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คำนำ
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ( The Federation of Thai
Industries, Petrochemical Industry Club : FTIPC) เป็ นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมภายใต้ แ นวคิด การพัฒ นา
อุตสาหกรรม ปิ โตรเคมีอย่างยังยื
่ น ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมไปด้ว ยกัน
อย่างสมดุล โดยได้แบ่งสายงานการดาเนินงานออกเป็ น 6 สายงาน ประกอบด้วย สายงานมาตรฐานและ
กฎระเบียบ, สายงานพัฒนาอุ ต สาหกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, สายงานสังคมและภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม, สายงานสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ, สายงานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และสายงาน
กลยุทธ์และสนับสนุ น โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา แต่ละสายงานได้ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุ นสมาชิกของกลุ่มฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสายผลิตภัณฑ์ภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
ให้มคี วามเข้มแข็งและเกิดความยังยื
่ น
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน “ FTIPC ANNUAL REPORT 2015 ” จัดทาขึน้ เพื่อเก็บรวบรวมผล
การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ได้ดาเนินการในปี 2558 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็ น
แนวทางการดาเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวังเป็ นศูนย์กลางความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารสาหรับสมาชิก
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และเป็ นการเตรียมความพร้อม สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของประเทศไทยต่อไป

สานักงานเลขาธิการ
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ผูจ้ ดั ทา
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ควำมเป็ นมำ
กลุ่ มอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries
Petro Chemical Club : FTIPC) เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยการ
รวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปั จจุบนั มีสมาชิก 33
บริษทั เป็ นสมาชิกสามัญจานวน 30 บริษทั และสมาชิกสมทบอีก 3 บริษทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีหรือ
FTIPC เริม่ ก่อตัง้ มาตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยผูป้ ระการส่วนใหญ่มโี รงงานตัง้ อยูใ่ นจังหวัด
ระยองบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด , นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ี รวมทัง้
ผูป้ ระกอบการปิ โตรเคมีในพืน้ ทีร่ อบเขตกรุงเทพฯ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญใน
ฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ าทีเ่ พิม่ มูลค่าให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติทไ่ี ด้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลัน่
น้ ามันดิบ ไปสู่อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งมากมาย โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมโพลิเ มอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง
สังเคราะห์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง่ เป็ นสินค้าอุปโภคจาเป็ นสาหรับประเทศ สามารถลดการเสียดุลการค้ าและสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศได้เป็ นจานวนมาก โดยในปี 2555 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ
680,000 ล้านบาท
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ยุทธศำสตร์และแผนกำรดำเนิ นงำน
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยความพยายามสร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและ
เทคโนโลยี มุง่ สู่การอยู่รว่ มกันของชุมชนและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยังยื
่ น อีกทัง้ ยังผลักดันมาตรการต่างๆ
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

วัตถุประสงค์กำรดำเนิ นงำน
 เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีทงั ้ ปั จจุบนั และอนาคต มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อให้
ชุมชนและอุตสาหกรรมได้รบั การพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยังยื
่ น
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพิม่ ศักยภาพของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
 เพื่อช่วยและร่วมกันแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้การดาเนินธุรกิจของสมาชิก
 เพื่อเป็ นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีนาเสนอความเห็น /ข้อเสนอแนะทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อสมาชิก แก่ภาครัฐ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ทัง้ เวทีในประเทศและต่างประเทศ
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โครงสร้ำงกำรดำเนินงำน วำระปี 2557 - 2559
คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557 - 2559

รองประธำน ฯ

เลขำธิ กำร

เหรัญญิ ก /
นำยทะเบียน
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รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายเอกรัตน์
นายชวลิต
นายวิทยา
นายเจริญชัย
นายสุรยิ น
นายบุญเชิด
นายชัยวุฒ ิ
ดร.วีระภัทร์
นางสุทธาสินี
นายสุชยั
นายชาญศิลป์
นายกัญจน์
นายเพชร
นายพรชัย
นายชัยวัฒน์
นายสมพจน์
นายอติชาติ
นายนารินทร์
นายพลชม
ดร.จรัญญา
นายศุภชล
นายจักรา
นายฉัตรชัย
ดร.คิว จุน ชัย
น.ส.กมลรัตน์
นายประมินทร์

ทองธวัช
ทิพพาวนิช
วิชยารังสฤษดิ ์
ประเทืองสุขศรี
วันเพ็ญ
สุวรรณทิพย์
อรรถเวทยวรวุฒ ิ
ตันตยาคม
ภู่อมิ่
อัศวถาวรวานิช
ตรีนุชกร
ปทุมราช
นิยมเสน
พิชติ วุฒกิ ร
นิยมการ
ชีรนรวนิชย์
ไชยศุภรากุล
วงศ์ธนาศิรกิ ุล
จันทร์อุไร
พิชติ กุล
นิธวิ าสิน
สวัสดิบุ์ รี
เลื่อนผลเจริญชัย
เธียรธนาวาณิชย์
พันทวีศกั ดิ ์

ตำแหน่ งในคณะกรรมกำร บริษทั / หน่ วยงำน
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
เหรัญญิก/นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ
บมจ.ปตท.
บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย)
บจก.มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั
บมจ.อูเบะเคมิคอลส์
บจก.ไทย อีทอกซีเลท
บจก.สยามโพลีสไตรีน
บจก.ทีโอซี ไกลคอล
บจก.แกรนด์ สยาม คอมโพสิต
บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
บมจ.ไออาร์พซี ี
บมจ.พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
บจก.ไทยโพลิเอททีลนี
บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส
บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
บมจ.วีนิไทย
บจก.เซ้าท์ ซิต้ี ปิ โตรเคม
บจก.ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
บจก.ระยองโอเลฟิ นส์
บจก.ยางสังเคราะห์ไทย
บจก.กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์
บจก.บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บจก.สยามโพลิเอททีลนี
บจก.คอนทิเนนทอล ปิ โตรเคมีคอล (ประเทศไทย)
บจก.อินโดรามา ปิ โตรเคม
บจก.พีทที ี ฟี นอล
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รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี (ต่อ)
ชื่อ – สกุล
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายช้อย
นายธเนศ
นายภัคพล
นางณัฐฐินี
น.ส.พัทธนันทน์
น.ส.สิรวิ รรณ
นายหลี่ จง

ตำแหน่ งในคณะกรรมกำร บริษทั / หน่ วยงำน

จูหอ้ ง
พาณิชชีวะ
เลีย่ วไพรัตน์
พิทยศิริ
กาญจนนินทร
เจียระพงษ์

รำยชื่อสมำชิ กกลุ่มอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

บจก.ไทยสไตรีนิคส์
บจก.ไทยพับลิคพอร์ต
บมจ.ทีพไี อ โพลีน
บจก.เจอเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
บจก.คาร์โก้ ลิงค์ เอ็กซ์เพรส
บจก.พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้
บจก.ไชน่า เทียนเฉิน เคมิคอล เอ็นจิเนียริง่ (ไทยแลนด์)
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจาปี 2558

Industrial Development
1. เสนอแนะการจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และผังเมืองรวม
บริ เวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังมาบตาพุด)

2. ติดตามสถานการณ์น ้าภาคตะวันออก
3. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
4. การเข้ าร่วมการประชุม APIC 2015 (เกาหลีใต้ )

Society
1. ร่วมดาเนินงานโครงการของคณะอนุกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
กลุม่ อาชีพปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี
2. โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)

สังคม
(Society)
สิ่ งแวดล้อม
(Environment)

