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ค ำน ำ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries , 
Petrochemical Industry Club : FTIPC)   เ ป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมอียา่งยัง่ยนื ซึง่จะเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มไปดว้ยกนัอย่างสมดุล โดยไดแ้บ่ง
สายงานการด าเนินงานออกเป็น  6 สายงาน ประกอบด้วย สายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ สายงานพฒันา
อุตสาหกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐาน สายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม สายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
สายงานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และสายงานกลยุทธ์และสนับสนุน โดยแต่ละสายงานได้ด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนสมาชกิของกลุ่มฯ รวมถงึอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสายผลติภณัฑ์
ภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคม ีใหม้คีวามเขม้แขง็และเกดิความยัง่ยนื 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้ด าเนินงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคต่างๆ ที่จะมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การระดมความเหน็เพื่อเสนอในเวทต่ีางๆ ทัง้ทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบยีบในระดบัต่างๆ การคา้ระหว่างประเทศ การน าเสนอภาพลกัษณ์ทีด่แีละขอ้มลูทีถู่กต้อง  
ต่อสงัคม รวมถึงแผนงานในระดบันโยบายของประเทศ รวมถึงติดตามประเด็นปัญหาต่างๆ และวิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ และรว่มหาทางป้องกนัปัญหานัน้ 
 รายงานสรปุผลการด าเนินงาน “  FTIPC ANNUAL REPORT 2017 ” จัดท า ขึ้ น เ พื่ อ เ ก็ บ ร วบ ร วม 
ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ด าเนินการในปี 2560 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็น 
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนย์กลางความรู้และข้อมูลข่าวสารส าหรบัสมาชิก
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของธุรกจิ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
 
 

       ส านกังานเลขาธกิาร 
           กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

             
              ผูจ้ดัท า  
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ควำมเป็นมำ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries Petro 
Chemical Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการรวมตัว 
ของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบนัมสีมาชิก 30 บรษิัท 
เป็นสมาชกิสามญัจ านวน 28 บรษิทั และสมาชกิสมทบอกี 2 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีดก่้อตัง้เมื่อวนัที ่
14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 โดยผูป้ระการส่วนใหญ่มโีรงงานตัง้อยูใ่นจงัหวดัระยองบรเิวณพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก(มาบตาพุด) , นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรม 
อารไ์อแอล และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพ์ซี ีรวมทัง้ผูป้ระกอบการปิโตรเคมใีนพืน้ทีร่อบเขตกรงุเทพฯ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในฐานะอุตสาหกรรมต้นน ้ าที่เพิ่มมูลค่าให้กับ
ทรพัยากรธรรมชาติที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติและการกลัน่น ้ามนัดบิไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลเิมอร ์พลาสตกิ เส้นใย ยางสังเคราะห์ และเคมภีณัฑ ์ซึ่งเป็นสนิค้าอุปโภคจ าเป็น
ส าหรบัประเทศ สามารถลดการเสยีดุลการคา้และสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศไดเ้ป็นจ านวนมาก โดยในปี 2555 มี
มลูค่าผลติภณัฑข์องกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ 680,000 ลา้นบาท 
 

  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   1 



 

 

 

ยทุธศำสตรแ์ละแผนกำรด ำเนินงำน  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
อย่างยัง่ยนื ด้วยความพยายามสร้างความสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและเทคโนโลยี 
มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันของชุมชนและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยัง่ยนื อีกทัง้ยงัผลกัดนัมาตรการต่างๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำน 

 เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทัง้ปัจจุบันและอนาคต มีจุดประสงค์หลัก  
เพื่อใหชุ้มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื 

 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่โอกาส
ในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

 เพื่อช่วยและรว่มกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้ารด าเนินธุรกจิของสมาชกิ 
 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมนี าเสนอความเห็น /ข้อเสนอแนะที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสมาชกิ แก่ภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย วำระปี 2559 – 2561 
 
 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  วำระปี 2559 - 2561 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   3 

รองประธานฯ 

ส านักเลขาธิการฯ 



 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

 ช่ือ – สกลุ 
 

ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร บริษทั / หน่วยงำน 
 

1. นายเอกรตัน์ ทองธวชั ประธาน บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
2. นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร กรรมการ บมจ.ปตท. 
3. นางสาวกุลธดิา เจรญิสวสัดิ ์ รองประธาน บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
4. นายเจรญิชยั ประเทอืงสขุศร ี รองประธาน บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
5. นายสรุยิน วนัเพญ็ รองประธาน บมจ.อเูบะเคมคิอลส ์
6. นายบุญเชดิ สวุรรณทพิย ์ รองประธาน บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
7. นายชวลติ ทพิพาวนชิ รองประธาน บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
8. นายอภชิยั เจรญิสขุ รองประธาน บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
9. ดร.วรีะภทัร ์ ตนัตยาคม เลขาธกิาร บจก.ทโีอซ ีไกลคอล 
10. นางสทุธาสนิี ภู่อิม่ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
11. นายประวทิย ์ พรพพิฒัน์กุล กรรมการ บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
12. นายพงษ์ศกัดิ ์ วฒันการุณวงศ ์ กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
13. นายเสขสริ ิ ปิยะเวช กรรมการ บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
14. นายกณัพงศ ์ ดวงอุไร กรรมการ บจก.สยามโพลสีไตรนี 
15. นายชยัวฒัน์ นิยมการ กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
16. นายสมพจน์ ชรีนรวนิชย ์ กรรมการ บมจ.วนีิไทย 
17. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
18. นางภรณี กองอมรภญิโญ กรรมการ บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
19. นายวญิ วเิชยีรศร ี กรรมการ บจก.ระยองโอเลฟินส ์
20. นางอนุสรา สทุธกิุลเวทย ์ กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
21. นายศุภชล นิธวิาสนิ กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
22. นายจกัรา สวสัดิบ์ุร ี กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
23. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
24. น.ส.กมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
25. นางกชกร ทองม ี กรรมการ บจก.พทีที ีฟีนอล 
26. นางอภชิญา เดชไกรวลัย ์ กรรมการ บจก.ไทยสไตรนีิคส ์
27. นายธเนศ พาณิชชวีะ กรรมการ บจก.ไทยพบัลคิพอรต์ 
28. นางณฐัฐนิี พทิยศริ ิ กรรมการ บจก.เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
29. นายณรงคช์ยั พสิทุธิปั์ญญา สมาชกิ บจก.พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์กต็ติง้ 
30. นายหลี ่จง  สมาชกิ บจก.ไชน่า เทยีนเฉิน เคมคิอล เอน็จเินียริง่ (ไทยแลนด)์ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   4 



