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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 และสายงานเศรษฐกิจสู่การพฒันาที่ยัง่ยืน โดยแต่ละสายงานได้ด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนสมาชกิของกลุ่มฯ รวมถงึอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสายผลติภณัฑ์
ภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ีใหม้คีวามเขม้แขง็และเกดิความยัง่ยนื 

ในปี 2565 ทีผ่่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดด้ าเนินงานร่วมกบัภาครฐั และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและต่อการพฒันาประเทศ การรวบรวมความเห็น 
จากสมาชิกเพื่อจดัท าเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ทัง้ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบในระดบัต่างๆ 
การคา้ระหว่างประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่แีละขอ้มลูทีถู่กตอ้งต่อสงัคม รวมถงึแผนงานในระดบันโยบาย
ของประเทศเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั อกีทัง้ตดิตามประเดน็ปัญหาต่างๆ และวเิคราะหผ์ลกระทบ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้และร่วมหาทางป้องกนัปัญหานัน้ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2022 ” จดัท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคมี ได้ด าเนินการในปี 2565 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นแนวทาง 
การด าเนินงานในอนาคต ทีก่ลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนยก์ลางความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารส าหรบัสมาชกิผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของธุรกจิอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
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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 
โดยการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 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. เพือ่สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีัง้ปัจจุบนัและอนาคต 
2. เพือ่ใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื 
3. เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเพิม่โอกาสในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 
4. เพือ่ช่วยเหลอืและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินธุรกจิของสมาชกิผูป้ระกอบการ 
5. เพื่อเป็นตวัแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการร่วมแสดงความเห็นกับหน่วยงานภาครฐัหรือ

เอกชนในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
 

วิสยัทศัน์ประธำนกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีวำระปี 2565-2567 

การขบัเคลื่อนและผลกัดนัการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(FTIPC) ในวาระปี 2565–2567 น าโดยนำยเจริญชยั ประเทืองสุขศรี ซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้เป็น ประธำนกลุ่ม

อตุสำหกรรมปิโตรเคมี วำระปี 2565–2567 เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2565 และไดก้ าหนดวสิยัทศัน์การด าเนินงาน ดงันี้  

“ มุ่งมัน่เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ให้ด ำเนินกำรขบัเคล่ือนธุรกิจ 

ให้เติบโตอย่ำงมัน่คงตำมหลกั Sustainable Development Goals : SDGs ” 

 

 

 

  



  

 

3 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

 

  

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน วำระปี 2565 – 2567 
คณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2565 – 2567 

ประธำนกิตติมศกัด์ิ 
 

ท่ีปรึกษำกิตติมศกัด์ิ 
• CEO ของบรษิทัสมาชกิ 

 

ท่ีปรึกษำ 
• คุณวรพงศ ์วรสุนทโรสถ 
• คุณสุรยิน วนัเพญ็ 
• คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ 
• คุณประวทิย ์พรพพิฒัน์กุล 

ส ำนักเลขำธิกำรฯ 

รองประธำนฯ 



  

 

4 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี

 

 ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่งในกลุ่มฯ บริษทั / หน่วยงำน 
1. นายเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี กรรมการ บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
2. นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธาน บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
3. นายอภชิยั เจรญิสุข รองประธาน บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
4. นายเสขสริ ิ ปิยะเวช รองประธาน บจก.พทีที ีฟีนอล 
5. นางสาวน ้าทพิย ์ ส าเภาประเสรฐิ รองประธาน บจก.ระยองโอเลฟินส ์
6. นางวราวรรณ ทพิพาวนชิ รองประธาน บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
7. นางสาวกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์ รองประธาน บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
8. นายสุรวุฒ ิ เปรมโยธนิ เลขาธกิาร บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
9. นายณฐัพล จุนเจอืจาน เลขาธกิาร บจก.จซี ีสไตรนีิคส ์
10. นางสาวศรณัยา ทาวะรมย ์ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
11. นางสาวณศภิสัร ์ จริะโอฬารวชิญ์ กรรมการ บจก.จซี ีไกลคอล 
12. นายชฎาวฒุ ิ เนตรประไพกุล กรรมการ บจก.บเีอสท ีเอเนออส อลิาสโตเมอร์ 
13. นายพรชยั พชิติวุฒกิร กรรมการ บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
14. นายณรงคช์ยั แกว้นาค กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
15. นางสาวสุภคั ภู่ภูมริตัน์ กรรมการ บมจ.เอจซี ีวนีิไทย 
16. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
17. นายกฤตนน ยนืยิง่ กรรมการ บจก.สยามโพลสีไตรนี 
18. นายวชิติ พนูพฒันาทรพัย ์ กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
19. นางอนุสรา สุทธกิุลเวทย ์ กรรมการ บมจ.อูเบะเคมคิอลส ์(เอเซยี) 
20. นายวโิรจน์ เลศิสลกั กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
21. นายปรญิญวฒัน์ ธงศรเีจรญิ กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
22. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
23. นางวนีัส จนัทชวีกุล กรรมการ บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
24. นางสาวพรหมพร สิน้โศรก กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
25. นางสาวกมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
26. นายปิยะ สุรยี ์ กรรมการ บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
27. นายจตุรงค ์ วรวทิยสุ์รวฒันา กรรมการ บมจ.ปตท. 
28. นายศุภชยั วรีบวรพงศ ์ กรรมการ บจก.สยาม แทงค ์เทอรม์นิัล 
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รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคม ี
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• ตดิตามความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และ 
กรอบการเจรจา FTA / ลดอุปสรรคประเดน็การคา้ 

• ตดิตามนโยบายการลงทุนในอนาคต ปิโตรเคมรีะยะที ่4  
• การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จ.ระยอง 
• APIC (อพัเดทสถานะ / การเลื่อนการจดังาน) 

• ตดิตามความคบืหน้าการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ  
(ร่างมาตรฐาน VOCs และโครงการน าร่อง CoP) 

• โครงการ AEPW-Recycled Plastics in Roads Study 

• กลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (CBAM) 
• การด าเนินการต่อกรณี IMO 

• การด าเนินงานดา้น BCG/Circular  
• ตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก
และการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 

• การสนับสนุนการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  
(Eco-industrial Town) 

• โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี 
ชุมชน (Constructed Wetland) 

• งานแถลงขา่ว “ นวตักรรมถนนพลาสตกิ
รไีซเคลิ Paving Green Road ” 
ภายใตโ้ครงการ AEPW - Plastics 
in Roads Study 

• กจิกรรมวนัเกบ็ขยะชายหาดเนื่องใน
วนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล (ICC Day) 

• โครงการ V-ChEPC 
• การอพัเดทขอ้มลูเวบ็ไซต ์
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

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

โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2565 โครงกำรตำมยทุธศำสตร ์ประจ ำปี 2565 

สงัคม 
(Society) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
(Sustainable Development) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
(Sustainable Development) 



  

 

7 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

8.   โครงกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2565  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) ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) และถังปฏิกิริยา 
(Reactor) (ภายใตก้ารด าเนินงานของคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

• การสนันสนุนการจดัท าประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานต้องตดิตัง้เครื่องมอื
หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 (Continuous 
Emission Monitoring Systems; CEMS) และการศกึษาระบบเฝ้าระวงัการระบายมลพษิแบบ
ค าดค ะ เ น  (Predictive Emission Monitoring Systems; PEMS) เ พื่ อ ทดแทน  CEMS 
(ด าเนินงานร่วมกบัคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

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

• การสนับสนุนการบรหิารจดัการขอ้มูลและก ากบัดูแลการระบายมลพษิทางอากาศ (NOX และ 
SO2) ในพืน้ทีม่าบตาพุด จงัหวดัระยอง 

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

2. สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- ร่วมจดักจิกรรมเกบ็ขยะชายหาดเน่ืองในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ประจ าปี 2565 ณ จ.ระยอง 
- การอพัเดทขอ้มลูเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
- ร่วมจดังานแถลงขา่วโครงการ Recycled Plastics in Roads Study 

3. สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- การตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก และการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
- การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง (ด าเนินงานร่วมกบัสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ) 
- การสนบัสนุนการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco-industrial Town) 
- โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เทศบาลต าบล

หนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุร ี



  

 

8 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

4. สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- มาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
- การคา้และการลงทุน ไทย – ซาอุดอิาระเบยี 
- กลไกการปรบัคารบ์อนก่อนเขา้พรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM) 

 

5. สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
- ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
- การหารอืแนวทางการสง่เสรมิอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีระยะที ่4 ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

6. สำยงำนเศรษฐกิจสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยืน 
- การด าเนินงานตามกลยุทธแ์ละแผนงานดา้น BCG ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- โครงการ Recycled Plastics in Roads Study ตามข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร Alliance to End 

Plastic Waste (AEPW) 
- การด าเนินการต่อกรณี IMO จะระบุให้เมด็พลาสตกิเป็นสารอนัตรายและจดัประเภทเป็นสารมลพษิ

ทางทะเล Class 9 ตามรหสั IMDG 
 

9. กำรประชุม APIC2023 ณ ประเทศอินเดีย 
10. โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ) 
11. ควำมร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
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คณะท ำงำนสำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 

1. คุณอภชิยั เจรญิสุข  ประธานคณะท างาน TPC 
2. คุณเสขสริ ิปิยะเวช  คณะท างาน  GC 
3. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
4. คุณมงกุฎ ชนิพงศส์านนท์  คณะท างาน  UBE 
5. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
6. ดร.เวฬุกา รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG Chemicals 
7. คุณพชัวณ์ี กุลตัง้วฒันา  คณะท างาน  SCG Chemicals 
8. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG Chemicals  
9. คุณณฐักุล อนิด ี   คณะท างาน  SCG Chemicals 
10. คุณมโนรมย ์ทรพัยป์ระสทิธิ ์ คณะท างาน  BST 
11. คุณกรีต ิพทิกัษา   คณะท างาน  GC Styrenics 
12. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
13. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
14. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
15. คุณวโิรจน์ สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
16. คุณพรอ้มพร อศิรางกูร ณ อยุธยา คณะท างาน  GC 
17. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
18. คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ  คณะท างาน  PTT Phenol 
19. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
20. คุณลกัษกิา ศรทีะวงศ ์  คณะท างาน  PTT 
21. คุณกฤตนน ยนืยิง่   คณะท างาน  DOW 
22. คุณชรนิรตัน์ เลีย้งสุวรรณ  คณะท างาน  DOW 
23. คุณสุภคั ภู่ภูมริตัน์  คณะท างาน  AGC Vinythai 
24. คุณกญัณภทัร โสมประยูร  คณะท างาน  AGC Vinythai 

 

 
 

  

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 
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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 ้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
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 
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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) 

 
 

หลงัจากที่กลุ่มฯ ปิโตรเคมีได้หารอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบักรมวชิาการเกษตร และกรมพฒันาที่ดิน  
แลว้เสรจ็ รวมทัง้ได้น าความเหน็จากทัง้สองหน่วยงานมาปรบัปรุงรายละเอยีดโครงการพฒันาวชิาการเรยีบรอ้ยแล้ว 
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มฯ ปิโตรเคมจีึงได้น าส่งร่างข้อเสนอโครงการพฒันาวชิาการการใช้ประโยชน์ 
กากตะกอนชวีภาพจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของโรงงานผลติสารฟีนอลเพือ่ผลติปุ๋ ยอนิทรยีส์ าหรบัพชืเศรษฐกจิและ
ไมโ้ตเรว็ ใหแ้ก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ต่อมา ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีหนังสอืตอบกลับมายงักลุ่มฯ ปิโตรเคมี 
ในประเด็นดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญ คือ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ได้ด าเนินการปรบัปรุงคู่มอืหลกัเกณฑ์ประกอบการพจิารณาน าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว (กากอุตสาหกรรม) 
ออกนอกบรเิวณโรงงาน (สก.2) พร้อมทัง้ทบทวนหลกัเกณฑ์การพจิารณาการพจิารณาน ากากตะกอบน ้าเสยีของ
โรงงานปิโตรเคมไีปใชป้ระโยชน์ในการหมกัท าปุ๋ ยหรอืสารปรบัปรุงคุณภาพดิน (Composting or Soil Conditioner) 
ซึ่งผู้ประกอบการต้องแสดงผลวเิคราะห์กากตะกอนน ้าเสยีของโรงงานปิโตรเคมใีห้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดนิและน ้าใต้ดนิ การตรวจสอบคุณภาพดนิและน ้าใต้ดนิ การแจ้ง
ขอ้มูล รวมทัง้การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดนิและน ้าใต้ดนิ และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและน ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 จึงจะสามารถน าออกไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษาโครงการฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการมขี้อจ ากดัหลาย
ประการ ดงันัน้ จงึไดแ้จง้มายงักลุ่มฯ ปิโตรเคม ีเพือ่ยุตโิครงการดงักล่าว 
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1.2. กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัหม้อไอน ้ำ (Process Boiler) หม้อต้ม 
(Hot Oil) และภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) (ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี) 
(ด ำเนินงำนร่วมกบัคลสัเตอรปิ์โตรเคมี ส.อ.ท.) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการร่างประกาศและปรบัปรุงประกาศ ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง 

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

 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบัหม้อน ้าและหมอ้ต้มทีใ่ช้ของเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้น พ.ศ. 2559  

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

3. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลกัเกณฑ์การขยายการตรวจสอบภายในหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น (Hot Oil) จาก 1 ปี เป็น 3 ปี 

4. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานประเมินอายุ 
การใช้งานที่เหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน  
(Hot Oil) ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 

5. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัเกีย่วกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกบัถงัปฏกิริยิา (Reactor) 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดด้ าเนินการภายใต้คณะท างานการศกึษาทบทวนกฎหมายความปลอดภยั
เกี่ยวกบัหม้อน ้าหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน และภาชนะรบัแรงดนั ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนจาก 
ภาควชิาการ ผูป้ระกอบการ หน่วยงานผูต้รวจสอบ และสภาวศิวกร  

ทัง้นี้  คณะท างานของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานดังกล่าวร่วมกับ
คณะท างานปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนและภาชนะ  
รบัแรงดนัในโรงงาน คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมคีวามคบืหน้าในการด าเนินงาน ดงันี้ 

 
  

กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  

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

- ประกาศฯ ไดร้ะบุบุคลากรเฉพาะทีร่บัผดิชอบการใชห้มอ้น ้า 
มีอัตราการผลิตไอน ้ าตัง้แต่  20 ตันต่อชัว่โมงขึ้นไป  
(ขอ้ 1 หมวด 1 และ หมวด 5) ซึ่งปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 
2565) อยู่ในระหว่างการยื่นขอ้เสนอต่อกรมโรงงานฯ เพื่อ
ปรบัปรุงประกาศฯ ดงันี้ 
• เพื่อใหม้บีุคลากรเฉพาะทีร่บัผดิชอบการใชห้มอ้น ้าที่

ใชค้วามรอ้นจากกระบวนการผลติ (Process boiler หรอื 
Process Steam Generator) ทุกอตัราการผลติไอน ้า  

ติดตามความคืบหน้าของประเด็น 
ทีไ่ดย้ื่นขอ้เสนอ 
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กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  

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

2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารใหค้วาม
เห็นชอบในการตรวจสอบภายใน 
หม้อน ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี 
แต่ไม่ เกิน 5 ปี  ต่อการตรวจสอบ 
หนึ่งครัง้ พ.ศ. 2559  

- ปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2565) คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีส.อ.ท. 
ไดม้กีารตดิตามเป็นระยะ ในประเดน็ดงันี้  
• หน่วยงานที่กรมโรงงานฯ เห็นชอบและอนุญาตให้

เป็นผูร้บัรองรายงาน Boiler Life Assessment  
• การขึน้ทะเบยีนวศิวกรอ านวยการใชห้มอ้น ้าประเภท 

Process Boiler และ Steam Generator ที่มีขนาด 
น้อยกว่า 20 ตนัต่อชัว่โมง 

ตดิตามความคบืหน้าของประเดน็ทีไ่ด้
ยื่นขอ้เสนอ 

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  

- ร่างประกาศดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาของกองกฎหมาย 
กรมโรงงานฯ แล้วเสร็จ ทว่าด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมตดิตาม
ความคบืหน้าได ้จนกระทัง่สถานการณ์ผ่อนคลายขึน้ ท าให้
กรมโรงงานฯ สามารถจดัประชุมทัง้ในรูปแบบการประชุม
ปกติและแบบออนไลน์ในปี 2565 จ านวน 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธ์ 2565 ซึ่งทางคณะท างานฯ คลสัเตอร์ปิโตรเคม ี
ส.อ.ท. ได้น าเสนอขอขยายการตรวจสอบ Hot Oil จาก 1 ปี 
เป็นมากกว่า 5 ปี แต่กรมโรงงานฯ ใหท้ าทลีะขัน้ กล่าวคอื 
ใหพ้จิารณาขยายการตรวจสอบเป็น 3 ปีก่อน และใหจ้ดัท า
แผนท างานเพื่อศกึษาการขอขยายการตรวจสอบมากกว่า 5 ปี 

ต ร ว จ สอบ ร่ า ง กฎหม ายว่ า มี
รายละเอียดถูกต้องตามที่ได้ให้
ความเหน็ปรบัปรุงหรอืไม่ 

4. (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ขอความเห็นชอบ
เป็นหน่วยงานประเมนิอายุการใชง้าน
ทีเ่หลอื (Remaining Life Assessment) 
ของหม้อน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่ อน าความร้อน (Hot Oil) 
ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
  

- ร่างประกาศดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาของกองกฎหมาย  
กรมโรงงานฯ แล้วเสร็จ ทว่าด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหไ้ม่สามารถจดัประชุมตดิตาม
ความคบืหน้าได ้จนกระทัง่สถานการณ์ผ่อนคลายขึน้ ท าให้
กรมโรงงานฯ สามารถจดัประชุมทัง้ในรูปแบบการประชุม
ปกติและแบบออนไลน์ในปี 2565 จ านวน 1 ครัง้ ในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2565  

- ปัจจุบนั (ธนัวาคม 2565) อยู่ในระหว่างรอการประกาศใช ้
ซึ่งจะมีหน่วยงาน 3rd Party มาประเมินอายุการใช้งาน 
ที่เหลือ ประกอบการท าเรื่องขอพจิารณาขยายเวลาการ
ตรวจสอบภายในหม้อน ้ า หม้อต้ม ภาชนะรับแรงดัน  
จาก 1 ปี เป็น 5 ปี 

ตรวจสอบกฎหมายที่จะประกาศใช ้
ว่ามรีายละเอียดถูกต้องตามที่ได้ให้
ความเหน็ปรบัปรุงหรอืไม่ 
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กฎหมำย/ร่ำงกฎหมำย  ควำมคบืหน้ำ  ประเดน็ท่ีต้องติดตำม  
 

