมวด 5) ซึ่งเมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 
ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมแีละกลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม 
ได้เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานฯ เพื่อยื่นข้อเสนอให้มีการ
ปรบัปรุงประกาศฯ  
• เพื่อใหม้บีุคลากรเฉพาะทีร่บัผดิชอบการใชห้มอ้น ้าที่

ใชค้วามรอ้นจากกระบวนการผลติ (Process boiler หรอื 
Process Steam Generator) ทุกอตัราการผลติไอน ้า  

• พจิารณาเพิม่รายการของหมอ้น ้าแบบท่อน ้า (Boiler) 
ที่มีอัตราการผลิตไอน ้าน้อยกว่า 20 ตันต่อชัว่โมง  
ในการพจิารณาการอนุญาตดว้ย 

ตดิตามความคบืหน้าของประเดน็
ทีไ่ดย้ื่นขอ้เสนอ 



  

 

13 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  

2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารใหค้วาม
เห็นชอบในการตรวจสอบภายใน 
หม้อน ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกนิ 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่ง
ครัง้ พ.ศ. 2559  

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งท าให้
ผูป้ระกอบการไม่สามารถส่งผลการตรวจสอบตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดได ้ดงันัน้เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผูป้ระ
กอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจงึได้ก าหนดให้มกีาร
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการให้ความเห็นชอบในการ
ตรวจสอบภายในหมอ้น ้า ทุกระยะเวลาเกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ที่ไดร้บัความเหน็ชอบ
ไปแล้วออกไปอกีระยะหนึ่ง เพื่อรอใหส้ถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 คลี่คลายลง และสามารถเขา้ตรวจสอบ
ในโรงงานตามปกติได้ (แสดงดังประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 
ขอขยายระยะสิน้สุดการใหค้วามเหน็ชอบในการตรวจสอบ
ภายในหม้อน ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครัง้ (ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2563))  

- เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและ
กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ไดเ้ขา้พบอธบิดกีรมโรงงานฯ 
เพื่อยื่นข้อเสนอให้มีการปรับปรุงและก าหนดวิธีการ 
หน้าที่ของบุคลากรเฉพาะที่เหมาะสม รวมถึงแนวทาง
การปฏิบตัิและค าแนะน าของรายละเอียดประกอบการ
ขอขยายเวลาการตรวจสอบภายในของ 
• หมอ้น ้าแบบท่อน ้า (Boiler) ทีม่อีตัราการผลติไอน ้า 

ตัง้แต่ 20 ตนัต่อชัว่โมงขึน้ไป หรอื  
• หมอ้น ้าทีใ่ชค้วามรอ้นจากกระบวนการผลติ (Process 

Boiler หรอื Process Steam Generator) ทุกอตัราการ
ผลิตไอน ้า หากหยุดการใช้งานจะท าให้กระบวนการ
ผลติไม่สามารถท างานอย่างต่อเนื่องได ้
 

ตดิตามความคบืหน้าของประเดน็
ทีไ่ดย้ื่นขอ้เสนอ 

3. ( ร่ า ง )  ปร ะก าศกรม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์การ
ขยายการตรวจสอบภายในหมอ้ตม้ที่
ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน 
(Hot Oil) จาก 1 ปี เป็น 3 ปี  

ร่างประกาศดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาของกองกฎหมาย 
กรมโรงงานฯ แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบัน (ธันวาคม 2564)  
อยู่ในระหว่างรอการประกาศใช้ ซึ่งจะมหีน่วยงาน 3rd Party 
มาประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ ประกอบการท าเรื่อง 
ขอพิจารณาขยายเวลาการตรวจสอบภายในหม้อน ้ า  
หมอ้ตม้ ภาชนะรบัแรงดนั จาก 1 ปี เป็น 5 ปี  

ต ร ว จ ส อบ กฎหม า ย ที่ จ ะ
ประกาศใช้ว่ามีรายละเอียด
ถูกต้องตามที่ได้ให้ความเห็น
ปรบัปรุงหรอืไม่ 



  

 

14 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  
4. ( ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศก รม โ ร ง ง าน

อุตสาหกรรม เรื่ อง หลักเกณฑ์ 
ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงาน
ประเมินอายุการใช้งานที่ เหลือ 
( Remaining Life Assessment) 
ของหม้อน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่ อน าความร้อน (Hot Oil) 
ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
  

ร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของกองกฎหมาย  
กรมโรงงานฯ แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบัน (ธันวาคม 2564)  
อยู่ในระหว่างรอการประกาศใช้ ซึ่งจะมหีน่วยงาน 3rd Party 
มาประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ ประกอบการท าเรื่อง 
ขอพจิารณาขยายเวลาการตรวจสอบภายในหมอ้น ้า หมอ้ตม้ 
ภาชนะรบัแรงดนั จาก 1 ปี เป็น 5 ปี 

ตรวจสอบกฎหมายที่จะประกาศ 
ใชว้่ามรีายละเอยีดถูกต้องตามที่
ไดใ้หค้วามเหน็ปรบัปรุงหรอืไม่ 

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบั
ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel)  

- กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดร้่วมกบักลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม 
ในการจดัท าร่างหลกัเกณฑ์ และขอ้แนะน าในการตรวจ
ทดสอบภาชนะรับความดัน ร่างแบบฟอร์มรายงาน 
การตรวจสอบภาชนะรบัความดนั และร่างเอกสารรบัรอง
ความปลอดภยัในการใชภ้าชนะรบัแรงดนั 

- คณะท างานของกรมโรงงานฯ อยู่ระหว่างพิจารณา
รายละเอียดของประกาศมาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบั
ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) ซึง่สภาวศิวกรเสนอให้
แยกประกาศเรื่องความปลอดภยัในการท างานเกี่ยวกบั
ถังปฏิกิริยา (Reactor) ออกจากประกาศมาตรการ 
ความปลอดภยัเกีย่วกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 

- ในปี 2564 กรมโรงงานฯ ไม่มีการจดัประชุมพิจารณา
ร่างประกาศฉบับนี้  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 และไม่ประสงค์ทีจ่ะจดัประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

- เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2564 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและ
กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ได้ร่วมให้ความเห็นใน
การชี้แจงกฎหมายใหม่  หัวข้อกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกบัเครื่องจกัร ปั้นจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2564 
ผ่าน Facebook Live ของกองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

- เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมี และ
กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ไดเ้ขา้พบอธบิดกีรมโรงงานฯ 
เพื่อยื่นขอ้เสนอใหร้วมร่างประกาศฯ เรื่อง Pressure Vessel 
และ Reactor ใหอ้ยู่ในประกาศฉบบัเดยีวกนั เนื่องจาก 

ความซ ้าซ้อนในทางปฏบิตัิของ
ก ฎห ม า ย ที่ ป ร ะ ก า ศ โ ด ย 
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และร่างประกาศฉบบันี้
อยู่ในระหว่างการปรบัปรุงโดย
กรมโรงงานฯ 
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กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  
• กฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นกฎหมายหลกั 

ไดน้ิยามให ้Reactor รวมอยู่ใน Pressure Vessel   
• เกดิความซ ้าซอ้นในทางปฏบิตั ิ
• ยงัไม่พบว่า มปีระเทศใดที่แยกกฎหมาย Reactor 

ออกมาโดยเฉพาะ 
 

6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการความปลอดภยัในการ
ท างานเกีย่วกบัถงัปฏกิริยิา (Reactor) 

- อยู่ระหว่างร่างเนื้อหาและก าหนดนิยามของถงัปฏิกิรยิา 
(Reactor) โดยสภาวศิวกร ซึ่งสภาวศิวกร เสนอให้แยก
ประกาศเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ 
ถังปฏิกิริยา (Reactor) ออกจากประกาศ มาตรการ 
ความปลอดภยัเกีย่วกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 

- ในปี 2564 กรมโรงงานฯ ไม่มีการจดัประชุมพิจารณา 
ร่างประกาศฉบบันี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และไม่ประสงค์ที่จะจัดประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

- เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมแีละ
กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ได้เขา้พบอธบิดกีรม
โรงงานฯ เพื่อยื่นข้อเสนอให้รวมร่างประกาศฯ เรื่อง 
Pressure Vessel และ  Reactor ให้อยู่ ใ นประกาศ 
ฉบบัเดยีวกนั เนื่องจาก  

• กฎกระทรวงฯ ปี  พ.ศ.  2549 ซึ่ งเป็น
กฎหมายหลกั ไดน้ิยามให ้Reactor รวมอยู่
ใน Pressure Vessel   

• เกดิความซ ้าซอ้นในทางปฏบิตั ิ
• ยงัไม่พบว่า มปีระเทศใดทีแ่ยกกฎหมาย 

Reactor ออกมาโดยเฉพาะ 

กา ร เ ต รี ย มข้ อมู ล ส าห รับ         
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั ้ ง ถั ด ไ ป ที ่
กรมโรงงานฯ จะจดัเพื่อพจิารณา
ร่างประกาศฉบบันี้ 
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ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมแีละกลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม เขา้พบอธบิดกีรมโรงงานฯ เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564  
ณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่ยื่นขอ้เสนอต่อการศกึษาทบทวนกฎหมายความปลอดภยั 

เกีย่วกบัหมอ้น ้าหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้นและภาชนะรบัแรงดนั  
 

 

 
การชีแ้จงกฎหมายใหม่ หวัขอ้กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัเครื่องจกัร ปัน้จัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2564  
เมื่อวนัที ่26 สงิหาคม 2564 ผ่าน Facebook Live ของกองความปลอดภยัแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน  

 

1.3 กำรปรบัปรุงประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง ก ำหนดให้โรงงำนประเภทต่ำงๆ ต้องติดตัง้
 เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคณุภำพอำกำศจำกปล่องแบบอตัโนมติั พ.ศ. 2544  
 (CEMs) 

 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงาน
ประเภทต่างๆ ต้องติดตัง้เครื่ องมือหรือเครื่ องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง  
แบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพิจารณาขยายโรงงานประเภทต่างๆ ที่ก าหนด 
ในประกาศให้ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ รวมทัง้ทบทวนขนาดของหน่วยการผลิตในโรงงานที่เข้าข่าย และ
พารามเิตอรท์ีต่้องตรวจสอบ ซึ่งในประกาศดงักล่าวมปีระเภทอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
คอื อุตสาหกรรมทีม่หีมอ้ไอน ้าหรอืแหล่งก าเนิดความรอ้น 30 ตนัไอน ้าต่อชัว่โมง หรอื 100 MMBTU ขึน้ไป 
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 ในปี 2563 และปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ร่วมกบัสถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเขา้ประชุม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
คณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศฯ ทัง้นี้ จากการประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรับปรุง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ทีผ่่านมา พบว่า การตดิตัง้เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบอตัโนมตั ิ(Continuous Emission Monitoring System; CEMs) นัน้มขีอ้จ ากดัหลายประการ 
 

 

การประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ที ่1/2563  
เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2563 ณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

การประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ที ่3-1/2564 
เมื่อวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2564 ณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ครัง้ที ่6-4/2564 
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2564 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผา่นระบบออนไลน์ (Zoom Meetings) 
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 เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมแีละกลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีมได้เขา้พบอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยื่นขอ้เสนอใหส้นับสนุนเทคโนโลยอีื่นที่มปีระสทิธภิาพในการควบคุมและตดิตาม
เฝ้าระวงัมลพษิทางอากาศ เช่น ระบบเฝ้าระวงัมลพษิอากาศแบบคาดคะเน (Predictive Emission Monitoring 
System (PEMs) เป็นต้น ซึ่งต่อมากรมโรงงานฯ ได้มีการปรับปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิ่มเติมเรื่อง PEMs  
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2564) กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจ้ดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดใหโ้รงงานต้องตดิตัง้เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษ เพื่อรายงานมลพษิอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. …. 
แลว้เสรจ็ และเปิดรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างประกาศฯ บนเวบ็ไซตข์องกรมโรงงานฯ ตัง้แต่วนัที ่17 ธนัวาคม 2564 
ถงึวนัที ่15 มกราคม 2565 
 

1.4 กำรสนับสนุนกำรจดัท ำร่ำงประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรรำยงำนกำรปลดปล่อยและ

 เคล่ือนย้ำยสำรมลพิษ พ.ศ. …. (PRTR) 
 

 ตามที ่คณะกรรมการควบคุมมลพษิ ไดม้มีตทิีป่ระชุมครัง้ที ่4/2550 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2550 เหน็ชอบให ้

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพษิ ตามค าสัง่ที่ 2/2550 โดยมีอธิบด ี

กรมควบคุมมลพษิ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วม และมอี านาจหน้าที่ 

ในการเสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรอืกลไก ส าหรบัเตรยีมการพฒันาระบบด าเนินการจดัท าและเผยแพร่ท าเนียบ

การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollution Release and Transfer Register; PRTR) ก าหนดเกณฑ์ 

การรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ต่อมาในปี  2557 คณะอนุกรรมการจดัท าท าเนียบการ

ปลดปล่อยและเคลื่อนยา้ยมลพษิ ไดเ้หน็ชอบแผนการด าเนินงาน โดยใหพ้ฒันากฎหมายว่าดว้ย PRTR ภายในปี 2564  

 โดยการด าเนินงานทีผ่่านมา ในช่วงปี 2554-2559 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกบั กรมควบคุม

มลพษิ (คพ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ด าเนินโครงการพฒันาระบบการจดัท าท าเนียบ

การปลดปล่อยและเคลื่ อนย้ายมลพิษ  (The Development of Basic Schemes for PRTR System in the 

Kingdom of Thailand) โดยได้รบัความร่วมมือจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น (Japan 

International Cooperation Agency; JICA) เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย

มลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers; PRTR) ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้น า 

แนวทางการด าเนินงานของประเทศญี่ปุ่ นมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม  

ซึง่ไดด้ าเนินการในพืน้ทีน่ าร่อง 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัชลบุร ี
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 ในปี 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดม้กีารจดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงาน
การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. …. และได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย
ว่าดว้ยการรายงานการปลดปล่อยมลพษิ ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2564 ซึ่งค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดให้มผีู ้แทน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ดงันัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ จงึไดแ้ต่งตัง้ นายสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์ 
คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ  
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการดงักล่าว โดยในปี 2564 คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบไดเ้ข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการฯ รวมทัง้สิ้น 3 ครัง้ (ครัง้ที ่ 1/2564 เมื่อวนัที ่ 6 สงิหาคม 2564, ครัง้ที ่ 2/2564  
เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2564 และครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2564) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  
 ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2564) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. …. แลว้เสรจ็ และอยู่ในระหว่างการเตรยีมจดั
รบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างประกาศฯ ดงักล่าว   
 
2. ด ำเนินโครงกำรน ำร่อง เพื่อจดักำรกำรระบำยไอสำร 1,3-บิวทำไดอีน และสำรเบนซีน โดยใช้

มำตรกำร Code of Practice – CoP ตำมร่ำงกฎหมำยของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 
 

สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มกีารผลติ ม ีใช้ หรอื กกัเก็บสารอนิทรยี์ระเหย 2 ชนิด และบรษิัท 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ในพืน้ทีม่าบตาพุดและพืน้ทีเ่ชงิเนิน จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาร 1,3-บวิทาไดอนี 
15 บรษิัท และบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซีน 13 บรษิัท ได้ลงนามร่วมกนัในความร่วมมอืด าเนินโครงการ 
น าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในพื้นที่มาบตาพุด และพื้นที่ เชิงเนิน  
โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกิจกรรม 
เพือ่ควบคุมการระบายสารอนิทรยีร์ะเหยจาก 3 กจิกรรมหลกั คอื  