Public Regulatory

กำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น
(Sustainable Development)

ติ ด ตามการแก้ ไขกฎระเบี ย บและ
การออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
กับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

Environmental
โครงการนาร่องการจัดทาทาเนียบการปลดปล่อย
และเคลือ่ นย้ ายมลพิษ จังหวัดระยอง (PRTR)

Other
เศรษฐกิ จ
(Economy)

การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการร่ วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ พัฒ นาก าลัง คนอาชี ว ศึก ษา กลุ่ม
อาชีพปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

Economy
1. โครงการศึก ษาโครงสร้ างและแนวทางการบริ ห ารจัด การภาษี แ ละรายได้ เพื่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. ความคืบหน้ ามาตรการทางการค้ าและกรอบการเจรจาจัดทาความตกลงการค้ าเสรี
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8. โครงการดาเนิ นงาน ประจาปี 2558 แบ่งตามสายงานต่างๆ ดังนี้
1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ
- การติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

2. สำยงำนพัฒนำอุตสำหกรรมและพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
- โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

3. สำยงำนสังคมและภำพลักษณ์ อตุ สำหกรรม
- โครงการ V-ChEPC (วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด)

4. สำยงำนสิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ
- โครงการพัฒนาระบบจัดทาทาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

5. สำยงำนสำยงำนเศรษฐกิ จและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
- โครงสร้างและแนวทางการบริหารจัดการภาษีและรายได้ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
- ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาทาความตกลงการค้าเสรี

6. สำยงำนกลยุทธ์และสนับสนุน
-

การจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน (ผังมาบตาพุด)
สถานการณ์น้ าภาคตะวันออก
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
การเข้าร่วมประชุม APIC 2015 (เกาหลีใต้)

โครงการอื่นๆ
กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ
- กลุ่มอาชีพปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 11

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ
กำรติ ดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมปิ โตรเคมี
คณะทางานสายงานมาตรฐานและกฎระเบียบ มีหน้าทีส่ นับสนุ นและติดตามการแก้ไขกฎระเบียบ /
การออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยคณะทางานฯ ได้ตดิ ตามและมีส่วนร่วม
ในการให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดังนี้
กฎหมำย / ระเบียบ
ข้อบังคับ
(ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ......
(ร่าง) รัฐธรรมนูญ มาตรา 64
วรรค 2 (ฉบับกรรมาธิการร่าง
ฯ)

(ร่าง) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เรือ่ ง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้าทิง้ จากโรงงาน

ประเด็นสำคัญ

กำรดำเนิ นงำน

สถำนะปัจจุบนั

ปรับปรุงพ.ร.บ.ทัง้ ฉบับ

ให้ขอ้ เสนอแนะต่อร่างฯ
พ.ร.บ.

ก.ทรัพยากรฯ อยูร่ ะหว่าง
ปรับปรุงร่างฯ

กาหนดรายละเอียดการ
ประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมสาหรับ
โครงการทีอ่ าจส่งผล
กระทบรุนแรงฯ

ให้ขอ้ เสนอแนะ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ

กาหนดมาตรฐานน้ าทิง้
เฉพาะอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วกับปิ โตรเลียม

ดาเนินงานร่วมกับ
สถาบันปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย และกรม
ควบคุมมลพิษ ในการ
กาหนดพารามอเตอร์

- ร่างฯ ไม่ผ่านความ
เห็นชอบ
- พิจารณารายละเอียดใน
มาตรา 54 ในร่างฯ
ฉบับใหม่(ฉบับ
กรรมการร่างฯ)
คณะทางานอยู่ระหว่าง
รวบรวมข้อมูลผลการ
ตรวจวัด เปรียบเทียบ
มาตรฐานสากล
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กฎหมำย / ระเบียบ
ข้อบังคับ
อุตสาหกรรมทีป่ ระกอบ
กิจการเกีย่ วกับปิ โตรเลียม
(ร่าง) มาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิง้ สารเบนซีนและสาร
1,3 บิวทาไดอีน ในรูปอัตรา
การระบาย (Loading)

ประเด็นสำคัญ

กำรดำเนิ นงำน

และค่ามาตรฐานที่
เหมาะสม
กาหนดมาตรฐานการ
คณะทางานและผูแ้ ทน
ปล่อยทิง้ สารเบนซีนและ ภาคเอกชน ร่วมเป็ น
สาร 1,3 บิวทาไดอีน ใน คณะทางานกาหนดค่า
รูปอัตราการระบาย
มาตรฐานดังกล่าว
(Loading)
หลักเกณฑ์ประกอบการ
การนากากตะกอน
เข้าหารือต่อกรมโรงงาน
พิจารณานาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุ ชีวภาพ เพื่อหมักทาปุ๋ ย ฯ และนาเรือ่ งเข้าวาระ
ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
หรือสารปรับปรุง
การพิจารณาของ
(สก.2)
คุณภาพดิน อนุญาตให้ คณะกรรมการ
เฉพาะจากอุตสาหกรรม อานวยการขับเคลื่อน
อาหาร เกษตรแปรรูป
เศรษฐกิจ
กระดาษ เท่านัน้
ภาคอุตสาหกรรม
ประกาศคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแหงชาติ
ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2550)
เรือ่ ง กาหนดมาตรฐานค่า
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายใน
บรรยากาศโดยทัวไปในเวลา
่
1 ปี

กาหนดค่ามาตรฐาน
สารอินทรียร์ ะเหยง่ายใน
บรรยากาศ จานวน 8
ชนิด ซึง่ บางชนิด มี
ความเข้มงวดอย่างมาก

นาเสนอในข้อเสนอของ
กลุ่มฯ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเร่งรัด
นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ให้ม ี
การพิจารณาทบทวน
มาตรฐานดังกล่าว ให้
เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล และใช้
บังคับได้จริง

สถำนะปัจจุบนั

กรมควบคุมมลพิษ อยู่
ระหว่างดาเนินการด้าน
เทคนิค และการทดสอบ
แบบจาลองทีเ่ หมาะสมใน
การกาหนดค่ามาตรฐาน
กรมโรงงานฯ ให้มกี าร
ดาเนินการตัง้ คณะทางาน
เพื่อพิจารณาด้านเทคนิค
โดยมีหน่วยงานกลางทาง
วิชาการร่วมดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างการหารือของ
คณะทางานภายใต้
คณะกรรมการเร่งรัด
นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อหา
แนวทางดาเนินการที่
เหมาะสมต่อไป
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สำยงำนพัฒนำอุตสำหกรรม
และโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
สายงานพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้ตดิ ตามความคืบหน้าโครงการประเมินผลการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย (การจัดทาตัวชีว้ ดั ) โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ว่าจ้างทีป่ รึกษา
โครงการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาของ
อุตสาหกรรมของประเทศเป็ นไปอย่างยังยื
่ นและสมดุลทุกมิติ โดยมีแนวคิดที่นามาใช้เป็ นแนวทางการจัดท า
ตัวชีว้ ดั ใน 4 มิตหิ ลัก ดังนี้
1)
2)
3)
4)

มิตดิ า้ นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
มิตดิ า้ นสิง่ แวดล้อม
มิตดิ า้ นคุณภาพทางสังคม
มิตดิ า้ นทุนมนุ ษย์