 

 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

 
 
 
 
  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   5 



 

 

 

โครงการตามยทุธศาสตร ์ประจ าปี 2560 
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Other 
1. การเขา้ร่วมการประชุม APIC 2017 (ญีปุ่่ น) 
2. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพ
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

3. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลงังาน  
(การปฏริปูปิโตรเคมรีะยะที ่4) 

Economy 
1. ติดตามมาตรการในการส่งออกสนิค้าที่ใช้ได้สองทาง 

(Dual – use Items) 
2. ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจา

จดัท าความตกลงการคา้เสร ี

Public Regulatory 
      ติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและการก าหนด
มาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

Society 
1. จดัท ารายการโทรทศัน์ “รายการแกะรอยอุตสาหกรรม” 

(ตอนอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี 
2. น าหน่วยงานราชการการเข้า เยี่ยมชมโรงงาน

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
3. โครงการ  V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

Industrial Development 
 

1. ตดิตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก : EEC 
2. ตดิตามการจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยอง และผงัเมอืงรวม

บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง  
(ผงัมาบตาพุด) 

3. ตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 

สงัคม 
(Society) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

Environmental 
1. ติดตามการเตรยีมความพร้อมต่อมาตรการตาม

แผนทีน่ าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
พ.ศ. 2567 - 2573 



 

 

 

8.   โครงการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560   แบง่ตามสายงานต่างๆ  ดงัน้ี 
 

1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบยีบ 
- การตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

2. สำยงำนพฒันำอตุสำหกรรมและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- ตดิตามโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

3. สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- จดัท ารายการโทรทศัน์ “รายการแกะรอยอุตสาหกรรม” (ตอนอุตสาหกรรมปิโตรเคม)ี 
- การน าหน่วยงานราชการเขา้เยีย่มชมโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
- โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

4. สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- ติดตามการเตรยีมความพร้อมต่อมาตรการตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ  

พ.ศ. 2567 - 2573 

5. สำยงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- ตดิตามมาตรการในการส่งออกสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทาง (Dual – use Items) 

- ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาท าความตกลงการคา้เสร  ี
6. สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน 

- การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน  
(ผงัมาบตาพุด) 

- การตดิตามสถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 
- ขอ้เสนอต่อคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน (การปฎริปูปิโตรเคมรีะยะที ่4) 
- การเขา้รว่มประชุม APIC 2017 (ประเทศญีปุ่่ น) 

 

โครงการอ่ืนๆ 
- การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  

(กลุ่มอาชพีปิโตรเลยีมและปิโตรเคม)ี  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   7 



 

 

 

 

 

 
 

กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

   คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ  มหีน้าทีส่นับสนุนและตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบ / การออก
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  โดยคณะท างานฯ ได้ติดตามและมีส่วนร่วมในการ 
ใหค้วามเหน็ต่อรา่งกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีทีส่ าคญั ดงันี้ 

 

กฎหมำย / ระเบียบ
ข้อบงัคบั 

ประเดน็ส ำคญั กำรด ำเนินงำน สถำนะปัจจบุนั (ม.ค. 2561) 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. ...... 

- ปรบัปรงุ พ.ร.บ. ทัง้ฉบบั 
- แยกหมวด 4 เรื่อง EIA 
ออกมาพิจาณาปรับปรุง
ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกบั
เงื่อนเวลาตามรฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 

ให้ข้อเสนอแนะต่อ
รา่งฯ พ.ร.บ. 

- ร่าง พ.ร.บ. ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คกก.กฤษฎกีา และเตรยีมเขา้
สู่การพจิารณาของ สนช. 

- ร่างปรับปรุงเฉพาะหมวด 4 
ผ่านการพิจาณาของ สนช. 
แลว้ 

(ร่าง) พระราชบัญญัติ
โรคจากการประกอบ
อ า ชีพ แ ล ะ โ ร ค จ า ก
สิง่แวดลอ้ม 

ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ด าเนินการด้านอาชีว เวช
กรรม  และด้านเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม และก าหนด
มาตรการการเฝ้าระวงั การ
ป้องกนัและการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิง่แวดลอ้ม 

ให้ข้อเสนอแนะต่อ
รา่งฯ พ.ร.บ. 

- ครม.ได้เห็นชอบในหลักการ
แลว้ 

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คกก.กฤษฎกีา และเตรยีมเขา้
สู่การพจิารณาของ สนช. 

- มกีารรบัฟังความเห็นคู่ขนาน
กนัไป เป็นระยะ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   8 

สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 



 

 

กฎหมำย / ระเบียบ
ข้อบงัคบั 

ประเดน็ส ำคญั กำรด ำเนินงำน สถำนะปัจจบุนั (ม.ค. 2561) 

(รา่ง) มาตรฐานควบคุม
การปล่อยทิ้งสารเบน
ซีนและสาร 1,3 บิวทา
ไดอีน ในรูปอัตราการ
ระบาย (Loading) 

ก าหนดมาตรฐานการปล่อย
ทิ้งสารเบนซีนและสาร 1,3 
บวิทาไดอนี ในรูปอตัราการ
ระบาย (Loading) 

คณะท า ง า น แ ล ะ
ผู้แทนภาคเอกชน 
รว่มเป็นคณะท างาน
ก าหนดค่ามาตรฐาน
ดงักล่าว 

   ฝ่ายเลขาคณะท างาน (กรม
ควบคุ มมลพิษ )  ไ ด้ เ ส นอค่ า
มาตรฐาน ดงันี้ 
- เบนซนี ค่าอตัราการระบายเชงิ
พื้นที่ 6,000 กก./ปี ครอบคลุม
พืน้ทีน่ิคมฯในบรเิวณมาบตาพุด 
และ 11 โรงงาน 

- 1,3 บิวทาไดอีน ค่าอัตราการ
ระบายรายโรงงาน 160 กก./ปี 

  ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมได้มี
ความเห็นคัดค้าน เนื่องจากค่า
มาตรฐานที่จะถูกก าหนดขึ้นนี้  
อยู่บนพื้นฐานของค่ามาตรฐาน
ความเข้มข้นในบรรยากาศที่
เ ข้ ม ง ว ด ม า ก  แ ล ะ ปั จ จุ บั น 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ดในการควบคุม
การระบายสารเบนซนีเทยีบเท่า
ระดบัสากลแลว้ 