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

2) มาตรการควบคุมการระบายไอสารอนิทรยี์ระเหยจากถงักกัเก็บ ซึ่งมุ่งเน้นทีก่ารปรบัปรุงถงักกัเกบ็   
ให้เป็นไปตามมาตรการ การตรวจสอบและซ่อมแซม ( Inspection and Repair) และการซ่อมบ ารุง
(Maintenance) 

3) การรายงานการใช้หอเผาทิ้ง ซึ่งเน้นการดูแลการใช้หอเผาทิ้ง รวมไปถึงการหาค่าอตัราการไหล 
ของมวลก๊าซทีร่ะบายออก (Vent Gas Mass Flow)  
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การลงนามร่วมกนัในความร่วมมอืด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนี 
ในพืน้ทีม่าบตาพุด และพื้นที่เชงิเนิน โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) 
ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 
การลงนามร่วมกนัในความร่วมมอืด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสารเบนซนี 

ในพืน้ทีม่าบตาพุด และพื้นที่เชงิเนิน โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) 
ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

การด าเนินงานโครงการน าร่อง ได้มีการตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือ โดยมีผู้แทน
หน่วยงานภาครฐั และสถาบนัวชิาการ ประกอบดว้ย กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพษิ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สถาบนัปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย และสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื ร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการ และผูแ้ทนบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม
โครงการเป็นกรรมการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการทุก  2 เดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ตาม CoP แบ่งปันแนวปฏบิตัิ วเิคราะห์หาเหตุปัจจยัต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อค่าความเขม้ขน้ของสารอนิทรยี์ระเหย 
ในบรรยากาศ รวมถงึรบัขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินงานในล าดบัถดัไป  

ในปี 2563 โครงการไดเ้รยีนเชญิผูแ้ทนจากส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัระยอง และ
ผูแ้ทนจากเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการเพิม่เตมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีจ่ะขยายความ
ร่วมมอืและเผยแพร่การด าเนินงานไปสู่ทอ้งถิน่มากขึ้น รวมถงึสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพษิ
และจงัหวดัระยองในการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง ซึง่คุณภาพอากาศ (VOCs) เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งในการ
ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จ.ระยอง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพน ้า และการจดัการขยะ 
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ในปี 2564 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีจ่ะศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาค่าเบนซีน 
ณ สถานีบ้านพลง จงึได้เรยีนเชิญผู้แทนจาก บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) (โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง) มาร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารโครงการน าร่องฯ เพิม่เตมิ 
ดงันัน้จงึมบีรษิทัทีเ่ขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ รวมทัง้สิน้ 24 บรษิทั  

ทัง้นี้ เนื่องดว้ยในการประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3-บวิทาไดอนี 
และสารเบนซนี โดยใชม้าตรการแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Practices : CoP) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2564 
ในทีป่ระชุมได้มขีอ้แนะน าใหค้ณะท างานของโครงการฯ พจิารณาขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยาและปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
ประกอบการวิเคราะห์ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพื้นที่มาบตาพุด  ดงันัน้เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2564 
คณะท างานโครงการน าร่องฯ จงึได้เขา้พบ ดร.ศกัดา ตรเีดช ณ กรมควบคุมพษิ เพื่อหารอืรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการวเิคราะหผ์ลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ทีม่าบตาพุด และน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการด าเนินงาน
ของโครงการน าร่องฯ โดยจากผลการหารอืพบว่า  

1. กรมควบคุมมลพิษได้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data; MET Data) จากเว็บไซต ์
ของสหรฐัอเมรกิา ในการร่วมวเิคราะหม์ลพษิอากาศของไทย เนื่องจากขอ้ก าจดัดา้นขอ้มูลของไทย 
และต้องใช้ Super Computer จาก NECTEC/NSTDA ในการประมวลผล ซึ่งมคี่าใช้จ่ายแต่ละครัง้ 
ในการใชง้าน และใชพ้ืน้ทีอ่ย่างมากในการจดัเกบ็ขอ้มลูรายวนั 

2. ข้อมูล MET เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการพบความแตกต่างของความเข้มข้นของมลพิษในพื้นที่หนึ่งๆ  
ที่เวลาต่างกันในแต่ละฤดู เช่น ค่า PM2.5 ของพื้นที่สระบุรีหรือเชียงใหม่ ในฤดูหนาวที่มี PBL ต ่า 
เกดิการสะสมของมลพษิ เป็นตน้ 

3. กรมควบคุมมลพษิมแีนวคดิในการน าปัจจยัดา้นฤดูกาลซึง่ไม่สามารถควบคุมไดน้ัน้ มาร่วมพจิารณา
ในการก าหนดอตัราการระบายของแต่ละพืน้ที ่เพือ่เป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 

คณะท างานโครงการน าร่องฯ เขา้พบ ดร. ศกัดา ตรเีดช เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2564 ณ กรมควบคุมพษิ 
เพื่อหารอืรายละเอยีดขอ้มลูประกอบการวเิคราะหผ์ลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ทีม่าบตาพุด 

  



  

 

22 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

จากที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการจัดท าร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการ Code of Practice (CoP) และคู่มอืหลกัปฏบิตัทิี่ด ี(Best Practice) เพื่อควบคุมและลดการปลดปล่อย
สารอนิทรยี์ระเหยจากการประกอบกจิการโรงงาน ในเดอืนมถิุนายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดม้คี าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและคู่มอืแนวปฏิบตัิที่ดี ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามัน   
โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิและโรงงานปิโตรเคม ีลงวนัที ่18 มถิุนายน 2564 ซึง่ค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดใหม้ผีูแ้ทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ดังนัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้แต่งตัง้ คุณอภิชยั เจริญสุข 
ประธานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ  
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการดงักล่าว โดยมีผูแ้ทนส ารอง คอื คุณภูพงิค ์ทวทีรพัย์ หวัหน้าคณะท างานด้าน
สิง่แวดลอ้ม กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ซึ่งการเขา้ร่วมในคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการร่างกฎหมายและคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี  ส าหรับกลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ ามัน  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
และโรงงานปิโตรเคมี รวมทัง้ได้มโีอกาสในการน าร่างกฎหมายฯ มาทดลองใช้ก่อนการประกาศบงัคบัใช้จรงิ  
ในอนาคต โดยในปี 2564 ประธานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ พรอ้มทัง้คณะท างานสายงานมาตรฐานและ
กฎระเบียบ และบริษัทสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทัง้สิ้น 3 ครัง้  
(ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564, ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 และครัง้ที่ 3/2564  
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2564) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับแก้ไขร่างกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการ Code of Practice (CoP) แล้วเสรจ็ และอยู่ในระหว่างการพจิารณาโดยฝ่ายกฎหมาย
ของกรมโรงงานฯ ในขณะเดยีวกนันัน้ กรมโรงงานฯ ไดม้กีารจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างคู่มอืหลกัปฏบิตัิ
ที่ดี (Best Practice) เพื่อควบคุมและลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากการประกอบกิจการโรงงาน  
เมื่ อ วันที่  23 พฤศจิก ายน 2564 และจัดการประชุ ม เผยแพร่ คู่ มือ ฯ  เมื่ อ วัน ที่  22 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งคณะท างานสายงาน
มาตรฐานและกฎระเบยีบ และสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็และ
แลกเปลีย่นความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัแกไ้ขคู่มอืฯ  

 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเผยแพร่คู่มอืหลกัปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) เพื่อควบคุมและลดการปลดปล่อยสารอนิทรยีร์ะเหย 
จากการประกอบกจิการโรงงาน เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 และวนัที ่22 ธนัวาคม 2564  

ณ โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการน าร่องฯ ในปี 2564 เมื่อพิจารณากราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายปี 
ของสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในปี 2556-2564 พบว่า ภายหลงัจากการน ามาตรการ CoP มาใช ้(ภายหลงัจากเดอืน
พฤศจิกายน 2561) ค่าเฉลี่ยรายปีของ 1,3-บิวทาไดอีน ในภาพรวมมีแนวโน้มลดต ่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ก่อนการน ามาตรการ CoP มาใช ้โดยมคี่าต ่าทีสุ่ดในปี 2564 (0.16 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) 
  

 

 
 

 
 

กราฟแสดงค่าเฉลีย่รายปีของสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในปี 2556-2564 (ทีม่า: กรมควบคุมมลพษิ, ธนัวาคม 2564) 
 
 ส่วนกราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีนในปี 2556-2564 พบว่า ภายหลงัจากการน ามาตรการ 
CoP มาใช้ (ภายหลงัจากเดือนพฤศจิกายน 2561) ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีนในปี 2562 มคี่าลดต ่าลง
เมื่อเปรยีบเทียบกบัก่อนการน ามาตรการ CoP มาใช ้โดยมคี่า 1.8 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร แต่ในปี 2563 
และปี 2564 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่า 3.01 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 3.04 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั อย่างไรกต็าม หากตดัค่าเฝ้าระวงัสูงมาก (Spike) ออกไปจะพบว่า ค่าเฉลีย่รายปีของ
สารเบนซีนใน 7 สถานี ในปี 2563 จะอยู่ที่ 2.90 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และในปี 2564 จะอยู่ที่ 2.71 
ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
  

เร่ิมโครงกำรน ำร่อง 
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กราฟแสดงค่าเฉลีย่รายปีของสารเบนซนี ในปี 2556-2564 (ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ, ธนัวาคม 2564) 
 

โครงการน าร่องฯ มแีผนขยายแนวทางการปฏบิตัติาม CoP ในช่วงซ่อมบ ารุง รวมถงึการจดัการถงักกัเก็บ
สารเคมี และหอเผาทิ้ง ไปยังทุกบริษัทที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ทัง้ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เชิงเนิน   
และติดตามเฝ้าระวงัค่า 1,3-บิวทาไดอีน และสารเบนซีนในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานต่อเนื่อง 
ในปี 2565 ดงันี้  

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

เพือ่ซ่อมบ ารุง 
3) ด าเนินการเชิงรุก (Proactive) ในการน าแนวทาง CoP เรื่อง ถงักกัเก็บสารเคม ี(Storage Tank) และ     

หอเผาทิง้ (Flare) ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาปฏบิตั ิ

หมำยเหต:ุ  

(1) ในปี 2563 พบค่าเบนซนี ในบรรยากาศ 24 ชัว่โมง เกนิค่าเฝ้าระวงัสงูมาก (Spike) ทีบ่้านพลง ในเดอืนสงิหาคม 2563 โดยมคี่า 13.0 ug/m
3 

ซึง่หากตดัค่านี้ออก จะพบว่าค่าเฉลีย่รายปีของสารเบนซนีใน 7 สถานี จะอยู่ที ่2.90 ug/m
3
 

(2) ในปี 2564 พบค่าเบนซนี ในบรรยากาศ 24 ชัว่โมง เกนิค่าเฝ้าระวงัสงูมาก (Spike) ทีบ่า้นพลง ในเดอืนมถินุายน 2564 โดยมคี่า   

21.0 ug/m3 ซึง่หากตดัค่านี้ออกจะพบว่า ค่าเฉลีย่รายปีของสารเบนซนีใน 7 สถานี จะอยู่ที ่2.71 ug/m
3 

เร่ิมโครงกำรน ำร่อง 
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4) ตดิตามผลการด าเนินงานและรายงานผลใหค้ณะกรรมการและทีป่รกึษาฯ ทราบทุก 2 เดอืน 
5) คน้หาสาเหตุ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในบรเิวณทีม่คี่าตรวจวดัสูง ทัง้ในพืน้ทีน่ิคมฯ 

และพืน้ทีชุ่มชน เพือ่ร่วมศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของค่าเบนซนี ณ สถานีบา้นพลง  
6) ขยายขอบเขตของการศึกษาผลการตรวจวดัค่าสาร 1,3-บวิทาไดอนี และสารเบนซีน ไปยงัสถานี 

กม.5 ใกลค้่ายมหาสุรสงิหนาท โดยด าเนินงานร่วมกบัสมาชกิโครงการน าร่องฯ 
7) ขยายความร่วมมอืและการเผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินงานไปสู่ชุมชนโดยผ่านหน่วยงานทอ้งถิน่ 

  
 จากการด าเนินโครงการน าร่องฯ แสดงใหเ้หน็ว่า การใชแ้นวทางการก ากบัดแูลตนเองของผูป้ระกอบการ 
(Self-Regulation) สามารถเป็นแนวทางการป้องกนัปัญหาได้ในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความความร่วมมอื
และการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างผู้ก ากบัดูแล ผู้ปฏิบัติ บนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ 
น าไปสูแ่นวปฏบิตั ิทีส่ามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างตรงจุด ไดผ้ลทีช่ดัเจนกว่าการก าหนดมาตรฐานทีเ่ขม้งวด 
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คณะท ำงำนสำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อุตสำหกรรม 
 

1. คณุน ้ำทิพย ์ส ำเภำประเสริฐ ประธำนคณะท ำงำน SCG Chemicals 
2. คุณวนิยั  แกว้อิม่   คณะท างาน  BIG 
3. คุณสุนฎัฐา  สุขไทย  คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
4. คุณนพดล จนัทรเ์รอืง  คณะท างาน  SCG Chemicals 
5. คุณวนีสั จนัทชวีกุล  คณะท างาน  SCG Chemicals 
6. คุณณศภิสัร ์จริะโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Styrenics 
7. คุณปาหนนั เทศบรรทดั  คณะท างาน  GC Styrenics 
8. คุณประสาน  แหลมทอง  คณะท างาน  GC 
9. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
10. คุณกฤตนน  ยนืยิง่  คณะท างาน  DOW 
11. คุณอภริด ี พูภ่ริมณ์   คณะท างาน  DOW 

 

คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีมุ่งเน้นด าเนินงาน
ดา้นสงัคมและใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีท่ีโ่รงงานปิโตรเคมตีัง้อยู่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดตี่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยไดม้กีารด าเนินงานดงันี้ 
 
 

1. ร่วมจดักิจกรรมเกบ็ขยะชำยหำดเน่ืองในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ประจ ำปี 2564  ณ จ.ระยอง 
 

 
 

  
  
  
  
 
 
   
 
  
  
  

 

International Coastal Cleanup 2021 : ICC2021 International Coastal Cleanup 2021 : ICC2021 

สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
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         คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดม้สี่วนร่วมจดักจิกรรม
เกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที ่19 ประจ าปี 2564 หรอื International Coastal Cleanup 2021: 
ICC2021 ภายใต้หวัขอ้ “Pulling Our Weight” ในระหว่างวนัที ่1–18 กนัยายน 2564 โดยกจิกรรมในปีนี้ปรบัรูปแบบ
จดัในลกัษณะ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควดิ 19 ในประเทศไทย เน้นการชกัชวน
กลุ่มเพื่อนหรอืครอบครวัออกไปเกบ็ขยะชายหาดในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง หรอืเกบ็และคดัแยกขยะครวัเรอืนตัง้แต่ต้นทาง 
ทัง้นี้ กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ไดร้บัความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการในพืน้ทีม่าบตาพุด 16 บรษิทั และหน่วยงานราชการ
ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้กว่า 1,500 คน และจ านวนขยะทีเ่กบ็ไดท้ัง้สิน้กว่า 1,960 กโิลกรมั  
ซึง่ขยะทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมดจะถูกน าไปจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 

ภำพบรรยำกำศกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. กำรอพัเดทข้อมูลเวบ็ไซต์กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

คณะท างานฯ ได้มีการอัพเดท
ข้อมูลบนเว็บไซต์กลุ่มอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี www.ftipc.or.th ให้มีความ
ครอบคลุม และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด
ต่อทัง้สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และบุคคลภายนอกที่เข้าชมเว็บไซต์ 
โดยมุ้งเ น้นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
ทุกภาคส่วนที่มปีระโยชน์และเกี่ยวข้อง
กบัธุรกจิปิโตรเคมใีนมติติ่างๆ ทัง้ทางดา้น 
สงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยัง่ยืน รวมถึงส่งเสริมการจดักิจกรรมหรือโครงการ 
ของทางภาครฐัและสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพรอ้มทัง้เผยแพร่กจิกรรมต่างๆ สูส่าธารณะ 
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สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ  