ในเบือ้ งต้นคณะที่ปรึกษาฯ ได้มกี ารคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 8 สาขา ทีจ่ ดั ทาโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วย 1) เหล็กและเหล็กกล้า 2) ยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ 3) ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ 4) อาหาร 5)
ยาง 6) สิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่ม 7) เฟอร์นิเจอร์ 8) อัญมณีและเครื่องประดับ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
คัดเลือกพื้นที่เป้ าหมายใน 4 ภาคของประเทศ เพื่อดาเนินการศึกษาในเชิงพื้นที่ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบั
คัดเลือก 8 สาขา จะได้รบั ผลการประเมินตัวชีว้ ดั เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุง และเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมให้กบั ประเทศ
โดยในส่วนของกลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมต้นน้ าให้กบั อุตสาหกรรมที่ได้รบั คัดเลือก สามารถ
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องของทุกๆ สายงาน และขณะนี้
กลุ่มฯ อยู่ระหว่างรอสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารหารือแผนการดาเนินงานของ
คณะทางานฯ เพื่อให้เกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มฯ และประเทศชาติอย่างสูงสุดต่อไป
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สำยงำนสังคมและ
ภำพลักษณ์อตุ สำหกรรม
คณะทางานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม ได้สนับสนุ นการดาเนินงานด้านสังคมของ
สมาชิก โดยเฉพาะการดาเนินงานในพืน้ ทีท่ ม่ี โี รงงานตัง้ อยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่ออุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี และสร้างสังคมทีเ่ กือ้ หนุนกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
โครงกำร V-ChEPC (วิ ทยำลัยเทคนิ คมำบตำพุด)
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษทั เอสซีจ ี เคมิคอลส์
บมจ.พีทที โี กลบอล เคมิคอล กลุ่มบริษัทอูเบะ และกลุ่มบริษัทดาว ได้เข้าร่วมโครงการ V-ChEPC หรือ
โครงการ “พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College” ตัง้ แต่
แรกเริม่ โครงการในปี 2551 ในรูปแบบของการศึกษาทวิภาคี โดยให้สถานประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ครู บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ผูบ้ ริหาร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และสามารถ
ผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยในปั จจุบนั แนวคิดความร่วมมือพัฒนา
การศึกษาตามโครงการนาร่องนี้ ได้ถูกนาไปใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในอุตสาหกรรม
สาขาอื่นๆ ของประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนากาลังคนที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มคี วามเข้มแข็งได้
อย่างยังยื
่ น
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สำยงำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
โครงกำรนำร่องกำรจัดทำทำเนี ยบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิ ษจังหวัดระยอง (PRTR)
โครงการนาร่อ งการจัดทาทาเนียบการปลดปล่ อ ยและเคลื่อนย้ายมลพิษ เป็ นโครงการในความ
ร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ป่ ุน (JICA) เพื่อพัฒนาระบบทาเนียบการปลดปล่อ ยและเคลื่อ นย้าย
มลพิษ หรือ Pollutant and Transfer Register (PRTR) ขึน้ ในประเทศไทย
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี มีส่ ว นร่ว มส าคัญ ในการพัฒ นาระบบท าเนี ย บการปลดปล่ อ ยและ
เคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant and Transfer Register (PRTR) ตัง้ แต่แรกเริม่ โครงการในปี 2554 ในการ
ร่วมเป็ นคณะทางานกาหนดรูปแบบเบื้องต้นของระบบ PRTR การคัดเลือกและจัดทารายชื่อสารเคมี การ
กาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายและขนาด แผนการรายงานข้อมูล การพัฒนาคู่มอื เป็ นต้น และร่วมใน
การดาเนินโครงการนาร่องทีจ่ งั หวัดระยอง โดยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ในปี 2556
สาหรับการพัฒนาระบบ PRTR ในประเทศไทย ในลาดับถัดไป นอกเหนือจากการให้มกี ารรายงาน
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จงั หวัดระยองแล้ว หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จะขยายพื้นที่โครงการนาร่องไปสู่พ้นื ที่อ่นื
เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบให้เหมาะสม ก่อนการกาหนดเป็ นกฎหมายใช้บงั คับทัวประเทศต่
่
อไป
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ตัวอย่ำงข้อมูลปริ มำณสำรเคมีที่มีกำรปลดปล่อยมลพิ ษ จำกแหล่งกำเนิ ดต่ำงๆ ในจังหวัดระยอง ปี 2556
คลังเก็บน้ามัน 4,852
SME, 88,145

อุตสาหกรรม
940,016

ก่อสร้าง/ทาสี 107,667

อุตสาหกรรม
1,869,908

สถานบริการน้ามัน 401
ยานพาหนะ 52,800
Xylene กก ปี

Propylene กก ปี

สถานบริการน้ ามัน 4,295

ส านบริการนามัน 3,548
ยานพาหนะ 59,762

ก่อสร้าง/ทาสี 473,040

SME, 273,832

SME,
296,453

อุตสาหกรรม
379,614

อุตสาหกรรม
214,198

เกษตรกรรม
4 3

คลังเก็บน้ ามัน 11,398

n-Hexane กก ปี

Glyphosate-Isopropylammonium กก ปี

Toluene กก ปี

โรงพยาบาล 1
อุตสาหกรรม 3,133
สถานบาบัดของเสีย 303

อุตสาหกรรม
26,444

SME, 1,571
ยานพาหนะ 118,060

Formaldehyde กก ปี

ยานพาหนะ
81,384

คลังเก็บน้ามัน 2,617
SME, 673
สถานบริการน้ามัน 485

Benzene กก ปี

อุตสาหกรรม
5,411

อุตสาหกรรม 96,684
ยานพาหนะ 48,100

1,2-Dichloroethane กก ปี

1,3-Butadiene กก ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 17

สำยงำนเศรษฐกิจและ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
4.1 โครงกำรศึ ก ษำโครงสร้ ำ งภำษี และแนวทำงกำรบริ ห ำรจัด กำรภำษี และรำยได้ เพื่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่ งแวดล้อม และกำรพัฒนำที่ยงยื
ั่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ทางานร่วมกับสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ในการดาเนินโครงการศึกษา
และนาเสนอผลการศึกษาโครงสร้างภาษีและแนวทางการบริหารจัดการภาษีและรายได้ เพื่อศึกษาการ
จัดสรรงบประมาณทัง้ ในระดับประเทศและท้องถิน่ โดยให้เกิดความสมดุลในการกระจายงบประมาณในการ
พัฒนาตามบริบทของพื้นที่ตามการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ ให้เกิดความสมดุลตามการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กบั การดูแลคุณภาพชีวติ ของคนและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
โดยการศึกษาโครงการฯ มีเป้ าหมายการศึกษาเพื่อเพิม่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและการสนับสนุ นรายได้โดยทาง
ภาษีให้แก่ประเทศ สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย ได้สรุปผลการศึกษาและได้จดั ประชุมนาเสนอผลการศึกษาต่อ
ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องผ่าน 2 เวทีสาธารณะ ซึง่ มีขอ้ เสนอแนวทาง 4 เรือ่ ง ดังนี้
1. การเพิม่ เงินอุ ดหนุ นที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)
2. การปรับและปฏิรปู โครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 การเพิม่ ส่วนแบ่งของรายได้จากภาษีฐานรวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
 ส่งเสริมให้ อปท. มีรายได้เพิม่ จากการจัดหาและเก็บเอง
3. ขยายฐานภาษี โดยภาษี / ค่าธรรมเนียมด้านสิง่ แวดล้อมสาหรับท้องถิน่
4. การกูย้ มื เงินของรัฐบาลท้องถิน่ (Local bond)