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

- กรมโรงงานฯ ไดจ้ดัท าร่างประกาศฯ แลว้เสรจ็ และปัจจุบนั 
(เดือนธนัวาคม 2565) คณะท างานฯ คลสัเตอร์ปิโตรเคมี  
ส.อ.ท. ได้ร่วมกับกรมโรงงานฯ และนักวิชาการ ในการ
จดัท าเอกสารประกอบ 4 เรื่อง คอื 

• การประเมนิอายุภาชนะรบัแรงดนั 
• การท า Risk-based Inspection (RBI) 
• แนวทางการตรวจสอบ 
• แบบฟอรม์ประกอบรายงาน 

 

ความซ ้ าซ้อนในทางปฏิบัติของ
กฎหมายทีป่ระกาศโดยกรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน (กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการ
และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ปั้นจัน่ และหม้อน ้า พ.ศ. 2564) ซึ่ง 
คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ส.อ.ท. ได้ยื่น
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรม
สวัสดิการฯ พิจารณาให้ผู้แทน 
คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีส.อ.ท. เขา้ร่วม
เป็นคณะท างานยกร่างกฎหมาย
ประกอบกฎกระทรวง โดยปัจจุบนั 
(เดอืนธนัวาคม 2565) อยู่ในระหว่าง
รอกรมสวัสดิการฯ พิจารณาและ
ตอบกลบั 

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

- ปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2565) อยู่ ในระหว่างการ
ปรบัปรุงร่างนิยามและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของถงัปฏกิริยิา 
(Reactor) โดยสภาวิศวกร ซึ่งสภาวิศวกรเสนอให้แยก
ประกาศเรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ 
ถังปฏิกิริยา (Reactor) ออกจากประกาศ มาตรการ 
ความปลอดภยัเกีย่วกบัภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel)  

- คณะท างานฯ คลสัเตอร์ปิโตรเคมี ส.อ.ท. ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) เขา้ร่วมใหค้วามเหน็
ในการปรบัแกไ้ขร่างกฎหมายดงักล่าว  

การเตรยีมขอ้มูลส าหรบัการประชุม
ครัง้ถดัไปที่กรมโรงงานฯ จะจดัเพื่อ
พจิารณาร่างประกาศฉบบันี้ 

  
  



  

 

15 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

1.3 กำรสนับสนุนกำรจดัท ำประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก ำหนดให้โรงงำนต้องติดตัง้   
       เคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรำยงำนมลพิษอำกำศจำกปล่องโรงงำน พ.ศ. 2565   
       (Continuous Emission Monitoring Systems; CEMS) และกำรศึกษำระบบเฝ้ำระวงักำรระบำยมลพิษ 
       แบบคำดคะเน (Predictive Emission Monitoring Systems; PEMS) เพื่อทดแทน CEMS (ด ำเนินงำน 
       ร่วมกบัคลสัเตอรปิ์โตรเคมี)  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 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 
 ในปี 2563 และปี 2564 คณะท างานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ร่วมกบั สถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อม 
เพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเขา้ประชุม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และใหค้วามเหน็ที่
เป็นประโยชน์ต่อคณะท างานส ารวจโรงงานเพื่อปรบัปรุงประกาศฯ ทัง้นี้ จากการประชุมคณะท างานส ารวจโรงงาน
เพื่อปรบัปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ที่ผ่านมา พบว่า การติดตัง้เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พเิศษเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) นัน้ 
มขีอ้จ ากดัหลายประการ ซึง่เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมแีละกลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยื่นข้อเสนอให้สนับสนุน
เทคโนโลยอีื่นที่มปีระสทิธภิาพในการควบคุมและตดิตามเฝ้าระวงัมลพษิทางอากาศ เช่น ระบบเฝ้าระวงัมลพษิ
อากาศแบบคาดคะเน (Predictive Emission Monitoring System (PEMS) เป็นต้น และต่อมากรมโรงงานฯ ได้มี
การปรบัปรุงร่างประกาศฯ โดยเพิม่เตมิเรื่อง PEMS ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ซึ่งกรมโรงงานฯ ได้เปิดรบัฟังความคดิเห็น
ต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานต้องติดตัง้เครื่องมอืหรอืเครื่องอุปกรณ์พิเศษ  
เพื่อรายงานมลพษิอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. … บนเวบ็ไซต์ของกรมโรงงานฯ ตัง้แต่วนัที ่17 ธนัวาคม 2564 
ถงึวนัที ่15 มกราคม 2565 
 ในปี 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้น าความเห็นจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นมาปรับแก้ไข  
ร่างประกาศฯ และเมื่อวนัที ่10 มถิุนายน 2565 กรมโรงงานฯ ไดอ้อกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้
โรงงานต้องติดตัง้เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงานพ.ศ. 2565  
ซึง่จากขอ้จ ากดัของการตดิตัง้ CEMS และความประสงคท์ีจ่ะผลกัดนัใหเ้กดิการศกึษาแนวทางใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบริษัทสมาชิก กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงร่วมกับคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ในการวางแผนงานเพื่อว่าจ้างที่ปรกึษา (Third Party Consultant) ในการพฒันา ศกึษาขอ้มูล และความเป็นไปได้
ของการก าหนด PEMS ทดแทน CEMS และขอใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมในการศกึษาดงักล่าวดว้ย 
โดยมกี าหนดระยะเวลาเสรจ็สิน้การศกึษาในช่วงกลางปี 2566  
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 ปัจจุบนั (ธนัวาคม 2565) คลสัเตอรปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่างหารอืแนวทาง
การศึกษาและปรบัปรุงรายละเอียดของแผนงาน โดยคาดว่าจะเริม่ขัน้ตอนของการว่าจ้างที่ปรกึษา (Third Party 
Consultant) ไดใ้นช่วงตน้ปี 2566 
 

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

การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพษิ (The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom 

of Thailand) โดยได้รบัความร่วมมอืจาก องค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น (Japan International 

Cooperation Agency; JICA) เพื่อพฒันาระบบฐานข้อมูลท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant 

Release and Transfer Registers; PRTR) ทีม่คีวามเหมาะสมกบัประเทศไทย โดยไดน้ าแนวทางการด าเนินงาน

ของประเทศญี่ปุ่ นมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกดิผลลพัธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ด าเนินการในพื้นที ่

น าร่อง 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัชลบุร ี
 ในปี 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดม้กีารจดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงาน
การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. …. และได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย
ว่าดว้ยการรายงานการปลดปล่อยมลพษิ ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2564 ซึ่งค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดให้มผีู ้แทน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ แต่สภาอุตสาหกรรมฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตัง้ผู้แทน  
ในคณะกรรมการฯ นี้แต่อย่างใด อย่างไรกต็าม ในปี 2564 คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบไดเ้ขา้ร่วม
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 และ
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ต่อมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จดัท าร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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เรื่อง การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพษิ พ.ศ. …. แลว้เสรจ็ และไดเ้ปิดรบัฟังความคดิเหน็
ต่อร่างประกาศฯ ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องกรมโรงงานฯ ตัง้แต่วนัที ่13 กนัยายน 2564 ถงึวนัที ่12 ตุลาคม 2565 
 ปัจจุบนั (ธนัวาคม 2565) กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างน าความเหน็จากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็
มาปรบัปรุงร่างประกาศฯ และคาดว่าจะจดัประชุมพจิารณาร่างประกาศฯ ไดอ้กีครัง้ในช่วงตน้ปี 2566 
 

1.5 กำรสนับสนุนกำรบริหำรจดักำรข้อมูลและก ำกบัดแูลกำรระบำยมลพิษทำงอำกำศ (NOX และ SO2 )    

      ในพื้นท่ีมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 
 

 จากผลการศกึษา “โครงการศกึษาการจดัการมลพษิทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื” โดยส านักงานและแผนนโยบายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ. หรอื EEC) ซึ่งพบว่า ค่าอตัราการระบายมลพษิออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOX) และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากแหล่งก าเนิดตามค่าควบคุมในรายงาน EIA/EHIA ตัง้แต่ปี 2550-2562 
ลดลง ในขณะที่จ านวนปล่องระบายมเีพิม่มากขึ้น แสดงให้เหน็ว่าขณะที่มอีุตสาหกรรมใหม่เกดิขึ้นหรอืมกีารขยาย
ก าลงัการผลติ อตัราการระบายมลพษิ NOX และ SO2 ในพื้นที่จะลดลง รวมทัง้พบว่าค่า NOX จากการตรวจวดั
จรงิมคี่าน้อยกว่าค่าควบคุมในรายงาน EIA/EHIA ค่อนขา้งมาก เนื่องจากโรงงานบางแห่งยกเลกิการใชง้านปล่อง 
หรอืยงัไม่ได้มกีารก่อสร้างหรอืด าเนินการผลติ จงึไม่มขีอ้มูลผลการตรวจวดั และบางแห่งอาจหยุดประกอบกิจการ 
หรอืเดนิเครื่องไม่เตม็ก าลงัการผลติ ทาง สผ. จงึไดเ้สนอแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
(กก.วล.) เพือ่ใหเ้กดิการรองรบัและสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมในพืน้ทีม่าบตาพุด รวมถงึอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ระยะที ่4 โดยทบทวนและปรบัปรุงขอ้มูลอตัราการระบายมลพษิ NOX และ SO2 ใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทัง้จดัท าแนวทาง
ในการจดัสรรอตัราการระบายมลพษิในพืน้ทีร่่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  
 ในปี 2565 ส านกังานและแผนนโยบายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างานบรหิาร
จดัการขอ้มูลและก ากบัดูแลการระบายมลพษิทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด จงัหวดัระยอง  ลงวนัที ่29 มถิุนายน 
2565 ซึ่ งค าสัง่แต่งตั ้งฯ ก าหนดให้มีผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นคณะท างาน  ดังนั ้น  
สภาอุตสาหกรรมฯ จงึได้แต่งตัง้ นายเสขสริ ิปิยะเวช รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและคณะท างาน 
สายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ ให้เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ ในการเข้าร่วมเป็นคณะท างานดังกล่าว  
โดยในปี 2565 คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบได้เข้าร่วมการประชุมคณะท างานบรหิารจดัการ
ขอ้มูลฯ จ านวน 1 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2565 ณ ส านักงานและแผนนโยบายธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดใ้หค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ สผ. 
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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)  

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงนามร่วมกนัในความร่วมมอืด าเนินโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3 บวิทาไดอนี 
ในพืน้ทีม่าบตาพุด และพื้นที่เชงิเนิน โดยใช้มาตรการ Code of Practice (CoP) 
ตามร่างกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561 
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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 าเนินงานตาม CoP 
แบ่งปันแนวปฏบิตั ิวเิคราะหห์าเหตุปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อค่าความเขม้ขน้ของสารอนิทรยีร์ะเหยในบรรยากาศ 
รวมถงึรบัขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินงานในล าดบัถดัไป  

ในปี 2563 โครงการได้เรยีนเชญิผู้แทนจากส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัระยอง  
และผูแ้ทนจากเทศบาลเมอืงมาบตาพุด ร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการเพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีจ่ะขยาย
ความร่วมมอืและเผยแพร่การด าเนินงานไปสูท่อ้งถิน่มากขึน้ รวมถงึสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพษิ
และจงัหวดัระยองในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษจงัหวดัระยอง ซึ่งคุณภาพอากาศ (VOCs) เป็นตัวชี้วดัหนึ่ง 
ในการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จ.ระยอง นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพน ้า และการจดัการขยะ 

ในปี 2564 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีจ่ะศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาค่าเบนซีน 
ณ สถานีบา้นพลง จงึไดเ้รยีนเชญิผูแ้ทนจาก บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) (โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง) มาร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารโครงการน าร่องฯ เพิม่เตมิ ดงันัน้จงึมบีรษิทั
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการน าร่องฯ รวมทัง้สิน้ 24 บรษิทั 

ทัง้นี้ เนื่องดว้ยในการประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการน าร่องเพื่อจดัการการระบายไอสาร 1,3-บวิทาไดอนี 
และสารเบนซนี โดยใชม้าตรการแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Practices : CoP) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2564 
ในที่ประชุมได้มขี้อแนะน าให้คณะท างานของโครงการฯ พจิารณาข้อมูลด้านอุตุนิยมวทิยาและปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบการวเิคราะหผ์ลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ทีม่าบตาพุด ดงันัน้เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2564 คณะท างาน
โครงการน าร่องฯ จงึไดเ้ขา้พบ ดร.ศกัดา ตรเีดช ณ กรมควบคุมพษิ เพือ่หารอืรายละเอยีดขอ้มลูประกอบการวเิคราะห์
ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในพืน้ที่มาบตาพุด และน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการด าเนินงานของโครงการน าร่องฯ 
โดยจากผลการหารอืพบว่า  
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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 

 

จากที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างการจดัท าร่างกฎหมาย 3 ฉบบั ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ 
Code of Practice (CoP) และคู่มอืหลกัปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) เพื่อควบคุมและลดการปลดปล่อยสารอนิทรยี์
ระเหยจากการประกอบกิจการโรงงาน ในเดือนมิถุนายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามัน   
โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิและโรงงานปิโตรเคม ีลงวนัที่ 18 มถิุนายน 2564 ซึ่งค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดให้มผีู้แทน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ดงันัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ จงึได้แต่งตัง้ คุณอภชิยั เจรญิสุข 
ประธานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ให้เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ  
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการดงักล่าว โดยมีผูแ้ทนส ารอง คอื คุณภูพงิค ์ทวทีรพัย ์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)  
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ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ปรับแก้ไขร่างกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการ Code of Practice (CoP) แล้วเสรจ็ และอยู่ในระหว่างการพจิารณาโดยฝ่ายกฎหมาย
ของกรมโรงงานฯ ในขณะเดยีวกนันัน้ กรมโรงงานฯ ไดม้กีารจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างคู่มอืหลกัปฏบิตัทิี่ดี 
(Best Practice) เพื่อควบคุมและลดการปลดปล่อยสารอนิทรยี์ระเหยจากการประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวนัที่  
23 พฤศจกิายน 2564 และจดัการประชุมเผยแพร่คู่มอืฯ เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2564 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส 
กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งคณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ และ 
สมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้เขา้ร่วมการประชุมดงักล่าว พร้อมทัง้ให้ความเหน็และแลกเปลีย่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการปรบัแกไ้ขคู่มอืฯ  

 
 
 
 
 
 
 

 

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

ณ โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

ในปี 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้น าความเหน็จากการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็มาปรบัแก้ไข
ร่างกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั และคู่มอืหลกัปฏบิตัิที่ดี (Best Practice) ซึ่งในเดอืนพฤศจกิายน 2565 กรมโรงงานฯ  
ไดอ้อกประกาศกฎหมายทัง้ 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการใชห้อเผาทิง้ พ.ศ. 2565 
2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอนิทรยีร์ะเหยจากถงักกัเกบ็ พ.ศ. 2565 
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การควบคุมการระบายไอสารอนิทรยี์ระเหยจากการซ่อมบ ารุง 

    พ.ศ. 2565 
ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการน าร่องฯ ในปี 2565 เมื่อพิจารณากราฟแสดงผลการตรวจวัด 

สาร 1,3-บิวทาไดอีนในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ช่วงปี 2556-2565 ที่ด าเนินการตรวจวดั 7 สถาน ี
ในชุมชนพืน้ทีม่าบตาพุด โดยกรมควบคุมมลพษิ พบว่า ภายหลงัจากการน ามาตรการ CoP มาใช ้(ภายหลงัจาก
เดอืนพฤศจกิายน 2561) ค่าเฉลีย่รายปีของ 1,3-บวิทาไดอนี ในภาพรวมมแีนวโน้มลดต ่าลงเมื่อเปรยีบเทียบกบั
ก่อนการน ามาตรการ CoP มาใช้ โดยมคี่าต ่าที่สุดในปี 2564 (0.16 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร) ส าหรบัปี 2565  
มคี่า 0.57 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
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ผลกำรตรวจวดัสำร 1,3-บิวทำไดอีนในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ปี 

 

 

 

 
 

 
กราฟแสดงผลการตรวจวดัสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ชว่งปี 2556-2565  

(ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ, ธนัวาคม 2565) 

 
ส่วนกราฟแสดงผลการตรวจวดัสารเบนซีนในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ช่วงปี 2556-2565  

ที่ด าเนินการตรวจวดั 7 สถานีในชุมชนพื้นที่มาบตาพุด โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ภายหลงัจากการน า
มาตรการ CoP มาใช้ (ภายหลงัจากเดอืนพฤศจิกายน 2561) ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีนในปี 2562 มคี่า
ลดต ่าลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัก่อนการน ามาตรการ CoP มาใช ้โดยมคี่า 1.8 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร แต่ในปี 
2563 และปี 2564 พบว่ามแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ โดยมคี่า 3.01 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร และ 3.04 ไมโครกรมัต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั ส าหรบัปี 2565 พบว่ามคี่า 2.02 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร  
  

เร่ิมโครงกำรน ำร่อง หมำยเหตุ:  
(1) ด าเนินการตรวจวดั 7 สถานีในชุมชนพืน้ทีม่าบตาพุด โดยกรมควบคุมมลพษิ 
(2) ค่าเฝ้าระวงั หมายถงึ ค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง ตามประกาศกรมควบคุม

มลพษิ พ.ศ. 2552 
(3) มาตรฐานรายปี หมายถึง มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ตามประกาศคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่30 (พ.ศ. 2550) 
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ผลกำรตรวจวดัสำรเบนซีนในบรรยำกำศโดยทัว่ไปในเวลำ 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการตรวจวดัสารเบนซนีในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ชว่งปี 2556-2565  
(ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ, ธนัวาคม 2565) 

 
ทัง้นี้ คณะท างานโครงการน าร่องฯ ไดเ้สนอแผนการด าเนินโครงการ CoP ในปี 2566 ดงันี้ 
1) มุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการ CoP เรื่อง ถังกักเก็บสารเคมี (Storage Tank) และหอเผาทิ้ง (Flare)  

ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัริะหว่างโรงงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
โดยการผลดัเปลีย่นการน าเสนอการด าเนินงานในทีป่ระชุม 

2) รวบรวมผลการด าเนินการตามมาตรการ CoP ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์
ร่วมกนัในการใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในพืน้ที ่เช่น การตรวจวดับรเิวณรมิรัว้ในช่วงกจิกรรมหยุดซ่อมบ ารุง 

3) วเิคราะห์ ค้นหาสาเหตุ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในบรเิวณที่มคี่าตรวจวดัสูงทัง้ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมและพืน้ทีชุ่มชน เพือ่ร่วมศกึษาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของค่าเบนซนี ณ สถานีบา้นพลง 

4) ตดิตามผลการด าเนินงานและรายงานผลใหค้ณะกรรมการและทีป่รกึษาโครงการน าร่องฯ ทราบทุก 2 เดอืน 
5) สือ่สารและเผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินงานไปสูชุ่มชนโดยผ่านหน่วยงานทอ้งถิน่  

หมำยเหตุ:  
(1) ด าเนินการตรวจวดั 7 สถานีในชุมชนพืน้ทีม่าบตาพุด โดยกรมควบคุมมลพษิ 
(2) ค่าเฝ้าระวงั หมายถงึ ค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยี์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ 