 
คณะท ำงำนสำยงำนส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ 

1. คุณวริชั บุญบ ารุงชยั  ประธานคณะท างาน PPCL 
2. คุณชาตร ีอณิชติ   คณะท างาน  DOW 
3. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
4. คุณกญัจน์รชัฐาน์ อนุพนัธ์  คณะท างาน  VNT 
5. ดร.เวฬุกา  รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG  
6. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG 
7. คุณกรชิพล สุดสว่าง  คณะท างาน  SCG 
8. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
9. คุณวโิรจน์  สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
10. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
11. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
12. คุณอนนัต ์กจิไพบูลยว์ฒัน์  คณะท างาน  JBE 
13. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
14. คุณชาตร ีชื่นชมสกุล  คณะท างาน  BST 
15. คุณปกรณ์ ธรรมเวชวถิ ี  คณะท างาน  UBE 
16. คุณคุณสุภาพร ศกัดิป์ระศาสน์ คณะท างาน  PTT 

 

1. กำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำภำคตะวนัออก และกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ 

1.1 สถำนกำรณ์น ้ำในพื้นท่ีภำคตะวนัออก 
การตดิตามสถานการณ์น ้าในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จากขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 พบว่า 4 อ่างเกบ็น ้า

ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ไดแ้ก่ อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ และอ่างเกบ็น ้า
ประแสร์ มปีรมิาณน ้าเก็บกกัรวมอยู่ที่ 553.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็น 90.3% ของปรมิาตรเก็บกกัรวม 
ซึ่งเมื่อพจิารณาสถานการณ์น ้าตลอดปี 2564 พบว่าปรมิาณน ้าใน 4 อ่างเก็บน ้า มเีพยีงพอต่อความต้องการใช้ 
และมปีรมิาณน ้ากกัเกบ็สงูกว่าค่าเฉลีย่ 10 ปี 
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กราฟแสดงปรมิาณน ้าเกบ็กกัของ 4 อ่างเกบ็น ้าในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง  
(อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล อ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ และอ่างเกบ็น ้าประแสร)์ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2564 

 

1.2 มำตรกำรผนัน ้ำเพื่อป้องกนัภยัแล้งในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) 
 

ในปี 2564 คณะท างานฯ และผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีร่วมกบัภาคสว่นต่างๆ ไดด้ าเนินงานตามมาตรการ
ผันน ้ าเพื่อป้องกันภัยแล้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรการผนัน ้าเพื่อป้องกนัภยัแล้งในพื้นที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ีในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2564  
ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ได้ดงันี้  

1) การสบูน ้าคลองสะพานเตมิอ่างเกบ็น ้าประแสร ์ด าเนินการโดยบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water ซึ่งมปีรมิาณสูบน ้าตามแผน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  
และผลการสูบน ้าสะสม 11.5 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปัจจุบนัไดห้ยุดการสบูน ้า 

2) การผันน ้าอ่างเก็บน ้าประแสร์เติมอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล ด าเนินการโดยบริษัทจัดการและ
พฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water ซึ่งมีปริมาณสูบน ้าตาม
แผน 22 ล้านลูกบาศก์เมตร  และผลการสูบน ้าสะสม 23.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันได้
หยุดการสูบน ้า 

3) การผันน ้ าอ่างเก็บน ้ าประแสร์เติมอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ ด าเนินการโดยบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water ซึ่งมปีรมิาณสูบน ้าตามแผน 40 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และผลการสูบน ้าสะสม 1.59 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบนัได้หยุดการสูบน ้า 
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4) การสบูน ้าจากคลองน ้าหเูขา้สูพ่ืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการสูบน ้ าตามระดับน ้ าของคลองน ้ าหู  และมีผลการสูบน ้ าสะสม 7.86  
ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

5) การสูบน ้าจากโครงการพระองค์ไชยานุชติเตมิอ่างเก็บน ้าบางพระ ในช่วงฤดูฝน ด าเนินการโดย
การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีปริมาณสูบน ้ าตามแผน 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการสูบน ้ า
สะสม 42.31 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปัจจุบนัไดห้ยุดการสบูน ้า 

6) การสบูน ้าจากแม่น ้าบางปะกงเตมิอ่างเกบ็น ้าบางพระ ในช่วงฤดฝูน ด าเนินการโดยบรษิทัจดัการและ
พฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water ซึ่งมปีรมิาณสูบน ้าตามแผน 
20 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และผลการสบูน ้าสะสม 16.77 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปัจจุบนัไดห้ยุดการสบูน ้า 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการผนัน ้าเพื่อป้องกนัภยัแล้ง ในพื้นที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ี 
ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
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1.3 โครงสร้ำงรำคำค่ำน ้ำในพื้นท่ีภำคตะวนัออก 
 

 ทัง้นี้ ในส่วนของโครงสร้างราคาค่าน ้าในพื้นที่ภาคตะวนัออก คุณวโิรจน์ เล ิศสลกั กรรมการกลุ่มฯ 

ปิโตรเคม ีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานพจิารณาแนวทางการก าหนดกลไกและโครงสร้างราคาค่าน ้า

ในพื้นที่ภาคตะวนัออก ตามค าสัง่แต่งตัง้ของคณะ อนุกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ารายภาค ในพื้นที่ 

ภาคตะวนัออก ลงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2564 และได้มีการประชุมคณะท างานฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัพุธที่  

14 กรกฎาคม 2564 เพือ่ประเมนิการใชน้ ้าและพจิารณาปรบัอตัราค่าน ้าในแต่ละกลุ่มพืน้ทีใ่หม้คีวามเหมาะสมต่อไป  

 นอกจากนี้ คณะท างานสายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ไดร้่วมกบัสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการน าส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงร่างกฎกระทรวง  

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดอตัราค่าใชน้ ้าส าหรบัการใชน้ ้าประเภทที ่2 และ 3 (หมวด 4 การจดัสรรและการใช้น ้า) 

ตามพระราชบญัญตัทิรพัยากรน ้า พ.ศ. 2561 ต่อเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 ซึ่งขอ้คดิเหน็

และข้อเสนอแนะดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัแก้ไขรายละเอียดการใช้น ้าให้ครอบคลุมลักษณะการใช้น ้า 

ขององคก์รผูใ้ชน้ ้า รวมทัง้การปรบัปรุงสตูรการค านวณค่าน ้าต่อไป  

 

1.4 องคก์รผู้ใช้น ้ำ 
 

 ตามที่ พระราชบญัญัติทรพัยากรน ้า พ.ศ. 2561 ระบุไว้ว่า องค์กรผู้ใช้น ้าเกิดจากการรวมตวักันของ 

กลุ่มบุคคล จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ที่ใช้น ้าในบรเิวณใกล้เคยีงและอยู่ในเขตลุ่มน ้าเดยีวกนั มาจดทะเบียน

ก่อตัง้องค์กรผู้ใช้น ้า เพื่อประโยชน์ร่วมกนัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในหมู่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมจีงึร่วมกบัสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการน ้าพื้นที่ภาคตะวนัออก ในการจดัตัง้องค์กรผู้ใช้น ้า และการคดัเลือกผู้แทน 

ในการแต่งตัง้คณะกรรรมการลุ่มน ้า 

 โดยผลการคดัเลอืกกรรมการลุ่มน ้า เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 พบว่า คุณวโิรจน์ เลศิสลกั กรรมการ

กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ามาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 3 ซึ่งการมสี่วนร่วมของ

กลุ่มฯ ปิโตรเคมใีนองค์กรผู้ใช้น ้าจะเป็นฟันเฟืองส าคญัที่ช่วยสะท้อนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านน ้า 

ในระดบัพื้นที่ ช่วยให้การพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าของประเทศครอบคลุมทุกมติิมากยิง่ขึ้น  

 ปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2564) อยู่ในระหว่างการคดัเลือกกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคาดว่า 

จะมกีารคดัเลอืกแลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม 2565 
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2. กำรยกเลิกเขตควบคมุมลพิษ จงัหวดัระยอง (ด ำเนินงำนร่วมกบัสำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ) 
ตามที่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิมีตใินการประชุม ครัง้ที่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม 2552

เห็นชอบให้ใช้อ านาจประกาศก าหนดให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง 
เป็นเขตควบคุมมลพิษ และเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2552 ได้มีประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่32 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดใหท้อ้งทีเ่ขตต าบลมาบตาพุด ต าบลหว้ยโป่ง ต าบลเนินพระและต าบลทบัมา
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ทัง้ต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ทัง้ต าบล และ 
ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง ทัง้ต าบล รวมทัง้พืน้ทีท่ะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพษิ  

ในปี 2561 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูประบบ  
การบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ มีเ ป้าหมายเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของเขตควบคุมมลพษิ ได้ก าหนดเป้าหมายในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า  3 พื้นที่ โดยจะใช้
มาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืนแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยมีกรอบระยะเวลา  5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้เสนอให้เขตควบคุมมลพิษ อ า เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
เขตควบคุมมลพษิเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีและเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายการแก้ไข
ปัญหามลพษิใหป้ระสบผลส าเรจ็ เพือ่ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิภายในปี 2565   

ส าหรบัเขตควบคุมมลพิษ จังหวดัระยอง กรมควบคุมมลพิษ ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพือ่ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง ภายในปี 2565 โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้   

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

และไม่มขียะตกคา้ง/สะสม   
3) สารอนิทรยีร์ะเหย (VOCs) อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ในส่วนของจงัหวดัระยอง ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารอินทรยี์
ระเหย (VOCs)  ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง  
จงัหวดัระยอง โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน และผูอ้ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มจงัหวดัระยองเป็นเลขานุการ เพือ่ก ากบัดแูล ตดิตามตรวจสอบการแกไ้ขปัญหาสารอนิทรยีร์ะเหย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษ และได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  
ซึ่งผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจัดการการระบาย  
ไอสาร  1,3 บิวทาไดอีน และสารเบนซีน โดยใช้มาตรการ  Code of Practice–COP ตามร่างกฎหมาย 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซีนและ  1,3 บิวทาไดอีน ได้ด าเนิน
โครงการตัง้แต่ปลายปี 2561 และคณะท างาน CoP ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและรายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงานใหก้บัคณะกรรมการฯ จงัหวดั ทุก 3 เดอืน  
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ในปี 2563 สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ได้ร่วมกบั กรมควบคุมมลพษิ ในการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็
ต่อ (ร่าง) หลกัเกณฑก์ารประกาศและยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ เมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 เพือ่รบัฟังความเหน็
จากภาคส่วนต่างๆ ต่อการเริ่มทดลองใช้หลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษใน  3 พื้นที ่
คอื พืน้ที ่อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีพืน้ทีห่มู่เกาะพพี ีจงัหวดัสงขลา และพืน้ทีต่ าบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
โดยผลการศกึษาทดลองจะน ามาพจิารณาทบทวนและรบัฟังความคดิเหน็ทางวชิาการ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสม
กบัสถานการณ์และเป็นทีย่อมรบั ซึง่กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดเ้ขา้ร่วมการประชุมฯ ดงักล่าว และใหค้วามเหน็ในทีป่ระชุมฯ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกาศและยกเลิกเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ 
ต าบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  

 

 
 

การประชุมรบัฟังความคดิเหน็ตอ่ (ร่าง) หลกัเกณฑก์ารประกาศและยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ 

เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2563 ณ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 
 

ในปี 2564 กรมควบคุมมลพษิไดจ้ดัการประชุมหารอืการด าเนินงานเพือ่ยกเลกิเขตควบคุมมลพษิจงัหวดั
ระยอง ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ฉบบัปรบัปรุง) กิจกรรมปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  
ณ กรมควบคุมมลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึง่กรมควบคุมมลพษิไดน้ าเสนอแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง) กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุมมลพษิ กรณีเขตควบคุมมลพิษ 
มาบตาพุด ต่อที่ประชุม ซึ่งแผนฯ ดงักล่าวมเีป้าหมายเพื่อ 1) ควบคุม ลด และขจดัมลพษิที่เกินค่ามาตรฐาน  
และ 2) การยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยมีตัวชี้ว ัด คือ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
เขตควบคุมมลพษิมาบตาพุดเป็นไปตามค่าเกณฑม์าตรฐานและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และการออกประกาศยกเลกิ
เขตควบคุมพษิมาบตาพุด ภายใต้เงื่อนไขของการก าหนดมาตรการพเิศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุม
มลพษิคงไวใ้นพืน้ทีแ่ทนการประกาศเขตควบคุมมลพษิ โดยมกีรอบระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี (ระหว่างปี 2564 - 2565) 
และทีป่ระชุมไดม้มีตดิงันี้ 

1) ใหแ้ต่งตัง้คณะท างานร่วมพจิารณายกเลกิเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง ภายใตค้ณะปฏริูปประเทศ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยมรีองอธิบดีเถลิงศกัดิ ์เป็นประธาน และมีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (โครงการน าร่อง CoP) สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (PTIT)  



  

 

34 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
กรมทรพัยากรน ้าบาดาล และกรมเจา้ท่า เป็นคณะท างาน 

2) ใหพ้จิารณาก าหนดพืน้ที ่5 นิคมอุตสาหกรรม และพืน้ทีชุ่มชนทีไ่ม่มปัีญหามลพษิเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายน าร่อง 
3) ให้รวบรวมรายชื่อค าสัง่และแผนงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ     

ทีแ่ต่งตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินงานเรื่องนี้ และใหต้ดิตามความกา้วหน้าตามแผนทีก่ าหนดไว ้ทุก 2 เดอืน 
4) ให้มกีารรายงานผลการตดิตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดล้อม  และผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายตวัชีว้ดัอย่างเป็นรปูธรรม 
5) ให้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ต่อคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การประชุมหารอืการด าเนินงานเพื่อยกเลกิเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง ตามแผนการปฏริปูประเทศ ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัปรบัปรุง) กจิกรรมปฏริปูระบบการบรหิารจดัการเขตควบคมุมลพษิ กรณีเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด  

เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2564 ณ กรมควบคมุมลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

ต่อมา คณะอนุกรรมการพจิารณาการจดัการมลพษิในเขตควบคุมมลพษิ ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน
ประสานการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ฉบบัปรบัปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ลงวันที่  
4 พฤษภาคม 2564 ซึ่งค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดให้มผีู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นคณะท างานฯ 
ดงันัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้แต่งตัง้ คุณไพโรจน์ อุทยัทรพัย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีให้เป็น
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ ในการเข้าร่วมเป็นคณะท างานดงักล่าว โดยในปี 2564 ประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคมี  
พร้อมทัง้คณะท างานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และคณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ  
กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้เข้าร่วมการประชุมคณะท างานฯ รวมทัง้สิ้น 3 ครัง้ (ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 
2564, ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2564 และครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564) ณ กรมควบคุม
มลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการน าร่อง 
CoP ของสภาอุตสาหกรรมฯ และใหค้วามเหน็ต่อประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิฯ 

 



  

 

35 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

การประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ฉบบัปรบัปรุง) กจิกรรมปฏิรูประบบการบรหิารจดัการเขตควบคุมมลพษิ กรณีเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด 
ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2564, ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2564 และครัง้ที่ 3/2564  