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 18
4.2 มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรี
กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีได้ตดิ ตามความคืบหน้าและผลักดันประเด็นการเจรจาการค้าเสรีของไทยในกรอบ
ต่างๆ โดยได้นาเสนอประเด็นการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิ ดโอกาสให้สนิ ค้ากลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมีสามารถเข้า
สู่ตลาดได้โดยไม่เสียเปรียบต่อประเทศคู่แข่งทางการค้า ซึง่ ปั จจุบนั มีกรอบความตกลงทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจา ดังนี้
ความตกลง
ความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic
Partnership : RCEP)
อาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN -Hong
Kong FTA : AHKFTA)

ประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศและ
ประเทศคูเ่ จรจา 6 ประเทศ
(จีน ญีป่ ่ ุน เกาหลีใต้อนิ เดีย
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
อาเซียน 10 ประเทศและ
ฮ่องกง

สถานะ / ความคืบหน้า
- เริ่ม เจรจาตัง้ แต่ พ ฤษภาคม 2556 มีเ ป้ าหมายที่จ ะ
สรุป ผลประเด็นสาคัญในปี 2558 และเจรจาประเด็น
เทคนิคและรายละเอียดในปี 2559

- เริ่ม เจรจากรกฎาคม 2557 มีเ ป้ า หมายสรุ ป ผลการ
เจรจาภายในปี 2559
- มีการประชุม ฯ แล้ว 4 รอบ โดยครอบคลุ ม ประเด็น
ต่ า งๆ อาทิ การค้า สิน ค้า การค้า บริก าร การลงทุน
ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา กลไกการระงับ ข้อพิพ าทและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
ไทย – ปากีสถาน
ไทย และ ปากีสถาน
- เจรจารอบแรกเมือ่ วันที่ 29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2 8
- จะเริม่ เจรจาด้านการค้าสินค้าก่อน โดยมีเป้ าหมายให้
เจรจาเสร็จ ภายในปี 2560 หลัง จากนั น้ จึง จะเจรจา
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การค้าบริการ การลงทุน ประเด็น
อืน่ ๆ เช่น ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การแข่งขัน เป็ นต้น
ไทย – EU (Thailand-EU Free
ไทย และ EU
- เริม่ เจรจาพฤษภาคม 2 และเจรจาไปแล้ว 4 รอบ
Trade Area)
ครัง้ ล่าสุดเมือ่ เดือนเมษายน 2557
- ปั จจุบนั ยังไม่มกี าหนดวันเจรจาในรอบต่อไป
ไทย – EFTA (Thailand-European ไทย และ EFTA (ไอซ์แลนด์ - เจรจา FTA แล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2548-2549
Free Trade Association)
ลิกเทนสไตน์ นอร์เวย์ และ - กรอบการเจรจาได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว
สวิตเซอร์แลนด์)
เมือ่ เดือนตุลาคม 2556
- ฝ่ าย EFTA แจ้งว่าจะทา FTA กับไทยในช่วงเหมาะสม

และกรอบความตกลงทีอ่ ยู่ระหว่างเตรียมเปิ ดการเจรจา ดังนี้
ความตกลง
ไทย – ตุรกี

สถานะ / ความคืบหน้า
- คณะรัฐมนตรีรบั ทราบการเปิ ดเจรจา
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกรอบการเจรจา FTA ไทย-ตุรกีแล้ว
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กรอบควำมตกลงกำรค้ำเสรี ( ที่มีผลบังคับใช้ / สรุปผลกำรเจรจำแล้ว )
ก่อตัง้ กลุ่มฯ
ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำบริ กำร
ภำยใต้กรอบอำเซียน
ควำมตกลงด้ำนลงทุน
ภำยใต้กรอบอำเซียน

ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำสิ นค้ำ
ภำยใต้กรอบอำเซียน

2548

กำรค้ำเสรีไทย – ออสเตรเลีย
ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิ จที่
ใกล้ชิดยิ่ งขึ้นไทย – นิ วซีแลนด์

2552

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิ จ
อำเซียน – ญี่ปนุ่

2554

ควำมตกลงว่ำด้วยกำรเป็ นหุ้นส่วน
เศรษฐกิ จที่ ใกล้ชิดยิ่ งขึ้นไทย – เปรู

2542

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิ จที่
ใกล้ชิดไทย – ญี่ปนุ่

2550

ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน – จีน

2553

ควำมตกลงจัดตัง้ เขตกำรค้ำเสรี
อำเซียน – ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์

2536

2556 – 2558 (ควำมตกลงที่อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ)

กำรค้ำเสรีอำเซียน – สำธำรณรัฐเกำหลี

กำรค้ำเสรีไทย – ชิ ลี

กำรค้ำเสรีอำเซียน – อิ นเดีย

เขตกำรค้ำเสรีไทย – อิ นเดีย
ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิ จ
ที่ระดับภูมิภำค
กำรค้ำเสรีอำเซียน – ฮ่องกง
กำรค้ำเสรีไทย – สมำคมกำรค้ำเสรีแห่งยุโรป
เขตกำรค้ำเสรีไทย – สหภำพยุโรป
กำรค้ำเสรีไทย – ปำกีสถำน
กำรค้ำเสรีไทย – ตุรกี
ปัจจุบนั
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สำยงำนกลยุทธ์และสนับสนุน
6.1 การจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน (ผังมาบตาพุด)
กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี ติดตามความคืบหน้ าการดาเนินงานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อการจัดทา
ร่ างผังเมืองรวมบริ เวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ปรับปรุ งครังที่ 3 ซึ่งร่ างผังฯ มาบตาพุด อยู่ใน
ขัน้ ตอนการประชุ ม คณะกรรมการผัง เมือ ง เพื่อ พิจ ารณาร่ า งผัง เมือ งรวม ภายหลัง ผ่ า นกระบวนการปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดจากการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน โดยจะมีการปิ ดประกาศ 90 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ที่เกี่ยวข้ องยื่นคาร้ อง และในส่วนของร่ างผังฯ จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างการรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาคาร้ องและ
จะแจ้ งผลการพิจารณาคาร้ องต่อผู้ร้องและจะจัดทาเอกสารเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นต่อไป
ทังนี หากผังเมืองดังกล่าวมีการประกาศใช้ กลุม่ ฯ จะได้ รับผลกระทบ เนื่องจากร่ างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
มีการจากัดประเภทกิจการและการขยายพืนที่ประกอบกิจการ แต่เนื่องด้ วยรัฐบาลได้ ออกนโยบายส่งเสริม Super
Cluster ที่กาหนดให้พ้นื ที่จงั หวัดระยองและชลบุร ี เป็ นพื้นที่เป้ าหมายของอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจเป็ นทิศทางทีด่ ใี นการส่งเสริมให้เกิดการขยายพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการลงทุนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคตได้
(ร่ำง) ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

ข้อกาหนดห้ามไม่ให้ประกอบกิจการ ดังนี้
1) การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมี หรือวัตถุเคมี
2) การผลิตพลังงานไฟฟ้ าทีใ่ ช้ถ่านหินเป็ นวัตถุดบิ
3) ฯลฯ

(ร่ำง) ผังเมืองรวมมำบตำพุด

พืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมตามผังเมืองปี 2546
(ในกรอบสีแดง)
• เขตพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรม 40,385 ไร่