พ.ศ. 2552 
(3) มาตรฐานรายปี หมายถึง มาตรฐานค่าสารอินทรยี์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม

แห่งชาต ิฉบบัที ่30 (พ.ศ. 2550) 
(4) ในปี 2563 พบค่าเบนซนีทีส่ถานีบา้นพลง เกนิค่าเฝ้าระวงัสงูมาก (Spike) ในเดอืน ส.ค. 63 โดยมคี่า 13 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร 
(5) ในปี 2564 พบค่าเบนซีนที่สถานีบ้านพลง เกินค่าเฝ้าระวงัสูงมาก (Spike) เพยีงแค่เดือนเดียว คอื ม.ิย. 64 โดยมคี่า 21 ไมโครกรมัต่อ

ลูกบาศก์เมตร 
(6)  

เร่ิมโครงกำรน ำร่อง 
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 จากการด าเนินโครงการน าร่องฯ แสดงใหเ้หน็ว่า การใชแ้นวทางการก ากบัดแูลตนเองของผูป้ระกอบการ 
(Self-Regulation) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่ได้  อย่างไรก็ตาม  
การด าเนินโครงการจ าเป็นต้องอาศยัความความร่วมมอืและการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างผูก้ ากบัดูแล ผูป้ฏบิตั ิ
บนพื้นฐานของวชิาการและข้อมูลเฉพาะของพื้นที่ เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบตัิที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  
และไดผ้ลทีช่ดัเจนกว่าการก าหนดมาตรฐานทีเ่ขม้งวด รวมทัง้เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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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 Glycol 
7. คุณปาหนนั เทศบรรทดั  คณะท างาน  GC Glycol 
8. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
9. คุณอภริด ีพูภ่ริมณ์   คณะท างาน  DOW 
10. คุณวชิุตา กจิธนะก าจร  คณะท างาน  UBE 

 

คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีมุ่งเน้นด าเนินงาน
ดา้นสงัคมและใหค้วามส าคญักบัพืน้ทีท่ีโ่รงงานปิโตรเคมตีัง้อยู่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดตี่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยไดม้กีารด าเนินงานดงันี้ 
 
 

1. ร่วมจดักิจกรรมเกบ็ขยะชำยหำดเน่ืองในวนัอนุรกัษ์ชำยฝัง่สำกล ประจ ำปี 2565  ณ จ.ระยอง 
 

 

 
  
  

International Coastal Cleanup 2022 : ICC2022 

สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
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         คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดม้สี่วนร่วมจดักจิกรรม
เกบ็ขยะชายหาดเนื่องในวนัอนุรกัษ์ชายฝัง่สากล ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2565 หรอื International Coastal Cleanup 2022: 
ICCDay2022 ภายใต้หวัขอ้ “Pulling Our Weight” ในวนัเสารท์ี ่17 กนัยายน 2565 โดยกจิกรรมในครัง้นี้ได้รบั
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด 24 บริษัท และหน่วยงานราชการในพื้นที่จงัหวดัระยอง  
และได้รบัเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมรกัษ์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  
โดยในวนัดงักล่าวได้ด าเนินกิจกรรมเก็บขยะบรเิวณชายหาดทะเล เป็นระยะทางรวมทัง้สิ้นกว่า 12 กโิลเมตร  
มจีติอาสาเขา้ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้กว่า 3,300 คน และจ านวนขยะทีเ่กบ็ไดท้ัง้สิน้กว่า 6,500 กโิลกรมั ซึ่งขยะทีเ่กบ็ได้
ทัง้หมดจะถูกน าไปจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 

ภำพบรรยำกำศกิจกรรม 
 

   
  

    
 

2. กำรอพัเดทข้อมูลเวบ็ไซต์กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

คณะท างานฯ ไดม้กีารอพัเดทขอ้มูล
บนเว็บไซต์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
www.ftipc.or.th ให้มีความครอบคลุม 
และเป็นประโยชน์อย่ างสูงสุดต่ อทั ้ง
สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
บุคคลภายนอกทีเ่ขา้ชมเวบ็ไซต ์โดยมุ่งเน้น
การเชื่อมโยงขอ้มูลจากทุกภาคส่วนที่มี
ประโยชน์และเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิปิโตรเคมี
ในมติติ่าง  ๆทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิและ 
สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนื รวมถงึส่งเสรมิการจดักจิกรรมหรอืโครงการของทางภาครฐัและสมาชกิ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทัง้เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ สู่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว  
ทีก่ลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดพ้ฒันาเวบ็ไซตข์ึน้มา โดยมผีูส้นใจเขา้ชมเวบ็ไซตแ์ลว้กว่า 2 แสนครัง้ 
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3. ร่วมจดังำนแถลงข่ำวโครงกำร Recycled Plastics in Roads Study 
 

 

คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์ ไดม้สี่วนร่วมในการจดังานแถลงข่าวของโครงการ Recycled 
Plastics in Roads Study ตามข้อตกลงของกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ผ่านโครงการ 
PPP Plastics ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่กลุ่มฯ ปิโตรเคมี ส.อ.ท. ผลักดนัและร่วมมือกับมหาวิทยลัยเชียงใหม่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รต่างๆ หลายภาคส่วน ด าเนินโครงการขึ้น ซึ่งโครงการศกึษานวตักรรมถนนพลาสตกิรไีซเคลิ 
ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเรื่องการน าเศษพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้ 
มาแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของวตัถุดิบในการสร้างถนนยางมะตอยในประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ 
เศษพลาสตกิไปเป็นวตัถุดบิในการสร้างถนนยางมะตอย เพิม่ความแขง็แรงให้กบัถนน ลดปรมิาณการเกดิก๊าซเรอืน
กระจกจากการผลติยางมะตอย และลดปรมิาณขยะ 

จากผลส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระยะที ่1 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีส.อ.ท. และภาค ีไดร้วมพลงักนั 
จดังานแถลงผลการศึกษานวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากผลสัมฤทธิข์องโครงการ 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้สนใจได้รบัทราบผลการวจิยัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด” พร้อมทัง้แบ่งปันองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยด้านการเพิ่มความแข็งแรงของถนน โดยสร้างจากขยะพลาสติกผสมกับยางมะตอย  
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาในการจดัการขยะแลว้ ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการสรา้งถนน และไม่เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ภายหลงัอกีด้วย ซึ่งภาพรวมมผีู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงานในรูปแบบ Onsite และ Online จ านวน
ทัง้สิน้กว่า 120 ท่าน  

และเพื่อใหก้ารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมในครัง้นี้มปีระสทิธภิาพและประสบผลตามเป้าหมาย ทางคณะท างานฯ 
ไดเ้สนอแนะแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ผ่านรายการทวี ีเวบ็ไซต์และสื่อโซเชยีลมเีดยีออนไลน์ช่องทางต่างๆ ท าให้
การสื่อสารขอ้มูลโครงการไปถงึสาธารณะชนในหลากหลายกลุ่มมากขึน้ โดยภาพรวมงานแถลงข่าวนี้ไดป้ระชาสมัพนัธ์
ผ่านสื่อต่างๆ กว่า 35 รายการ อาทิ รายการทีว ี2 รายการ เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมเีดีย 35 รายการ และสามารถ 
คดิเป็นมลูค่าทางการตลาดในการประชาสมัพนัธเ์ทยีบเท่าจ านวนเงนิ 5,125,000 บาท 
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สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ   

 

คณะท ำงำนสำยงำนส่ิงแวดล้อมและสุขภำพ 
1. คุณเสขสริ ิปิยะเวช  ประธานคณะท างาน PTT Phenol 
2. คุณพรฉลอง แตม้ศริชิยั  คณะท างาน  Siam Polyethylene 
3. ดร.เวฬุกา  รตันวราหะ  คณะท างาน  SCG  
4. คุณภาณุพงศ ์นาคนคร  คณะท างาน  SCG 
5. คุณณฐักุล อนิด ี   คณะท างาน   SCG 
6. คุณกรชิพล สุดสว่าง  คณะท างาน  SCG 
7. คุณประกาศ บุตตะมาศ  คณะท างาน  GC 
8. คุณวโิรจน์  สมัฤทธิเ์ป่ียม  คณะท างาน  GC 
9. คุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์  คณะท างาน  GC 
10. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน  GC 
11. คุณจกิามาศ รามบุดด ี  คณะท างาน  BEE 
12. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
13. คุณชาตร ีชื่นชมสกุล  คณะท างาน  BST 
14. คุณปกรณ์ ธรรมเวชวถิ ี  คณะท างาน  UBE 
15. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
16. คุณลกัษกิา ศรทีะวงศ์  คณะท างาน  PTT 
17. คุณปารชิาต ิจุลพนัธ์  คณะท างาน  PTT 
18. คุณสุภคั ภู่ภูมริตัน์  คณะท างาน  AGC Vinythai 
19. คุณกญัณภทัร โสมประยูร  คณะท างาน  AGC Vinythai 
20. คุณกฤตนน ยนืยิง่   คณะท างาน  DOW 
21. คุณชโูชต ิสุทธบิรบิาล  คณะท างาน  DOW 
22. คุณชรนิรตัน์ เลีย้งสุวรรณ  คณะท างาน  DOW 
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1. กำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำภำคตะวนัออก และกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำ 

1.1 สถำนกำรณ์น ้ำในพื้นท่ีภำคตะวนัออก 
 

การตดิตามสถานการณ์น ้าในพื้นที่ภาคตะวนัออก จากขอ้มูล ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 พบว่า 4 อ่างเกบ็น ้า
ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ อ่างเก็บน ้ าดอกกราย อ่างเก็บน ้ าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่   
มปีรมิาณน ้ า เก ็บกกัรวมอยู ่ที ่ 307.27 ล ้านลูกบาศก์เมตร  คดิเป็น 96.6%  ของปรมิาตรเก ็บกกัรวม  
ส่วนอ่างเก็บน ้ าประแสร์ มปีรมิาณน ้ าเก ็บกกัรวมอยู่ที ่ 280.20 ล้านลูกบาศก์เมตร คดิเป็น 95.0% ของ
ปรมิาตรเก็บกกัรวม ซึ่งเมื่อพจิารณาสถานการณ์น ้าในช่วงวนัที ่3 ธนัวาคม 2565 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2566 
พบว่าปรมิาณน ้าใน 4 อ่างเก็บน ้าหลกัในพื้นที่จงัหวดัระยอง มเีพยีงพอต่อความตอ้งการใช ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟแสดงปรมิาณน ้าเกบ็กกัของ 3 อ่างเกบ็น ้าหลกัในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง  

(อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล และอ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 
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กราฟแสดงปรมิาณน ้าเกบ็กกัของอ่างเกบ็น ้าประแสรใ์นพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 
 

1.2 มำตรกำรผนัน ้ำเพื่อป้องกนัภยัแล้งในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) 
 

ในปี 2565 คณะท างานฯ และผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีร่วมกบัภาคสว่นต่างๆ ไดด้ าเนินงานตามมาตรการ
ผันน ้ าเพื่อป้องกันภัยแล้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรการผนัน ้าเพื่อป้องกนัภยัแล้งในพื้นที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ี ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2565  
ถงึวนัที่ 2 ธนัวาคม 2565 ได้ดงันี้  

1) การสูบน ้าคลองสะพานเติมอ่างเก็บน ้าประแสร์ ด าเนินการโดยบรษิัทจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้ า 
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water ซึง่มปีรมิาณสบูน ้าตามแผน 10.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
และผลการสูบน ้าสะสม 2.22 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปัจจุบนัไดห้ยุดการสบูน ้า 

2) การผนัน ้าอ่างเก็บน ้าประแสร์เติมอ่างเก็บน ้าหนองปลาไหล ด าเนินการโดยบรษิัทจดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water ซึ่งมีปริมาณสูบน ้ าตามแผน  
3.58 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และผลการสบูน ้าสะสม 2.82 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

3) การผันน ้ าอ่างเก็บน ้ าประแสร์เติมอ่างเก็บน ้ าคลองใหญ่ ด าเนินการโดยบริษัทจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน ้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water ซึ่งมีปริมาณสูบน ้ าตามแผน  
25 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการสูบน ้าสะสม 15.45 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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4) การสบูน ้าจากคลองน ้าหเูขา้สูพ่ืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็นการสูบน ้ าตามระดับน ้ าของคลองน ้ าหู  และมีผลการสูบน ้ าสะสม  
1.98 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

5) การสูบน ้าจากโครงการพระองค์ไชยานุชติเตมิอ่างเก็บน ้าบางพระ ในช่วงฤดูฝน ด าเนินการโดย
การประปาส่วนภูมภิาค ซึ่งมีปริมาณสูบน ้าตามแผน 39.0 ล้านลูกบาศก์เมตร และผลการสูบน ้า
สะสม 14.97 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

6) การสบูน ้าจากแม่น ้าบางปะกงเตมิอ่างเกบ็น ้าบางพระ ในช่วงฤดฝูน ด าเนินการโดยบรษิทัจดัการและ
พฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) หรอื East Water ซึ่งมปีรมิาณสูบน ้าตามแผน 
23.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และผลการสบูน ้าสะสม 7.77 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการผนัน ้าเพื่อป้องกนัภยัแล้ง ในพื้นที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ี
ในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2565 
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1.3  โครงสร้ำงรำคำค่ำน ้ำในพื้นท่ีภำคตะวนัออก 
 

ตามที่ คณะอนุกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ารายภาค ในพื้นที่ภาคตะวนัออก ได้มคี าสัง่แต่งตัง้
คณะท างานพจิารณาแนวทางการก าหนดกลไกและโครงสร้างราคาค่าน ้าในพื้นทีภ่าคตะวนัออก ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 
2564 เพื่อพจิารณาโครงสรา้งราคาค่าน ้าในพืน้ที่ภาคตะวนัออก ซึ่งคุณวโิรจน์ เลศิสลกั (ประธานชมรมผูป้ระกอบการ
มาบตาพุด (PMC) และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี ได้ร่วมเป็นคณะท างานฯ นี้ และในปี 2564 ได้มกีาร
ประชุมคณะท างานฯ เพื่อประเมนิการใชน้ ้าและพจิารณาปรบัอตัราค่าน ้าในแต่ละกลุ่มพื้นที่ให้มคีวามเหมาะสม 
ซึ่งไดก้ าหนดค่าน ้า Fix Unit Rate ส าหรบั 5 พืน้ทีใ่หบ้รกิารของ East Water ไดแ้ก่ พืน้ทีร่ะยอง พืน้ที ่ปลวกแดง-บ่อวนิ 
พืน้ทีช่ลบุร ีพืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา และพืน้ทีป่ระสงคซ์ือ้น ้าชัว่คราว ซึง่ใหท้ดลองใชเ้ป็นเวลา 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ต่อมา เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีประเดน็ขอ้ห่วงกงัวลต่างๆ ต่อการบรหิารจดัการท่อส่งน ้าสายหลกั
ภาคตะวนัออก ดงันี้ 

1) ด้านปริมาณน ้า ยงัไม่มีความชัดเจนเรื่องโควตาน ้าของผู้ร ับสัมปทานท่อส่งน ้าสายหลักในภาค
ตะวนัออกรายใหม่ การประเมนิปัญหาอุปสรรคและผลกระทบต่อผูใ้ช้น ้า แนวทางการบรหิารทรพัย์สนิ 
องคก์รก ากบัดแูล แผนพฒันาแหล่งน ้าใหม่และการบรหิารโครงขา่ยเสน้ท่อต่างๆ 

2) ดา้นคุณภาพน ้า ยงัไม่มคีวามชดัเจนเรื่องการควบคุมการน ้าทีผ่สมน ้าจากแหล่งน ้า  
3) ด้านราคาน ้า โครงสร้างราคาต้องมคีวามชดัเจน ในอกี 30 ปีขา้งหน้าต้องเป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้น ้า

และสามารถแขง่ขนัได ้
4) ด้านการบริหารจดัการน ้าในช่วงภาวะการขาดแคลนน ้ า โดยมีข้อกังวลในเรื่องแผนการบริหาร 

จดัการน ้า ทัง้การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ การเตรยีมแหล่งน ้าส ารองล่วงหน้า และแนวทาง
บรหิารเสน้ท่อร่วมกนัของผูร้บัสมัปทานในกรณีเกดิภยัแลง้ 

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยประเด็นข้อห่วงกังวลในข้อ 1) ด้านปริมาณน ้า ข้อ 2) ด้านคุณภาพน ้ า และ 
ขอ้ 4) ดา้นการบรหิารจดัการน ้าในช่วงภาวะการขาดแคลนน ้า นัน้มหีน่วยงานรบัผดิชอบหลกัอยู่แลว้ ดงันัน้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) จงึไดแ้ต่งตัง้คณะท างานพจิารณาศกึษาแนวทาง
ก าหนดโครงสร้างราคาค่าน ้าส าหรบัภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ลงวนัที่ 1 พฤศจกิายน 
2565 เพื่อส่งเสรมิบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งคุณวโิรจน์ เลศิสลกั 
(ประธานชมรมผูป้ระกอบการมาบตาพุด (PMC) และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี ไดร้่วมเป็นคณะท างานฯ 
นี้เช่นเดยีวกนั  

ส าหรบัเป้าหมายของคณะท างานฯ คอื การก าหนดโครงสรา้งราคาค่าน ้า มรีะยะเวลาด าเนินงาน 3 เดอืน 
มรี่างเป้าหมายการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

1) ขอบเขตพืน้ที ่เช่น พืน้ทีช่ลบุร ีพืน้ทีม่าบตาพุด พืน้ทีฉ่ะเชงิเทรา พืน้ทีป่ลวกแดง และพืน้ทีอ่ื่นๆ เป็นตน้ 
2) ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve)  
3) โครงขา่ยท่อสง่น ้า (Water Grid) ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก 
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1.4 องคก์รผู้ใช้น ้ำ 
 

 ตามที ่พระราชบญัญตัทิรพัยากรน ้า พ.ศ. 2561 ระบุไวว้่า องคก์รผูใ้ชน้ ้าเกดิจากการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล 

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ทีใ่ชน้ ้าในบรเิวณใกลเ้คยีงและอยู่ในเขตลุ่มน ้าเดยีวกนั มาจดทะเบยีนก่อตัง้องคก์รผู้ใช้น ้า 

เพื่อประโยชน์ร่วมกนัเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าในหมู่สมาชิก กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมจีงึร่วมกบั

สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการน ้าพื้นที่ภาคตะวนัออก ในการจดัตัง้องค์กรผู้ใช้น ้า และการคดัเลือกผู้แทน ในการแต่งตัง้คณะกรรรมการ 

ลุ่มน ้า โดยผลการคดัเลอืกกรรมการลุ่มน ้า เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 พบว่า คุณวโิรจน์ เลิศสลกั (ประธานชมรม

ผูป้ระกอบการมาบตาพุด (PMC) และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูแ้ทนองคก์ร

ผู้ใช้น ้ามาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 3 ซึ่งการมสี่วนร่วมของกลุ่มฯ ปิโตรเคมใีนองค์กรผู้ใช้น ้าจะเป็นฟันเฟืองส าคญั 