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564 ณ กรมควบคุมมลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้หารอืกบักรมควบคุมมลพษิเรื่องการยกเลกิ
เขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งกรมควบคุมมลพษิแจ้งว่า 
จะมกีารเสนอร่างกฎหมายและมาตรการควบคุมสารอนิทรยี์ระเหยต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(กก.วล.) 
เพือ่ประกาศใชก้ฎหมายและมาตรการควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหยในพืน้ทีม่าบตาพุด และเพือ่ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคในการ
ประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง ตามแผนการด าเนินงานในปี 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมหีารอืกบักรมควบคุมมลพษิเรื่องการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด  
เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

ต่อมาในเดือนสงิหาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงได้ยื่นหนังสอืต่อประธานคณะกรรมการ
ควบคุมมลพษิ เรื่อง ขอใหม้กีารทบทวนการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนที่จะมกีารน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และขอให้มกีารศึกษาในเชิงลึกด้าน
วชิาการ รวมถงึรปูแบบหรอืมาตรฐานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัสากล  

 



  

 

36 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

จากนัน้เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามัน
ปิโตรเลยีม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดร้่วมประชุมกบักรมควบคุมมลพษิ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom 
Meetings) เพื่อหารอืการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอนิทรยี์ระเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทีป่ระชุมมมีติ
ใหจ้ดัตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาผลกระทบจากการบงัคบัใชค้่าร่างมาตรฐานฯ โดยองคป์ระกอบในคณะท างาน
ต้องมภีาคประชาชน ภาคการศกึษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานในก ากบัของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อพจิารณา
ผลกระทบรอบด้านในทุกมติ ิก่อนเสนอเป็นวาระเพื่อพจิารณาในการประชุมคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ
ต่อไป โดยปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) กรมควบคุมมลพิษอยู่ในระหว่างการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากการบงัคบัใชค้่าร่างมาตรฐานควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเพื่อหารือการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม  
เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings) 

 

นอกจากนี้ กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้เขา้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธกิารด้านสิง่แวดล้อมในคณะกรรมาธิการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม วุฒสิภา เรื่อง การด าเนินงานเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการน าร่อง CoP ของกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และใหค้วามเหน็ต่อประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยในที่ประชุมฯ กรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงานผล 
การด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิกีารการด าเนินการปฏิรูปประเทศ กรณีเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1) กรมควบคุมมลพษิอยู่ในระหว่างการศกึษาและจดัท าขอ้เสนอการออกกฎระเบยีบในการลงโทษ/
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมจาก ผู้ที่ก่อมลพิษในเขตควบคุมมลพิษและ
ก าหนดวธิกีารใชง้บประมาณทีส่ามารถด าเนินการเพื่อลดและขจดัมลพษิในพืน้ทีเ่ขตควบคุมมลพษิ 
และไดจ้ดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อผลการศกึษา ในเบื้องตน้ มขีอ้เสนอใหแ้ก้ไข พระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 เพื่อให้สามารถด าเนินการตามขัน้ตอน
การปฏริปูดงักล่าวได ้



  

 

37 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

2) ในปี 2564 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารและมาตรการควบคุม ลด และขจดัมลพษิ ในพืน้ที่
นิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง พบว่า ด้านกากของเสยีและสารอนัตรายเป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่
ดา้นมลพษิอากาศและน ้าเสยียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมาธกิารดา้นสิง่แวดลอ้มในคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วฒุสิภา 
เรื่อง การด าเนินงานเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2564  

ณ กรมควบคมุมลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) 
  

ทัง้นี้ กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศฯ 
ตามขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูปที่ก าหนดให้ด าเนินการในปี  2565 รวมทัง้วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย 
จากการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยองตามแผนปฏริูปประเทศฯ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา
ก าหนดนโยบาย แนวทาง การด าเนินงานเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยองต่อไป 
 

3. กำรสนับสนุนกำรพฒันำเมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial Town) 
 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและพฒันามุ่งสู่การเป็นสงัคมสเีขยีว โดยได้ก าหนดแนวทาง 
การพฒันาและยกระดบัอุตสาหกรรมใหเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของพื้นทีค่วบคู่กบัการใหค้วามส าคญั
กบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่เพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกนักบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินงานหลกัในการด าเนินการ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายจ านวน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัราชบุร ีจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสีมา 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสงขลา และเขตเศรษฐกจิพเิศษ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัตราด จงัหวดัมุกดาหาร 
และจงัหวดัสระแก้ว โดยได้ศกึษาและพฒันารูปแบบของการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศให้เหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีรูปแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
แบ่งออกเป็นคุณลกัษณะพงึประสงค์ 5 มติ ิ20 ด้าน 41 ตวัชี้วดั ซึ่งจะบ่งบอกว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยัง่ยืน สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับการพฒันา
เศรษฐกจิชุมชน พรอ้มกบัยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนควบคู่กบัการดแูลสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่ 

 
ในปี 2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดจ้ดัใหม้โีครงการตรวจประเมนิระดบัการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม

เชงินิเวศ 15 จงัหวดั 18 พืน้ที ่มรีะยะเวลาโครงการตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์-พฤศจกิายน 2563 ซึ่งจงัหวดัระยอง 
ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา จดัอยู่ในกลุ่มที ่1 EEC ของแผนปฏบิตักิารภายใตแ้ผนแม่บทการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรม
เชงินิเวศ 15 จงัหวดั 18 พืน้ที ่โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อมุ่งสู่การพฒันาระดบัที่ 5 (Happiness โรงงานและชุมชน
อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข) ภายในปี 2570 ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

คณะท างานสายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดก้ าหนดใหก้ารสนับสนุนการยกระดบัในการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ เป็นภารกจิหนึ่งของสายงานฯ ทีต่อ้งด าเนินการและตดิตามความคบืหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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ซึ่งในปี 2563 คุณวิรัช บุญบ ารุงชัย ประธานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   
ได้มีบทบาทในการด าเนินตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่  
โดยด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการช านาญการการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึง่จากการประชุมคณะกรรมการช านาญการการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศเพื่อให้การรบัรอง
ผลการตรวจประเมนิระดบัการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ครัง้ที่  5-2/2563 พบว่า เขตควบคุมมลพษิ
จงัหวดัระยอง มีผลการประเมินในปี 2563 อยู่ในระดบัที่ 4 (Symbiosis การเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน 
และกนัของภาคสว่นต่างๆ ในสงัคม)  

ในปี 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินกระบวนการถอดบทเรียนและทบทวนร่างเกณฑ์ 
และตวัชี้วดัการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ฉบบัปรบัปรุง ปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา 
(ร่าง) เกณฑแ์ละตวัชี้วดัการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และ (ร่าง) ระบบตรวจสอบและรบัรองการเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงในปี 2564 จะท าการทดลองใช้ในปี 2565  
และจะประกาศใช้ในปี 2567 โดยประธานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ได้ร่วมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการปรับปรุงเกณฑ์ดงักล่าว และปัจจุบัน (ธันวาคม 2564)  
ร่างเกณฑฯ์ อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการช านาญการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
 

4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ้ำเสียชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เทศบำลต ำบล
หนองคล้ำ อ.ท่ำใหม่ จ. จนัทบุรี  
 จากทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีน าโดยคุณวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดม้สีว่นร่วม
ในการผลกัดนัการผนัน ้าจากลุ่มน ้าวงัโตนดเพื่อมาใช้ช่วงวกิฤติน ้าภาคตะวนัออกในปี 2563 กลุ่มผู้ใช้น ้าได้มี
ความเห็นที่จะสานต่อความสมัพนัธ์ที่ดีต่อพื้นที่ จึงได้มกีารจดัตัง้โครงการ CSR โดยเริม่จากโครงการมอบ
อุปกรณ์สูภ้ยัโควดิ-19 ให้แก่เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ีผ่านผู้ว่าราชการจงัหวดัจนัทบุรี 
และต่อมาไดม้กีารด าเนินโครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน ระบบบงึประดษิฐ์ (Constructed Wetland) 
เทศบาลต าบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ซึ่งออกแบบใหร้องรบัการบ าบดัน ้าเสยีไดว้นัละ 400 ลูกบาศกเ์มตร 
(สามารถขยายการบ าบดัไดถ้งึ 600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั) 
 โครงการนี้เป็นความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชนในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ด ีกบัพื้นที่ในการ
เกื้อหนุนกนัและกัน โดยพื้นที่ลุ่มน ้าวงัโตนดได้มสี่วนช่วยเหลือในการผนัน ้ามาช่วยจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดั
ระยอง ดา้นอุปโภค บรโิภค และอุตสาหกรรม มหีน่วยงานหลกัทีเ่ป็นคณะท างาน เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมผูป้ระกอบการในพื้นที่
มาบตาพุด เป็นตน้ โดยจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม 2565 
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โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน ระบบบงึประดษิฐ ์(Constructed Wetland) เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุร ี
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คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 

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

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ติดตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเด็นการเจรจาการค้าเสรขีองไทย     
ในกรอบต่างๆ โดยได้น าเสนอประเด็นการเจรจาเพื่อเตรยีมความพร้อมในการเปิดโอกาสให้สนิค้ากลุ่มธุรกิจ   
ปิโตรเคมสีามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่เสยีเปรยีบต่อประเทศคู่แข่งทางการค้า ซึ่งปัจจุบนัมกีรอบความตกลง        
ทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจา ดงันี้ 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 

- เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2563 ประเทศสมาชกิ RCEP 
จ านวน 15 ประเทศ (ยกเว้นอินเดีย) ร่วมลงนามความ 
ตกลง RCEP ในระหว่างการประชุม 37th ASEAN Summit 
ผ่านการประชุมทางไกลโดยประเทศเวียดนามเป็น
เจ้าภาพ ประเทศสมาชิกทัง้หมดได้กลบัมาด าเนินการ
กระบวนการภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ให้
สตัยาบนั RCEP เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2564 และล่าสุด
ประเทศสมาชิก RCEP ได้ให้สตัยาบนัครบแล้ว ตามที่
ความตกลงฯ ก าหนดไว ้ประกอบดว้ย อาเซยีน 6 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กมัพูชา สปป.ลาว สงิคโปร์ 
ไทย และเวยีดนาม และนอกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลยี จนี ญี่ปุ่ น และนิวซีแลนด์ ท าให้ความตก
ลง RCEP จะมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่1 มกราคม 2565 

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

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

- การค้าสนิค้ายงัมกีารเจรจาในทางเทคนิค โดยเฉพาะ
รายการสนิคา้ทีจ่ะเปิดใหแ้ตกต่างกนั 
 

ไทย – ตุรก ี

 

ไทย และ ตุรก ี - เจรจารอบแรกเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2561 ปัจจุบนัเป็น
การเจรจารอบที ่7 (เมื่อวนัที ่29 มนีาคม–2 เมษายน 2564) 
โดยเป็นการประชุมในรปูแบบออนไลน์ 

- ประเดน็การเจรจาเปิดตลาดการคา้สนิคา้ (Market Access) 
ทัง้สองฝ่ายตัง้เป้าเปิดตลาดให้ได้ร้อยละ 86–92 ของ
รายการสนิคา้ทัง้หมด (Tariff Lines) โดยเปิดตลาดใน
กลุ่มสินค้ายกเว้นภาษีทันที (Entry into Force: EIF) 
ใหไ้ดร้อ้ยละ 60 ของรายการสนิคา้ทัง้หมด 

- ตุรกีมีหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่า โดยให้หลัก  
Ex-work Price เช่นเดยีวกบั EU และขอ้เสนอใหส้ามารถ
รวมถิน่ก าเนิดจาก EU ได ้ 

- ตุรกีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีข้อ
ไดเ้ปรยีบจากระยะทางของแหล่งวตัถุดบิทีไ่ม่ไกลจาก
ตะวนัออกกลาง คณะท างานฯ ได้ประสานกบักรมเจรจาฯ 
เพื่อเรยีกรอ้งใหตุ้รกเีปิดตลาดสนิคา้ปิโตรเคมใีหส้มดุล
กับที่ไทยเปิดตลาดนี้ให้เช่นกัน และได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกบักฎถิ่นก าเนิดสนิค้า(ROO) ให้เท่าเทยีมกบัที่
ทางตุรกใีหก้บัมาเลเซยีเนื่องจากเป็นเกณฑท์ีย่ากกว่า
เกณฑ ์ASEAN 

- หากไทยเจรจากับกับตุรกีส าเร็จ ก็มีแนวโน้มที่ไทย 
จะสามารถขยายการคา้ไปยงัสหภาพยุโรปได ้
 

ไทย – ปากสีถาน 

 

ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมื่ อวันที่  29 กันยายน 2558 ถึง           
1 ตุลาคม 2558 โดยมกีารเจรจามาแล้วทัง้สิน้ 9 รอบ 
ซึ่งรอบล่าสุดคอืเมื่อปี 2560 และหยุดชะงกัการเจรจาไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเมอืงภายในปากสีถาน 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19  
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- ประเดน็ทีไ่ทยและปากสีถานยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้
คือ ประเด็นการเปิดตลาดสนิค้า ซึ่งที่ผ่านมาทัง้สอง
ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอการเปิดตลาดแบบ
เฉพาะรายการสินค้าส าคัญ (Prioritized Products) 
200 รายการ และเตม็จ านวน (Full Offer List) กนัแลว้
หลายครัง้ แต่ยงัไม่เป็นทีพ่อใจของทัง้สองฝ่าย 

- เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2564 ไทยและปากีสถานได้จดั
ประชุมเจราความตกลงรอบพิเศษผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลเพื่อติดตามความคบืหน้าและก าหนด
แผนการเจรจาฯ ของคณะท างานกลุ่มย่อยต่างๆ ซึ่ง
ต่อมาในช่วงเดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2564 ไดม้กีาร
จดัประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เพื่อเจรจาประเด็นคงค้าง โดยเฉพาะเรื่องการ
เปิดตลาด กฎถิ่นก าเนิดสนิค้า พิธีการศุลกากรและ
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการขดัเกลา
ถ้อยค าทางกฎหมาย เพื่อใหค้บืหน้าและหาขอ้สรุปได้
โดยเรว็ทีสุ่ด 

- ปากสีถานเสนอยกเว้นอากรอื่นๆ (RD, ACD) ให้กบั
ประเทศไทย ซึง่ไม่เคยยกเวน้ใหก้บัประเทศใดมาก่อน  

- FTA China-Pakistan มีผลบังคับใช้แล้ว ท าให้การ
แขง่ขนัของไทยสง่ไปปากสีถานยากขึน้  

Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) 

 
 

ออสเตรเลยี บรไูน แคนาดา 
ชลิ ีญีปุ่่ น มาเลเซยี เมก็ซโิก 
นิวซแีลนด ์เปร ูสงิคโปร ์
และเวยีดนาม (ยกเวน้
สหรฐัอเมรกิา) 

- ในปี 2564 คณะท างานสายงานเศรษฐกิจและการค้า  
กลุ่มฯ ปิโตรเคมียังคงติดตามท่าทีระดับนโยบายของ
ประเทศไทย ในการพจิารณาเขา้ร่วม/ไม่เขา้ร่วม CPTPP 
เนื่องจากขอ้บทของ CPTPP มมีาตรฐานสงู ซึง่ไทยจะตอ้ง
มีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย อีกมาก รวมถึง
ภาคเอกชนจะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อรบัการแขง่ขนัทีส่งูขึน้
อย่างมาก 

- สถานะล่าสุดของการเตรยีมการเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมการ
เจรจากรอบ CPTPP ในปี 2564 มมีตจิากคณะกรรมการ 
นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   (กนศ.) ใหห้น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลประเด็นต่างๆ จัดส่งเอกสารข้อมูล  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอการเปิดตลาด ข้อสงวน  
การจดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อประมาณการณ์ระยะเวลาในการ
ปรบัตวัก่อนการเข้าร่วม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 
ของภาครฐั 24 หน่วยงาน จดัท าข้อมูลและส่งกลบัมายงั
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เพื่อให้
กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ น าไปจดัท าเป็นเอกสาร
ประกอบในการจดัท ากรอบการเจรจา CPTPP ของไทย 