ข้อกังวล ต่อร่างผังฯ
• ปรับลดพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมเหลือ 22,862 ไร่
• ไม่มพี น้ื ทีร่ องรับการขยายอุตสาหกรรม
• ไม่มที ่าเรืออุตสาหกรรม
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6.2 การติดตามสถานการณ์ นา้ ภาคตะวันออก
สถานการณ์น้ าภาคตะวันออก เป็ นอีกหนึ่งประเด็นสาคัญ ทีก่ ลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้ตดิ ตาม
และนาเสนอให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้รบั ทราบถึงประเด็นข้อกังวลในการเตรียมความพร้อมและจัดสรร
ทรัพยากรน้ าในพื้นที่พฒ
ั นาอุตสาหกรรมให้เพียงพอ โดยในปี 2558 สถานการณ์น้ าภาคตะวันออก อยู่ใน
ภาวะทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังและเตรียมการอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง ทีป่ ริมาณน้าในอ่างเก็บน้ า
หลัก ลดลงต่ ากว่าเกณฑ์เฝ้ าระวัง ประกอบกับโครงการวางท่อผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ ซึง่ เป็ นอ่างเก็บ
น้าขนาดใหญ่ ลงมายังอ่างฯ รับน้า 3 อ่างฯ คือ อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บ
น้ าคลองใหญ่ ยังคงไม่แล้วเสร็จ กลุ่มฯ ได้นาเสนอถึงสถานการณ์ปัญหา ไปยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
เร่งรัดดาเนินการโครงการวางท่อและโครงการบริหารจัดการน้ าให้แล้วเสร็จ รวมถึงให้รฐั บาลมีการวางแผน
ระยะยาวในการเตรียมทรัพยากรน้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าในอนาคต

สิง่ ทีต่ อ้ งติดตามและเฝ้ าระวังในปี 2559
1. ปริมาณน้าต้นทุนในอ่างเก็บน้า
2. ความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างป้ องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้า
3. การบริหารจัดการน้ าในพืน้ ทีแ่ ละข้ามพืน้ ที่
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6.3 นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร์
รัฐบาลได้ดาเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้มติเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ น
หน่ ว ยงานหลัก รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส เตอร์ให้เป็ น
รูปธรรม และทาหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ และได้กาหนดคลัสเตอร์
เป้ าหมายในระยะแรก ได้แก่
1. Super Cluster เป็ นคลัสเตอร์สาหรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และคลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั
2. คลัสเตอร์เป้ าหมายอื่น ๆ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและคลัสเตอร์สงิ่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม
3. กิจการเป้ าหมายทีจ่ ะส่งเสริมเป็ นพิเศษ ในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มทีส่ าคัญ ดังนี้
(1) โครงสร้า งพื้น ฐานที่ม ีค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาคลัส เตอร์ ได้แ ก่ กิจ การฐานความรู้ และ
กิจการโลจิสติกส์
(2) กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิต ที่ม ีค วามส าคัญ สูง ได้แ ก่ กิจ การต้น น้ า ที่ส าคัญ ของแต่ ล ะคลัส เต อร์
อุตสาหกรรมสนับสนุ นที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่ าง ๆ และผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง
ควำมคืบหน้ ำกำรดำเนิ นนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร์
BOI

สิ ทธิ ประโยชน์

ก.คลัง

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
• ประกาศประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์(27 ต.ค. 2558)
• พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 0- ปี สาหรับ
• การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรือพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
กิจการเพือ่ อนาคตทีม่ คี วามสาคัญสูง
หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้
• การผลิตผลิตภัณฑ์ Specialty Polymers หรือ Specialty
นาระดับนานาชาติทท่ี างานในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด ทัง้ คนไทย
Chemicals
และต่างชาติ
• การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี และลดหย่อน 0% อีก ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจยั / Center of
Excellence ทีอ่ ยูใ่ นคลัสเตอร์
• ต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมภายในปี 2
Petro
และต้องมีรายได้ครัง้ แรกภายในปี 2 0

Cluster

กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
•

ตังอนุกรรมการภายใต้ คณะกรรมการเร่ งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร
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โครงสร้ างคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร
นพ.
คกก.เร่งรัด
Cluster
อนุ
ยานยนต์

อนุ
า

อนุ
ิ ตรเคม

รองคสช พลเอกประวิทย

รมว อุตสาหกรรม

อนุ
ดิจทิ ลั

อนุ
เก ตร

อนุ
สิงทอ

ประธานอนุกรรมการ ลกท
รองประธาน : ผวก กนอ
อนุกรรมการ ผแ้ ทน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา ีมอื แรงงาน สศค สนง พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน สวทช สผ กรมโยธาธิการและผังเมือง สนข สกท กรอ สอน ประธานคลัสเตอร์
ปิ โตรเคมี ประธานกลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี กลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก กลุม่ อุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ ามัน กลุม่
อุตสาหกรรมเคมี ส อ ท สภาหอการค้า / นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย นายศุภชัย วัฒนางกร ผอ สถาบัน
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
เลขานุการร่วม รศอ ผอ สถาบันพลาสติก
Source: สศอ. 20/11/2015

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ได้มบี ทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยผลักดันให้มกี ารพิจารณา
สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆ ให้สามารถเอื้อต่อการลงทุนที่จะเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงการนาเสนอแนว
ทางแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการพัฒนาคลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดยแบ่งเป็ นข้อเสนอ ดังนี้
1. ข้ อเสนอต่ อสิ ทธิ ประโยชน์ เสนอให้มกี ารผ่อ นปรนเงื่อ นไขสิทธิประโยชน์ ของการส่ งเสริม การ
ลงทุน ให้ครอบคลุมโครงการต่างๆ ที่จะดาเนินการลงทุนในระยะเร่งด่วน ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ BOI
กาหนดไว้ เช่น โครงการที่ใ ช้เ ทคโนโลยีสูง ลดการใช้พลังงาน เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ม เป็ นต้น
รวมถึงให้มกี ารผ่อนปรนระยะเวลาการลงทุนทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์ออกไป เนื่องจากเป็ นโครงการ
ขนาดใหญ่
2. ข้อเสนอปั ญหำอุปสรรค เสนอให้มกี ารพิจารณาแก้ไขข้อจากัดต่ างๆ ที่จะเป็ นอุปสรรคต่ อ การ
ดาเนินนโยบาย เช่น พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม การแก้ไขในประเด็นสิง่ แวดล้อ ม มาตรการหรือ
กฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ าจเป็ นอุปสรรค การดูแลชุมชน เป็ นต้น รวมถึงเสนอให้มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ขึน้ มากากับดูแลการพัฒนาพืน้ ที่ ให้เติบโตขึน้ อย่างสมดุลและยังยื
่ น
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6.4 การเ าร่ วมการ ระชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2015 (เกาหลใต)
การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC เป็ นการรวมกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี ใน
ภูมิภาคเอเซีย ประกอบด้ วย ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญี่ปนุ่ ใต้ หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร มาเลเซีย อินเดีย
และไทย โดยแต่ละปี จะผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุมและประเทศสมาชิกจะร่ วมกันสนับสนุน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลการผลิต การค้ า การตลาด รวมไป ึงทิศทางและแนวโน้ มของตลาดในอนาคต โดยมี
วัต ุป ระสงค เพื่ อ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ได้ ร่ ว มกัน เสนอข้ อ คิ ด เห็ น และติ ด ตามส านการณ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี รวมทังผลักดันการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อให้ ก้าวทันและเตรี ยมรับกั บส านการณที่จะ
เกิดขึนในอนาคต