ที่ช่วยสะท้อนการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านน ้าในระดบัพื้นที่ ช่วยให้การพฒันาและบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน ้าของประเทศครอบคลุมทุกมติิมากยิง่ขึ้น 

 ส าหรบัปี 2565 ไดม้กีารประกาศผลการคดัเลอืกกรรมการลุ่มน ้าผูท้รงคุณวุฒ ิเมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2565 

ซึ่งม ีคุณวรีะพล พวงพทิยาวุฒิ ที่ปรกึษาสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง ร่วมเป็นกรรมการลุ่มน ้าผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(กนช.) ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ

(กนช.) ลงวนัที่ 22 มถิุนายน 2565 ซึ่งในคณะกรรมการฯ นี้มรีองศาสตราจารย์เจษฎา แก้วกลัยา ที่ปรกึษา

สถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณสมชาย หวงัวฒันาพาณิช 

ประธานสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  

 อนึ่ง คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(กนช.) ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนคณะกรรมการลุ่มน ้า 

ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2565 ซึ่งม ีคุณธนัยพฒัน์ มัน่ณิชนันทน์ กรรมการและเลขานุการสถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อม

เพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการผูแ้ทนคณะกรรมการลุ่มน ้า 
 

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  
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ในปี 2561 แผนการปฏริูปประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประเด็นปฏริูประบบการบรหิาร
จดัการเขตควบคุมมลพษิ มเีป้าหมายเพื่อปรบัปรุงแก้ไขวกิฤตกิารณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของเขตควบคุมมลพษิ  
ได้ก าหนดเป้าหมายในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่น้อยกว่า  3 พื้นที่ โดยจะใช้มาตรการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืนแทนการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยมีกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
ซึง่กรมควบคุมมลพษิไดเ้สนอใหเ้ขตควบคุมมลพษิ อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีเขตควบคุมมลพษิเมอืงพทัยา 
จงัหวดัชลบุร ีและเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายการแกไ้ขปัญหามลพษิใหป้ระสบผลส 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 าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาสารอนิทรยีร์ะเหย 
(VOCs) ในพื้นที่มาบตาพุด เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง  
โดยมรีองผูว้่าราชการจงัหวดัระยองเป็นประธาน และผูอ้ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
จังหวัดระยองเป็นเลขานุการ เพื่อก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหย 
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  

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  
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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)  
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 ิ
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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)  
กจิกรรมปฏริูประบบการบรหิารจดัการเขตควบคุมมลพษิ กรณีเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2564 
ซึ่งค าสัง่แต่งตัง้ฯ ก าหนดให้มผีู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นคณะท างานฯ ดงันัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ  
จึงได้แต่งตัง้ คุณไพโรจน์ อุทยัทรพัย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีให้เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ  
ในการเขา้ร่วมเป็นคณะท างานดงักล่าว โดยในปี 2564 ประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีพร้อมทัง้คณะท างานสายงาน
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และคณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดเ้ขา้ร่วมการประชุม
คณะท างานฯ รวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ (ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน 2564, ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2564 
และครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2564) ณ กรมควบคุมมลพษิ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการน าร่อง CoP ของสภาอุตสาหกรรมฯ และให้ความเห็น 
ต่อประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิฯ 
 

เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้หารอืกบักรมควบคุมมลพษิเรื่องการยกเลกิ
เขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ซึ่งกรมควบคุมมลพษิแจ้งว่า 
จะมีการเสนอร่างกฎหมายและมาตรการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(กก.วล.) เพื่อประกาศใชก้ฎหมายและมาตรการควบคุมสารอนิทรยี์ระเหยในพืน้ที่มาบตาพุด และเพื่อไม่ใหเ้ป็น
อุปสรรคในการประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง ตามแผนการด าเนินงานในปี 2565  
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กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมหีารอืกบักรมควบคุมมลพษิเรื่องการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด  
เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

ต่อมาในเดือนสงิหาคม 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงได้ยื่นหนังสอืต่อประธานคณะกรรมการ
ควบคุมมลพษิ เรื่อง ขอใหม้กีารทบทวนการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนทีจ่ะมกีารน าเสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(กก.วล.) และขอให้มกีารศกึษาในเชงิลกึด้านวชิาการ 
รวมถงึรปูแบบหรอืมาตรฐานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัไิดแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัสากล  

จากนัน้เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามัน
ปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมควบคุมมลพิษ ผ่านระบบออนไลน์  
(Zoom Meetings) เพื่อหารอืการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอินทรยี์ระเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งที่ประชุม 
มีมติให้จัดตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการบังคับใช้ค่าร่างมาตรฐานฯ โดยองค์ประกอบ  
ในคณะท างานต้องมภีาคประชาชน ภาคการศกึษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานในก ากบัของรฐัที่ เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อพิจารณาผลกระทบรอบด้านในทุกมิติ ก่อนเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาตติ่อไป โดยปัจจุบนั (ธนัวาคม 2564) กรมควบคุมมลพษิอยู่ในระหว่างการแต่งตัง้คณะท างาน
เพือ่พจิารณาผลกระทบจากการบงัคบัใชค้่าร่างมาตรฐานควบคุมสารอนิทรยีร์ะเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมเพื่อหารือการก าหนดมาตรฐานควบคุมสารอินทรีย์ระเหยจากโรงงานอุตสาหกรรม  
เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings) 
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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 กรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูปประเทศ กรณีเขตควบคุมมลพิษ จงัหวดัระยอง  
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

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

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) 
  

โดยกรมควบคุมมลพษิจะร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินงานตามแผนปฏริูปประเทศฯ ตามขัน้ตอน
และวิธีการด าเนินการปฏิรูปที่ก าหนดให้ด าเนินการในปี 2565 รวมทัง้วิเคราะห์ผลดี-ผลเสยีจากการยกเลิก 
เขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยองตามแผนปฏริูปประเทศฯ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงานเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยองต่อไป 
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ในปี 2565 คณะกรรมการควบคุมมลพษิ ได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อจดัท าร่างมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีน ในรูปอัตราการระบาย (Loading) จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ีลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่เป็นการปรบัปรุงองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมการฯ ในค าสัง่
แต่งตัง้ฯ เมื่อปี 2557 โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ผู้แทนจากภาคประชาชน   
ภาคการศกึษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานในก ากบัของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะอนุกรรมการฯ นี้ ก าหนดใหม้ี
ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นคณะอนุกรรมการ ดงันัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ จงึไดแ้ต่งตัง้ คุณอภชิยั เจรญิสุข 
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล าดบัที ่1 และคุณสุรจติ 
สถาพรวลัยรัตน์ คณะท างานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นผู้แทน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล าดบัที ่2 ซึง่ในปี 2565 รองประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและคณะท างานกลุ่มฯ ปิโตรเคมี
ไดร้่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 3 ครัง้ (ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565, ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 
2565 และครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2565) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจดัท าร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้สารเบนซนี และสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในรปูอตัราการระบาย (Loading) 
จากโรงงานอุตสาหกรรมเคม ีครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2565, ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2565 

และครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
 

ทัง้นี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อจดัท าร่างมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ 
สาร 1,3-บวิทาไดอนี ในรปูอตัราการระบาย (Loading) จากโรงงานอุตสาหกรรมเคม ีเมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2565  
มมีติที่ประชุมให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าแนวทางการประเมนิ 
ค่าอตัราการระบายสารเบนซนีและสาร 1,3-บวิทาไดอนี โดยใหด้ าเนินการในรูปแบบคณะท างาน เมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จให้การนิคมฯ ประกาศผลการประเมินค่าอัตราการระบายสารเบนซีน และสาร 1,3-บิวทาไดอีน 
ภายใตแ้นวทางอนัเป็นบรรทดัฐานทีย่อมรบัร่วมกนั เพือ่ใชเ้ป็นตวัเลขปีฐานส าหรบัการวางแผนลดการระบายสารเบนซนี 
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และสาร 1,3-บวิทาไดอนี ใหเ้ป็นไปตามค่าขดีความสามารถในการรองรบัของพืน้ทีต่่อไป ซึง่การนิคอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยไดร้่วมกบักลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม จดัประชุมหารอืร่วมกบัผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 
และนกัวชิาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล, สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย และสมาคม
วศิกรรมสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 รวมทัง้สิ้น 6 ครัง้ ณ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) โดยได้จดัท าแนวทางการ
ประเมนิค่าอตัราการระบายสารเบนซีนและสาร 1,3-บวิทาไดอนี อนัเป็นบรรทดัฐานที่ยอมรบัร่วมกนัแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2565 ตามที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในปี 2565  
ซึ่งมีหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่เหมาะสมได้ ยังผลให้ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานควบคุม 
การปล่อยทิง้สารเบนซนี และสาร 1,3-บวิทาไดอนี ในรปูอตัราการระบาย (Loading) ได ้
 

  
ตวัอย่างรปูการประชุมหารอืจดัท าแนวทางการประเมนิค่าอตัราการระบายสารเบนซนีและสาร 1,3-บวิทาไดอนี อนัเป็นบรรทดัฐานทีย่อมรบัร่วมกนั  

ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) ในช่วงเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2565 
 

ส าหรบัในส่วนของการประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ฉบบัปรบัปรุง) กจิกรรมปฏริูประบบการบรหิารจดัการเขตควบคุมมลพษิ 
กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เนื่ องด้วยในปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีดงันัน้ จงึไดม้กีารแจ้งเปลี่ยนแปลงผูแ้ทนสภา
อุตสาหกรรมฯ ล าดบัที่ 1 ในคณะท างานฯ นี้ จากคุณไพโรจน์ อุทยัทรพัย์ เป็น คุณเจรญิชยั ประเทืองสุขศร ี 
ซึ่งประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีพรอ้มทัง้คณะท างานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะท างานฯ รวมทัง้สิ้น 
4 ครัง้ (ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565, ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565, ครัง้ที่ 3/2564  
เมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2565 และครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่6 กนัยายน 2565) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทางในการด าเนินงานแก้ไขปัญหามลพษิ ในพืน้ที่
นิคมอุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง (ฉบบัปรบัปรุง) และใหค้วามเหน็ต่อประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การยกเลกิเขตควบคุมมลพษิฯ 
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ตวัอย่างรปูการประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานตามแผนการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัปรบัปรุง) 
กจิกรรมปฏริปูระบบการบรหิารจดัการเขตควบคุมมลพษิ กรณีเขตควบคุมมลพษิมาบตาพุด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

 อนึ่ง เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2565 ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
น าโดย คุณเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ีประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและคณะท างานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดเ้ขา้ร่วมประชุม
กบัคณะอนุกรรมาธกิารดา้นสิง่แวดลอ้ม ในคณะกรรมาธกิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วุฒสิภา ณ อาคารรฐัสภา 
เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์สารอนิทรยีร์ะเหย (VOCs) และการควบคุม VOCs ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ของธุรกจิภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีรวมทัง้มาตรการเพิม่เตมิในการแก้ไขปัญหาVOCs ในเขตควบคุมมลพษิ
จงัหวดัระยอง 
 จากการด าเนินงานต่าง ๆ ขา้งต้น ซึ่งหน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้ร่วมกนัจดัท าแผน
แก้ไขปัญหามลพษิในเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง และพื้นที่ใกล้เคยีงตามกฎหมาย รวมทัง้ได้ด าเนินการ
ตามแผนเรื่อยมา แต่ยังคงพบปัญหาด้านคุณภาพอากาศโดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยที่เกินมาตรฐาน  
อกีทัง้ร่างกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสารอนิทรยีร์ะเหยดงักล่าวซึง่ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณา ดว้ยปัญหาอุปสรรค
ดงัทีก่ล่าวไปขา้งตน้จงึส่งผลใหก้รมควบคุมมลพษิยงัไม่สามารถประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพษิ จงัหวดัระยอง 
ไดภ้ายในปี 2565 ตามแผนการปฏริูปประเทศฯ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของโครงการประเมนิผลเพื่อยกเลกิ
เขตควบคุมมลพษิตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่กรมควบคุมมลพษิได้มอบหมายให้ศูนย์บรกิารวชิาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด าเนินโครงการศกึษาในปีงบประมาณ 2565 โดยผลการศกึษาพบว่า ยงัไม่มพีื้นที่ใด 
ทีม่คีวามพรอ้มในการยกเลกิเขตควบคุมมลพษิภายในปี 2565 (ทีม่า : https://www.pcd.go.th/pcd_news/27029, 
กรมควบคุมมลพษิ; สงิหาคม 2565) 
 

3. กำรสนับสนุนกำรพฒันำเมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial Town) 
 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการสร้างความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและพฒันามุ่งสู่การเป็นสงัคมสเีขยีว โดยได้ก าหนดแนวทาง 
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การพฒันาและยกระดบัอุตสาหกรรมใหเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของพืน้ทีค่วบคู่กบัการใหค้วามส าคญั
กบัคุณภาพชวีติของประชาชนและสิง่แวดลอ้มในพืน้ที ่เพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกนักบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานด าเนินงานหลกัในการด าเนินการ 
การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ซึ่งไดก้ าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายจ านวน 15 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม จังหวัด
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัราชบุร ีจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดั
สุราษฎรธ์านี จงัหวดัสงขลา และเขตเศรษฐกจิพเิศษ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัตราด จงัหวดัมุกดาหาร และ
จงัหวดัสระแก้ว โดยได้ศกึษาและพฒันารูปแบบของการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศให้เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมรีูปแบบการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศแบ่งออกเป็น
คุณลกัษณะพงึประสงค ์5 มติ ิ20 ดา้น 41 ตวัชี้วดั ซึ่งจะบ่งบอกว่าภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้
อย่างยัง่ยืน สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  
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 
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คณะท างานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ก าหนดให้การสนับสนุน 
การยกระดบัในการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ เป็นภารกจิหนึ่งของสายงานฯ ทีต่้องด าเนินการและตดิตามความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2563 คุณวิรัช บุญบ ารุ งชัย ประธานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้มบีทบาทร่วมกบัสถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยในการด าเนินตรวจประเมนิระดบัการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 15 จงัหวดั 18 พื้นที่  
โดยด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการช านาญการการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึง่จากการประชุมคณะกรรมการช านาญการการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศเพื่อให้การรบัรอง
ผลการตรวจประเมนิระดบัการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ครัง้ที่  5-2/2563 พบว่า เขตควบคุมมลพษิ
จงัหวดัระยอง มผีลการประเมนิในปี 2563 อยู่ในระดบัที ่4 (Symbiosis การเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั
ของภาคสว่นต่างๆ ในสงัคม)  

ในปี 2564 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินกระบวนการถอดบทเรียนและทบทวนร่างเกณฑ์ 
และตวัชี้วดัการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ฉบบัปรบัปรุง ปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา 
(ร่าง) เกณฑแ์ละตวัชี้วดัการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และ (ร่าง) ระบบตรวจสอบและรบัรองการเป็นเมอืง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ ซึง่หลกัเกณฑท์ีไ่ดจ้ากการปรบัปรุงในปี 2564 จะท าการทดลองใชใ้นปี 2565 และจะประกาศใช้
ในปี 2567 โดยประธานสายงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ร่วมให้ความเห็น 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกระบวนการปรบัปรุงเกณฑด์งักล่าว  

ในปี 2565 คุณเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี(ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและคณะกรรมการสถาบนัน ้า
และสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื) และคุณสุรจติ สถาพรวลยัรตัน์ คณะท างานสายงานสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดร้่วมมบีทบาทในกจิกรรมต่างๆ ของโครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
การตรวจสอบและการรบัรองมาตรฐานเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศในพื้นทีก่ลุ่มจงัหวดัเป้าหมายการพฒันา ระยะที่ 
1-3 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คุณเสขสริ ิปิยะเวช (รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและ
ประธานคณะท างานสายงานสิง่แวดล้อมและสุขภาพ) ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการช านาญการเมอืงอุตสาหกรรม 
เชงินิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

4. โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัน ้ำเสียชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เทศบำลต ำบล 
    หนองคล้ำ อ.ท่ำใหม่ จ. จนัทบุรี  

 จากทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีน าโดยคุณวริชั บุญบ ารุงชยั อดตีรองประธานกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้มสี่วนร่วม 
กบัสถาบนัน ้าและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการผลกัดนัการผนัน ้าจากลุ่มน ้า
วงัโตนดเพือ่มาใชช้่วงวกิฤตนิ ้าภาคตะวนัออกในปี 2563 ซึง่กลุ่มผูใ้ชน้ ้าไดม้คีวามเห็นที่จะสานต่อความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อพื้นที่ จึงได้มกีารจดัตัง้โครงการ CSR โดยเริม่จากโครงการมอบอุปกรณ์สูภ้ยัโควดิ-19 ให้แก่เทศบาล
ต าบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ีผ่านผู้ว่าราชการจงัหวดัจนัทบุรี และต่อมาได้มกีารด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เทศบาลต าบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี  
ซึง่ออกแบบใหร้องรบัการบ าบดัน ้าเสยีไดว้นัละ 400 ลูกบาศกเ์มตร (สามารถขยายการบ าบดัไดถ้งึ 600 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั)  
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โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน ระบบบงึประดษิฐ ์(Constructed Wetland) เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุร ี
 
 โครงการนี้เป็นความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชนในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัพื้นที่ในการเกื้อหนุน 
กนัและกนั โดยพืน้ทีลุ่่มน ้าวงัโตนดไดม้สีว่นช่วยเหลอืในการผนัน ้ามาช่วยจงัหวดัชลบุรแีละจงัหวดัระยอง ดา้นอุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรม มีหน่วยงานหลักที่เป็นคณะท างาน เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด 
เป็นต้น โดยไดม้พีธิลีงนาม “บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐ์” 
เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

พธิลีงนาม “บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบบงึประดษิฐ”์ เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2564 
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ต่อมา เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2565 บรษิทั ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จ ากดั ไดร้่วมกบับรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทัสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี ในการสนบัสนุน HDPE Pipe และ HDPE Sheet ส าหรบัการก่อสร้าง
โครงการฯ ดงักล่าว ซึง่โครงการฯ ไดก้่อสรา้งแลว้เสรจ็และมกีารจดัพธิเีปิดโครงการฯ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2565 
ทัง้นี้ โครงการฯ จะอยู่ในความดูแลของนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ (WHA) เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
เพือ่ใหร้ะบบมคีวามเสถยีรต่อการใชง้าน ก่อนทีจ่ะสง่มอบโครงการใหเ้ทศบาลต าบลหนองคลา้เป็นผูด้แูลระบบเองต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จ ากดั ไดร้่วมกบับรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทัสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี  
ในการสนับสนุน HDPE Pipe และ HDPE Sheet ส าหรบัการก่อสรา้งโครงการฯ เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2565 

 

 