- ในกรอบ CPTPP ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรี 
(FTA) ด้วยแล้ว 9 ประเทศ เหลือเพียงแคนาดาและ
เมก็ซโิก โดยในช่วงต้นปี 2565 มกี าหนดเริม่การเจรจา 
ASEAN-Canada FTA ทาให้เหลือเพยีงเม็กซิโกที่ไทย
ยงัไม่ม ีFTA ดว้ย และจากการศกึษาเบือ้งต้นพบว่าไทย
จะไดร้บัผลประโยชน์ในดา้นของถิน่ก าเนิดสนิคา้ ดงันัน้
จะพจิารณาสิง่ที่ได้จากประเทศเม็กซิโกว่าการน าเข้า
วตัถุดิบจากเม็กซิโกมาผลิต และจัดส่งไปยงัประเทศ
ต่างๆ ในกรอบ CPTPP คุ้มค่ากับไทยในการเข้าร่วม
กรอบ CPTPP หรอืไม่ 

- ในปี 2564 มี 3 ประเทศ ที่ยื่นขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
CPTPP อย่างเป็นทางการ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร จนี และ
ไตห้วนั โดยยงัอยู่ในกระบวนการพจิารณาตามขัน้ตอน 

- เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 จีนได้ยื่นเอกสารแสดง
เจตนารมณ์ในการขอเขา้ร่วม CPTPP อย่างเป็นทางการ 
ทัง้นี้ หากจนีเขา้ร่วม CPTPP จะสง่ผลใหห้่วงโซ่อุปทาน
โลกและห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) มคีวามปลอดภยัมาก
ยิ่ งขึ้ น  จากสถิติพบว่ ามู ล ค่ าการค้ าของจีนกับ 
กลุ่มประเทศ CPTPP มสีดัสว่นรอ้ยละ 23,9 จากสดัสว่น
การค้าระหว่างประเทศทัง้หมด ส าหรับประเทศไทย 
พบว่ามูลค่าการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ CPTPP  
มสีดัส่วนรอ้ยละ 28.6 โดยหากมกีารเพิม่จนีเขา้มาดว้ย 
จะท าให้สัดส่วนการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ CPTPP  
มสีดัสว่นรอ้ยละ 29.9 

ไทย – สหภาพยุโรป (Thailand - 
EU Free Trade Area) 

 

ไทย และ สหภาพยุโรป - เริ่มเจรจาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งเมื่อปลายปี 
2562 คณะมนตรีแห่ งสหภาพยุ โ รปได้มีมติ ให้
คณะกรรมาธิการยุโรปด าเนินการฟ้ืนการเจรจากับ
ประเทศไทย ต่อมาในปี 2563 กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศไดจ้ดัจา้งทีป่รกึษา สถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการ
พฒันา (IFD) ท าการศกึษาผลกระทบจากการเจรจาฯ  
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 - ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2564) อยู่ระหว่างร่างกรอบการ

เจรจาฯ เพื่อเสนอต่อระดบันโยบายในการเขา้สู่ข ัน้ตอน
การเจรจา ทัง้นี้ กรมเจรจาฯ และหน่วยงานรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ได้มีการหารือกับคณะกรรมการธิการยุ โรป  (EU 
Commission) เป็นระยะ เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน 
ถึงความคาดหวงัของทัง้สองฝ่าย เพื่อให้เกิดการเจรจา 
ในล าดับต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการเจรจาฯ  
ไดภ้ายในไตรมาสที ่2 ของปี 2565 

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

21 พฤศจกิายน 2562 
• FTA EU-Vietnam ได้ลงนามข้อตกลง EVFTA 

และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม–
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  ( EU-Vietnam Investment 
Protection Agreement : EVIPA) เ มื่ อ วันที่   
30 มถิุนายน 2562 

• FTA EU-Malaysia ยังด าเนินการเจรจาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ไทย – สหราชอาณาจกัร 

 
  

ไทย และ สหราชอาณาจกัร - หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็นทางการแล้ว ได้มีการ
ทบทวนนโยบายการค้ากับประเทศไทยแล้วเสร็จ  
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2564 และน าไปสู่การจัดตั ้ง
คณะกรรมการร่วมดา้นเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างไทย
และสหราชอาณาจักร (Joint Economic and Trade 
Committee: JETCO) เมื่อเดอืนมนีาคม 2564 เพื่อเป็น
เวทสี่งเสรมิโอกาสขยายการคา้และการลงทุนระหว่างกนั 
โดยเฉพาะในสาขาที่ทัง้สองฝ่ายสนใจและมีศักยภาพ 
อาทิ การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี และ 
การให้บรกิารด้านการเงนิ เป็นต้น รวมทัง้เพื่อยกระดบั
ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
ในอนาคต ซึ่งคู่ขนานไปกบักลไกของภาคเอกชน ได้แก่ 
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สภาผู้น าธุ รกิจไทย-สหราชอาณาจักร  (Thai-UK 
Business Leadership Council: TUBLC) 

- คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการคา้ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ี
ยังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไป  เนื่องจาก 
สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าส าคญัในสินค้าปิโตรเคมี 
ล าดับที่ 3 ของ EU ซึ่งไทยควรรีบเจรจาการค้าเสรี
กับสหราชอาณาจักรแบบทวิภาคีอย่างเร่ งด่ วน  
เพื่อเพิม่โอกาสการคา้กบัสหราชอาณาจกัรและช่วงชงิ
โอกาสทางการค้าก่อนคู่แข่งจากประเทศอื่น เช่น 
เวยีดนาม มาเลเซยี สงิคโปร ์ฯลฯ  

- สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ได้รบั
ประโยชน์หาก UK เปิดตลาดให้กับไทย คือ สินค้า 
กลุ่มเม็ดพลาสติก ซึ่ง UK จะลดภาษีลงต ่ากว่า EU 
(จาก 6.5 เป็น 6.0 เริม่ 1 มกราคม 2564) 
 

ไทย – สมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป 
(EFTA)  

 

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

- มีการเจรจา 2 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2548 และหยุดชะงกัไป
ตัง้แต่ปี 2549 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองของ
ประเทศไทย 

- กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ว่าจ้างสถาบัน
อนาคตศึกษาเพื่ อการพัฒนา ( IFD) เป็นที่ปรึกษา 
ในการศกึษาท่าทขีองไทยในการฟ้ืนการเจรจาฯ โดยได้
จดัสมัมนาเรื่อง “FTA ไทย – EFTA กบัโมเดลเศรษฐกจิ
ใหม่หลัง COVID-19” เมื่อวันที่  20 กันยายน 2564  
ซึ่งจากสัมมนาพบว่ามีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับข้อบท 
การเจรจา ได้แก่ การใช้ UPOV 1991 การด าเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิบัตรยา รวมทัง้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การปรบัตวัและการชดเชยเยยีวยา ดงันี้  
• การปรบัตวัของภาครฐัและภาคธุรกจิ เช่น การพฒันา

ฐานข้อมูลในการเข้าถึงตลาด EFTA ส่งเสริมธุรกิจ
ทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และ 
ลดภาษนี าเขา้วตัถุดบิ เป็นตน้ 

• การชดเชยเยยีวยา เช่น ยกเวน้ภาษีเงนิไดแ้ก่ผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ และฝึกอบรมแรงงานจากสาขาที่ได้ร ับ
ผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมอื่นแทน และเพิ่ม
บทบาทของกองทุน FTA เช่น ศกึษาความเป็นไปได้
และวิธีในการนาประโยชน์จากผู้ได ้ประโยชน์มา
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

ชดเชยผู้เสยีประโยชน์ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 
เป็นต้น 

ทัง้นี้ กรมเจรจาฯ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดท าสรุปผลการศึกษา เมื่อแล้วเสร็จจะน าเข้าสู่
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (กนศ.) 
และน าสง่ต่อไปยงัคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบต่อไป 

- ผลกระทบของการลดภาษีระหว่าง EFTA กบั ASEAN
คอือาจเกดิ Trade Diversion เนื่องจากสนิค้าในประเทศ
กลุ่มอาเซยีนถูกลง สง่ผลให ้EFTA สามารถน าเขา้สนิค้า
ทดแทนจากประเทศอาเซยีนแทนไทย 

- อุปสรรคทางการคา้ทีพ่บในปัจจุบนัและทีอ่าจเกดิขึน้ คอื 
ความสามารถด้านการแข่งขนัด้านราคา ขอ้มูลทางการ
ตลาดทีม่ไีม่มากนัก มาตรฐานสนิคา้ของ EFTA ค่อนขา้ง
สงู และมมีาตรการใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น CBAM 
เป็นต้น ที่อาจท าให้ผู้ส่งออกไม่สามารถใช้ประโยชน์ 
จาก FTA นี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งควรเน้นการพฒันาความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบและมาตรฐานต่าง ๆ  

- คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการคา้ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ี
ยังคงติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปเนื่องจาก
อุตสาหกรรมบริการที่ EFTA ลงทุนในประเทศไทย คือ 
พลาสตกิ 
 

 

2. กำรด ำเนินกำรต่อกำรปรบัเปล่ียนข้อก ำหนดกำรน ำเข้ำสินค้ำของอินเดีย  

เนื่ อ งด้ วย  Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) 
ได้ออกข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  Chemicals & Fertilizers ที่ต้องได้รับมาตรฐาน 
Indian Standard ซึ่งก าหนดโดย Bureau of Indian Standards (BIS) ของอินเดีย (เปรียบเสมือนส านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) ของประเทศไทย) โดยสนิคา้ทีจ่ าหน่ายในอนิเดยี จะต้องไดม้าตรฐาน
ดงักล่าวก่อนจงึจะสามารถจ าหน่ายได้ทัง้ภายในประเทศและน าเขา้ ซึ่งปัจจุบนัมรีายการสนิค้าทีต่้องปฏบิตัติาม
มากกว่า 50 รายการ ทางรฐับาลอินเดียได้ให้เวลาในการด าเนินการเป็นระยะเวลา 90 ถึง 180 วนัหลังจาก 
ออกประกาศตามแต่รายการสนิค้า กระทบกบัสนิค้าสารเคมแีละปิโตรเคมีของไทยที่ส่งออกไปยงัประเทศอินเดีย 
อย่างมาก และขณะเดยีวกนักก็ระทบกบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอนิเดยีเองดว้ย เช่น เมด็พลาสตกิ เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ การด าเนินการให้ได้ตามมาตรฐานดงักล่าวให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมขีัน้ตอนการยื่นขอ
มาตรฐานค่อนขา้งมาก ซึง่ในสภาวะปกตทิีไ่ม่มกีารระบาดของโรคโควดิ-19 จะใชเ้วลาประมาณ 3-5 เดอืน รวมถงึ
การเดนิทางของเจา้หน้าทีอ่นิเดยีมายงัไทยเพื่อเก็บตวัอย่าง และมคี่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงต่อผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด 
(ประกอบดว้ย ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียม BIS ค่าเดนิทางและทีพ่กัของเจา้หน้าทีจ่ากอนิเดยีในการตรวจประเมนิ
โรงงานและเกบ็ตวัอย่าง รวมประมาณ 1 ลา้นบาทต่อผลติภณัฑต์่อโรงงาน)  

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบต่อขัน้ตอนการตรวจประเมนิโรงงานและ
เก็บตวัอย่าง เนื่องจากอนิเดยีระงบัการตรวจประเมนิโรงงานในประเทศไทย จงึส่งผลกระทบต่อการส่งออก
สนิคา้ต่าง ๆ ตามประกาศ ประกอบกบัมีจ านวนสนิค้าทีต่้องท าตามประกาศที่จะเพิม่ขึ้นมากขึ้น ดงันัน้เมื่อวนัที่ 
26 พฤศจกิายน 2564 ทาง สมอ. จงึจดัประชุมระหว่างไทยกบั BIS โดยได้ขอให้อนิเดยีขยายระยะเวลาบงัคบั
ใช้ประกาศจากเดมิ 180 วนัเป็น 360 วนันับจากวนัประกาศ โดยเฉพาะรายการสนิค้า ได้แก่ Acrylonitrile-
Butadiene Styrene (ABS) , Polycarbonate, Polyethylene และ Polyvinylcholride  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564 คุณกุลธดิา กุลเจรญิสวสัดิ ์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประชุมหารอืในเรื่องนี้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยได้เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา ดงันี้  

1) ขอใหพ้จิารณาขยายระยะเวลาก่อนบงัคบัใช ้ประกาศดงักล่าวออกไปจากเดมิ 180 วนัเป็น 360 วนั
เพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่าวเป็นการเร่งด่วน 

2) ขอใหย้กเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ ส าหรบัสนิคา้ต่างชนิดทีใ่ชพ้กิดัศุลกากรเดยีวกนั 
3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่อินเดียใช้วธิีตรวจ

โรงงานแบบ Virtual Audit เพือ่ลดขอ้จ ากดัจากมาตรการดา้นสาธารณสุขและเพือ่ความรวดเรว็ 
4) ขอความชดัเจนในพิธีการศุลกากรของอินเดียว่า จะพิจารณาจากชื่อประเภทสินค้าหรือใช้พิกัด 

ศุลกากร ในการบงัคบัใช้ Quality Control Order เนื่องจากผู้ประกอบการมคีวามกงัวลในสนิค้า
ต่างชนิดที่ใชพ้กิดัศุลกากรเดยีวกนั 

ซึ่งคณะท างานสายงานเศรษฐกิจและการค้า กลุ่มฯ ปิโตรเคมี จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้และ
รายงานใหส้มาชกิกลุ่มฯ ไดร้บัทราบต่อไป 
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3. กลไกกำรปรบัคำรบ์อนก่อนเข้ำพรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM)  
สบืเนื่องจาก สหภาพยุโรป (EU) ไดม้กีารประกาศมาตรการกลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (Carbon 

Border Adjustment Mechanism; CBAM) เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อเรียกเก็บภาษีจากสินค้าน าเข้าที่มี
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนแฝงสงูกว่าสนิคา้ทีผ่ลติในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารใช้
พลงังานในการผลติสงู/มกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสงู เช่น ซเีมนต ์เป็นตน้ ซึง่จะบงัคบัใชเ้ป็น 2 ระยะ คอื  

1) ระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Period) ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธนัวาคม 2568 จะให้ผู้
น าเขา้รายงานปรมิาณการน าเขา้และปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสนิคา้ทีน่ าเขา้ก่อน โดย
ยงัไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม 

2) บงัคบัใช้จรงิ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป กล่าวคอื ผู้น าเขา้สนิค้ามาจ าหน่ายในตลาด
สหภาพยุโรปจะตอ้งท ารายงานประจ าปีแจง้จ านวนสนิคา้ทีน่ าเขา้ และปรมิาณการปล่อยคารบ์อนของ
สนิค้าดงักล่าวในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมส่งให้หน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี และต้องท าการจ่ายค่าธรรมเนียมคาร์บอนด้วย CBAM 
Certificates 

 มาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ส่งสนิค้าไปยงัสหภาพยุโรป เนื่องจากต้องเสยี
ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) มากขึ้น หากขาดความพร้อมและศกัยภาพในการด าเนินการ หรอือาจไม่สามารถ
สง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศทีม่มีาตรการกดีกนัสนิคา้ทีไ่ม่ผ่านมาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ส าหรบักลุ่มฯ ปิโตรเคมพีบว่า 
สนิคา้กลุ่มเมด็พลาสตกิ (พกิดั 3901-3914) เป็นกลุ่มผลติภณัฑห์นึ่งที ่EU อาจใชม้าตรการ CBAM 
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดประชุมหารือเรื่อง CBAM กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูล ความเหน็ และร่วมพจิารณาก าหนดท่าทีและ
แนวทางด าเนินการต่อมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป 

ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดม้กีารด าเนินการต่อเรื่องนี้ในปี 2564 ดงันี้  
1) ร่วมให้ความเห็นต่อมาตรการ CBAM ผ่านองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (TGO) และ

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 
2) สนบัสนุนขอ้มลูต่างๆ ทีจ่ าเป็นใหก้บั TGO 
3) ตดิตามผลการศกึษาของ European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition 

(ERCST) และมตขิองคณะกรรมาธกิาร EU 
4) หารอืภายในกลุ่มฯ เพื่อจดัท าข้อมูล Emission Factor ส าหรบัสนิค้าปิโตรเคมแีต่ละประเภท 

เพื่อจดัส่งใหก้บั TGO 
5) สนบัสนุนการด าเนินงานของ TGO ในการยกระดบัมาตรการต่างๆ ของไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบัของ EU 

หรอืในระดบัสากล 
 โดยสถานะล่าสุด (เดอืนธนัวาคม 2564) กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ไดย้ื่นความเหน็ว่า มาตรการ
ของสหภาพยุโรป อาจไม่สอดคล้องกบัความตกลง WTO เนื่องจากมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยบงัคบัใช้เฉพาะสนิคา้
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น าเข้าเท่านัน้ (ไม่ได้บังคบัใช้กับสมาชิก EU) เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอกฎหมายต่อรฐัสภา EU ซึ่งยงัไม่
แน่นอนว่า EU จะปรบัแก้ตามความเหน็หรอืไม่ อกีทัง้มหีลายประเทศ เช่น จนี แคนาดา สหรฐัฯ ญี่ปุ่ น เป็นต้น 
ทีไ่ม่เหน็ดว้ย 
 นอกจากนี้ องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (TGO) แจ้งว่า ไทยได้มกีารเตรยีมความพร้อมต่อ
มาตรการ CBAM โดยเงือ่นไข EU ระบุว่า จะยกเวน้หรอืลดภาระผูป้ระกอบการในกรณี ดงันี้ 

1) ประเทศที่ด าเนินการส่งสนิค้าไปยงั EU มกีารน ากลไกราคาคาร์บอนไปด าเนินการในประเทศ 
ซึ่งเทียบไดก้บัระบบซือ้ขายสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Trading Scheme (ETS)) 
ทีใ่ชใ้น EU ดงันัน้ ไทยก าลงัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าระบบ ETS มาท า Pilot Project ในพืน้ที ่
EEC และยงัมกีารศกึษาภาษคีารบ์อนในกลไกราคาคารบ์อนมาประกอบดว้ย ซึ่งไทยอาจจะขอเสนอ
ต่อ EU เพือ่รบัการยกเวน้ต่อไป 

2) ผู้ทวนสอบที่สามารถด าเนินการทดสอบขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของสนิคา้ได้จะต้องเป็นผู้
ทวนสอบที่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากลและเป็นสมาชิก International Accreditation Forum 
ซึ่ง สมอ. เป็นสมาชกิอยู่แลว้ โดยไทยมกีระบวนการที่รบัรองผูท้วนสอบฯแลว้ ดงันัน้อาจเจรจากบั 
EU เพือ่ขอใหผู้ป้ระกอบการไทยสามารถใชผู้ท้วนสอบของไทยเองได้ 

ทัง้นี้ คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการค้า กลุ่มฯ ปิโตรเคมี จะตดิตามความคบืหน้าในเรื่องนี้และ
รายงานใหส้มาชกิกลุ่มฯ ไดร้บัทราบต่อไป 

 
4. หลกัสูตรอบรมเรื่อง “กำรใช้ประโยชน์ FTA และเตรียมควำมพร้อมกำรค้ำสินค้ำในควำมตกลง 

RCEP” บน FTI Academy Platform 

 สบืเนื่องจาก คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการค้า กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้จดัอบรมสมัมนา
ภายใต้หวัข้อ “การใช้ประโยชน์ FTA และเตรยีมความพร้อมการค้าสนิค้าในความตกลง RCEP ส าหรบัสนิค้า
กลุ่มปิโตรเคม”ี เมื่อวนัองัคารที ่27 ตุลาคม 2563 ณ หอ้ง PASSION สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่าน
ระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) โดยได้รบัเกียรติจากว ิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์สมบูรณ์
พงษ์ พุกกะเวส (ผูเ้ชีย่วชาญศุลกากร FTA, ROO ประสบการณ์ ณ กรมศุลกากรกว่า 30 ปี) โดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่เตรยีมความพรอ้มแก่สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีใหก้า้วทนัสถานการณ์การคา้โลก โดยเฉพาะความตกลง
การคา้เสร ีRCEP รวมถงึการใชป้ระโยชน์และการแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จากการคา้เสร ี 
 ต่อมา คณะท างานสายงานเศรษฐกิจและการค้า ได้ต่อยอดพฒันาการจดัอบรมในครัง้นี้ไปสู่ Platform 
Online ร่วมกบั FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเป็นหลกัสูตรอบรมออนไลน์ใหแ้ก่สมาชิก
กลุ่มฯ และบุคคลทัว่ไปได้เข้าไปศึกษา อีกทัง้เป็นจุดเริ่มต้นส าหรบัการจดัอบรมสมัมนาในหวัข้อที่น่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์ในครัง้ต่อไป โดยสามารถดูรายละเอยีดการลงทะเบยีนเรยีนหลกัสูตรออนไลน์ได้ทีเ่วบ็ไซต์
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีwww.ftipc.or.th หรอืเวบ็ไซต์ FTI Academy  https://fti.academy/course/detail/fta 

http://www.ftipc.or.th/
https://fti.academy/course/detail/fta
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การประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนเรยีนหลกัสตูรออนไลน์ในเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลกัสตูรออนไลน์ในเวบ็ไซต ์FTI Academy  

  



  

 

52 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
 

 
 

คณะท ำงำนสำยงำนยุทธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

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

 
1. ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำนของกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ียงัคงยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน ภายใต้แนวคดิ “เสรมิสรา้งความ
แขง็แกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีบนพื้นฐานการพฒันาอย่างยัง่ยนื” โดยแบ่งการด าเนินงานของธุรกิจที่จะ
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทัง้ 3 ดา้น เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable development) ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกจิ 
(Economic) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  
  



  

 

53 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภำพ : แสดงกำรด ำเนินกลยุทธของกลุ่มปิโตรเคมี 

  
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี (ปรบัปรงุปี 2564) 
 

 

กลยุทธ์ แผนงำน กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธด้์ำนเศรษฐกิจ (Economic) 
1. การตลาดและการคา้ - ผลกัดนัประเดน็การเจรจาการคา้เสรขีองไทย 

เพื่อให้สนิค้ากลุ่มปิโตรเคม ีเขา้สู่ตลาดได้
โดยไม่เสยีเปรยีบประเทศคู่แขง่ทางการคา้ 

- การลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้น 
ต่อการสง่ออกสนิคา้กลุ่มปิโตรเคม ี

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานเศรษฐกจิ
และการคา้ 

2. การพฒันาเชงินโยบาย เขา้ร่วมและใหข้อ้เสนอแนะต่อการศกึษา
แผนพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีระยะที ่4 

จดัท าขอ้เสนอแนะและเขา้ร่วมใหค้วามเหน็
ต่อการศกึษา 

กลยุทธด้์ำนสงัคม (Social) 
1. แผนงานดา้นสงัคม เชื่อมโยงการด าเนินงานและสนบัสนุนการด าเนนิงาน 

CSR ในพืน้ที ่เช่น เพือ่นชุมชน 
ตดิตามการด าเนินงานโดยสายงานสงัคม
และภาพลกัษณ์ 

2. แผนงานสง่เสรมิภาพลกัษณ์ 
   อุตสาหกรรม 

โครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีV-ChEPC 
(วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

ร่วมด าเนินงานในคณะอนุกรรมการบรหิาร
โครงการ V-ChEPC ซึง่ยงัคงด าเนินโครงการ
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธด้์ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) 
1. การบรหิารจดัการทรพัยากร การวางแผนและเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรน ้า 

เพื่อรองรบัการขยายตวัและความต้องการน ้าของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

2. แผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
   และสุขภาพ 

แผนงานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)  : ร่ วมก าหนดนโยบายแล ะ
ด าเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

ร่วมมอืด าเนินงานเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs ติดตามและด าเนินงานโดยสายงานมาตรฐาน
และกฏระเบยีบ 

ร่วมมือด าเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
จงัหวดัระยอง  

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ และสายงานสายงานมาตรฐานและ
กฎระเบยีบ 

การสนับสนุนการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco-industrial Town) 

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

3. แผนงานดา้นเศรษฐกจิ 
   หมุนเวยีน 

- ร่วมสภาอุตสาหกรรม สรา้ง BCG Model ส าหรบั
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และน าไปสู่ Value 
Chain และพืน้ทีอ่ื่นๆ 

กลุ่มฯ เขา้ร่วมกจิกรรม workshop ของสภา
อุตสาหกรรมเพื่อเฟ้นหาโครงการ BCG 
ภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ี

- ร่วมหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดการ
พลาสตกิอย่างยัง่ยนื  

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน 

กลยุทธส่์วนสนับสนุน 

1. การบรหิารจดัการ สนับสนุนการจัดท าข้อก าหนด มาตรฐานและ
กฎระเบยีบ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสม 
และสามารถปฏบิตัไิด ้

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานมาตรฐาน
และกฎระเบยีบ 

 

ทัง้นี้ มหีลายปัจจยัภายนอกทีจ่ะทวคีวามส าคญัมากขึน้ และเกีย่วพนัเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการของกลุ่มปิโตรเคม ี
ท าใหท้างกลุ่มฯ ตอ้งด าเนินการต่อเนื่องและเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัการด าเนินการของภาครฐัต่อไป ไดแ้ก่ 

1) นโยบาย Net Zero Carbon ของประเทศและกลไกการซือ้ขาย Carbon Credit 
2) นโยบาย BCG ของภาครฐั 
3) มาตรการการคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึมาตรการทีจ่ะเป็นการกดีกนัทางการคา้ 
4) นโยบายการลงทุนในอนาคต  ปิโตรเคมรีะยะที ่4 ทีต่่อยอด EEC และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพบรเิวณ SEC 
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สำยงำนเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy)  
 
 

คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1. คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ประธานคณะท างาน DOW 
2. คุณภรณี กองอมรภญิโญ  คณะท างาน  DOW 
3. คุณประทรรศน์ สตูะบุตร  คณะท างาน  DOW 
4. คุณฐาปณีย ์ภมรบุตร  คณะท างาน  UBE 
5. คุณน ้าทพิย ์ส าเภาประเสรฐิ คณะท างาน  SCG  
6. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG  
7. คุณธนาชยั ปิยะศรทีอง  คณะท างาน  SCG  
8. คุณนพดล จนัทรเ์รอืง  คณะท างาน  SCG  
9. คุณศุภสทิธ ิกติชยั  คณะท างาน  GC 
10. คุณนรเสฎฐ ์ ฤทยัเจตน์เจรญิ คณะท างาน  GC 
11. คุณณฐัพล จุนเจอืจาน  คณะท างาน  GC 
12. คุณวรอมาตย ์อมาตยกุล  คณะท างาน  GC 
13. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
14. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
15. คุณพชันี เกตุุทตั   คณะท างาน  IRPC 
16. คุณเดชาธร นวกานนท ์  คณะท างาน  IRPC 
17. คุณกมลรตัน์ เธยีรธนวาณิชย ์ คณะท างาน  Indorama 
18. คุณรชิารด์ โจนส ์  คณะท างาน  Indorama 
19. คุณศศโิณทยั โรจนุตมะ  คณะท างาน  Indorama 

 

1. กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนด้ำน BCG ของสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

สบืเนื่องจากทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “คณะท างานเพื่อพฒันาอุตสาหกรรม
ในรูปแบบเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (BCG Model)” ตามค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานฯ 
ของสายงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2563 และ 
“คณะท างานสง่เสรมิการด าเนินงานเพือ่พฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (BCG Model)” 
ตามค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานฯ ของสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ลงวนัที่ 25 มกราคม 2564 นัน้ 
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ในปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ร่วมด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานด้าน BCG  
ของสภาอุตสาหกรรมฯ ดงันี้ 
 

1)  กลยุทธด้์ำนกำรสร้ำงและพฒันำ BCG Model เพื่อควำมยัง่ยืน    
 1.1) กำรสร้ำง BCG Model ส ำหรบัห่วงโซ่คณุค่ำ (Value Chain) และพื้นท่ีท่ีส ำคญั และน ำไปสู่ 

Value Chain และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการสร้าง BCG Model ส าหรบัห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) และพื้นที ่ที ่ส าคญั และน าไปสู ่ Value Chain และพื้นที ่อื ่น  ๆ ผ่านการจดังานสมัมนา 
และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดม้สีว่นร่วมดงันี้  

• เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2564 คุณวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
พร้อมทัง้คณะท างานสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน และสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้มสี่วนร่วมในงานสมัมนา 
“มารู ้จกั BCG และจะช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตและยัง่ยืนจริงหรือ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ 
Facebook Live ของสภาอุตสาหกรรมฯ โดยงานสมัมนาในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเขา้ใจใหก้บั
สมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ส าหรบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิในรูปแบบ BCG 
เพื่อให้สามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้กบัธุรกจิ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัที่มคีวามท้าทาย   

 

 
 

งานสมัมนา “มารูจ้กั BCG และจะชว่ยธุรกจิไทยใหเ้ตบิโตและยัง่ยนืจรงิหรอื” เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2564  
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

• เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2564 คุณพรอ้มพร อศิรางกูร ณ อยุธยา ไดร้่วมเป็นวทิยากรบรรยาย
หัวข้อเรื่อง Circular Material Hub ในงานสัมมนา "FTI กับ BCG in Action: โอกาสและความยัง่ยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live ของภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พรอ้มกนันี้ คุณวริชั บุญบ ารุงชยั รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีคณะท างาน
สายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน และสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ร่วมรบัฟังการบรรยายในงานสมัมนาดงักล่าว 
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โดยงานสมัมนาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมไทยปรบัเปลี่ยนสู่
ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Transforming Enterprises toward CE)  

   อนึ่ง งานสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยสู่ระบบ
เศรษฐกจิหมุนเวยีน” (หรอืเรยีกว่า โครงการขบัเคลื่อน BCG Model ส าหรบัอุตสาหกรรม) ซึ่งด าเนินโครงการ
โดยคณาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผ่านการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และหน่วยบรหิารและจดัการทุนดา้นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) โดยโครงการ
นี้มกี าหนดจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการส าหรบัคลสัเตอร์ปิโตรเคมีในเดือนมกราคม 2565 เพื่อระดมสมองในการ
คน้หาศกัยภาพและน าไปสูก่ารต่อยอดในการจดัท าแผนธุรกจิส าหรบัคลสัเตอรปิ์โตรเคมีต่อไป 

 

 
งานสมัมนา "FTI กบั BCG in Action: โอกาสและความยัง่ยนืของภาคอุตสาหกรรม" เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2564  

ผ่านระบบ   ออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live ของภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 

 1.2)  กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) / 
เมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  

  กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้ร่วมกบั สถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในการให้ความเห็นต่อการปรบัแก้ไขเกณฑ์การประเมินของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco Industrial Town) 

 
 1.3)  กำรพฒันำระบบ Circular Material Hub 
  กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้ร่วมกบั สถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ในการพฒันาห้องสมุดออนไลน์ด้านวสัดุหมุนเวยีน (Circular Material Library) การพฒันา
ระบบหลกั การออกแบบและจดัท าเวบ็ไซต ์รวมทัง้การคดัเลอืกอุตสาหกรรมน าร่อง และการเผยแพร่รายละเอยีด
การใชง้านเวบ็ไซต ์
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เวบ็ไซต ์Circular Material Hub (ทีม่า : www. circularmaterialhub.com) 
 