งาน ระชุม APIC 2015 ครัง้ ที่ 36) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 จัดขึน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ภายใต้ หวั ข้ อ “ Turning Threats into Opportunities for Asian Petrochemical Industry ”
โดยกิจกรรมวันที่ 6-7 พ.ค. 2558 เป็ นการประชุมเตรียมความพร้อ มสาหรับคณะทางานจัด การ
ประชุมและการสัมมนาด้านการตลาด บรรยายทิศทางและแนวโน้มด้านการตลาดของธุรกิจปิ โตรเคมี และใน
วันที่ 8 พ.ค. 2558 เป็ นการแสดงวิสยั ทัศน์การดาเนินธุรกิจปิ โตรเคมีจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ซึง่ นาย
เอกรัตน์ ทองธวัช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นผู้แทนของประเทศไทยในการแสดงวิสยั ทัศ น์
สถานการณ์ / ทิศทางอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีของไทย รวมถึงโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม APIC
จากนัน้ เป็ นการแสดงปฐกถาพิเศษจากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ปิ โตรเคมีชนั ้ นาของโลก ถึงแนวโน้มธุรกิจ
โลกและทิศ ทางในการสร้างผลิต ภัณ ฑ์แ ละการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยังยื
่ นในภาวะที่แหล่ งวัต ถุ ดิบ มีค วาม
เปลีย่ นแปลง และช่วงบ่ายมีการประชุม APIC Steering Committee เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกาหนด
แนวทางอุปสรรคและโอกาสในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลีย่ นข้อมูล
สถิตกิ ารค้าปิ โตรเคมี,จัดทาฐานข้อมูลกาลังคน ซึง่ จะเป็ นโอกาสสู่การแลกเปลีย่ นทรัพยากรมนุษย์ในภูมภิ าค
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และในภาคบ่ายเป็ นการประชุมแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 7 คณะ คือ General matter and raw materials,
Polyolefins, Styrenics, PVC, Synthetic rubber, Synthetic fiber Raw materials แ ล ะ Chemicals แ ล ะ
เพื่อให้เห็นภาพรวมธุรกิจแต่ละประเภท จึงมีการมอบรายงาน Country Report ตามประเภทของผลิตภัณฑ์
แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม

การจัดนิทรรศการ ใน APIC 2015 เป็ นการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษทั ทีป่ รึกษาและจากประเทศ
ต่างๆ และในโอกาสนี้ KPIA ได้จดั งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Korea International Chemical Industry
Expo (KICHEM) ร่วมด้วย ซึ่งเป็ นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีและปิ โตรเคมี
ภายในประเทศตลอดสายการผลิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงงานมากกว่า 1,000 บูท ซึ่งเป็ นโอกาสอันดีสาหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม APIC ในการเปิ ดช่องทางทางการค้าให้กว้างมากขึน้
ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุม APIC 2015 จากประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกและมิได้เป็ นสมาชิก ทัง้ สิน้ ประมาณ 1,200 คน
Country (Non-APIC)
China
USA
UK
Saudi Arabia
UAE
Germany
Hong Kong
Indonesia
Canada
Switzerland
Belgium
Other

Total
80
31
19
15
13
11
10
8
6
5
4
103
Total

Country (APIC)
Korea
Japan
Taiwan
Singapore
Thailand
Malaysia
India

Total
258
221
83
140
47
20
61

1,181

กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี 26
ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2015 (เกำหลีใต้)
 วันที่ 6 พฤษภำคม 2558 : การประชุมคณะทางานจัดการประชุม APIC 20

 วันที่ 7 พฤษภำคม 2558 : การประชุมสัมมนาด้านการตลาด

 วันที่ 8 พฤษภำคม 2558 : การเปิ ดการประชุม APIC 20

 วันที่ 8 พฤษภำคม 2558 : การประชุม Steering Committee

 วันที่ 8 พฤษภำคม 2558 : นิทรรศการภายในงาน
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กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนำกำลังคนอำชีวศึกษำ
( กลุ่มอำชีพปิโตรเลียมและปิโตรเคมี )
คณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ พัฒ นากาลัง คนอาชี ว ศึ ก ษา กรอ อศ ได้ แ ต่ ง ตัง
คณะอนุก รรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ พัฒ นากาลั ง คนอาชี ว ศึก ษาเพื่ อ สนับ สนุน การท างานของ
คณะกรรมการฯ จานวน 19 กลุ่มอาชีพ รวม ึงกลุ่มอาชีพปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ให้ ดาเนินการตามนโยบายการ
ขับเคลื่อนด้ านการอาชีวศึกษาและมาตรการการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา อ กรอ อศ กลุ่มอาชีพ
ปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ได้ ดาเนินการศึกษาและให้ ข้อเสนอแนะใน 3 เรื่ องดังนี
1. ความต้ องการกาลังคนระดับช่างเทคนิคสาขาปิ โตรเคมี มีอตั ราการเติบโตความต้ องการกาลังคน
3% ต่อ ปี เป็ น การจ้ า งอัต ราก าลัง ทดแทนพนัก งานที่ ล าออก และทยอยจ้ า งเพื่ อ ทดแทนพนัก งานที่ จ ะ
เกษี ยณอายุ โดยรวมประมาณ 360-390 คน/ปี ทังนีในกรณีที่มีการสร้ างโรงงานใหม่ มีการประมาณการความ
ต้ องการกาลังคนช่างเทคนิคประมาณ 150 คน ต่อโรงงาน แต่ ้ าเป็ นการขยายกาลังการผลิตประมาณการ
ความต้ องการกาลังคนช่างเทคนิคประมาณ 15 คนต่อการขยายสายการผลิต ในด้ านความต้ องการในสายงาน
กลุม่ ปิ โตรเคมีจะรับผู้ที่จบการศึกษา ปวส ซึง่ ในสายงานการผลิต Operator) และบารุงรักษา Maintenance)
จะรับช่างเทคนิคจากหลากหลายสาขาวิชาช่าง สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาสาขาปิ โตรเคมีสามาร สมัครในสาย
งานการผลิต Operator) เท่านัน ปั จจุบนั มีวิทยาลัยในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิ ด
สอนสาขาปิ โตรเคมีเป็ นหลักสูตรเฉพาะจานวน 2 แห่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สามาร ผลิตนักศึกษารวมกันได้ ปีละ 250 คน ือว่าเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับความต้ องการ
2. การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จากการ
วิเคราะหสมรร นะและมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 กับรายวิชาที่เปิ ดสอน ในสาขาปิ โตรเคมี มี
ประเด็นที่นา่ สนใจ เช่น เนือรายวิชาไม่ครอบคลุมสมรร นะอาชีพ หรื อบางหน่วยสมรร นะและมาตรฐานอาชีพ
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ไม่สามาร จัดการเรี ยนการสอนในส านศึกษาได้ โดยการจัดการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานอาชีพ ให้ เกิดความสาเร็ จ
จะต้ องมีการดาเนินการดังนี
1. รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ย นควบคู่ไ ปด้ ว ย เช่น การเรี ย นรู้ เพื่ อ
สร้ างสรรคด้ วยปัญญา Constructionism) ที่ประสบความสาเร็จ
2. โครงการสร้ างความเข้ มแข็งของระบบและกลไกการศึกษาในสาขาอาชีพปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี
3. ครูจะต้ องมีโอกาสเรี ยนรู้ในส านประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4. ครูฝึกในส านประกอบการและครูในส านศึกษา จะต้ องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
5. ผู้เรี ยนจะต้ องมีเป้าหมายในการเรี ยนรู้ตามมาตรฐานอาชีพที่ชดั เจน
3. การสร้ างความเข้ มแข็งของระบบและกลไกการศึกษา
ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมได้ ให้ ข้อเสนอแนะต่อระบบและกลไกการศึกษาอาชี วศึกษาในกลุ่ม อาชี พ
ปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้ วย 1) คุณสมบัตแิ ละการพัฒนาช่างเทคนิคสาขาปิ โตรเลียม
ปิ โตรเคมี 2) การพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาปิ โตรเลียม ปิ โตรเคมี 3) การสร้ างแรงจูงใจ
ต่อภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา และ 4) ข้ อเสนอเชิงนโยบาย นอกจากนี ได้
ศึก ษา ึ ง ขอจ ากัด ด้ า นกฎระเบี ย บ หรื อ แรงจูง ใจ ในการให้ เ อกชนเข้ า มาร่ ว มพัฒ นาการศึก ษาในระดับ
อาชีวศึกษา เนื่องจากระบบการศึกษาทวิภาคีในปัจจุบนั เป็ นแบบภาคสมัครใจ รัฐบาลควรมีมาตรการจูงใจหรื อ
ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาแต่ละสาขาอาชีพ ตามคณะอนุกรรมการ กรอ อศ เป็ น คณะกรรมการ าวร โดย
มี บ ทบาทสาคัญ ในการก าหนดทิ ศ ทางจัด การการศึก ษา พัฒ นาคนในเชิ ง คุณ ภาพ รวม ึ ง การจัด สรร
งบประมาณจากภาษี สาหรับพืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง เช่น เขตส่งเสริ มการค้ าการลงทุน พืนที่พฒ
ั นา
อุตสาหกรรม พืนที่ท่องเที่ยว เป็ นต้ น ให้ มีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับพืนที่ เพื่อการพัฒนา
โครงสร้ างพืนฐานรองรับการพัฒนามูลค่าของกิจกรรมในพืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้ องกับบริบทการพัฒนาพืนที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
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9 ความร่วมมือคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายงานส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ซึง่ ประกอบด้วย กลุ่มฯ โรงกลันน
่ ้ ามันปิ โตรเลียม, กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี, กลุ่ม
ฯ เคมี พลาสติก และกลุ่มฯ พลาสติก โดยมอบหมายให้ คุณบวร วงศ์สนิ อุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รับหน้าทีเ่ ป็ นประธานคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดยคลัสเตอร์ปิโตรเคมีก่อตัง้ ขึ้น
เพื่อให้การสนับสนุ นการแก้ไขปั ญหา/อุปสรรคร่วมกันของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ (Common
Interest) และกาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีให้ครอบคลุมทัง้ Value Chain
อย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทัง้ มองถึงทิศทางการขับเคลื่อนภาพรวมของคลัส
เตอร์ปิโตรเคมีในอนาคต ทัง้ ด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม โลจิส ติกส์และการสร้างตลาดใหม่ ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ผลักดันไปยังภาครัฐในการสนับสนุ นมาตรการด้านต่างๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของคลัส
เตอร์ปิโตรเคมีในระดับอาเซียน อีกทัง้ ยังจัดทายุทธศาสตร์ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีเสนอไปยังสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒฯ) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