พธิเีปิดโครงการบงึประดษิฐช์ุมชนหนองคลา้ เมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2565 ณ เทศบาลต าบลหนองคลา้ อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุร ี
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คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 

1. คุณกุลธดิา  เจรญิสวสัดิ ์  ประธานคณะท างาน Covestro 
2. คุณชนินทรา ชชูพีชื่นกมล  คณะท างาน  GC 
3. คุณสมชาย มุย้จนี   คณะท างาน   GC 
4. คุณสตพร สภานุชาต ิ  คณะท างาน  GC 
5. คุณเตมิพงศ ์ภูวนารถวฒันา คณะท างาน  UBE 
6. คุณวศิรา เจนเนตสินิ  คณะท างาน  UBE 
7. คุณสุภคั ภู่ภูมริตัน์  คณะท างาน  AGC Vinyl Thai 
8. คุณกญัณภทัร โสมประยูร  คณะท างาน  AGC Vinyl Thai 
9. คุณภทัรชนก ศรวีหิค  คณะท างาน  PTT 
10. คุณลกัษกิา ศรทีะวงศ์  คณะท างาน  PTT 
11. คุณกฤตนน ยนืยิง่  คณะท างาน  DOW 
12. คุณเดชาธร นวกานนท์  คณะท างาน  IRPC 
13. คุณกมลรตัน์  บู่ทอง  คณะท างาน  IRPC 
14. คุณณฎัฐชานันท ์ค าตือ้  คณะท างาน  IRPC 
 

1. มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ตดิตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเด็นการเจรจาการค้าเสรขีองไทย     
ในกรอบต่างๆ โดยไดน้ าเสนอประเดน็การเจรจาไปยงัภาครฐั เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเปิดโอกาสให้สนิค้า
กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีามารถเขา้สู่ตลาดไดโ้ดยไม่เสยีเปรยีบต่อประเทศคู่แข่งทางการคา้ ซึ่งปัจ จุบนัมกีรอบความ
ตกลงทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจา ดงันี้ 
 

กรอบควำมตกลงท่ีอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ 
ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

ไทย – ตุรก ี

 

ไทย และ ตุรก ี - เจรจารอบแรกเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2561 ปัจจุบนัเป็นการ
เจรจารอบที ่7 (เมื่อวนัที ่29 มนีาคม–2 เมษายน 2564) โดยเป็น
การประชุมในรปูแบบออนไลน์ 

- ประเด็นการเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า (Market Access)  
ทัง้สองฝ่ายตัง้เป้าเปิดตลาดให้ไดร้อ้ยละ 86–92 ของรายการ
สินค้าทัง้หมด (Tariff Lines) โดยเปิดตลาดในกลุ่มสินค้า
ยกเว้นภาษีทนัท ี(Entry into Force: EIF) ให้ได้ร้อยละ 60 
ของรายการสนิคา้ทัง้หมด 

- ตุรกีมีหลักเกณฑ์การค านวณมูลค่า โดยให้หลัก Ex-work 
Price เช่นเดยีวกบั EU และขอ้เสนอใหส้ามารถรวมถิน่ก าเนิด
จาก EU ได ้

สำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ 
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- ตุรกมีกีารพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมขีอ้ไดเ้ปรยีบ
จากระยะทางของแหล่งวตัถุดบิทีไ่ม่ไกลจากตะวนัออกกลาง  
คณะท างานฯ ได้ประสานกบักรมเจรจาฯ เพื่อเรยีกร้องให้
ตุรกเีปิดตลาดสนิคา้ปิโตรเคมใีหส้มดุลกบัทีไ่ทยเปิดตลาดนี้
ให้เช่นกนั และได้ให้ความเหน็เกี่ยวกบักฎถิ่นก าเนิดสนิคา้
(ROO) ให้เท่าเทยีมกบัที่ทางตุรกใีห้กบัมาเลเซียเนื่องจาก
เป็นเกณฑท์ีย่ากกว่าเกณฑ ์ASEAN 

- หากไทยเจรจากับกับตุรกีส า เร็จ  ก็มีแนวโน้มที่ไทย 
จะสามารถขยายการคา้ไปยงัสหภาพยุโรปได ้

- ไทยมกี าหนดจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม FTA ไทย-ตุรก ี
ครัง้ที่ 8 และการประชุมคณะท างานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ในช่วงไตรมาสที ่1 ของปี 2566 โดยมอีธบิดกีรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรพัยท์วธีรรม) และรองอธบิดี
กรมความตกลงระหว่างประเทศและกิจการสหภาพยุโรป
ของตุรก ี(Mrs. Bahar Güçlü) เป็นประธานร่วม 
 

ไทย – ปากสีถาน 

 

ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2558 โดยมกีารเจรจา
มาแลว้ทัง้สิน้ 9 รอบ ซึ่งรอบล่าสุดปี 2560 ปากสีถานมกี าหนด
เป็นเจ้าภาพ แต่ต้องหยุดชะงักการเจรจาไป เนื่ องจาก 
การเปลีย่นแปลงการเมอืงภายในปากสีถาน และสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควดิ-19  

- ประเด็นที่ไทยและปากสีถานยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้คอื 
ประเด็นการเปิดตลาดสนิค้า ซึ่งทัง้สองฝ่ายได้มกีารแลกเปลีย่น
ข้อเสนอการเปิดตลาดแบบเฉพาะรายการสินค้าส าคัญ 
(Prioritized Products) 200 รายการ และเตม็จ านวน (Full Offer 
List) กนัแลว้หลายครัง้ แต่ยงัไม่เป็นทีพ่อใจของทัง้สองฝ่าย 
รวมถงึกฎถิน่ก าเนิดสนิคา้ 

- เมื่อวนัที่ 17 ม.ีค.2564 ไทยและปากสีถานจดัการประชุมฯ 
รอบพเิศษผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อตดิตามความคบืหน้า 
และก าหนดแผนการเจรจาฯ ของคณะท างานกลุ่มย่อยต่างๆ 
โดยทัง้สองฝ่ายตกลงก าหนดแผนการเจรจาฯ (Work Plan) 
ของคณะท างานกลุ่มย่อยต่างๆ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
เพื่อเร่งเจรจาประเดน็คงคา้งต่าง  ๆโดยเฉพาะในเรื่องการเปิดตลาด
กฎถิ่นก าเนิดสนิค้า และพธิีการศุลกากร และการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ 
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- ปากสีถานเสนอยกเวน้อากรอื่นๆ (RD, ACD) ใหก้บัประเทศไทย 
ซึง่ไม่เคยยกเวน้ใหก้บัประเทศใดมาก่อน  

- FTA China-Pakistan มีผลบงัคบัใช้แล้ว ท าให้การแข่งขนั
ของไทยสง่ไปปากสีถานยากขึน้ 

- ปากีสถานอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอก าหนดการประชุม
คณะท างานกลุ่มย่อยต่าง  ๆใหไ้ทยพจิารณา เพื่อเร่งเจรจาประเดน็
คงคา้งต่างๆ ใหม้คีวามคบืหน้าและหาขอ้สรุปไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 
 

ไทย – สมาคมการคา้เสรแีห่งยุโรป 
(EFTA)  

 

ไทย กบั สมาคม
การคา้เสรแีห่งยุโรป 
(EFTA) (ไอซ์แลนด ์
ลกิเตนสไตน์ นอรเ์วย์
และสวติเซอรแ์ลนด)์ 

- มกีารเจรจา 2 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2548 และหยุดชะงกัไปตัง้แต่ปี 2549 
เนื่องจากสถานการณ์การเมอืงของประเทศไทย และต่อมาปี 2562 
EFTA ยนืยนัความพรอ้มการฟ้ืนการเจรจากบัไทยในกรอบ FTA 
ไทย-EFTA อกีครัง้ 

- กรมเจรจาฯ ไดว้่าจา้งสถาบนัอนาคตศกึษาเพื่อการพฒันา (IFD) 
เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาท่าทีของไทยในการฟ้ืนการเจรจาฯ 
และเปิดรบัฟังความเหน็จากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 3 ครัง้ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
(กนศ.) พจิารณา 

- ผลกระทบของการลดภาษรีะหว่าง EFTA กบั ASEAN คอือาจเกดิ 
Trade Diversion เนื่องจากสนิคา้ในประเทศกลุ่มอาเซยีนถูกลง 
ส่งผลให้ EFTA สามารถน าเข้าสินค้าทดแทนจากประเทศ
อาเซยีนแทนไทย 

- อุปสรรคทางการค้าที่พบในปัจจุบนัและที่อาจเกิดขึ้น คือ 
ความสามารถด้านการแข่งขนัด้านราคา ขอ้มูลทางการตลาด 
ทีม่ไีม่มากนัก มาตรฐานสนิคา้ของ EFTA ค่อนขา้งสูง และ
มีมาตรการใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น CBAM เป็นต้น  
ทีอ่าจท าใหผู้ส้ง่ออกไม่สามารถใชป้ระโยชน์จาก FTA นี้ไดอ้ย่าง
เต็มที่ ซึ่งควรเน้นการพฒันาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ
วชิาการ การแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นกฎระเบยีบและมาตรฐานต่าง ๆ  

สถำนะล่ำสุด 
- เมื่ อวันที่  25 พ.ค.2565 คณะกรรมการ กนศ. ได้ เห็นชอบ 
ใหก้ระทรวงพาณิชยเ์สนอเรื่องเขา้ร่วมเจรจา FTA กบั EFTA 

- เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ 
เปิดเจรจา FTA กบั EFTA และกรอบเจรจาของไทยแลว้ 

- เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 รมว.กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) ได้ร่วมประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-EFTA 
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ร่วมกบัรฐัมนตรกีารคา้ของประเทศสมาชกิ EFTA ทัง้ 4 ประเทศ 
ณ เมอืงบอรก์ารเ์นส สาธารณรฐัไอซ์แลนด์ 

- เมื่อวนัที ่28-30 ม.ิย. 2565 ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
เจรจาฯ รอบแรก ณ กรุงเทพฯ ในหวัขอ้การเจรจา 16 หวัขอ้ 

- เมื่อวนัที ่1– 4 พ.ย. 2565 ฝ่าย EFTA เป็นเจา้ภาพจดัการประชมุ
เจรจาฯ รอบที ่2 ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ  

- เมื่อวนัที ่24-27 ม.ค. 2566 ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
เจรจาฯ รอบที ่3 ณ กรุงเทพฯ 

แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
- ฝ่ายไทย ได้ตัง้เป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาให้ไดอ้ย่างเรว็
ภายใน 2 ปี เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และขยายการคา้การลงทุน
ระหว่างกนัโดยเรว็ 

- การประชุมรอบต่อไปในปี 2566 ก าหนดจดัในเดอืนเมษายน 
มถิุนายน กนัยายน และ พฤศจกิายน 

- คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการคา้ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ียงัคง
ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรม
บรกิารที ่EFTA ลงทุนในประเทศไทย คอื พลาสตกิ 
 

FTA อาเซยีน–แคนาดา (ACAFTA) 
 

อาเซยีน กบั แคนาดา - เมื่อวนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 อาเซยีนและแคนาดาไดป้ระกาศ
เปิดเจรจาความตกลงการคา้เสร ีอาเซยีน-แคนาดา (ACAFTA) 
ในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-แคนาดา ครัง้ที ่10 
และใหอ้าเซยีน-แคนาดาเริม่การเจรจาต่อไป 

- ผลการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท าความตกลงการคา้เสร ี
(FTA) อาเซยีน-แคนาดา พบว่าการเปิดเสรภีายใต้ความตกลงฯ 
จะท าให้ GDP และการค้าระหว่างกนัเพิม่ขึ้น โดยไทยก็ได้
ท าการศกึษาประโยชน์/ผลกระทบต่อไทยและรบัฟังความเหน็
ทุกภาคสว่นในการพจิารณาขอบเขตการเจรจาจดัท าความตกลง
การค้าเสร ีอาเซียน-แคนาดา โดยเมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2564 
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบการเขา้ร่วมเจรจาจดัท าความ
ตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย และให้กระทรวง
พาณิชยร์่วมประกาศเปิดการเจรจาดงักล่าว 
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ไทย – สหภาพยุโรป (Thailand - 
EU Free Trade Area) 

 
 

ไทย และ สหภาพยุโรป 27 
ประเทศ 

- เริม่เจรจาเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2556 ซึง่เมื่อปลายปี 2562 
คณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรปไดม้มีติให้คณะกรรมาธกิาร
ยุโรปด าเนินการฟ้ืนการเจรจากบัประเทศไทย FTA (ไทย-EU) 
ต่อมาในปี 2563 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได ้
จัดจ้างที่ปรึกษา สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพฒันา 
(IFD) ท าการศกึษาประโยชน์และผลกระทบจากการเจรจา 
FTA ไทย-สหภาพยุโรป และจัดรับฟังความเห็นจาก 
ทุกภาคส่วนเรื่องร่างกรอบการเจรจา FTA ไทย-EU  
มาอย่างต่อเนื่อง จนได้ขอ้สรุปเหน็ชอบร่วมกนัเมื่อวนัที่ 
30 ม.ค. 2566 

- ผลการศกึษาประโยชน์จากการเจรจา FTA ไทย-EU พบวา่ 
หากยกเลกิภาษีน าเขา้ระหว่างกนัทัง้หมดจะช่วยเพิม่ 
GDP ของไทย / การน าเขา้-สง่ออกไปสหภาพยุโรปเพิม่ขึน้ 
และดา้นสงัคมจะท าใหม้ชี่องว่างความยากจนลดลง 

- เมื่อวนัที่ 25 ม.ค.2566 ทัง้สองฝ่ายได้แสดงเจตจ านง 
ที่จะเริ่มด าเนินการภายในให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
เพื่อใหส้ามารถประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย-EU ได้
ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 

- ล่าสุดเมื่อวนัที่ 14 ก.พ.2566 ครม.มมีติเหน็ชอบการท า
ความตกลงการเขา้ร่วมเจรจากรอบ FTA ไทย-EU แลว้ 

- FTA ไทย-สหภาพยุโรป จะเป็น FTA ฉบบัที ่15 ของไทย 
และไทยจะเป็นประเทศที ่3 ของอาเซยีนทีม่ ีFTA กบั EU 
ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 4 รองจากจีน สหรฐัฯ และญี่ปุ่ น  
ซึ่งจะเพิม่แต้มต่อทางการค้า และส่งเสริมการลงทุน
และเพิม่การสง่ออกในอนาคต 

แผนกำรด ำเนินกำรต่อไป 
- รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.กระทรวงพาณิชย ์(นายจุรนิทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) เตรียมการประสานแจ้ง รองประธาน
คณะกรรมาธกิารยุโรปดา้นเศรษฐกจิและกรรมาธกิารยุโรป
ด้านการค้า นายวลัดิส ดอมบรอฟสกิส (Mr. Valdis 
Dombrovskis) รบัทราบ เพื่อด าเนินการขอความเหน็ชอบ
จากประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 27 ประเทศ เมื่อเสรจ็สิ้น 
จะประกาศนับหนึ่งอย่างเป็นทางการร่วมกนัระหว่างไทยกบั
สหภาพยุโรป เพื่อเดนิหน้าการเจรจา FTA ต่อไป 
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กรอบควำมตกลงท่ีมีแผนจะด ำเนินกำรในอนำคต 
ควำมตกลง ประเทศสมำชิก ควำมคืบหน้ำและประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

ไทย – สหราชอาณาจกัร 

 
  

ไทย และ สหราชอาณาจกัร - หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็นทางการแลว้ ไดม้กีารทบทวน
นโยบายการค้ากับประเทศไทยแล้วเสร็จ เมื่อเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 และน าไปสู่การจัดตัง้คณะกรรมการ
ร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและสหราช
อาณาจักร (Joint Economic and Trade Committee: 
JETCO) เมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริม
และพฒันาการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกัน 
โดยเฉพาะในสาขาที่ทัง้สองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน 
รวมทัง้เป็นรากฐานความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA 
ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยก าหนดให้มี 
การประชุมร่วมกนัปีละครัง้ตามทีส่องฝ่ายเหน็สมควร 

- รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรนิทร์ 
ลักษณวิศิษฎ์ )  ได้ เ ข้า ร่ วมการประชุ ม  JETCO  
ไทย-สหราชอาณาจกัร ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 21 ม.ิย. 2565 
ณ กรุงลอนดอน หารอืและเหน็พอ้งร่วมกนัทีจ่ะใหเ้กดิ
การฟ้ืนฟูและขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกนั 
โดยมีการรับรอง workplan ความร่วมมือ 6 ด้าน  
เพื่อก าหนดกิจกรรมและรูปแบบความร่วมมือให้ 
บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเรจ็ 

- สองฝ่ายเหน็พอ้งร่วมกนัทีจ่ะพฒันาความสมัพนัธ์ไปสู่
การเป็นหุน้สว่นทางการคา้ (Enhanced Trade Partnership: 
ETP) เพื่อยกระดบัความสมัพนัธเ์ชงิลกึซึ่งเป็นรากฐานต่อยอด
ไปสูก่ารจดัท าความตกลงการคา้เสรรีะหว่างกนัในอนาคต 

- คณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการคา้ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ี
จะตดิตามความคบืหน้าต่อไป เนื่องจากสหราชอาณาจกัร
เป็นคู่คา้ส าคญัในสนิคา้ปิโตรเคม ีล าดบัที ่3 ของ EU ซึง่
ไทยควรรบีเจรจาการค้าเสรกีบัสหราชอาณาจกัรแบบ
ทวภิาคอีย่างเร่งด่วน เพื่อเพิม่โอกาสการคา้กบัสหราช
อาณาจักรและช่วงชิงโอกาสทางการค้าก่อนคู่แข่ง 
จากประเทศอื่น 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) 
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2. กำรค้ำและกำรลงทุน ไทย – ซำอดิุอำระเบีย 
เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2565 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์(คุณจุรนิทร ์ลกัษณวศิษิฎ์)

และคณะผูแ้ทนไทย ร่วมหารอืกบั ผูแ้ทนกระทรวงการลงทุนแห่งซาอุดอิาระเบยี เพื่อฟ้ืนการคา้-ลงทุน ระหว่าง
ไทยกบัซาอุดอิาระเบีย ในแนวทางความร่วมมอืการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้า และการส่งเสรมิการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของซาอุดอีาระเบยี และขอ้จ ากดัทางการคา้และการลงทุน โดยเป้าหมายของแต่ละฝ่ายมดีงันี้ 

ซำอฯุ : ต้องการสรา้งความร่วมมอืทางการคา้และเชญิชวนนักลงทุนไทย ไปลงทุนในซาอุฯ โดยมอีุตสาหกรรม  
      เป้าหมาย คอื คลสัเตอรว์สัดุก่อสรา้ง ปิโตรเคม ีเคม ีเหลก็ อลูมเินียม และอาหาร  
ไทย   : ตอ้งการเปิดตลาดกบัซาอุฯ ในกรอบการเจรจา FTA กบั GCC (Gulf Cooperation Council) กลุ่มประเทศ 
      ความร่วมมอือ่าวอาหรบั 6 ประเทศ คอื ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์บาหเ์รน คเูวต โอมาน และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