หลกัเกณฑ ์
ประกอบการพิจารณา
น าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุไม่
ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน 
(สก.2) 

การน ากากตะกอนชีวภาพ 
เพื่ อหมักท าปุ๋ ยหรือสาร
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น 
อ นุญ าต ให้  เ ฉพ า ะ จ า ก
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร
แปรรปู กระดาษ เท่านัน้ 

ร่ ว ม กับ ก ลุ่ ม ก า ร
จั ด ก า ร เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม จัดท า
ขอ้เสนอการทดลอง
น า ก า ก ต ะ ก อ น
ชวีภาพ เพื่อหมกัท า
ส า ร ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพดนิ  

กรมโรงงานฯ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาข้อเสนอการทดลองฯ 
หากได้รบัความเห็นชอบ จะเริ่ม
กระบวนการทดลองต่อไป 
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1. โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
        โ ค ร งก า รพัฒนา ร ะ เ บีย ง เ ศ รษ ฐกิ จภ าคต ะ วัน อ อก  (Eastern Economic Corridor : EEC)  

มเีป้าหมายเพื่อพฒันาพื้นที่ 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออก คอื ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง โดยการท าให้เกิด 
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและพื้นที่  
จะน าไปสู่การสร้างฐานสะสมการลงทุนและเทคโนโลยเีพื่ออนาคตที่ย ัง่ยนืของประเทศไทย  โดยการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนาในพื้นที่ 
ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในพื้นที่ การพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิ และการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ  การจดัระบบการสะสมเทคโนโลยแีละการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 

            โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว     
    ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการ     

  รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ โครงการพฒันาท่าเรอื
แ ห ลมฉบั ง  ร ะ ย ะที่  3 โ ค ร ง ก า รพัฒน าท่ า เ รื อ อุ ต ส าหก ร ร ม 
มาบตาพุดระยะที ่3 ท่าเรอืพาณชิยส์ตัหบีและการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ 

 

        อุตสาหกรรมที่ได้รบัการส่งเสรมิในพื้นที่ EEC ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มศีกัยภาพ 
จะเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ (New-Growth Engine) ของประเทศ และสามารถเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัใหส้งูขึน้ โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นทีส่นใจของนกัลงทุนทัว่โลก สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื 

- กลุ่มท่ี 1  :  5 อุตสาหกรรมเดิม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม  
(First S-Curve) อันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
กลุ่มรายไดด้แีละการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   10 

สำยงำนพฒันำอตุสำหกรรม 
      และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 



 

 

- กลุ่มท่ี 2  :  5 อุตสาหกรรมใหม่ สรา้ง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนใหม่
ใหก้บัเศรษฐกจิไทย ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ และอุตสาหกรรมดจิทิลั 
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คณะท างานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อุตสาหกรรม  ได้สนับสนุนการด าเนินงานด้านสังคม  
ของสมาชกิ โดยเฉพาะการด าเนินงานในพื้นที่ที่มโีรงงานตัง้อยู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอนัดต่ีออุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีและสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ โดยไดม้กีารด าเนินงานดงันี้ 
 

1. จดัท ำรำยกำรโทรทศัน์ “รำยกำรแกะรอยอตุสำหกรรม” (ตอนอตุสำหกรรมปิโตรเคมี) 
กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีไดจ้ดัท ารายการโทรทศัน์ “รายการแกะรอยอุตสาหกรรม” ตอนอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

ซึ่งออกอากาศในวันที่  17 มกราคม 2561 ทางช่อง 9 HD โดยได้น าเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ีที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน ้าหลกัที่ส าคญัของประเทศ ขบัเคลื่อนด้วยการวจิยัและพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยขีัน้สูงในการผลติผลติภณัฑใ์หม่ๆ ตอบสนองความต้องการในการด าเนินชวีติประจ าวนัของมนุษยใ์น
ยุคปัจจุบนั ความใส่ใจด้านสิง่แวดล้อม รวมไปถงึการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน ฯลฯ เพื่อเปิดมุมมองของประชาชน
ทัว่ไปต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมใีหม้ทีศันคตเิชงิบวกมากยิง่ขึน้ 
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ออกอำกำศ  :  ทำงช่อง 9 HD 

วนัพุธที ่17 มกราคม 2561 เวลา 21.00 น. 

สำยงำนสงัคมและ 
  ภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 



 

 

 

2. น ำผู้แทนจำกส ำนักนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (สศร.) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
เข้ำเย่ียมชมโรงงำนอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 

 

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 คณะผู้แทนจากส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกจิการคลงั จ านวน 8 ท่าน ไดเ้ขา้เยีย่มชมโรงงานของบรษิทัสมาชกิกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีเนื่องดว้ยเลง็เหน็ว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมศีกัยภาพในการผลติและมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัส่วนงานภายใน สศร. ซึ่งกลุ่มฯ มคีวาม
ยนิดีเป็นอย่างยิง่ที่ภาครฐัเล็งเห็นความส าคญัและเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความเข้าใจในด้านต่างๆ ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีหก้บับุคคลากรภาครฐั จงึไดป้ระสานไปยงัสมาชกิและไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีาก
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ ากดั ในการต้อนรบัคณะ
ดงักล่าวพรอ้มทัง้ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 

      
 
 

      
 
 

  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   13 



 

 

 

3. โครงกำร V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ)  
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยสมาชิกของกลุ่มฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์  
บมจ.พทีทีโีกลบอล เคมคิอล กลุ่มบรษิทัอูเบะ และกลุ่มบรษิทัดาว ไดเ้ขา้รว่มโครงการ V-ChEPC หรอื โครงการ 
“พฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ีVocational Chemical Engineering Practice College” ตัง้แต่แรกเริม่โครงการ
ในปี 2551 ถึงปัจจุบนัเป็นปีที่ 10 และปีนี้เป็นปีที่สองของระยะที่ 4 (2560 – 2562) ในรูปแบบของการศึกษา 
ทวภิาค ีโดยใหส้ถานประกอบการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการเรยีนการสอน และการพฒันา
ศกัยภาพนักศกึษา คร ูบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง และผูบ้รหิาร เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศไทย และสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ 
โดยในปัจจุบัน แนวคิดความร่วมมือพัฒนาการศึกษาตามโครงการน าร่องนี้  ได้ถูกน า ไปใช้เป็นต้นแบบ 
ในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ของประเทศ ที่จะส่งผลให้เกิดการพฒันาก าลังคน  
ทีจ่ะช่วยพฒันาประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