2. กลยุทธด้์ำนองคค์วำมรู้และกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้ (Knowledge & Sharing)  
 

 2.1) กำรร่วมด ำเนินงำน PPP Project ในส่วนของโครงกำร Recycled Plastics in Roads 
Study ตำมข้อตกลงของกลุ่มพนัธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW)   

  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการศึกษาวจิยัถนน
พลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastics in Roads Study) จากกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste 
(AEPW) ผ่านโครงการ PPP Plastics โดยโครงการ Recycled Plastics in Roads Study ที่ด าเนินงานโดย
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีแบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ไดแ้ก่   

• โครงการศึกษาวจิยัถนนยางมะตอยที่มสี่วนผสมของพลาสติกรไีซเคลิในประเทศไทย 
ซึ่งได้เริม่ด าเนินโครงการในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 

• โครงการศึกษาวิจัยถนนยางมะตอยที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศ
เวยีดนามและอนิโดนิเซยี ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินโครงการในเดอืนพฤศจกิายน 2564 

  โดยโครงการ Recycled Plastics in Roads Study มกี าหนดทีจ่ะน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ 
ในงาน FTI Expo 2022 ทีจ่ะจดัขึน้ในปี 2565 
  

3. กลยุทธด้์ำนกำรสนับสนุนมำตรฐำนและนโยบำย (Standard and Policy Support)  
 2.1 กำรผลกัดนักำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัก๊ำซเรือนกระจก (Green House Gas) 

และผลิตภณัฑร์กัษ์โลก (Green Product)  
  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการด าเนินงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวขอ้งกบัก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวคอื ผู้แทน
ของกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดร้่วมเป็น “คณะท างานการส่งเสรมิและสนบัสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
ภาคอุตสาหกรรม” ตามค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานฯ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่24 เมษายน 2563  
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และวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2564 (ฉบับแก้ไข) รวมทัง้ได้ร่วมเป็น “คณะท างานการจดัท าข้อมูล (Big Database 
Climate Change) การใช้พลงังานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของภาคอุตสาหกรรม” ตามค าสัง่แต่งตัง้
คณะท างานฯ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งคณะท างานฯ มอี านาจ
หน้าที่ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมในการส่งเสริมศัก ยภาพของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ ใหเ้กดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของภาครฐั 
 

2. ร่วมผนึกก ำลงั PPP Plastics และ AEPW เปิดตวั “โครงกำร ALL_Thailand เพื่อจดักำรพลำสติก 
    อย่ำงยัง่ยืน” 
 

เมื่อวนัที่ 15 มถิุนายน 2564 คุณไพโรจน์ อุทยัทรพัย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีพร้อมทัง้
คณะท างานสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน และสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้ร่วมพธิปีระกาศความร่วมมอื 
“โครงการ ALL_Thailand เพื่อจดัการพลาสตกิอย่างยัง่ยนื” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  

โดยโครงการ ALL_Thailand มจุีดมุ่งหมายเพือ่พฒันาต้นแบบและนวตักรรมในการน าพลาสตกิทีใ่ชง้านแลว้
กลบัมาใชป้ระโยชน์และป้องกนัพลาสตกิเหล่านัน้หลุดรอดไปสู่สิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการสรา้งต้นแบบการจดัการ
ตัง้แต่ต้นทางทัง้ในระดบัชุมชน ท้องถิน่ จนถงึระดบัจงัหวดั ในทุกไลฟ์สไตล์ ไปจนถงึระบบและนวตักรรมที่จะ
ช่วยน าพลาสตกิเหล่านัน้กลบัมาใช้ประโยชน์ตามหลกัเศรษฐกจิหมุนเวียนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเมื่อโครงการ
แลว้เสรจ็ ภาครฐัจะสามารถน าไปขยายผลใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศต่อไป สอดคลอ้งกบันโยบาย BCG ของทางภาครฐั
และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทย โดย ALL_Thailand ได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่ม
พนัธมติร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) เพือ่ด าเนินโครงการน าร่อง 3 โครงการในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) โครงการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิโดยพหุภาคปีระเทศไทย (Eco Digiclean Klongtoei) 
2) โครงการบรหิารจดัการขยะพลาสตกิโดยพหุภาคปีระเทศไทย (Rayong Less-Waste) 
3) โครงการศกึษาวจิยัถนนยางมะตอยทีม่สีว่นผสมของพลาสตกิรไีซเคลิ (Paving Green Roads)  

 

พธิปีระกาศความรว่มมอืโครงการ ALL_Thailand เพื่อจดัการพลาสตกิอย่างยัง่ยนื  
เมื่อวนัที ่15 มถิุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
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3. โครงกำร  Recycled Plastics in Roads Study ตำมข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร  Alliance to End  
    Plastic Waste (AEPW) ผ่ำนโครงกำร PPP Plastics 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการศกึษาวจิยัถนนยางมะตอย 
ที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastics in Roads Study) จากกลุ่มพนัธมิตร Alliance to End 
Plastic Waste (AEPW) ผ่านโครงการ PPP Plastics ซึ่งโครงการนี้ เป็นการน าขยะพลาสติกเข้ามามบีทบาท
เป็นวตัถุดิบส่วนหนึ่งในการท าถนนยางมะตอยและเป็นการน าขยะพลาสตกิมาหมุนเวยีนเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ 
ทดแทนการน าไปฝังกลบหรือเผาก าจดั และสอดคล้องกบัแนวคิด BCG โดยโครงการ Recycled Plastics in 
Roads Study แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อย ไดแ้ก่   

1) โครงการศึกษาวิจัยถนนยางมะตอยที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลในประเทศไทย 
ได้รบังบประมาณสนับสนุนการศึกษาวจิยัจาก AEPW รวมทัง้สิ้นประมาณ 255,000 ดอลล่าร์สหรฐั 
โดยมรีะยะเวลาด าเนินโครงการดงันี้ 

- ระยะที่ 1 (Phase 1) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 18 เดอืน ซึ่งได้เริม่ด าเนินโครงการ
เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยมคีวามคบืหน้าของการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน 
ทีก่ าหนดไว ้และมกีารรายงานผลการด าเนินงานให ้AEPW ไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่อง 

2) ระยะที่ 2 (Phase 2) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ  1 ปี (ยังไม่ได้เริ่มด าเนินโครงการ)
โครงการศึกษาวจิยัถนนยางมะตอยที่มสี่วนผสมของพลาสตกิรไีซเคลิในประเทศเวยีดนามและ
อนิโดนิเซยี ไดร้บังบประมาณสนับสนุนการศกึษาวจิยัจาก AEPW รวมทัง้สิน้ประมาณ 228,000 ดอลล่าร์
สหรฐั โดยมรีะยะเวลาด าเนินโครงการดงันี้ 

- ระยะที่ 1 (Phase 1) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 18 เดือน ซึ่งได้มีการลงนาม 
ในสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ และเริม่ด าเนินโครงการเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2564 

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

อนึ่ง เนื่องดว้ยเงื่อนใขในสญัญาของโครงการศกึษาวจิยัถนนยางมะตอยที่มสี่วนผสมของพลาสตกิรไีซเคลิ
ในประเทศไทย ได้ก าหนดให้มีการศึกษา Mass Flow Analysis (MFA) ของขยะพลาสติก เพื่อท าความเข้าใจ
ปรมิาณและชนิดของขยะพลาสตกิแต่ละประเภท เพือ่น าผลการศกึษาจาก MFA ไปเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการเลอืก
ชนิดของเศษพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างยางมะตอย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคให้กับ 
ผูท้ีต่้องการใชข้อ้มูลในงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งคณะท างานโครงการฯ ไดร้่วมกบัสถาบนัพลาสตกิในการศกึษา MFA 
และด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ โดยได้เผยแพร่ผลการศึกษาให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้รบัทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft 
Teams Meeting)  
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การน าเสนอผลการศกึษา Mass Flow Analysis (MFA) ของขยะพลาสตกิ ในการประชมุคณะกรรมการกลุ่มฯ ปิโตรเคม ี 

ครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
 
 

 นอกจากนี้ ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2564) คณะท างานโครงการฯ ร่วมกบัสถาบนัพลาสตกิ อยู่ในระหว่าง
การจดัท า “คู่มอืการเตรยีมขยะพลาสตกิส าหรบัใช้เป็นวตัถุดบิในการสร้างถนนยางมะตอย (Guideline for Waste 
Plastic Preparation for Recycled Plastics in Roads)” ซึง่คาดว่าจะจดัท าแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 
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9.  กำรประชุม APIC 2021 ณ ประเทศอินเดีย 
 

 
 

เนื่องดว้ยช่วงปี 2563-2564 เกดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดมคีวาม
รุนแรงและขยายวงกว้างไปทัว่โลก ท าให้ทุกประเทศก าหนดมาตรการป้องกนัในการห้ามประชาชนเดินทาง
ระหว่างประเทศ เพือ่ควบคุมและลดความเสีย่งตดิเชือ้หรอืแพร่กระจายเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) 

โดยสมาชิก Asia Petrochemical Industry Conference : APIC ทัง้ 7 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่ น 
เกาหล ีไต้หวนั ไทย มาเลเซยี อนิเดยี และสงิคโปร ์มคีวามกงัวลในเรื่องดงักล่าว จงึมคีวามเหน็ร่วมกนัใหเ้ลื่อน
ก าหนดการจดังาน APIC 2021 และ APIC 2022 ณ ประเทศอนิเดยีออกไปก่อน โดยจะประเมนิสถานการณ์
อกีครัง้ในเดอืนมนีาคม 2565 เพื่อพจิารณาความเป็นไปได้ส าหรบัแผนการจดั APIC2023 ที่ประเทศอินเดีย  
ทัง้นี้ ประเทศไทยมกี าหนดเป็นเจา้ภาพจดังาน APIC2025 ในปี 2568 

 

 
ขา่วประกาศ APIC จากเวบ็ไซต ์https://www.apic2022.in/  ประกาศเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564   

https://www.apic2022.in/
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แผนปฏริูปประเทศดา้นพลงังาน ไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่6 เมษายน 2561 โดยได้
ก าหนดประเดน็การปฏริูปไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบรหิารจดัการ 2) ด้านไฟฟ้า 3) ด้านปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี 4) ด้านพลงังานทดแทน 5) การอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ และ 
6) ดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นการปฏริูปด้านปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีไดก้ าหนดใหม้ี
ประเดน็การพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4: การพฒันาอุตสาหกรรมแปรรปูพลาสตกิและเคมภีณัฑเ์พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ 
การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออกและการก าหนดพืน้ทีใ่หม่ส าหรบัพฒันา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนระยะยาว เพือ่สง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ ยกระดบัขดีความสามารถ
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมไทยและสร้างรายได้ให้กับประชาชนพร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
แห่งอนาคต (New S-curve) ซึง่เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ได้แต่งตัง้คณะท างานก ากบัการศึกษากรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
ผู้แทนบรษิัทเอกชน และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษา
ดงักล่าวมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพือ่ศกึษาทศิทางในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 ทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถด าเนินการไดท้นัที
ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในอนาคตในระยะยาว 

2. เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝัง่ทะเล
ตะวนัออกและพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนระยะยาว 

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

4. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ หน่วยงานเจ้าภาพ รวมถงึองคป์ระกอบต่างๆ อย่างละเอยีดใน
การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 

กระทรวงพลงังานไดม้อบหมายใหส้ถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยด าเนินการการศกึษาดงักล่าว  
โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน 14 เดอืน ซึง่จะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนมกราคม 2564 โดยผูศ้กึษาโครงการไดใ้ช้
แนวคดิทีจ่ะเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ โดยอา้งองิจาก 5 ปรชัญาหลกั ดงัต่อไปนี้ 

1. ปรชัญา 1 : การสง่ออกคอืหวัใจส าคญั ตอ้งมปีระตูตะวนัตกใหไ้ด ้(West Gate) 
2. ปรชัญา 2 : ท าใหต้ลาด CLMVT แขง็แกร่งขึน้ 
3. ปรชัญา 3 : ใชอุ้ตสาหกรรมทีม่คีวามแขง็แกร่งของประเทศใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ประกอบดว้ย 

 

10.  กำรศึกษำกำรพฒันำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในคณะอนุท ำงำน   
       ขบัเคล่ือนประเดน็ปฎิรปูพลงังำนด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
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• การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมยานยนตศ์ูนยห์นึ่งของโลก 
• การเป็นครวัของโลก 
• การเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่ิยมของโลก 
• การมวีตัถุดบิชวีภาพส าหรบัเชือ้เพลงิและผลติภณัฑ์ 
• การเป็นประเทศทีน่่าเชื่อถอืในกลุ่ม ASEAN 

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

 

จากรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศกึษากรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี
ระยะที ่4 ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออกและพื้นทีท่ี่มศีกัยภาพ (ฉบบัเดอืนมนีาคม 2564) คณะศกึษาไดส้รุปผล
การคดัเลอืกพืน้ทีส่ าหรบั 3 กลุ่มอุตสาหกรรม แสดงดงัรปูท่ี 1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

- หมำยเลข 1: อุตสำหกรรมปิโตรเคมี (Integrated Petrochemical Industries Complex) 
ควรพฒันาในภาคใต้ตอนล่าง (Lower Southern Economic Corridor; LSEC) ในพืน้ทีทุ่่งนเรนทรต์่อเนื่องปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี และมี 4 พื้นที่ทางเลือกส าหรับสร้าง
ท่าเรือฝัง่ตะวนัตก ได้แก่ กันตัง จงัหวดัตรงั หร ือทุ ่ง
หว ้า  ปากบารา  หร ือต ามะล ัง  จ ังหว ัดสตูล  ซึ ่ง
จ าเป็นต้องมกีารปรบัผงัเมอืงใหเ้หมาะสมกบัการพฒันา
อุตสาหกรรม และก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รองรบัการพฒันาก่อนเขา้พืน้ที ่

- หมำยเลข 2: อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์         
เคมีเสริม (Auxiliary industries) สามารถพฒันาได้ทัง้
ในพื้นที่ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ประกอบดว้ย 3 จงัหวดั คอื ฉะเชงิเทรา ชลบุรแีละ
ระยอง และภาคใตต้อนล่าง (Lower Southern Economic 
Corridor: LSEC)  คอื พืน้ทีทุ่่งนเรนทรต์่อเนื่องปะนาเระ 
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพื่อท าใหเ้กดิ
การพฒันาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงกับ
ย่ านธุ รกิ จพาณิ ชย์ แ ล ะบริ ก า ร  (Satellite area)  
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะท าให้เกิด 
การพฒันาตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร 

- หมำยเลข 3: อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based industries) สามารถพัฒนาได้ใน  
3 พืน้ที ่คอื ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอสีาน และตลอดภาคใต ้ซึง่มแีหล่งปาลม์น ้ามนัและยางพารามากกว่าภาคอื่นๆ 

รปูท่ี 1 ผลกำรคดัเลือกพื้นท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรบั 3 กลุ่มอตุสำหกรรม 
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ส าหรบัผลการคดัเลอืกผลติภณัฑ์ที่จะลงทุนใน 3 พืน้ที ่คอื (1) EEC (2) SEC และ (3) พืน้ทีอ่ื่นส าหรบั
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Industries) แสดงดงัรูปท่ี 2 ส าหรบัผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม จากการพฒันาอุตสาหกรรมระยะที ่4 แสดงดงัรปูท่ี 3  