9.1 วิ สยั ทัศน์ ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ปี 2020
กลุ่มฯ โรงกลันฯ
่
เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการ
ภายในประเทศและ AEC รวมทัง้ ให้ความสาคัญเรือ่ ง
ความปลอดภัยและการเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

กลุ่มฯ ปิ โตรเคมี
สร้างความมันคงด้
่ านฐานการผลิตปิ โตรเคมี
ในภูมภิ าคและขยายขีดความสามารถในการสร้าง
Specialty products ด้วยเทคโนโลยี

Vision 2020 : คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น

กลุ่มฯ เคมี
1. พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. สร้างระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลสารเคมีเพื่อการ
บริหารจัดการสารเคมีแบบองค์รวม

กลุ่มฯ พลำสติ ก
. เป็ นผูน้ าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในอาเซียน
2. สร้างความแข็งแกร่งในด้านเครือข่ายเชือ่ มโยงกับ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอืน่ ๆ เพือ่ ขยายตลาดไปยังสินค้า
Hi Value-added product เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
เครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์, Bio-plastic
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9.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
. นายเจน
นาชัยศิร ิ
2. ผูแ้ ทนศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. นายบวร
วงศ์สนิ อุดม
4. นายเอกรัตน์
ทองธวัช
. นายมหาบีร์
โกเดอร์
. นายอัฒฑวุฒ ิ
หิรญ
ั บูรณะ
7. นายสุกฤตย์
สุรบถโสภณ
8. นางมยุร ี ณ รังศิลป์
. นายคเณศ
วิศรุตพงษ์
0. นายฐิตธิ มั
พงศ์พนางาม
. ดร.วีระภัทร์
ตันตยาคม
2. นางอังศนา
ชีวดุษฎี
3. นายอนุสรณ์
สุขสิรพิ งศ์

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคลัสเตอร์ปิโตรเคมี วำระปี 2557– 2559
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9.3 อำนำจหน้ ำที่คณะกรรมกำรคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมประเด็นปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคลัสเตอร์
ปิ โตรเคมีทงั ้ ระบบร่วมกัน เพื่อเสนอไปยังหน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ ามันปิ โตรเลียม
ปิ โตรเคมี พลาสติกและเคมี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์
ปิ โตรเคมี
 ส่งเสริม สนับสนุ นให้เกิดการเชื่อ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่ต้นน้ า กลางน้ า
ตลอดจนปลายน้ า รวมทัง้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม
เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาคลัสเตอร์ปิโตรเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1/2557
เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ 4 คณะฯ คือ 1) คณะอนุกรรมการแก้ไขปั ญหา
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรม 2) คณะอนุ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรม
พลาสติก ชีว ภาพและโรงกลัน่ ชีว ภาพ 3) คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริม การผลิต เพื่อ ทดแทนการนาเข้า
4) คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริม ภาพลัก ษณ์ ค ลัส เตอร์ปิ โตรเคมี เพื่อ นาเสนอมาตรการในการส่ งเสริม และ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร์ปิโตรเคมี รวมถึงผลักดันการแก้ไขปั ญหาไปยังภาครัฐในประเด็นที่
ภาครัฐควรให้การช่วยเหลือ โดยสามารถสรุปการดาเนินงานในปี 2558 ได้ดงั นี้