โดยเมื่อวันที่  31 มกราคม 2561 ได้มีพิธีร ับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ให้กับโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ประจ าปีการศึกษา 2561 
ณ ศูนย์ประสานงานและผลติก าลงัคนอาชวีศึกษา เขตพฒันาพเิศษจงัหวดัระยอง ศูนย์ย่อยวทิยาลยัเทคนิค 
มาบตาพดุ โดยมรีฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร (พลเอก สุรเชษฐ ์ชยัวงศ)์ เป็นประธานในการรบัมอบ 
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สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
 

 
 

 
 

กำรเตรียมควำมพร้อมต่อมำตรกำรตำมแผนท่ีน ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ  
พ.ศ. 2567 - 2573 
 ตามที่ประเทศไทย ได้ยื่นสตัยาบนัสารเขา้ร่วมเป็นภาคคีวามตกลงปารสี เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2559 
โดยมเีป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศรอ้ยละ 20 จงึได้มกีารจดัท าแผนที่น าทางการลดก๊าซเรอืน
กระจกของประเทศ ปี  พ .ศ .  2567-2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on 
Mitigation 2021-2030) เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจก  
ของประเทศรอ้ยละ 20 หรอืที่ 111 ล้านตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยด าเนินการ 
ใน 3 สาขาหลกั (15 มาตรการ) ได้แก่ สาขาพลงังานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลติภณัฑ ์และสาขาการจดัการของเสยี โดยมสี านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าแผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนศกัยภาพการด าเนินงานตามแผนทีน่ าทางฯ  

ในปี 2560 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้มบีทบาท
ในการเขา้ร่วมใหข้อ้มลู และใหค้วามเหน็ในสาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการเตรียม 
ความพร้อมการรายงานการปล่ อย ก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม , IPPU โดยจากการด าเนินงานร่วมกัน
พบว่ ากระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรม ปิ โตร เคมี  
มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นส่วนน้อยมาก เมื่อเทยีบ
จากสัดส่วนของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (ปูนซีเมนต์  
ปนูขาว การใชค้ารบ์อเนต) และการเปลีย่นแปลงกระบวนการ

ผลิตเป็นไปได้ยากในเชิงเทคนิคและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงมากเมื่อเทียบกับผลที่ได้ โดยปัจจุบัน
หน่วยงานภาครฐัอยู่ระหว่างปรบัปรงุและออกแบบระบบการรายงาน (online) รวมถงึจดัท ามาตรการส่งเสรมิหรอื
จงูใจ การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และการเชื่อมโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 

 ทัง้นี้ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสาขาพลงังานและขนส่ง ซึ่งเป็นสาขาหลกัที่มสีดัส่วน 
สงูทีสุ่ดตามแผนทีน่ าทาง ซึง่จะตอ้งตดิตามมาตรการการด าเนินงานรว่มกบัภาครฐั ต่อไป  
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4.1  มำตรกำรในกำรส่งออกสินค้ำท่ีใช้ได้สองทำง (Dual-use Items) 
เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2558 กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศก าหนดให้สนิค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้า 

ที่ต้องขออนุญาต และก าหนดสนิค้าที่ต้องปฏบิตัติามมาตรการจดัระเบยีบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร   
พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นไปตามข้อมติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1540(2004) เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2547 ซึง่ก าหนดใหป้ระเทศไทยและประเทศสมาชกิอื่นก าหนดมาตรการภายในประเทศ ในการป้องกนั
การแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง และวสัดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึให้มกีารควบคุมสนิค้าที่ใช้ได้
สองทาง (Dual-use Items) หรอืสนิคา้อื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง และเพื่อความมัน่คงของประเทศ โดยประกาศกระทรวง 
ไดก้ าหนดให้สนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางในบญัช ี1 เป็นสนิคา้ทีต่้องขออนุญาตในการส่งออก และใหส้นิคา้ตามบญัช ี2 
ผู้ส่งออกต้องขึน้ทะเบยีนเป็นผู้รบัรองตนเอง และให้การรบัรองว่าสนิค้าที่ส่งออกไม่เป็นสนิค้าที่ใช้ได้สองทาง 
โดยด าเนินการตามระบบ e-Self Classification โดยใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

ส าหรบัระบบ e-Self Classification เป็นเครื่องมอือ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชร้ะบบสามารถจ าแนกสนิคา้
ว่าเป็นสนิค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) หรอืไม่ ด้วยตนเอง และสามารถใช้จดัการผลการจ าแนก
สนิค้าที่ได้บ้นทกึไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มสีนิค้าจ านวนมากสามารถบรหิารจดัการข้อมูลสนิค้าของตนได้  
และน าขอ้มูลไปใช้ในการออกใบรบัรองว่าสนิค้าไม่เป็น DUI ด้วยตนเองในระบบ e-Non-DUI Self Certification 
ในกรณีสินค้านัน้ “เข้าข่าย” แต่ “ไม่มคีุณสมบตัิเป็น DUI” หรอืใช้ยื่นค าขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าในระบบ  
e-Licensing ในกรณสีนิคา้นัน้ “เป็น DUI” 

จากประกาศดงักล่าว กลุ่มฯ และสภาอุตสาหกรรมขอให้มีการชะลอการบงัคบัใช้ประกาศดังกล่าว 
และขอให้มกีารทบทวนรายการสนิค้าในบญัช ี2 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อกระบวนการส่งออกสนิค้า เนื่องจาก
ผู้ประกอบการยังมีข้อมูลไม่เพียงพอและขาดองค์ความรู้ด้านเทคนิคในการตอบค าถามในระบบ e-TMD  
เพื่อจ าแนกสนิค้าของตนเองว่าเป็น DUI หรอืไม่  และรายการสนิค้าในบญัช ี2 มจี านวนมากเกินความจ าเป็น 
เป็นภาระต่อผู้ประกอบการและสรา้งอุปสรรคในการส่งออก ซึง่ต่อมากระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศฉบบัที ่2 
โดยเลื่อนให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเรื่องนี้  ยงัต้องติดตามรายละเอียด 
การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอย่างใกล้ชิด รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
จากภาคเอกชนเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามกฎหมายและขอ้ก าหนดขององคก์ารการคา้โลกได ้ซึง่จะลดปัญหา
ในการส่งออกสนิคา้ลงได ้
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สำยงำนเศรษฐกิจและ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 



 

 

4.2  มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ติดตามความคืบหน้าและผลกัดนัประเด็นการเจรจาการค้าเสรขีองไทย  