 
รปูท่ี 2   ผลิตภณัฑใ์น 3 กลุม่อตุสำหกรรมกระจำยตำมพื้นท่ีพฒันำ 
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รปูท่ี 3   ผลประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม จำกกำรพฒันำอตุสำหกรรมระยะท่ี 4 

 

 ในการเตรยีมการ คณะศกึษาได้เสนอแผนพฒันาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานส าหรบัภาคใต้ตอนล่าง 
โดยพจิารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการเพื่อบรหิารจดัการพื้นที่ การเตรียม  
ขออนุมตัิโครงการ ขออนุญาตการใช้พื้นที่ การเตรยีมคน ตลอดจนการเตรยีมพื้นที่เพื่อการพฒันาในอนาคต 
ซึ ่ง เ ป็นการวางแผนระหว่างปี ค.ศ. 2021-2030 (ปี พ.ศ. 2564-2573) ครอบคลุมกิจกรรมช่วงเตรียมการ 
(Preparation Phase) ช่วงก่อสร้าง (Construction Phase) และช่วงด าเนินการผลิต (Operation Phase)  
แสดงดังรูปท่ี 4 ทัง้นี้ คณะศกึษาได้สรุปขอ้เสนอส าคญัที ่ส ุดเพื่อสร ้างความแขง็แกร่งให้กบั 5 ปรชัญา  
ดงัตำรำงท่ี 1 
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รปูที ่4   แผนพฒันาพืน้ทีแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน: ภาคใตต้อนล่าง
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ตำรำงท่ี 1   สรุปข้อเสนอส ำคญัท่ีสุดเพื่อสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบั 5 ปรชัญำ  

 อนึ่ง เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2564 ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ได้จดั
งานสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ “โครงการศกึษากรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่
ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและพื้นที่ทีม่ศีกัยภาพเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิในอนาคต” ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ 
คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ซึ่งการจดัสมัมนาฯ ในครัง้นี้เป็นอกีก้าวหนึ่งของโครงการศกึษากรอบแผนฯ เพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิในอนาคตที่จะขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ โดยใช้อุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นแกนหลกั 
กระตุ้นเศรษฐกจิให้เตบิโตและสร้างความเชื่อมัน่ให้กบันักลงทุนหลงัจากสถานการณ์โควดิ-19 คลี่คลายลง   
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ต่อมาเมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2564 สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยได้จดัการบรรยายพเิศษ 
2021 PTIT SPECIAL LECTURE by Khunying Thongtip Ratanarat 'ชะตากรรมของไทยในอ กี  30 ปี 
ขา้งหน้า ต้องม ี“ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พน้จากหล่มเดมิๆ ' ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลั
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) เพื่อน าเสนอผลการศกึษาประเดน็
ปฏริูปประเทศอนัมนีัยส าคญั (Big Rock) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกบักรอบการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที่ 4 
ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใหม่ที่มศีกัยภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
งานสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ “โครงการศกึษากรอบแผนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที ่4 ในพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก 

และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิในอนาคต” เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2564 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรยายพเิศษ 2021 PTIT SPECIAL LECTURE by Khunying Thongtip Ratanarat  
'ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปี ขา้งหน้า ต้องม ี“ใจใหม่” เพื่อพาประเทศใหพ้้นจากหล่มเดมิๆ '  

เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว กรุงเทพฯ  
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) 
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โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College :  

V-ChEPC) เป็นความร่วมมอืระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธศิกึษา
พัฒน์ และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยเริ่มโครงการน าร่องตัง้แต่ปี 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิค 
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพื่อผลติช่างเทคนิคที่มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะทาง สาขาวชิาปิโตรเคมี  
ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยใช้หลักการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) ผสานเข้ากับหลักการทักษะวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Practice School)  
และมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาวทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุดใหเ้ป็นวทิยาลยัต้นแบบ 

ปัจจุบนัโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี ไดด้ าเนินการสู่ระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) โดยมบีรษิทั
สมาชกิของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4 บรษิทั ร่วมสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย บรษิทั พทีที ีโกลบอล  
เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ากดั บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ ากดั และบรษิทั  
อูเบะ เคมคิอลส ์(เอเชยี) จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทัจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั 2 บรษิทั คอื บรษิทั 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และสาขาความร่วมมือโครงการ 
ไฟฟ้าควบคุม ด าเนินการสู่ระยะที่ 2 (ปี 2563 – 2565) ซึ่งได้รบัการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 
ประกอบด้วย บรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) บรษิัท บีแอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชน โดยให้การสนับสนุนทัง้วทิยากร งบประมาณ สถานที่ฝึกอบรมของครูและสถานทีฝึ่กงานของนักศกึษา 
ผูเ้ชีย่วชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประสบการณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างานบรหิารโครงการ 
การจดัท า Demand & Supply ของบุคลากร และศึกษาแนวทางการผลิตช่างเทคนิคให้สอดคล้องการพัฒนา 
เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 ในปี 2563-2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ 
เขา้ฝึกงานของนักศกึษาในบรษิทัสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคมใีนโครงการฯ ดงันัน้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ากดั (มหาชน) จงึไดจ้ดัให้มกีารสอนนักศกึษาฝึกงานโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีและนักศกึษา
โครงการพฒันาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนบรษิทั บแีอลซีพ ีเพาเวอร์ จ ากดั 
ได้จดัให้มกีารฝึกงานในบรษิัทฯ 14 วนั และการเรยีนผ่านระบบออนไลน์ (E-learning) 14 วนั ที่สามารถเก็บ
ชัว่โมงฝึกงานได ้ซึ่งต่อมาคณะอนุกรรมการโครงการฯ เหน็ควรให้บรษิทัสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคมใีนโครงการฯ 
ด าเนินการพฒันาระบบออนไลน์ ทดลองปรบัใช้งาน และแก้ไขพฒันาระบบให้ดียิง่ๆ ขึ้นไป โดยให้ค านึงถึง
หลักสูตร ข้อจ ากัดระหว่างนักเรียนกับสถานประกอบการ ผลสัมฤทธิท์ี่ได้ และความต้องการของ  
สถานประกอบการ 

  

11.  โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC    
  (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)   
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการโครงการฯ ไดร้่วมพจิารณาหลกัเกณฑก์ารพฒันา Fab Learn Lab ซึ่งเป็น 
หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีระยะที่ 5 (ปี 2563-2565) เพื่อการจดัการเรยีนรู้
ในยุค Disruptive Innovation โดย Fab Learn Lab หรอืหอ้งปฏบิตักิารประดษิฐก์รรม (Fabrication Laboratory) 
คอื เครอืข่ายกลุ่มคนและองคก์รที่มุ่งสร้างพื้นที่ส่งเสรมินวตักรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาศยัเครื่องมอืการผลติ 
อนัทนัสมยัเป็นจกัรส าคญั ซึ่ง Fab Learn Lab เป็นที่ๆ เปิดกว้างให้คนที่มแีนวคดิใหม่ๆ สามารถสรรค์สร้าง
ชิน้งานนัน้ๆ ออกมาใหเ้ป็นจรงิได ้มแีนวทางการพฒันา Fab Learn Lab 4 ขัน้ตอน ดงัรปูประกอบ 
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12.  ควำมร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สายงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ 

คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม  ี 
กลุ ่มอุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยมอบหมายให้คุณอัฒฑวุฒิ หิรญับูรณะ รองประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รบัหน้าทีเ่ป็นประธานฯ ซึ่งคลสัเตอรปิ์โตรเคมกี่อตัง้ขึ้นเพื่ อสนับสนุนและส่งเสรมิ 
การด าเนินงานและพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอร์ปิโตรเคมคีรอบคลุมทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตัง้แต ่
ต้นน ้า กลางน ้า จนถงึปลายน ้า รวมถงึก าหนดทศิทางการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ปิโตรเคม ีและแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
ใหเ้กดิประสทิธผิลอย่างเป็นรปูธรรม เพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของคลสัเตอรปิ์โตรเคมใีนอนาคต 

 

12.1  ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2564 
 

❖ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 

กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบัหมอ้ไอน ้า 
หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น และภาชนะแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกนั
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
ภายใต้คณะท างานปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนและ
ภาชนะรบัแรงดนัในโรงงาน คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยในปี 2564 คณะท างานฯ 
ได้มกีารตดิตามการด าเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง (แสดงรายละเอียดไว้ในโครงการด าเนินงานของสายงาน
มาตรฐานและกฎระเบียบ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีข้อ 1.2 การปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมายความปลอดภยัเกี่ยวกบั
หม้อไอน ้า (Process Boiler) หมอ้ตม้ (Hot Oil) และภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel)) 
 

กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรพฒันำอุตสำหกรรมในรูปแบบและแนวคิด BCG Model ซึ่งสายงาน
ส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมในรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  (BCG Model) ลงวนัที ่  
3 ธนัวาคม 2563 และสถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้มคี าสัง่
แต่งตัง้คณะท างานส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
(BCG Model) ลงวนัที่ 25 มกราคม 2564 โดยมคีลสัเตอร์ปิโตรเคมเีป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมห่วงโซ่คุณค่าหลกั 
(Key Value Chain Industries) ในกลยุทธ์การด าเนินงานของ BCG Model ในปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ไดร้่วมด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานด้าน BCG ของสภาอุตสาหกรรมฯ อย่างต่อเนื่อง (แสดงรายละเอยีดไว้ใน
โครงการด าเนินงานของสายงานเศรษฐกจิหมุนเวยีน กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีขอ้ 1. การด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน
ดา้น BCG ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
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13. สรปุผลงำนเด่นปี 2564 และประเดน็ท่ีต้องติดตำม กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได ้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

VOCs 
Emission 

ด าเนินโครงการน าร่อง COP 
โดยมหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งร่วม
เป็นที่ปรึกษาและรับทราบผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- ผล VOCs ปี 2564 ในพื้นที่ชุมชน
ส ่ว น ใ หญ ่ไ ม ่เ ก ิน เ กณฑ ์ค ่า เ ฝ้ า
ระวัง 24 ชัว่โมง ตามประกาศกรม
ควบคุมมลพษิ และในภาพรวมมี
แนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่าง
เห็นได้ชัด โดยมีจ านวนสถานีและ
จ านวนครัง้ที่เกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวงั 
24 ชัว่โมงลดลง 
- มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 

- ยังไม่มีการเสนอร่างกฎหมาย  VOCs 
Loading เขา้สู่การพจิารณาของ กกวล. 
- ใช้ผลตรวจวัดในพื้นที่ชุมชนเป็นตัวชี้ว ัด
การด าเนินงาน แทนการก าหนดอตัราการ
ร ะบ ายสา ร เบนซีน  ร าย โ ร ง ง าน  (BZ 
Allocation)  โดยพิจารณาตามเป้าหมาย      
20 ปี 

- ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ยืนยนัแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรง
จุดดว้ย CoP 
- เสนอให้ใช้มาตรการ CoP แทนการ
ออกกฎหมายก าหนดอตัราการระบาย
รายโรงงาน 
- เ ส น อ ใ ห้ มี ก า ร ท บ ท ว น ค่ า ขี ด
ความสามารถในการรองรบัสารเบนซี
นของพืน้ทีฯ่ โดยขอใหม้ศีกึษาเพิม่เตมิ
ร่วมกันทัง้ภาครัฐและเอกชนร่วมกัน
ทางวชิาการ เพื่อก าหนดค่า Carrying 
Capacity ที่เหมาะสมเชงิพื้นที ่และหา
มาตรการด าเนินการทีเ่หมาะสม 
- ผลตรวจวัด VOCs ในบรรยากาศ 
เป็นตัวชี้ว ัดหนึ่ งในการยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง  

กฎหมาย
ควบคุมการ
ระบาย VOCs  

ยื่ น ห นั ง สื อ ต่ อ ห น่ ว ย ง า น
ราชการเพื่อแสดงความเห็น
ของกลุ่มฯ ปิโตรเคมีต่อร่าง
กฎหมาย VOCs 3 ฉบบั 

- กรมควบคุมมลพิษอยู่ในระหว่าง
การแต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณา
ผลกระทบจากการบังคับใช้ค่าร่าง
มาตรฐานควบคุมสารอินทรยี์ระเหย
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

- ยัง ไม่มีการ เสนอร่ างกฎหมาย  VOCs 
Loading เข้าสู่การพิจารณาของ กกวล. ซึ่ง
หากมีการประกาศใช้กฎหมาย จะส่งผล
กระทบอย่างมาก เนื่องจากร่างกฎหมาย
ก าหนดค่ามาตรฐานค่าเดยีวกนักบัทุกขนาด/
ประเภทโรงงาน 

การยกเลกิเขต
ควบคุมมลพษิ 

รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการ CoP ในการ
ประชุมคณะท างานประสานการ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดา้นทรพัยากร ธรรมชาต ิ

คณะท างานฯ รบัทราบผลการด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร  CoP แ ล ะ ใ ห้ ด า เ นิ น
โครงการอย่างต่อเนื่อง  

หากยกเลิก เขตควบคุมมลพิษ จะ เ ป็น
ภาพลักษณ์ที่ ดีข อ งพื้ นที่  ( เ ป้ าหมาย              
ปี 2565) 
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หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได ้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

 และสิง่แวดล้อม (ฉบบัปรบัปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการเขตควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด 

   

Circular 
Economy 

การส่งเสริมและเผยแพร่การ
พฒันาอุตสาหกรรมในรูปแบบ
และแนวคดิ BCG Model 

- ร่วมเป็นคณะท างาน BCG Model  
- การด า เนิน โครงการ Recycled 
Plastics in Roads Study  

จดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื และส่งเสรมิ
เศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ตดิตามการก าหนดแผนงานต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตรข์องประเทศ 

FTA  ร่วมเสนอท่าทีการเปิดตลาด
สนิคา้ปิโตรเคม ีในทุกกรอบทีม่ี
การเจรจา 

- ตดิตามการเจรจา FTA  
- การด าเนินการต่อการปรบัเปลี่ยน
ข้อก าหนดการน า เข้าสินค้าของ
อนิเดยี 
- ประสานการด าเนินงานกับ TGO 
ในการตดิตามมาตรการ CBAM 

- การเตรยีมความพร้อมแก่สมาชกิกลุ่มฯ 
ปิโตรเคมใีห้ก้าวทนัสถานการณ์การค้าโลก  
- ความร่ วมมือ เพื่ อบรรเทาผลกระทบ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการ
น าเขา้สนิคา้ของอนิเดยี 
- การเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกกลุ่มฯ 
ปิโตรเคม ีต่อมาตรการ CBAM 

- ตดิตามเงือ่นไขและก าหนดท่าทใีนทกุ
กรอบการเจรจา FTA โดยเฉพาะกรอบ
การเจรจาใหม่ ๆ เช่น CPTPP, Thai-
EU, Thai-UK, Thai-EFTA เป็นตน้  
- ติดตามท่าทแีละแนวทางด าเนินการ
ต่อมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป 

สถานการณ์
น ้าภาค
ตะวนัออก 

ตดิตามสถานการณ์น ้า เสนอและ
ร่วมผลักดันแนวทางการแก้ไข
ปัญหากบัหน่วยงานตา่งๆ รวมทัง้
มีส่วนร่วมในการก่อตัง้องค์กร
ผูใ้ชน้ ้า และการก าหนด โครงสรา้ง
ราคาค่าน ้าในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบปัญหา และเร่งด าเนินงาน
แผนรองรบัระยะเร่งด่วน 

- ทราบสถานการณ์ และเตรยีมรบัมอื 
- มส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

ระยะสัน้ มาตรการผนัน ้าเพื่อป้องกัน
ภยัแลง้ 
ระยะยาว แผนจัดการทรัพยากรน ้ า
อย่ างยัง่ยืน เพื่ อ ป้องกันปัญหาใน
อนาคต 

 



 

See you next Year 