โดยสถำนะล่ำสุด : ในปี 2553 กรอบการต่างประเทศ อาเซียน-GCC ได้มกีารจดัท า/ให้การรบัรองแผนปฏบิตัิ
การระยะ 2 ปี ในกรอบต่างๆ อาทิ ด้านการลงทุน , ด้านเศรษฐกิจความร่วมมือฯ เป็นต้น ซึ่งไทยเองก็ได้มี
การศกึษาความเป็นไปได/้ผลกระทบ/ประโยชน์ทีอ่าเซยีนและไทยจะไดร้บัเมื่อท า FTA กบั GCC ดงันี้ 

▪ GCC มศีกัยภาพในการผลติสนิคา้ที่ไทยผลติได้ไม่เพยีงพอกบัความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะ
น ้ามนัและปุ๋ ย ในขณะที ่GCC เป็นตลาดทีต่อ้งการสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีไ่ทยมศีกัยภาพในการสง่ออกสงู 

▪ สนิคา้น าเขา้จาก GCC สว่นใหญ่เป็นกลุ่มพลงังาน ซึง่ไทยจ าเป็นตอ้งน าเขา้และจะท าใหต้น้ทุนการผลติต ่าลง 
ซึ่งกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีมคีวามห่วงกงัวลว่าจะกระทบความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการผูผ้ลติ 

ปิโตรเคมใีนไทย เนื่องจาก GCC (โดยเฉพาะ กาตาร์ ซาอุฯ และ UAE) มตี้นทุนวตัถุดบิและต้นทุนพลงังานต ่า 
ท าใหส้ามารถผลติและขายสนิคา้น าเขา้ไทยในราคาทีถู่กกว่าได้ ซึง่ในกรณีสนิคา้ปิโตรเคมจีดัอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
การเจรจากบั GCC ภาครฐัอาจต้องมมีาตรการปกป้องหรอืบรรเทาผลกระทบต่อผู้ผลิตในไทย เพื่อให้ผู้ผลิต 
มรีะยะเวลาปรบัตวั  

โดยเมื่อวนัที ่17 มกราคม 2566 คณะผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีน าโดยคุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์รองประธาน
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีและประธานคณะท างานสายงานเศรษฐกจิและการค้า มโีอกาสไดเ้ขา้พบอธบิดกีรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรพัย์ทวธีรรม) และสอบถามแนวทางของภาครฐัต่อเรื่องดงักล่าว และน าเรยีน
ประเด็นห่วงกงัวลของกลุ่มฯ ปิโตรเคมีที่จะกระทบสนิค้าปิโตรเคมอีย่างมาก หากมกีารเปิดตลาด โดยกรมฯ  
จะเริม่กระบวนการศกึษาผลกระทบ ในช่วงตน้ปี 2566 นี้ ซึง่กลุ่มฯ สามารถเขา้ไปใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเตม็ที่ 
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3. กลไกกำรปรบัคำรบ์อนก่อนเข้ำพรมแดน (Border Carbon Adjustment Mechanism; CBAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สบืเนื่องจากทีส่หภาพยุโรป (EU) ไดม้กีารประกาศเกี่ยวกบันโยบาย European Green Deal ซึง่สหภาพฯ 

ได้มกีารปรบัปรุงและออกขอ้เสนอกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนในปี 2593 และเป้าหมายระยะกลางในการลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ 55 ภายในปี 2573  
โดยได้ออกชุดขอ้เสนอ Fit for 55 เมื่อกลางปี 2564 และอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาเพื่อผ่านออกมาเป็น
กฎหมายของสหภาพฯ โดยมขีอ้เสนอ (ร่าง) ระเบยีบการปรบัคารบ์อนขา้มพรหมแดน (CBAM) เป็นสว่นหน่ึงของ
ชุดขอ้เสนอฯ ดงักล่าว ซึง่เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2565 รฐัสภายุโรปและคณะมนตรแีห่งสหภาพฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลง 
(ชัว่คราว) ต่อร่างกฎหมาย CBAM และได้เวียนเอกสารภายในให้กับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสหภาพฯ  
เพื่อเตรยีมการใหค้วามเหน็ต่อร่างกฎหมายดงักล่าว ก่อนเผยแพร่ใน Official Journal เพื่อใชบ้งัคบัเป็นระเบยีบ
ต่อไป ซึง่คาดว่าจะประกาศเดอืน พฤษภาคม 2566 

ทัง้นี้ การบงัคบัใชม้าตรการ CBAM ในช่วง 3 ปีแรก (ปี 2566-2568) จะเป็นช่วงเปลีย่นผ่าน ก าหนดใหผู้น้ าเขา้
สนิคา้ 6 ประเภท ไดแ้ก่ บรกิารไฟฟ้า ซเีมนต์ ปุ๋ ย เหลก็และเหลก็กลา้ อะลูมเินียม ไฮโดรเจน รวมทัง้ผลติภณัฑต์ัง้ตน้
และปลายน ้ าบางรายการ และการปล่อยก๊าซฯ ทางอ้อม (การปล่อยก๊าซฯ จากไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตสินค้า)  
โดยในระยะแรกจะยงัไม่มกีารค านวณการปล่อยก๊าซฯ ทางอ้อมส าหรบัสนิค้า CBAM ภายใต้ Annex IA (เหล็กและ
เหลก็กลา้ อะลูมเินียม และไฮโดรเจน) แต่คณะกรรมาธกิารฯ จะออกกฎหมายล าดบัรองเพือ่ก าหนดวธิกีารค านวณการ
ปล่อยก๊าซฯ โดยในอนำคตอำจมีการขยายขอบเขตสินค้าภายใต้ CBAM ซึ่งไม่สามารถท าได้โดยอัตโนมตัิ 
คณะกรรมาธิการฯ จะต้องออกข้อเสนอร่างกฎหมายฯ เพื่อทบทวนขอบเขตของสินค้าภายใต้ CBAM  
หลงัระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางสหภาพภูมอิากาศได้ในปี 2573  
และตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จะเริม่บงัคบัใช้มาตรการ CBAM อย่างเตม็รูปแบบ ซึ่งผูน้ าเขา้สนิคา้ 
มาจ าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปจะต้องท ารายงานประจ าปีแจ้งปรมิาณสนิค้าที่น าเขา้ทัง้หมด และปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงและทางออ้มของสนิคา้ทีค่ านวณตามหลกัเกณฑข์องกลไก CBAM ทัง้นี้ ค่าปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้า (Embedded emissions) จะน า Carbon Footprint มาใช้เป็นเครื่องมือ 
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ในการประเมนิดว้ย รวมทัง้มกีารซือ้และส่งมอบใบรบัรอง CBAM ประกอบการน าเขา้ดว้ย (ราคาใบรบัรอง อา้งองิ 
ตามราคาซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในตลาดคาร์บอนของ EU ราคาเมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2565 
ประมาณ 85 ยโูรต่อ 1 ตนัคารบ์อน  

มาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ส่งสนิค้าไปยงัสหภาพยุโรป เนื่องจากต้องเสยี
ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) มากขึ้น หากขาดความพร้อมและศกัยภาพในการด าเนินการ หรอือาจไม่สามารถ
ส่งออกสนิค้าไปยงัประเทศที่มีมาตรการกีดกันสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานสิง่แวดล้อม  ส าหรบักลุ่มฯ ปิโตรเคมี 
พบว่า สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติก (พิกัด 3901-3914) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ EU อาจใช้มาตรการ CBAM  
ซึ่งรฐับาลไดด้ าเนินการเตรยีมความพรอ้มไวแ้ลว้ โดยมอีงคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
หรอื TGO เป็นผูใ้หบ้รกิารรบัรองเครื่องหมายคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ทัง้ในระดบั ผลติภณัฑ ์องคก์ร บุคคล และกจิกรรม 

ทัง้นี้ คณะท างานสายงานเศรษฐกิจและการค้า กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้  
อย่างต่อเนื่อง และเตรยีมการหารอืแนวทางรบัมอืหากในอนาคตมาตรการดงักล่าวจะถูกปรบัใชก้บัสนิคา้ปิโตรเคมี
และพลาสติก ให้เตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย CBAM มายงัสหภาพฯ  
เมื่อระเบยีบฯ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2566 (ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน) และวนัที ่1 มกราคม 2569 
(การใชบ้งัคบัเตม็รปูแบบ) 
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สำยงำนยทุธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
 

คณะท ำงำนสำยงำนยุทธศำสตรแ์ละเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

1. คุณวราวรรณ ทพิพาวนิช ประธานคณะท างาน GC  
2. คุณณศภิสัร ์จริโอฬารวชิญ์ คณะท างาน  GC Glycol 
3. คุณณฐัพล จุนเจอืจาน  คณะท างาน  GC Styrenics 
4. คุณกรีต ิพทิกัษา  คณะท างาน  GC Styrenics 
5. คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ  คณะท างาน   PTT Phenol 
6. คุณสมชาย มุย้จนี  คณะท างาน  GC 
7. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
8. คุณสมคะเน  โชตวิงศพ์พิฒัน์ คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
9. คุณจติรธวิฒัน์  พฤขตัรพชิยั คณะท างาน  IRPC 
10. คุณวรญัญนนัท ์อนิทธาธร คณะท างาน  GC 
11. คุณรวนิทร ์พลานนัทกุลธร คณะท างาน  GC 
12. คณุวชริพนัธ ์พยคัฆก์ุล  คณะท างาน  GC 
13. คุณอภชิาต ิกุลละวณิชย ์ คณะท างาน  GC 
14. คุณฐาปนีย ์ภมรบุตร  คณะท างาน  UBE 
15. คุณกฤตนน ยนืยิง่  คณะท างาน  DOW 
16. คุณสุภคั ภู่ภูมริตัน์  คณะท างาน  AGC Vinythai 
17. คุณกญัณภทัร โสมประยรู คณะท างาน  AGC Vinythai 

 
1. ยุทธศำสตรก์ำรด ำเนินงำนของกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ียงัคงยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน ภายใต้แนวคดิ “เสรมิสรา้งความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” โดยแบ่งการด าเนินงานของธุรกิจ 
ที่จะ มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทัง้  3 ด้าน เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable development) ได้แก่   
ดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment)  
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แผนภาพแสดงกลยุทธก์ารด าเนินงานของกลุ่มปิโตรเคม ีปี 2565 

  
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี ปี 2565 
 

 

กลยุทธ ์ แผนงำน กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธด้์ำนเศรษฐกิจ (Economic) 
1. การตลาดและการคา้ - ผลกัดนัประเด็นการเจรจาการค้าเสรีของไทย 

เพื่อใหส้นิคา้กลุ่มปิโตรเคม ีเขา้สูต่ลาดไดโ้ดย
ไม่เสยีเปรยีบประเทศคู่แขง่ทางการคา้ 

- การลดปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้น 
ต่อการสง่ออกสนิคา้กลุ่มปิโตรเคม ี

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานเศรษฐกจิ
และการคา้ 

2. การพฒันาเชงินโยบาย ตดิตามนโยบายการลงทุนในอนาคตตามกรอบ
แผนพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีระยะที ่4 

เขา้ร่วมหารอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
EEC เป็นต้น เพื่อติดตามความคืบหน้า
ของการด าเนินตามนโยบาย 

กลยุทธด้์ำนสงัคม (Social) 
1. แผนงานดา้นสงัคม เชื่อมโยงการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินงาน 

CSR ในพืน้ที ่เช่น เพื่อนชุมชน เป็นตน้ 
ติดตามการด าเนินงานโดยสายงานสงัคม
และภาพลกัษณ์ 

2. แผนงานสง่เสรมิภาพลกัษณ์ 
   อุตสาหกรรม 

โครงการพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีV-ChEPC 
(วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

ร่วมด าเนินงานในคณะอนุกรรมการบรหิาร
โครงการ V-ChEPC ซึง่ยงัคงด าเนินโครงการ
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ ์ แผนงำน กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธด้์ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) 

1. การบรหิารจดัการทรพัยากร การวางแผนและเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรน ้า 
เพื่อรองรบัการขยายตวัและความต้องการน ้าของ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

2. แผนงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
   และสุขภาพ 

ร่วมมอืด าเนินงานเพื่อลดการปลดปล่อยสาร VOCs ติดตามและด าเนินงานโดยสายงานมาตรฐาน
และกฏระเบยีบ 

ร่วมมือด าเนินงานเพื่อยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ 
จงัหวดัระยอง  

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ และสายงานสายงานมาตรฐานและ
กฎระเบยีบ 

การสนับสนุนการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 
(Eco-industrial Town) 

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

3. แผนงานดา้นเศรษฐกจิ 
   หมุนเวยีนและการพฒันา 
   อย่างยัง่ยนื 

- ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ในการสร้าง BCG 
Model ส าหรบัห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
น าไปสู ่Value Chain และพืน้ทีอ่ื่นๆ 

กลุ่มฯ ปิโตรเคมเีขา้ร่วม Workshop ของ
สภาอุตสาหกรรมฯ “โครงการขบัเคลื่อน 
BCG Model ส าหรบัอุตสาหกรรม”  
คลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมปิโตรเคม ี

- ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกดิการจดัการ
พลาสตกิอย่างยัง่ยนื  

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานเศรษฐกจิ
และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

กลยุทธส่์วนสนับสนุน 
1. การบรหิารจดัการ สนับสนุนการจัดท าข้อก าหนด มาตรฐานและ

กฎระเบยีบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสม 
และสามารถปฏบิตัไิด ้

ตดิตามและด าเนินงานโดยสายงานมาตรฐาน
และกฎระเบยีบ 

 

 ทัง้นี้ มหีลายปัจจยัภายนอกที่จะทวีความส าคญัมากขึ้น และเกี่ยวพนัเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการของ  
กลุ่มปิโตรเคม ีท าใหท้างกลุ่มฯ ตอ้งด าเนินการต่อเนื่องและเขา้ไปมสีว่นร่วมกบัการด าเนินการของภาครฐัต่อไป ไดแ้ก่ 

1) นโยบาย Net Zero Carbon ของประเทศและกลไกการซือ้ขาย Carbon Credit 
2) นโยบาย BCG ของภาครฐั 
3) นโยบายและด าเนินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
4) มาตรการการคา้ระหว่างประเทศ รวมถงึมาตรการทีจ่ะเป็นการกดีกนัทางการคา้ 
5) นโยบายการลงทุนในอนาคต ปิโตรเคมรีะยะที ่4 ทีต่่อยอด EEC และพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพบรเิวณ SEC 
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2. กำรหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในพื้นท่ีเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 
เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น าโดย คุณเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดป้ระชุมร่วมกบัผู้แทนคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(กพอ.) ณ ส านักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Webex Meeting) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) รวมถงึขอ้จ ากดัภายในพื้นที ่EEC ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละประเด็นอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

การประชุมหารอืในครัง้นี้ กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้น าเสนอเกี่ยวกบัความชดัเจนด้านนโยบายของภาครฐั 
ในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัต่อการพจิารณาการลงทุนของนกัลงทุน ไดแ้ก่ 

1) นโยบายสง่เสรมิการลงทุน 
2) ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภค (น ้า ไฟฟ้า) และระบบขนสง่ 
3) การด าเนินนโยบายดา้น Carbon Neutral 
4) ประเด็นกฎหมายที่ส่งผลต่อการด าเนินการ / การขยายการลงทุน อาทิ มาตรฐานการปล่อยทิ้ง

สารอนิทรยีร์ะเหย (VOCs) และอื่นๆ 
รวมทัง้ได้รบัทราบความคบืหน้าของแผนการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 มาตรการส่งเสรมิ

ดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้สทิธปิระโยชน์นอกเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ  
ส าหรบักลไกและการด าเนินการของภาครฐัในขัน้ต่อไป คอื กระทรวงพลงังานจะด าเนินการร่วมกับ

คณะกรรมการ นโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (กพอ.) ในรูปแบบ “คณะกรรมการขบัเคลื่อนการ
พัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ใน EEC” ภายใต้ คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก โดยจะมหีน้าทีแ่ละอ านาจหลกัในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการด าเนินการ และจดัท าแผนปฏบิตัิ
การสนบัสนุนการลงทุนปิโตรเคม ีระยะที ่4 ใน EEC พ.ศ. 2565-2569  

 
การประชุมหารอืร่วมกบัผูแ้ทนคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (กพอ.) เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2565 

ณ ส านักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก และผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Webex Meeting) 
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สำยงำนเศรษฐกิจสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยืน  
 
 

 

คณะท ำงำนสำยงำนเศรษฐกิจสู่กำรพฒันำท่ียัง่ยืน 
1. คุณสุพจน์ เกตุโตประการ ประธานคณะท างาน DOW 
2. คุณภรณี กองอมรภญิโญ  คณะท างาน  DOW 
3. คุณประทรรศน์ สตูะบุตร  คณะท างาน  DOW 
4. คุณกฤตนน ยนืยิง่  คณะท างาน  DOW 
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. คุณอภสิทิธิ ์ชมกรด  คณะท างาน  GC 
11. คุณณฐัพล จุนเจอืจาน  คณะท างาน  GC Styrenics 
12. คุณกรีต ิพทิกัษา  คณะท างาน  GC Styrenics 
13. คุณกฤตกิา เวยีงวงัชยั  คณะท างาน  PTT 
14. คุณลกัษกิา ศรทีะวงศ์  คณะท างาน  PTT 
15. คุณกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์  คณะท างาน  Covestro 
16. คุณเดชาธร นวกานนท ์  คณะท างาน  IRPC 
17. คุณกมลรตัน์ เธยีรธนวาณิชย ์ คณะท างาน  Indorama 
18. คุณรชิารด์ โจนส ์  คณะท างาน  Indorama 
19. คุณศศโิณทยั โรจนุตมะ  คณะท างาน  Indorama 
20. คุณณฐัวุฒ ิงามไพบูลย ์  คณะท างาน  UBE 
21. คุณเอกอุมา ท่าช่วงท าเล  คณะท างาน  UBE 
22. คุณสุนฎัฐา  สุขไทย  คณะท างาน  Thai Ethoxylate 
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1. กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนด้ำน BCG ของสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน BCG Model วาระปี 2565-2567  

ลงวนัที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งผลักดนัให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน มีการเชื่อมโยงและสนับสนุน  
การด าเนินงานระหว่างกนัของสถาบนัและสายงานต่าง ๆ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถงึการสรา้ง
ความร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อเป็นการขบัเคลื่อน  
กลุ่มอุตสาหกรรมตามแนวคดิ BCG Model และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโต 
อย่างยัง่ยนื ภายใต้นโยบาย One FTI โดยคณะท างานฯ นี้มผีู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีจ านวน 4 ท่าน 
เป็นองคป์ระกอบของคณะท างานฯ ไดแ้ก่  

(1) คุณไพโรจน์ อุทยัทรพัย ์(ประธานกติตมิศกัดิ ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี เป็นรองประธานคณะท างาน  
(2) คุณเจรญิชยั ประเทอืงสุขศร ี(ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี เป็นคณะท างาน  
(3) คุณจณิณพล ปัญญวุฒ ิ(กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี เป็นคณะท างาน 
(4) คุณสมชาย มุย้จนี (กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี เป็นคณะท างาน 