ในกรอบต่างๆ โดยได้น าเสนอประเดน็การเจรจาเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเปิดโอกาสให้สนิค้ากลุ่มธุรกจิปิโตรเคมี
สามารถเขา้สู่ตลาดไดโ้ดยไมเ่สยีเปรยีบต่อประเทศคู่แขง่ทางการคา้ ซึง่ปัจจุบนัมีกรอบความตกลงทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจา 
ดงันี้ 

 

ควำมตกลง ประเทศสมำชิก สถำนะ / ควำมคืบหน้ำ 
ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ
ระดบัภมูภิาค (Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP)  

อาเซียน 10 ประเทศและ
ประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ 
(จีน ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้อนิเดยี 
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด)์ 

- เ ริ่ม เ จ รจาตั ้ง แต่พฤษภาคม  2556 มีเ ป้ าหมาย 
ที่จะสรุปผลประเด็นส าคัญในปี  2558 และเจรจา
ประเดน็เทคนิคและรายละเอยีดในปี 2559  

- การประชุม RCEPTNC ครัง้ที่ 20 เมื่อเดือนตุลาคม 
2560 ให้ทุกประเทศพยายามเปิดตลาดสินค้าให้ได้
ตามเป้าหมายทีร่อ้ยละ 92 โดยปัจจุบนัแต่ละประเทศ
ยืน่อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 85 - 92 

ไทย – ปากสีถาน ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมือ่วนัที ่29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2558 
- การเจรจาในรอบที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 
ยงัคงเจรจาการคา้สนิคา้ และแลกเปลีย่นรายการสนิคา้
ทีต่อ้งการใหอ่กีฝ่ายเปิดให ้ 

- สนิคา้ปิโตรเคมทีีส่ าคญัของไทย ส่วนใหญ่จะถูกจดัไว้
ใน Highly Sensitive Track  

- ไ ท ย ยั ง ค ง ผ ลั ก ดั น สิ น ค้ า ส า คัญ ที่ ป า กี ส ถ า น 
ยงัไม่ตอบสนอง อาท ิยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
ปิโตรเคม ีพลาสตกิ เครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้   

ไทย –  EU (Thailand - EU Free 
Trade Area) 
 

ไทย และ EU - เริม่เจรจาพฤษภาคม 2556 และเจรจาไปแล้ว 4 รอบ 
ครัง้ล่าสดุเมือ่เดอืนเมษายน 2557 

- ติดตามการเปิดเจรจารอบใหม่ หลังจาก EU ตกลง 
ทีจ่ะปรบัความสมัพนัธ์กบัประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่11 
ธนัวาคม 2560 เป็นตน้มา 

ไทย – ตุรก ี ไทย และ ตุรก ี - เจรจา FTA แลว้ 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2548-2549 
- กรอบการเจรจาได้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภาแล้ว
เมือ่เดอืนตุลาคม 2556 

- ฝ่าย EFTA แจง้ว่าจะท า FTA กบัไทยในชว่งเหมาะสม 
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ควำมตกลง ประเทศสมำชิก สถำนะ / ควำมคืบหน้ำ 
Strategic Economic Partnership ไทย กบัประเทศคูเ่จรจา - แนวความคิดของไทยในการเจรจาความสมัพนัธ์ใน

ลกัษณะหุน้สว่นทางเศษฐกจิ ทีจ่ะสง่ผลดกีบัทัง้ 2 ฝ่าย 
- กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างพจิารณา
ก าหนดประเทศเป้าหมายและยทุธศาสตรก์ารเจรจา 

- ตดิตามการด าเนินการ และรปูแบบการเจรจา 
CPTPP  ออสเตรเลยี บรูไน แคนาดา 

ชลิ ีญีปุ่่ น มาเลเซยี เมก็ซโิก 
นิวซแีลนด ์เปร ูสงิคโปร ์และ 
เวยีดนาม (ยกเวน้
สหรฐัอเมรกิา) 

- 12 พ.ย.  2560 ประเทศสมาชิกได้บรรลุข้อตกลง 
Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership(CPTPP) ซึ่ ง ป รับ แก้ม า
จากขอ้ตกลงการคา้ Trans Pacific Partnership (TPP) 

- ตดิตามท่าทขีองไทย ทีต่้องพจิารณาใหร้อบคอบก่อน
การตดัสนิใจเขา้ร่วม/ไม่เขา้ร่วม เนื่องจากมขีอ้สงวน / 
Footnote ของประเทศสมาชิกก่อตัง้จ านวนมาก 
ทีจ่ะเป็นขอ้จ ากดัต่อสมาชกิใหม่ 
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ทีม่า : กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 



 

 

สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน 
 

 

 

 
 
 
 

6.1  กำรจดัท ำผงัเมืองรวมจงัหวดัระยองและผงัเมืองรวมบริเวณอตุสำหกรรมหลกัและชุมชน (ผงัมำบตำพดุ) 
 

กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีติดตามความคบืหน้าการด าเนินงานและมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อการจดัท า 
ผงัเมอืงรวมในจงัหวดัระยอง 2 ผงั ไดแ้ก่ ผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยอง และผงัเมอืงรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลกัและ
ชุมชน จงัหวดัระยอง (ผงัฯ มาบตาพุด)   

- ร่างผงัฯ มาบตาพุดอยู่ในขัน้ตอนการรวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาค าร้องที่ได้รบัจากการติดประกาศ 
รา่งผงั 90 วนั  

- ผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยอง ไดม้กีารประกาศใชแ้ลว้เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2560 โดยจงัหวดัระยองไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมการมสี่วนร่วมของประชาชนเพื่อประเมนิผลผงัเมอืงรวมระยอง เมื่อวนัองัคารที่ 19 กนัยายน 
2560 เพื่อประเมนิผงัตามสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสัง่ที่ 47/2560  
เรื่องขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โดยใหค้ณะกรรมการบรหิาร
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา 
ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดนิในภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเหน็ชอบ จากนัน้ให้ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ.) ร่วมกบั 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐที่เ กี่ยวข้อง  
จดัท ารายละเอียดของแผนผงัการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ และแผนผงั 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหส้อดคลอ้งกนั 
ให้แล้ว เสร็จภายในหกเดือน และเมื่ อแผนผังที่จ ัดท าขึ้นนั ้น  
ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและคณะรฐัมนตรี
อนุมตัแิลว้ ใหย้กเลกิผงัเมอืงรวมเดมิในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก และใหก้รมโยธาธกิารและผงัเมอืงด าเนินการจดัท าผงั
เมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว โดยถือเป็นภารกิจ
เรง่ด่วนทีต่อ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหนึ่งปี  (รำ่ง) ผงัเมืองรวมมำบตำพดุ 
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6.2 กำรติดตำมสถำนกำรณ์น ้ำภำคตะวนัออก 
 สถานการณ์น ้ าภาคตะวันออก เป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ติดตาม 
และน าเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร ับทราบถึงประเด็นข้อกังวลในการเตรียมความพร้อมและ  
จดัสรรทรพัยากรน ้ าในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมให้เพียงพอ โดยในปี 2560 สถานการณ์น ้ าภาคตะวันออก 
อยู่ในระดับปกติ-ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทัง้นี้ โครงการวางท่อผันน ้ าจากอ่างเก็บน ้ าประแสร์  
ซึง่เป็นอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ลงมายงัอ่างฯ รบัน ้า 3 อ่างฯ คอื อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล 
และอ่างเกบ็น ้าคลองใหญ่ ไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ และไดท้ดลองสบูน ้าไปยงัอ่างยอ่ยทัง้ 3 อ่างแลว้ อยา่งไรกต็าม
ยงัคงต้องเฝ้าตดิตามนโยบายระยะยาวของรฐับาลในการเตรยีมทรพัยากรน ้าใหเ้พยีงพอต่อความต้องการใช้น ้า 
ในอนาคต 
 

 
 
ส่ิงท่ีต้องติดตำมในปี 2561 

1. ปรมิาณน ้าตน้ทุนในอ่างเกบ็น ้า 
2. การด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนน ้า 
3. การบรหิารจดัการน ้าในพืน้ทีแ่ละขา้มพืน้ที่ 
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6.3  ข้อเสนอแนะและควำมคิดเหน็ต่อกำรพฒันำปิโตรเคมีระยะท่ี 4 

  คณะอนุกรรมการการมสี่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนการปฏริูป
ประเทศดา้นพลงังาน ภายใต้คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน ไดเ้ปิดรบัฟังความเหน็ต่อแผนการปฏริปู
ประเทศดา้นพลงังาน โดยรวมถงึการพฒันาปิโตรเคมรีะยะที ่4 เขา้ไวใ้นแผนดว้ย ซึง่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
ไดร้ะดมความเหน็จากสมาชกิ เพื่อจดัท าความเหน็ของกลุ่มฯ เสนอต่อคณะกรรมการปฏริปูฯ เพื่อบรรจไุวใ้นแผน
ปฏริปูประเทศ โดยมรีายละเอยีดความเหน็ดงันี้ 

1. ทิศทำงกำรพฒันำอตุสำหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 
- มุ่งสู่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมพิเศษมูลค่ำเพ่ิมสูง (High-value added specialty product) โดยยงัคง

ความส าคญักับผลิตภณัฑ์พื้นฐาน (Basic Petrochemical) ที่ยงัเป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคและมี
ปรมิาณความตอ้งการสงู 

- กำรพฒันำเศรษฐกิจบนฐำนชีวภำพ (Bio-Economy) เพื่อเป็นพื้นฐานการพฒันาในอนาคตของ
ประเทศ ที่จะได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ และเพิ่มมูลค้าผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ อ้อย  
มนัส าปะหลงั ปาล์ม โดยมุ่งเน้นการพฒันาผลติภณัฑ์เคมชีวีภาพ (Bio-Chemical) ที่สามารถผลติ 
และทดแทนผลติภณัฑเ์คมไีด ้ 

- พฒันำสู่  Industry 4.0 โดยใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เช่น IoT, Smart grid, Big Data, Digitalization  
เขา้มาช่วยบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 

2.  ประเดน็ปัญหำและข้อเสนอแนะ เพ่ือพฒันำอตุสำหกรรมปิโตรเคมีในระยะถดัไป 
- กำรรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ได้เสนอประเด็นปัญหาด้านต้นทุนและความเสถียร 

ของพลัง งานไฟฟ้า  การสร้างความชัด เจนและความต่อเนื่ อ งของวัต ถุดิบ  (Feedstock)  
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการ Logistic ทัง้ภายในประเทศ 
และการส่งออก การปรบัปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมบางประเภทไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และเกนิขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยใีนปัจจบุนั 

- กำรบริหำรจดักำร ไดเ้สนอใหม้ผีูก้ ากบัดูแลพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ เพื่อพจิารณา
แก้ไขปัญหาได้รอบด้านและเบ็ดเสร็จ และสนับสนุนการด าเนินงานของ EEC รวมถึงการศึกษา
ผลกระทบภาพรวมของพื้นที่  ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะการยอมรับของสังคม 
และขดีความสามารถในการรองรบัด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และการมฐีานข้อมูลอุตสาหกรรม  
ทัง้ทางด้านผลติภณัฑ์ และเทคโนโลย ีเพื่อความสะดวกในการต่อยอดกบัอุตสาหกรรมในอนาคต 
เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นพืน้ฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจ านวนมาก 
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- กำรสร้ำงกำรยอมรบัของประชำชนต่อพื้นท่ีพฒันำอตุสำหกรรม เสนอใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
ส าหรบัพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมควรมคีวามเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
ทัง้สาธารณูปโภคพื้นฐานและสงัคม โดยเฉพาะด้านการศกึษา และการสาธารณสุข เพื่อรองรบัการ
เตบิโตของเมอืง และประชากรแฝง 
 

       
 

6.4  กำรเข้ำร่วมกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2017 (Japan) 

การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC เ ป็นการรวมกลุ่มธุ รกิจปิโตรเคม ี
ในภมูภิาคเอเซยี ประกอบดว้ย ประเทศสมาชกิ 7 ประเทศ คอื ญีปุ่่ น ใตห้วนั เกาหลใีต ้สงิคโปร ์มาเลเซยี อนิเดยี 
และไทย โดยแต่ละปีจะผลดัเปลี่ยนกนัเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมและประเทศสมาชกิจะร่วมกันสนับสนุน  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การค้า การตลาด รวมไปถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดในอนาคต  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์การเติบโต  
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีรวมทัง้ผลกัดนัการวางแผนเชงิกลยุทธเ์พื่อให้ก้าวทนัและเตรยีมรบักบัสถานการณ์  
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
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การประชุม APIC 2017 (ครัง้ท่ี 38) ระหวา่งวนัท่ี 17-19 พฤษภาคม 2560 จดัขึน้ ณ เมืองซปัโปโร ประเทศ
ญ่ีปุ่ น  ภ ายใ ต้หัว ข้อ  “The Promise of Carbon Chemistry : Pathway to a Sustainable Future” โ ด ยม ี
การประชุมและกจิกรรมทีส่ าคญัทีผู่แ้ทนกลุ่มฯ และสมาชกิเขา้รว่ม ดงันี้ 