9.4 กำรดำเนิ นงำนของคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ปี 2558
1. คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในภำคอุตสำหกรรม
2. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมเคมีชีวภำพ (Bio - Industry)
3. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิ ตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ
4. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมภำพลักษณ์คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
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คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภำคอุตสำหกรรม
จากมติทป่ี ระชุมคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เห็นควรให้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการแก้ไขปั ญหาก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว (LPG) เพื่อ ด าเนิ น การผลัก ดัน นโยบายส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การใช้ ก๊ า ซปิ โ ตรเลีย มเหลวใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน ซึง่ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
1. จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุ นการใช้ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาแผนงานเพื่อผลักดันแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในประเทศไทย
ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะท้อนต้นทุนพลังงานทีแ่ ท้จริงของประเทศ
3. ศึกษาและสื่อสารข้อมูลการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ
4. รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำรที่ ผำ่ นมำ
1. จัดทา Position paper การปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ณ โรงกลันน
่ ้ ามัน
เพื่อนาเสนอไปยังภาครัฐให้ผลักดันและส่งเสริมผูใ้ ช้ LPG หันไปใช้เชือ้ เพลิงชนิดอื่นๆ เพื่อลด
ปริมาณหรือควบคุมการใช้ LPG ในภาคเชือ้ เพลิงในระยะยาว
2. จัดทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบตั กิ ารปรับโครงสร้างราคา
ปิ โตรเลียมเหลว(LPG) เพื่อใช้ในประกอบในการออกประกาศตามมติ กบง. ให้สอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐได้อย่างถูกต้อง
3. จัดทาประเด็นปั ญหาและรวบรวมผลกระทบจากการใช้สตู รราคา LPG ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ตามประกาศปรั บ สู ต รราคา LPG โดยใช้ Pool Price ในการก าหนดราคาขาย LPG
ภายในประเทศ และนาเสนอผลไปยังภาครัฐ
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คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสำหกรรมเคมีชีวภำพ (Bio-Industry)
เพื่อ ให้เ กิด การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมเคมีชีว ภาพ ซึ่ง ประกอบด้ว ย Bioplastics,
Biochemical และ Bioenergy เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็ นรูปธรรม จึงมีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุ นอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพ (Bio-Industry) โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการส่ งเสริมและสนับสนุ นอุต สาหกรรมเคมีชีว ภาพ
(Bio-Industry) ให้แ ก่ ค ณะกรรมการคลัส เตอร์ปิ โ ตรเคมี เพื่อ น าเสนอให้ส ภาอุ ต สาหกรรมฯ
ผลักดันไปยังภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จัดทาแผนงานเพื่อผลักดันนโยบายส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพ (Bio-Industry) โดยการสร้างความพร้อมด้านวัตถุดบิ ชีวมวล เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ
3. ส่งเสริมสนับสนุ นให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ตัง้ แต่ต้น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ าจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูป (Converter) รวมทัง้ เป็ นเครือข่ายในการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีชวี ภาพ (Bio-Industry)
4. ส่งเสริมให้เกิดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากเคมีชวี ภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5. รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำรที่ ผำ่ นมำ
1. หารือ/ชีแ้ จงภายในกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องในการกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุ น
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีชวี ภาพ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้จดั ทาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ
2. ติดตามผลการพิจารณาและดาเนินงานของคณะกรรมการ BOI ในการหารือ กับหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุน เพื่อผลักดันให้เกิด
การใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมต้นน้าและปลายน้ า
3. ผลัก ดันการส่ งเสริมในลัก ษณะ Bio Hub แทน โดยให้ค วามสาคัญ ถึงการสนับสนุ นโรงไฟฟ้ า
พลัง งานทดแทน และการส่ ง เสริม พลั ง งานทดแทนด้ ว ย ซึ่ง ปั จ จุ บ ัน ยัง ขาดความชัด เจน
โดยเฉพาะการรับซือ้ ไฟฟ้ ายังขาดสายส่งไฟฟ้ ารองรับและการขอเพิม่ อัตรารับซือ้ ไฟฟ้ า adder
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คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ำ
จากมติทป่ี ระชุมคลัสเตอร์ปิโตรเคมีกาหนดให้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวเนื่องภายใต้คลัสเตอร์ปิโตร
เคมี อีกทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในคลัสเตอร์ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึก ษารวบรวมข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์ใ นคลัส เตอร์ปิโตรเคมีท่มี กี ารนาเข้าจากต่ างประเทศ รวมถึง
อุปสรรคต่อการผลิตและการตลาดภายในประเทศ
2. จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
3. ส่งเสริมการพัฒนาศัก ยภาพของอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องในคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ส่ ง เสริม การขยายตลาดเพื่อ สร้า งโอกาสทางการค้า การลงทุ น ของผู้ป ระกอบการไทย โดย
สนับสนุ นการเข้าถึงข้อ มูลและแนวโน้มการตลาด รวมถึงการยกระดับการศึกษาวิจยั ข้อมูลและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์
5. รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำรที่ ผำ่ นมำ
คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ได้ดาเนิน การศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อ มูล จากกรมศุ ล กากร เพื่อ คัดกรองผลิต ภัณฑ์ท่มี ีการนาเข้า – ส่ งออกในพิกัด 27, 28, 29 และ 39 ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี โดยได้กาหนดเกณฑ์ค ดั กรองผลิตภัณฑ์เบือ้ งต้น คือ
1. มีมูล ค่ า น าเข้า มากกว่ า 200 ล้า นบาท และ 2. มีมูล ค่ า ขาดดุ ล มากกว่ า 70% เพื่อ ก าหนดผลิต ภัณ ฑ์
เป้ าหมายทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า และมีความคืบหน้าฯ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มฯ ภายใต้คลัส เตอร์ปิโตรเคมีนาเสนอผลิตภัณฑ์ท่จี ะส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า อาทิ น้ามันเบนซินพืน้ ฐาน, Protection Film, Retort pound, Acetylene
Black, Sulphur, NaOH โดยคณะอนุ ก รรมการฯ อยู่ร ะหว่ า งศึก ษารายละเอีย ดผลิต ภัณ ฑ์ แ ละ
กาหนดแนวทางในการส่งเสริมฯ
2. ริเริม่ โครงการ “ สารวจและพัฒนาเม็ดพลาสติก ” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลและสร้างความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเม็ด
พลาสติกของอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมีอย่างยังยื
่ น
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คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
จากมติทป่ี ระชุมคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เห็นควรแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์คลัสเตอร์
ปิ โตรเคมีเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ดี แี ก่อุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร์ผ่านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่
สาธารณชนภายนอกได้รบั ทราบผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ ผ่านการเผยแพร่ขอ้ มลทีถ่ กต้องและทันสมัยแก่สาธารณะชนภายนอกได้ทราบ
2. นาเสนอและประสานงานในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความร้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ไปยังสื่อมวลชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เป็ นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมลข่าวสารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมภายในคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
4. รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานต่อคณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี
กำรดำเนิ นงำนของคณะอนุกรรมกำรที่ ผำ่ นมำ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์คลัสเตอร์ ได้ดาเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์
ทีด่ แี ก่อุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ปิโตรเคมีโดยเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณะชนภายนอกในกิจกรรม ดังนี้
 จัดงำนแถลงข่ำว “ ประธำนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีพบสื่อมวลชน ” เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
คุณบวร วงศ์สนิ อุดม ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี นาเสนอ
ทิศ ทางอุ ต สาหกรรมปิ โตรเคมีไทย มีเ ป้ าหมายก้าวส่การเป็ น
ผน้ าระดับอาเซียน ภายในปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเฉพาะผลักดันให้ไทยเป็ นศนย์กลางอุตสาหกรรม
ชีวภาพ Bio-Industry (ไทยมีศกั ยภาพเป็ นแหล่งวัตถุดบิ เกษตร)
สือ่ มวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม : 33 คน
“ Chemical For Life ”
 กิ จกรรม “ Media Trip นำสื่อมวลชนเยื่อมชมโรงงำนในกลุ่มฯ ภำยใต้ คลัสเตอร์ปิโตรเคมี ”
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จากัด จ.สมุทรสงคราม
คุณบวร วงศ์สนิ อุดม ประธาน นาเสนอแผนการดาเนินงาน
ของคลัส เตอร์ปิ โ ตรเคมีเ พื่อ พัฒ นาเศรษฐกิจ ไทยอย่า งยังยื
่ น
ยกระดับอุตสาหกรรมส่นโยบายซุปเปอร์คลัสเตอร์ของภาครัฐ
พร้อมขยายไปส่อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ชีวภาพ ส่งเสริมการ
วิจยั พัฒนาและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการผลิตสินค้าทีม่ มี ลค่าสง
“ Media Trip ”
สือ่ มวลชนเข้าร่วมกิจกรรม : 12 สือ่ (TV = 5, หนังสือพิมพ์ = 7)
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See you next Year