ซึ่งในปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ร่วมด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานด้าน BCG  
ของสภาอุตสาหกรรมฯ ดงันี้ 

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

Value Chain และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
  ผูแ้ทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดเ้ขา้ร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ภายใตห้วัขอ้ “โครงการ

ขบัเคลื่อน BCG Model ส าหรบัอุตสาหกรรม” เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 
ซึ่งเป็นการระดมสมองในการคน้หาศกัยภาพและคดัเลอืกโครงการให้เกดิ Champion Project เพื่อน าไปสู่การต่อ
ยอดในการจดัท าแผนธุรกจิ ส าหรบัคลสัเตอรปิโตรเคม ีโดยโดยหวัขอ้ทีไ่ดร้บัความสนใจเกี่ยวกบัแผนทางเลอืก
และโมเดลธุรกิจใหม่ตามแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (New Business Cases and Models) 
ของคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีไดแ้ก่ 

• Circular Supplies การใชว้ตัถุดบิรอบสองหรอืวสัดุที่สามารถรไีซเคลิไดห้มด และวสัดุชวีภาพ 
พลงังานทดแทนมาใชเ้ป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ 

• Resource Recovery การน าวตัถุดิบหรอืพลงังานเหลอืใช้ ผลติภณัฑ์ หรอืสนิค้าที่ถูกก าจดั 
ซึง่ยงัสามารถใชง้านได ้กลบัเขา้สูก่ระบวนการใหม่หรอืกลบัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

• Sharing Platforms การใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด 
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 (2)  กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงงำนอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) / 
เมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  

  กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้ร่วมกบั สถาบนัน ้าและสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยนื สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในโครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัขอ้ก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและการรบัรอง
มาตรฐานเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุ่มจงัหวดัเป้าหมายการพฒันา ระยะที่ 1-3 ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมีก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการช านาญการเมืองอุตสาหกรรม 
เชงินิเวศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอกีดว้ย 
 

1.2 กลยุทธด้์ำนองคค์วำมรู้และกำรเผยแพร่องคค์วำมรู้ (Knowledge & Sharing)  
 

 (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 าเนินโครงการตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2564 

• โครงการศึกษาวิจัยถนนยางมะตอยที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล ในประเทศ
เวยีดนามและอนิโดนิเซยี ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินโครงการตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2564 

 

  โดยผู้แทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้ร่วมกบัเจ้าหน้าที่โครงการ Recycled Plastics in Roads Study  
ในการน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ ในงาน FTI Expo 2022 ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่29 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 
2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
และจดังานแถลงข่าวนวตักรรมถนนพลาสตกิรไีซเคลิ “Paving Green Road” ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
ภายใตโ้ครงการ ALL_Thailand เพือ่จดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื เมื่อวนัศุกรท์ี ่16 ธนัวาคม 2565 ณ โรงแรมอสิตนิ 
แกรนดส์าธร กรุงเทพ และผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) และ Facebook Live ส.อ.ท. 

 (2) กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำข้อก ำหนดฉลำกหมุนเวียน (Circular Mark)  
  จากเป้าหมายในการผลกัดนันโยบายเศรษฐกจิหมุนเวยีนของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของ

โมเดลเศรษฐกจิ BCG ทีเ่ป็นวาระแห่งชาต ิหน่วยบรหิารและจดัการทุนดา้นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ (บพข.) ไดใ้หทุ้นสนับสนุนการพฒันาระบบฉลากสิง่แวดลอ้มส าหรบัผลติภณัฑห์มุนเวยีน “Circular Mark” 
ซึ่งเป็นระบบรบัรองฉลากสิง่แวดลอ้มส าหรบัผลติภณัฑห์มุนเวยีนทีพ่ฒันาขึ้นเป็นครัง้แรกในภูมภิาคและระดบัโลก 
โดยม ีรศ.ดร.รตันาวรรณ มัง่คัง่ ผู้อ านวยการวกีรนี เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั เพื่อน าไปสู่การปิดช่องว่างแล ะ
เชื่อมโยงผูเ้กีย่วขอ้งหลกัในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตัง้แต่เจา้ของแบรนดผ์ลติภณัฑ ์ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูร้ไีซเคลิ 
เพื่อใหเ้กดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทยตามเป้าหมาบ BCG in Action โดยเน้น 5 กลุ่ม
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย คอื เกษตรอาหาร วสัดุก่อสร้าง พลาสตกิ บรรจุภณัฑ์ และแฟชัน่ไลฟสไตล์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมอืการตลาด เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยท าการตลาดในวงกวา้ง ตอกย ้าความเป็นผู้น าด้าน
เศรษฐกจิหมุนเวยีน สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัแบรนดส์นิคา้ และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย 

  เนื่องด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มสีนิค้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ซึ่งเป็นสนิคา้ดงักล่าวเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Circular Mark กลุ่มฯ ปิโตรเคมจีงึเล็งเห็น
ความส าคญัของฉลากนี้ และได้จดักิจกรรมบรรยายพเิศษ (FTIPC Sharing) เรื่อง โครงการวจิยั “การพฒันา
ระบบฉลากสิง่แวดลอ้มส าหรบัผลติภณัฑห์มุนเวยีน (Circular Mark) อนัเป็นการส่งเสรมิการหมุนเวยีนวสัดุเพื่อ
ขบัเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย” บรรยายโดย คุณฐิตาพร ค าภู (นักวจิยัโครงการฯ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบ
ออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมีได้รบัทราบข้อก าหนดของ Circular Mark 
รวมทัง้ร่วมใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา Circular Mark ใหเ้ป็นมาตรฐานและระบบรบัรองระดบัชาตติ่อไป 

 (3) กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกลไก Extended Producer Responsibility (EPR)  
  เนื่องด้วยปัญหาการลดปริมาณขยะมูลฝอยและน าวสัดุรไีซเคลิกลับมาใช้ใหม่เป็นประเด็น 

ทีจ่ าเป็นและเร่งด่วนของทุกภาคสว่นในการกระบวนการผลกัดนัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในประเทศและลดผลกระทบ 
ทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้มตามนโยบายของภาครฐั ไดแ้ก่ แผนปฏบิตักิารจดัการขยะพลาสตกิในประเทศไทย ระยะที ่2  
(ปี 2566-2570) ซึ่งหลกัการขยายขอบเขตความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility; EPR)  
จะเป็นกลไกหนึ่งทีส่ าคญัส าหรบัการจดัการบรรจุภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรมได ้ 

  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้เห็นความส าคญัของหลกัการ EPR จงึได้จดักจิกรรมบรรยาย
พิเศษ (FTIPC Sharing) เรื่ อง Global Plastics Policy, EPR and Sustainability โดย Mr. Pitra Narendra (Public 
Policy and Issues Management Director for Southeast Asia กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย) เมื่อวนัที่ 15กันยายน 
2565 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting)  

การบรรยายพเิศษ (FTIPC Sharing) เรื่อง Global Plastics Policy, EPR and Sustainability 
เมื่อวนัที ่15 กนัยายน 2565 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
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นอกจากนี้ กลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดจ้ดักจิกรรมบรรยายพเิศษ (FTIPC Sharing) อกีครัง้ เรื่อง หลกัการขยาย
ขอบเขตความรบัผดิชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility; EPR) บรรยายโดย คุณปฎิญญา ศิลสุภดล 
(รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการสถาบันการจดัการบรรจุภัณฑ์และรไีซเคิล  
เพื่อสิ่งแวดล้อม) เมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผ่านระบบออนไลน์ 
(Microsoft Teams Meeting) ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมีได้รับทราบหลักการและการพัฒนากฎหมาย EPR 
รวมทัง้ร่วมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแผนการขบัเคลื่อน EPR และร่างจุดยืนหลักการขยายขอบเขต 
ความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (EPR Position Paper of Packaging) ทีจ่ดัท าโดยสถาบนัฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพฒันากลไก EPR ของประเทศไทยต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

การบรรยายพเิศษ (FTIPC Sharing) เรื่อง หลกัการขยายขอบเขตความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ  
(Extended Producer Responsibility; EPR) เมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2565 ณ สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

และผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
 

1.3. กลยุทธด้์ำนกำรสนับสนุนมำตรฐำนและนโยบำย (Standard and Policy Support)  
 (1) กำรผลกัดนักำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัก๊ำซเรือนกระจก (Green House Gas) 

และผลิตภณัฑร์กัษ์โลก (Green Product)  
  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการด าเนินงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวขอ้งกบัก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวคอื ผู้แทน
ของกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีดร้่วมเป็น “คณะท างานการสง่เสรมิและสนบัสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
ภาคอุตสาหกรรม” ตามค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานฯ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่24 เมษายน 2563 
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 าเนินงานที่เหมาะสมในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ ใหเ้กดิการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายต่างๆ ของภาครฐั 
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 โดยในปี 2565 ผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการตดิตามนโยบาย/
มาตรการสิง่แวดล้อมในระดบัสากลที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิปิโตรเคม ีอาท ิEU Grean Deal และ 
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)  

2. โครงกำร Recycled Plastics in Roads Study ตำมข้อตกลงของกลุ่มพนัธมิตร Alliance to End Plastic  
    Waste (AEPW) ผ่ำนโครงกำร PPP Plastics 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี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) การศึกษาในห้องวิจัย ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 18 เดือน  
ซึ่งได้เริ่มด าเนินโครงการเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนงานทีก่ าหนดไว ้และมกีารรายงานผลการด าเนินงานให ้AEPW ไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่อง 

- ระยะที่ 2 (Phase 2) การศกึษาขอ้มูลจากถนนสาธติ ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี 
ซึ่งได้เริ่มด าเนินโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม  2565 และปัจจุบัน (เดือนธันวาคม 2565)  
อยู่ในระหว่างการก่อสรา้งถนนสาธติในพืน้ทีอ่ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2) ระยะที ่2 (Phase 2) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี โครงการศึกษาวจิยัถนนยางมะตอย
ที่มสี่วนผสมของพลาสติกรไีซเคลิในประเทศเวยีดนามและอนิโดนิเซยี ไดร้บังบประมาณสนับสนุน
การศกึษาวจิยัจาก AEPW รวมทัง้สิน้ประมาณ 228,000 ดอลล่ารส์หรฐั โดยมรีะยะเวลาด าเนินโครงการดงันี้ 

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

- ระยะที ่2 (Phase 2) ระยะเวลาด าเนินโครงการประมาณ 1 ปี 
  

ทัง้นี้ ในเดอืนมนีาคม 2565 AEPW ได้แจ้งให้หยุดกิจกรรม Material Flow Analysis ของประเทศ
เวยีดนามและอินโดนีเซีย เนื่องจากพจิารณาจาก Methodology แล้วมคีวามเห็นว่าผลที่ได้อาจไม่เป็นตวัแทน 
ที่ดีพอในการอ้างอิงระดับประเทศ ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกสัญญา เนื่องจาก
งบประมาณและเวลาที่เหลอือยู่นัน้ไม่เพยีงพอในการด าเนินงานต่อ ส่วนประเทศเวยีดนามได้น าเสนอกจิกรรม
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ศึกษา Business Chain ของเศษพลาสติก ในเมือง Hai Phong และ Ha Noi เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินการในระยะที ่2 (Phase 2) และไดร้บัการอนุมตัจิาก AEPW ใหด้ าเนินโครงการต่อได้ โดยปัจจุบนั (เดอืน
ธนัวาคม 2565) อยู่ในระหว่างการรออนุมตัจิาก AEPW ใหด้ าเนินการสรา้งถนนสาธติ 

ส าหรับโครงการ Recycled Plastics in Roads Study ในประเทศไทย เนื่องด้วยเงื่อนใขในสัญญาได้
ก าหนดใหม้กีารศกึษา Mass Flow Analysis (MFA) ของขยะพลาสตกิ เพื่อท าความเขา้ใจปรมิาณและชนิดของ
ขยะพลาสติกแต่ละประเภท เพื่อน าผลการศึกษาจาก MFA ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกชนิดของเศษ
พลาสตกิทีใ่ช้เป็นส่วนผสมในการสรา้งยางมะตอย เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนทางเทคนิคใหก้บัผูท้ีต่้องการใชข้อ้มลู
ในงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่คณะท างานโครงการฯ ไดร้่วมกบัสถาบนัพลาสตกิในการศกึษา MFA และด าเนินการศกึษา
แล้วเสร็จ โดยได้เผยแพร่ผลการศกึษาให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ปิโตรเคมไีด้รบัทราบในการประชุมคณะกรรมการ 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting)  
 

 
 

 
การน าเสนอผลการศกึษา Mass Flow Analysis (MFA) ของขยะพลาสตกิ ในการประชมุคณะกรรมการกลุ่มฯ ปิโตรเคม ี 

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

ในปี 2565 คณะท างานโครงการฯ ไดร้่วมกบัสถาบนัพลาสตกิ ในการจดัท า “คู่มอืการเตรยีมขยะพลาสตกิ
ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างถนนยางมะตอย (Guideline for Waste Plastic Preparation for Recycled 
Plastics in Roads)” และน าเสนอผลการด าเนินโครงการฯ ในงาน FTI Expo 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 
มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 
จงัหวดัเชยีงใหม่  
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จากผลส าเรจ็ของการด าเนินโครงการดงักล่าว กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีส.อ.ท. และภาค ีไดร้วมพลงักนั 
จดังานแถลงขา่วนวตักรรมถนนพลาสตกิรไีซเคลิ “Paving Green Road” ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน ภายใต้
โครงการ ALL_Thailand เพื่อจดัการขยะพลาสติกอย่างยัง่ยนื เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2565 โดย คุณเจรญิชยั 
ประเทอืงสุขศร ีประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นผู้กล่าวรายงานผลการด าเนินงานโครงการ Recycled 
Plastics in Roads Study ในระยะที ่1 (Phase 1) และทศิทางการด าเนินงานโครงการฯ ในระยะที ่2 (Phase 2) 
และไดร้บัเกยีรตจิาก คุณเกรยีงไกร เธยีรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิด ในงานแถลงข่าว 
ณ โรงแรมอสิตนิ แกรนดส์าธร กรุงเทพ และผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting และ Facebook Live ส.อ.ท. 
ซึ่งภายในงานได้รบัเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ดร.วจิารย์ สมิาฉายา ผู้อ านวยการสถาบัน
สิง่แวดลอ้มไทย (TEI) และในฐานะเป็นเลขาธกิารองคก์รธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) ผูท้รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ BCG และประธานอนุกรรมการขบัเคลื่อนสาขาเศรษฐกิจหมุนเวยีน และคุณวรีะ ขวญัเลิศจิตต์ 
ผู้อ านวยการสถาบนัพลาสตกิและฝ่ายเลขานุการโครงการ PPP Plastics ร่วมงานแถลงผลการศกึษานวตักรรม
ถนนพลาสตกิรไีซเคลิและการด าเนินโครงการระยะที ่2 ในครัง้นี้ดว้ย 

 

งานแถลงขา่วนวตักรรมถนนพลาสตกิรไีซเคลิ “Paving Green Road” ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน ภายใตโ้ครงการ 
ALL_Thailand เพื่อจดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2565 ณ โรงแรมอสิตนิ แกรนดส์าธร กรุงเทพ  

และผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting และ Facebook Live ส.อ.ท. 
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นอกจากนี้ ภายในงานยงัมีการเสวนาในหวัข้อ “ผลการศึกษาของโครงการฯ ระยะที่ 1 และข้อมูล 

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รบัทราบผลการวจิยัจากการด าเนิน
โครงการระยะที่ 1 พร้อมทัง้แบ่งปันองคค์วามรู้เกี่ยวกบัการพฒันางานวจิยัด้านการเพิม่ความแขง็แรงของถนน 
โดยสร้างจากขยะพลาสตกิผสมกบัยางมะตอย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาในการจดัการขยะแล้ว ยงัสามารถ  
ลดค่าใชจ่้ายในการสรา้งถนน และไม่เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้มภายหลงัอกีดว้ย 
 

2. กำรด ำเนินกำรกรณี IMO จะระบุให้เมด็พลำสติกเป็นสำรอนัตรำยและจดัประเภทเป็นสำรมลพิษทำงทะเล    
    Class 9 ตำมรหสั IMDG 
 

สบืเนื่องจากเกดิกรณีเรอืบรรทุกสนิค้า X-Press Pearl เกดิไฟไหมน้อกชายฝัง่กรุงโคลมัโบของประเทศ      
ศรลีงักาในปี 2564 และเป็นสาเหตุให้มสีารเคม ีเช่น กรดไนตรกิ โซดาไฟ เมด็พลาสตกิ เป็นต้น ขนาดเล็กและ
เครื่องส าอางทีม่นี ้าหนกัรวมกว่า 25 ตนั ปนเป้ือนในทะเลใกลช้ายฝัง่กรุงโคลมัโบ ซึง่เกดิขอ้เสนอจากบางประเทศ
ไปที ่องคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยเสนอใหจ้ดัประเภทเมด็พลาสตกิใหม่ (Reclassify) ใหเ้ป็นสาร
อนัตราย (Harmful Substances) โดยจะเพิม่ลงในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษิจากเรอื  
ในภาคผนวกที ่3 (MARPOL Annex III) ซึ่งครอบคลุมพลาสตกิทีอ่ยู่ในรูปเมด็ เกล็ด และผงทีถู่กบรรจุในหบีห่อ
ประเภทต่างๆ โดยจะจดัเป็นสารมลพษิทางทะเลตามรหสั IMDG ที่ขนส่งภายใต้หมายเลขสหประชาชาต ิUN 3077 
และใชช้ื่อในการขนสง่เป็น ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

จากกรณีดงัทีก่ล่างไปขา้งตน้นัน้จะสง่ผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 
1) ผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อประเทศสมาชกิในเรื่องของค่าขนส่งทีเ่พิม่ขึน้โดยประมาณ 15-20%  
2) เกดิความล่าชา้ในการขนสง่ทีเ่กดิจากการจดัการตูส้นิคา้ทีอ่าจมขีอ้ก าหนดทีไ่ม่จ าเป็นมากขึน้  
3) เกดิความล่าชา้ที่มตี่อการคา้ขายผลติภณัฑ์จากพลาสตกิและผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน

พลาสตกิสูผู่บ้รโิภคทีส่งูขึน้โดยประมาณ 10-15%  
4) ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนให้มกีารจดัท าการสื่อสารเกี่ยวกบัอนัตรายใหม่ที่ซ ้าซ้อน เช่น เอกสาร

ข้อมูลความปลอดภัยที่ (SDSs) ฉลากผลิตภัณฑ์ ( labeling) และป้ายแสดงความเป็นอันตราย 
(placard) รวมไปถงึตอ้งด าเนินการเรื่องอาคารและสถานทีใ่นการจดัเกบ็สนิคา้ จากทีไ่ม่เป็นอนัตราย
ทีม่อียู่ใหเ้ป็นสถานทีจ่ดัเกบ็สนิคา้อนัตราย 