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นการประชุมเตรยีมความพรอ้มการจดังานของคณะท างานจดัการประชุม
จากประเทศสมาชกิทัง้ 7 ประเทศ เพื่อสรปุการจดังานและเป็นการเตรยีมวาระส าหรบัการประชุม APIC Steering 
Committee ซึ่งเป็นการประชุมระดบัผู้น าของสมาชิก APIC หารอืถึงแนวทางการพฒันารูปแบบการประชุม 
ใหม้คีวามน่าสนใจ ดงึดดูผูป้ระกอบธุรกจิจากทัว่โลกมากยิง่ขึน้  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นการประชุมสัมมนาด้านการตลาด การบรรยายทิศทางและแนวโน้ม 
ด้านการตลาดของธุรกิจปิโตรเคม ีจากบรษิัทที่ปรกึษาชัน้น า จ านวน 4 บรษิัท ในช่วงค ่าของวนัเดียวกนันี้ 
ประเทศเจา้ภาพไดจ้ดัใหม้กีารพบปะและร่วมรบัประทานอาหารของผู้บรหิารระดบัสูงจากบรษิทัปิโตรเคมชีัน้น า
ของเอเชยีและภูมภิาคอื่น โดยได้เชญิ Dr. Akira Suzuki ผู้ได้รบัรางวลัโนเบลสาขาเคม ีเข้าร่วมงานเลี้ยงและ
กล่าวปถกฐาพเิศษ ซึง่เป็นโอกาสอนัดทีีผู่แ้ทนจากประเทศไทยจะไดแ้ลกเปลีย่นวสิยัทศัน์การด าเนินธุรกจิในเวที
ผูน้ าทางดา้นธุรกจิปิโตรเคมขีองภมูภิาคได ้

วนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นพิธีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ โดยประธานกลุ่มอุตสาหกรรม 
จากประเทศสมาชกิ 7 ประเทศ ไดข้ึน้กล่าวแสดงวสิยัทศัน์การด าเนินธุรกจิปิโตรเคม ีโดยนายเอกรตัน์ ทองธวชั 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้เป็นผู้แทนของประเทศไทย ในการแสดงวสิยัทศัน์ของกลุ่มฯ ทศิทาง 
และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทย รวมถึงนโยบายการส่งเสรมิการลงทุนในนโยบาย  EEC 
จากนัน้เป็นการแสดงปฐกถาพิเศษ จากผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัทปิโตรเคมีชัน้น าของโลกประกอบด้วย  
Mr. Neil A. Chapman (President, ExxonMobil Chemical Company and Vice President, ExxonMobil 
Corporation) และ Mr. Michitaka Sawada (President and Chief Executive Officer, Representative Director 
Kao Corporation) นอกจากนี้แล้ว ในวนันี้ยงัมกีารประชุม APIC Steering Committee โดยผู้บรหิารระดบัสูง 
จากกลุ่ม/สมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมจีากแต่ละประเทศสมาชกิ เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางของกลุ่มสมาชกิ
ร่วมกัน รวมถึงข้ออุปสรรคและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ การหารือถึงประเทศเจ้าภาพในการจดัประชุม  
ในปี 2561 และเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของเครอืข่ายที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชกิ ในภาคบ่าย 
เป็นการประชุมแยกตามสายผลติภณัฑ ์8 คณะ ประกอบดว้ย General Matter and Raw Materials, Polyolefins, 
Styrenics, PVC, Synthetic Rubber, Synthetic Fiber Raw Material, Chemicals แล ะ  Environmental Issue 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Environmental issue ซึง่เป็นคณะใหมท่ีป่ระเทศเจา้ภาพไดเ้พิม่เตมิขึน้มาในปีนี้ 
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ผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม APIC 2017 จำกประเทศต่ำงๆ รวม 1,375 คน 
 

Country (Non-APIC) Total Country (APIC) Total 
China  76 Japan 472 
USA  35 Korea 134 
Iran 14 Taiwan 88 
UK  13 Singapore 224 
Germany 11 Thailand 83 
Turkey 10 Malaysia 22 
Hong Kong 8 India 73 
UAE  8   
Indonesia 6   
Switzerland 6   
Saudi Arabia 5   
Other  69   

Total 1,357 
 

ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2017 (ญ่ีปุ่ น) 
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คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก า ลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการท างาน 
ของคณะกรรมการฯ จ านวน 19 กลุ่มอาชพี รวมถงึกลุ่มอาชพีปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีใหด้ าเนินการตามนโยบาย
การขบัเคลื่อนด้านการอาชวีศึกษาและมาตรการการผลติและพฒันาก าลงัคนให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ  

การด าเนินงานในปี 2560 คณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อพฒันาก าลงัคนอาชวีศึกษา 
(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชพีปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีได้ก าหนดแผนงานหลกัในการพฒันาศูนย์เครอืข่ายนวตักรรม 
การเรยีนรู้เทคนิคเฉพาะทางปิโตรเลียม ปิโตรเคมแีละพลงังาน ในรูปแบบ Intelligent Center เพื่อวางระบบ
ฐานขอ้มลูความรูแ้ละมาตรฐานการศกึษา ระบบการเรยีนรูแ้ละระบบวดัผลทางอเิลคทรอนิกส ์การสื่อสารระหว่าง
ผู้เรยีนและผู้สอน รวมถึงการสร้างเครอืข่ายระหว่างสถานประกอบการ ภาคเอกชน /ผู้ประกอบการ ชุมชน  
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรยีน โดยความร่วมมอืของสถานศึกษา 
และภาคเอกชน รองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC และ อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
เป็นแกนหลัก นอกจากนี้คณะอนุกรรมการยงัติดตามความก้าวหน้าของสถานศึกษาเครือข่าย ซึ่งได้แก่ 
วทิยาลยัเทคนิคระยอง วทิยาลยัการอาชพีฝาง วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ และวทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพ์ซี ี

  

 

     
  