5) ผูป้ระกอบการต้องมโีปรแกรมการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทีเ่ปลีย่นไปโดยไม่จ าเป็น รวมไปถงึ
การฝึกอบรมพนกังานจ านวนมาก 

ดงันัน้ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงได้หารือกับรองอธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2565  
ซึ่งกรมเจ้าท่า มคีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกบัภาคอุตสาหกรรมที่จะคดัค้านขอ้เสนอของ IMO เพื่อประโยชน์
ของผูป้ระกอบการและประเทศไทย ทัง้นี้ กรมเจา้ท่า ก าหนดใหต้ัง้คณะท างานร่วม ระหว่างกรมเจา้ท่าและกลุ่มฯ 
ปิโตรเคม ีพรอ้มตดิตามและรายงานความคบืหน้าเป็นระยะ (ทุกเดอืน) กลุ่มฯ ปิโตรเคมจีงึไดแ้ต่งตัง้ผูแ้ทนกลุ่มฯ 
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จ านวน 3 ท่าน เพือ่ร่วมด าเนินงานดงักล่าว ไดแ้ก่ คุณกฤตนน ยนืยิง่ (กรรมการกลุ่มฯ ปิโตรเคม)ี คุณสุรวุฒ ิเปรมโยธนิ 
(เลขาธกิารกลุ่มฯ ปิโตรเคม)ี และคุณณฐัพล จุนเจอืจาน (เลขาธกิารกลุ่มฯ ปิโตรเคม)ี  

อนึ่ง กรมเจา้ท่า เหน็ดว้ยทีไ่ทยตอ้งเขา้ร่วมเป็น Correspondence Working Group ร่วมกบัประเทศอื่นๆ 
โดยใหจ้ดัตัง้คณะท างาน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนกรมเจา้ท่า 5 ท่าน และผูแ้ทนกลุ่มฯ ปิโตรเคม ี1 ท่าน (คุณกฤตนน ยนืยิง่) 
ซึ่งทาง IMO ไดร้บัทราบตอบรบัการเขา้ร่วมของประเทศไทยเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ และปัจจุบนั (เดอืนธนัวาคม 2565) 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละกรมเจา้ท่าอยู่ในระหว่างการเตรยีมขอ้มูลสนับสนุนเพื่อ เสนอแนวทางหรอืเพื่อใช้
ประกอบในการคดัคา้นขอ้เสนอของ IMO ในการประชุม IMO ครัง้ถดัไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูแ้ทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีส.อ.ท. หารอืกบัรองอธบิดกีรมเจา้ท่าในประเดน็เรื่อง IMO  
เมื่อวนัที ่21 มถิุนายน 2565 ณ กรมเจา้ท่า 
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9.  กำรประชุม APIC2023 ณ ประเทศอินเดีย 
 

 
 

เนื่องด้วยในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงในการแพร่ระบาด 
ในหลายประเทศทัว่โลกลดลง ท าให้ทุกประเทศก าหนดมาตรการป้องกนัในการห้ามประชาชนเดนิทางระหว่าง
ประเทศ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงตดิเชื้อหรอืแพร่กระจายเชื้อไวรสัโคโรนา  2019 (Covid-19) ซึ่งสมาชิก 
Asia Petrochemical Industry Conference : APIC ทัง้ 7 ประเทศ ประกอบดว้ย ญี่ปุ่ น เกาหล ีไต้หวนั ไทย มาเลเซีย 
อนิเดยี และสงิคโปร ์มคีวามกงัวลในเรื่องดงักล่าว จงึมคีวามเหน็ร่วมกนัใหเ้ลื่อนก าหนดการจดังาน APIC2020 
ณ ประเทศอนิเดยี ออกไปก่อน และได้มกีารหารอืร่วมกนัระหว่างประเทศสมาชกิ APIC ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) เป็นระยะ เพื่อประเมนิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทัง้นี้ ในปี 2564-2565 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัคงไม่คลี่คลาย ดงันัน้ ประเทศสมาชกิ APIC จงึมคีวามเห็น
ให้เลื่อนการจดั APIC2021 และ 2022 ออกไปด้วยเช่นกนั  

ต่อมา เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ประเทศสมาชิก APIC ได้หารอืร่วมกนัอีกครัง้ ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) ซึ่งพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในหลายประเทศได้คลี่คลายลงแล้ว รวมทัง้
สามารถเดนิทางระหว่างประเทศได ้จงึมขีอ้สรุปใหจ้ดั APIC2023 ณ ประเทศอนิเดยี ดงันัน้ เมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2565  
ทาง Chemicals and Petrochemicals Manufacturers’ Association (CPMA), India ซึง่เป็นเจา้ภาพในการจดังาน
สมัมนา Asia Petrochemical Industry Conference (APIC) ประจ าปี 2023 จึงได้มกีารประกาศอย่างเป็นทางการ 
เกี่ยวกบัการจดังานสมัมนา APIC2023 ในวนัที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ Hotel Pullman, New Delhi-Aerocity 
กรุงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี (ทีม่า : https://cpmaindia.com/)  

ทัง้นี้ ส าหรบัปีถดัไป คอื ปี 2567 เกาหลจีะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจดังาน APIC2024 ซึ่งประเทศไทย 
มกี าหนดเป็นเจา้ภาพจดังาน APIC2025 ในปี 2568 
 

 

ขา่วประกาศ APIC2023 จากเวบ็ไซต ์https://cpmaindia.com/ ประกาศเมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม 2565   

https://cpmaindia.com/
https://cpmaindia.com/
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โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College :  
V-ChEPC) เป็นความร่วมมอืระหว่างส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธศิกึษาพฒัน์ 
และสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยเริม่โครงการน าร่องตัง้แต่ปี 2551 ณ วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง เพื่อผลติช่างเทคนิคที่มคีวามรู้ความสามารถ ทกัษะเฉพาะทาง สาขาวชิาปิโตรเคม ีให้ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้หลกัการการเรยีนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 
ผสานเขา้กบัหลกัการทกัษะวศิวกรรมเคมี (Chemical Engineering Practice School) และมเีป้าหมายที่จะพฒันา
วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุดใหเ้ป็นวทิยาลยัตน้แบบ  

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) 

ส าหรบัแนวทางขบัเคลื่อนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควศิวกรรมเคมใีนปี 2565 คอื การสร้างระบบและ
กลไกพฒันาตนเองเพือ่ความยัง่ยนืในอนาคต โดยด าเนินการดงันี้  

1. การสรา้งรายไดจ้ากการถ่ายทอดความรูใ้หห้น่วยงานทีส่นใจเกี่ยวกบั Fabrication Lab,Constructionism, 
Project-Based Learning, STEM Education เป็นตน้ 

2. การแสวงหาความร่วมมอืกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา จดั Train Up Skills, Re-Skills 
ทกัษะความรู้ปิโตรเคมใีหก้บันักศกึษาที่จบต่างสาขา ทีม่คีวามต้องการที่จะท างานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเลยีม ปิโตรเคมแีละพลงังานไฟฟ้า 

3. การสนบัสนุนทุนการศกึษาผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมและใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมการดแูลตนเอง 
4. สถานศกึษามหีลกัสูตรมาตรอาชพี/มาตรฐานการปฏิบตังิานที่สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒแิห่งชาติ 

(NQF) และกรอบคุณวุฒอิา้งองิอาเซยีน (AQRF) สูม่าตรฐานสากล 
5. พฒันาสถานศกึษาเป็นศูนยร์บัรองและทดสอบมาตรฐานอาชพีใหค้รอบคลุมระดบัคุณวุฒวิชิาชพี 

10.  โครงกำรพัฒนำช่ำงเทคนิควิศวกรรมเคมี V-ChEPC 
       (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)   
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6. สร้างศูนย์คลงัปัญญา (Intelligent Center) ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในการพฒันาครูและผู้เรียนและ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายสถานศึกษา สถานประกอบการด้วย
นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั ในการผลติช่างเทคนิคส าหรบัการพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 

7. พฒันาระบบเทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรมในการพฒันาก าลงัคน ภาคเีครอืข่ายมสีมรรถนะตรงกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการ โดย Up Skill, Re Skill , New Skill 

8. แสวงหาภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืในการผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ
เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ 

9. การขบัเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ(NQF) ดว้ยการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
อาชพี โดยการพฒันาก าลงัคนของภาคการศกึษาให้สามารถผลติผู้ส าเร็จการศกึษาที่มสีมรรถนะ
ตามทีผู่ใ้ชก้ าลงัคนตอ้งการ ตน้แบบการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในอาชพีตาม NQF  

10. ยกระดบัคุณภาพครูใหไ้ดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี ช่างเทคนิคปฏบิตักิาร
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละช่างซ่อมบ ารุงในในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีระดบัชัน้ 4, 5 

11. ผู้เรียนในสาขาเฉพาะทางผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบ
มาตรฐานอาชพีของสถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี และไดร้บัค่าตอบแทนตามสมรรถนะ 

 

ทัง้นี้ รูปแบบการขบัเคลื่อนโครงพฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคมี (V-ChEPC) ในปี 2565 ไดป้รบัเปลีย่น
ตามสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นโรงงานในโรงเรียนที่ผลิตและพัฒนา 
ก าลงัคนที่มคีุณภาพร่วมกบัภาคเีครอืข่ายโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทลัและนวตักรรม เป็นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล   
รวมทัง้ไดม้กีารออกแบบระบบการฝึกงานแบบใหม่เพือ่แกไ้ขปัญหาการฝึกงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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11.  ควำมร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สายงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ  

คลสัเตอร์ปิโตรเคมี ลงวนัที่ 22 สงิหาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม  
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม  ีกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีและกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิ โดยมคีุณเกรยีงไกร เธยีรนุกูล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคลสัเตอร์ปิโตรเคมกี่อตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสรมิ 
และสนับสนุนใหเ้กดิการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีรวมทัง้มกีารแลกเปลีย่น
ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม เพื่อสเริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม
ภายใตค้ลสัเตอรอ์ย่างยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรส์ภาอุตสาหกรรมฯ และยุทธศาสตรช์าติ 

 

11.1  ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2565 
 

❖ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 

กำรปรบัปรุงแก้ไขร่ำงกฎหมำยควำมปลอดภยัเก่ียวกบัหม้อไอน ้ำ (Process Boiler) หม้อต้ม (Hot Oil) 
ภำชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) และถงัปฏิกิริยำ (Reactor) ภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการ
ความปลอดภยัเกี่ยวกบัหมอ้ไอน ้า หมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสื่อน าความรอ้น และภาชนะแรงดนัในโรงงาน พ.ศ. 2549 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกนัระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
และกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีภายใต้คณะท างานปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัหมอ้น ้าและหมอ้ต้มทีใ่ชข้องเหลว
เป็นสือ่น าความรอ้นและภาชนะรบัแรงดนัในโรงงาน คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

โดยในปี 2565 คณะท างานฯ ได้มกีารตดิตามการด าเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง (แสดงรายละเอียด 
ไวใ้นโครงการด าเนินงานของสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีขอ้ 1.2 การปรบัปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
ความปลอดภยัเกี่ยวกบัหม้อไอน ้า (Process Boiler) หม้อต้ม (Hot Oil) ภาชนะรบัแรงดนั (Pressure Vessel) 
และถงัปฏกิริยิา (Reactor)   
 

กำรสนับสนุนกำรจดัท ำประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เร่ือง ก ำหนดให้โรงงำนต้องติดตัง้  
เคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อรำยงำนมลพิษอำกำศจำกปล่องโรงงำน พ.ศ. 2565 (Continuous 
Emission Monitoring Systems; CEMS) และกำรศึกษำระบบเฝ้ำระวงักำรระบำยมลพิษแบบคำดคะเน 
(Predictive Emission Monitoring Systems; PEMS) เพื่อทดแทน CEMS ซึ่งกฎหมายนี้เกี่ยวขอ้งกบัหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม ดงันัน้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงเข้าร่วมกับคลัสเตอร์ ปิโตรเคมีในการผลักดนัให้เกิด
การศึกษาแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทสมาชิก และขอให้กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ในการศึกษาดงักล่าวด้วย โดยปัจจุบนั (ธนัวาคม 2565) คลสัเตอรปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
อยู่ในระหว่างหารอืแนวทางการศกึษาและปรบัปรุงรายละเอยีดของแผนงาน โดยคาดว่าจะเริม่ขัน้ตอนของการว่าจ้าง
ที่ปรกึษา (Third Party Consultant) ได้ในช่วงต้นปี 2566 (แสดงรายละเอยีดไว้ในโครงการด าเนินงานของสายงาน
มาตรฐานและกฎระเบียบ กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีข้อ 1.3) 
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กำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรพฒันำอตุสำหกรรมในรปูแบบและแนวคิด BCG Model ซึง่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้มีค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน BCG Model วาระปี 2565-2567 ลงวนัที่ 2 กันยายน 2565  
เพื่อผลกัดนัให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน มกีารเชื่อมโยงและสนับสนุนการด าเนินงานระหว่างกัน 
ของสถาบนัและสายงานต่าง ๆ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถงึการสรา้งความร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชิด
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อเป็นการขบัเคลื่อนกลุ่ มอุตสาหกรรมตามแนวคดิ 
BCG Model และสรา้งความเขม้แขง็ใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยสามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตน้โยบาย One FTI 

โดยในปี 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ร่วมด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานด้าน BCG ของ 
สภาอุตสาหกรรมฯ อย่างต่อเนื่อง (แสดงรายละเอยีดไวใ้นโครงการด าเนินงานของสายงานเศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีขอ้ 1. การด าเนินงานตามกลยุทธแ์ละแผนงานดา้น BCG ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
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12. สรปุผลงำนเด่นปี 2565 และประเดน็ท่ีต้องติดตำม กลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได ้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

VOCs 
Emission 

ด าเนินโครงการน าร่อง COP 
โดยมหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งร่วม
เป็นที่ปรึกษาและรับทราบผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- ผล VOCs ปี 2565 ในพื้นที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่เกนิเกณฑค์่าเฝ้าระวงั 24 
ชัว่โมง ตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ  
- มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 

- ยงัไม่มกีารเสนอร่างกฎหมาย VOCs Loading 
เขา้สู่การพจิารณาของ กกวล. 
- มจี านวนสถานีและจ านวนครัง้ทีเ่กนิเกณฑ์
ค่าเฝ้าระวัง 24 ชัว่โมงลดลง ซึ่งเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

- ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยนืยนั
แนวทางการแกไ้ขปัญหาทีต่รงจุดดว้ย CoP 
- เสนอให้มกีารบูรณาการ การท างาน
ของภาครฐั ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ในความร่วมมอืแกไ้ขปัญหา 
- เสนอใหม้กีารทบทวนค่าขดีความสามารถ
ในการรองรบัสารเบนซนีของพืน้ทีฯ่ โดย
ขอใหม้ศีกึษาเพิม่เตมิร่วมกนัทัง้ภาครฐั
และเอกชนร่วมกนัทางวชิาการ เพื่อให้
มผีลเชงิประจกัษ์ ก่อนที่จะน าไปก าหนด 
ค่า Carrying Capacity ทีเ่หมาะสมเชงิพืน้ที ่
และหามาตรการด าเนินการทีเ่หมาะสม 
- ผลตรวจวดั VOCs ในบรรยากาศ เป็น
ตัวชี้ว ัดหนึ่ งในการยกเลิกเขตควบคุม
มลพษิจงัหวดัระยอง  

กฎหมาย
ควบคุมการ
ระบาย VOCs  

ประชุมร่วมกบัคณะอนุกรรมการ
เพื่อจดัท าร่างมาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งสารเบนซีน และ
สาร 1,3-บวิทาไดอีน ในรูปอตัรา
การระบาย (Loading) จากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคม ี

- กรมควบคุมมลพษิอยูใ่นระหว่างการ
ปรับปรุงข้อก าหนดของร่างกฎหมาย 
VOCs Loading 

- ยงัไม่มกีารเสนอร่างกฎหมาย VOCs Loading 
เข้าสู่การพิจารณาของ กกวล. ซึ่งหากมีการ
ประกาศใช้กฎหมาย จะส่งผลกระทบอย่างมาก 
เนื่องจากยงัคงมปีระเด็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและข้อก าหนดต่างๆ ที่อาจ 
ไม่สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

การยกเลกิเขต
ควบคุมมลพษิ 

รายงานความกา้วหน้าการด าเนิน
โครงการ CoP ในการประชุม
คณะท างานประสานการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรพัยากร ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม 
(ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูป
ระบบการบรหิารจดัการเขตควบคุม
มลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด 

คณะท างานฯ รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ CoP และให้ด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง  

หากยกเลกิเขตควบคุมมลพษิจะเป็นภาพลกัษณ์
ทีด่ขีองพืน้ที ่แต่ในปี 2565 ยงัไม่สามารถยกเลกิ
ไดต้ามเป้าหมาย 



  

 

74 กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
 

หวัข้อ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลท่ีได ้ ประเดน็ท่ีต้องติดตำม 

BCG การส่งเสริมและเผยแพร่การ
พฒันาอุตสาหกรรมในรูปแบบ
และแนวคดิ BCG Model 

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

จดัการขยะพลาสตกิอย่างยัง่ยนื และส่งเสรมิ
เศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ติดตามการก าหนดแผนงานต่างๆ 
 ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

FTA  ร่วมเสนอท่าทีการเปิดตลาด
สนิคา้ปิโตรเคม ีในทุกกรอบทีม่ี
การเจรจา 

- ตดิตามการเจรจา FTA  
- การค้ า และการลงทุ น  ไทย  – 
ซาอุดอิาระเบยี 
- ประสานการด าเนินงานกับ TGO 
ในการตดิตามมาตรการ CBAM 

- การเตรยีมความพร้อมแก่สมาชกิกลุ่มฯ 
ปิโตรเคมใีห้ก้าวทนัสถานการณ์การค้าโลก  
- การเตรียมความพร้อมแก่สมาชิกกลุ่มฯ 
ปิโตรเคม ีต่อมาตรการ CBAM 

- ตดิตามเงือ่นไขและก าหนดท่าทใีนทกุ
กรอบการเจรจา FTA โดยเฉพาะกรอบ
การเจรจาใหม่ ๆ เช่น CPTPP, Thai-
EU, Thai-UK, Thai-EFTA เ ป็ น ต้ น 
รวมทัง้การเริม่ด าเนินการตามขอ้ตกลง 
RCEP และการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศไทยกบั GGC 
- ติดตามท่าทแีละแนวทางด าเนินการ
ต่อมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป 

สถานการณ์น ้า
ภาคตะวนัออก 

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

ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ
ปัญหา และเร่งด าเนินงานแผนรองรบั
ระยะเร่งด่วน 

- ทราบสถานการณ์ และเตรยีมรบัมอื 
- มส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

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

 



 

 

  

See You 

FTIPC 
Petrochemical  Industry  Club, 
The Federation of Thai Industries 

Next Year 