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครฐัและเอกชน 
เพื่อพฒันำก ำลงัคนอำชีวศึกษำ (กลุ่มอำชีพปิโตรเลียมและปิโตรเคมี) 
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9.  ความร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ตามที่ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ ามันปิโตรเลียม , กลุ่มฯ ปิโตรเคมี,  
กลุ่มฯ เคม ีและกลุ่มฯ พลาสติก โดยมอบหมายให้ คุณวรีศกัดิ ์โฆษิตไพศาล รองประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย รบัหน้าทีเ่ป็นประธานฯ ซึง่คลสัเตอรปิ์โตรเคมก่ีอตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงาน
และพฒันาอุตสาหกรรมภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคมคีรอบคลุมทัง้ Value Chain ตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า จนถงึปลาย
น ้ า รวมทัง้ก าหนดทิศทางการขบัเคลื่อนคลสัเตอร์ปิโตรเคมี และแก้ไขปัญหา/อุปสรรคให้เกิดประสิทธิผล 
อยา่งเป็นรปูธรรม เพื่อเพิม่ขดีความสามารถดา้นการแขง่ขนัของคลสัเตอรปิ์โตรเคมใีนอนาคตต่อไป 

 
 

9.1  วิสยัทศัน์ของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี  2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 คลสัเตอรปิ์โตรเคมีเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนและเป็นผู้น ำในภมิูภำค 
“Moving Toward Competitive & Sustain Petrochemical Hub in Asean” 

       พฒันาเทคโนโลยกีารผลติและบรหิารการจดัการ 
เพื่อสร้างความมัง่คงในการผลิตน ้ ามันเชื้อเพลิง 
สนับสนุนการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและสรา้ง
ความเป็นธรรมในการใชพ้ลงังาน เพือ่ให ้
นกัลงทนุมคีวามเชือ่มัน่ 

        สร้างความมัน่คงด้านการผลิต Petro-based และ
พัฒนา Bio-based พร้อมขยายขีดความสามารถในการ
สรา้ง Specialty products ดว้ยเทคโนโลย ีเพือ่กา้วสูผู่น้ าใน     
       AEC ควบคู่กับการดูและสังคมและสิ่งแวดล้อม  
              สรา้งความสขุทีย่ ัง่ยนืใหก้บัชมุชน 

        เน้นการผลิตทดแทนการน าเขา้ เพื่อลดการขาด
ดุลการค้าและขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศให้มกีาร
ขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อสร้างงานสรา้งรายได้ใหก้บั
ประชาชน รวมทัง้ขยายตลาดไปยงัสนิค้า High value -
added product แ ล ะ ผ ลิ ต สิ น ค้ า จ า ก  Bio-plastic  
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

       พฒันาระบบการจดัการสารเคมอียา่งม ี
ประสทิธภิาพ , Product Stewardship รวมทัง้สามารถ
ตอบสนองต่อพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ
และรองรบัเทคโนโลย ี

กลุ่มฯ โรงกลัน่ฯ กลุ่มฯ ปิโตรเคมี 

กลุ่มฯ พลำสติก กลุ่มฯ เคมี 
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กลุ่มฯ ปิโตรเคมี กลุ่มฯ โรงกลัน่ฯ 

Vision 2020 : คลสัเตอรปิ์โตรเคมี Vision 2020 : คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 

 คลสัเตอรปิ์โตรเคมีเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนและเป็นผู้น ำในภมิูภำค 
“Moving Toward Competitive & Sustain Petrochemical Hub in Asean” 

กลุ่มฯ เคมี กลุ่มฯ พลำสติก 



 

 

9.2  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  วำระปี 2559 – 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.3  อ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า รวมทัง้มกีารแลกเปลี่ยนความรู้ 
หรอืขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม เพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ (Value Creation) , 
เพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพของคลสัเตอรต์ลอด Supply Chain 

 ก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ เพื่ อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ทัง้ภายในประเทศและเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 น าเสนอแนวทางส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม ภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมไีปยงัหน่วยงาน
ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อบูรณาการความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนในการพฒันา
อุตสาหกรรม 

 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามความเหมาะสม 
 รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสารงานส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 9.4  ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2560 
 
 

 กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 

1. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ  ได้ศึกษาข้อมูล
ผลติภณัฑใ์นคลสัเตอรปิ์โตรเคมทีี่มกีารน าเขา้จากต่างประเทศ  อุปสรรคต่อการผลติและการตลาด
ภายในประเทศ รวมทัง้ จดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเส ริมและสนับสนุน 
การผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
 

2. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์คลสัเตอร์ปิโตรเคมี  โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการ
ส่ ง เสริมภาพลักษณ์ของคลัสเตอร์ปิ โตรเคมีผ่ านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ใหแ้ก่สาธารณชนภายนอกไดร้บัทราบผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

 

3. คณะท ำงำนปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยเก่ียวกบัหม้อน ้ำและหม้อต้มน ้ำท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือ
น ำควำมร้อนฯ  โดยคณะท างานได้ร่วมให้ความเห็นในการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายดงักล่าว 
ตลอดจนร่วมหารอืกบักลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง กรมโรงงานฯ และส่วนราชการอื่นๆ เพื่อให้
กฏหมายสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้และสอดคลอ้งกบัหลกัสากล โดยมปีระเดน็ทีห่ารอื อาท ิ

- การจดัท าคู่มอื Boiler Life Assessment เพื่อขอขยายการตรวจสอบหมอ้น ้าเป็น 5 ปี 
- แนวทางการขึน้ทะเบยีน Process boiler and Steam generator 
- การตรวจสอบภาชนะรบัความดนั (Pressure Vessel) นิยามและหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ 
- การขอขยายการตรวจสอบหมอ้ตม้น ้ามนัรอ้นฯ (Hot oil) 
- ประเดน็อื่นๆ เช่น รา่งมาตรการตรวจสอบถงัเกบ็สารเคม ี
 
 
 
 
 
 

 
4. ทีมเลขำนุกำรคลสัเตอร์ปิโตรเคมี  ได้ติดตามความคืบหน้าของ EEC ประสานงานและ 

กลัน่กรองประเดน็ขอ้เสนอต่างๆ จากกลุ่มฯ  เพื่อน าเสนอในนามคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
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 กำรทบทวนข้อเสนอแนวทำงกำรส่งเสริมซุปเปอร์คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และประเดน็ปัญหำด้ำนกฎหมำย / กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคต่อกำรลงทุนคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
   

    โดยได้มสี่วนร่วมในการทบทวนขอ้เสนอต่างๆ กบัหน่วยงานภาครฐั อาท ิการทบทวนสทิธปิระโยชน์เพื่อส่งเสรมิ 
การลงทุน ติดตามการปรบัปรุงกฎหมายและมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม ด้านพลงังานและโครงสร้างราคา การแต่งตัง้
หน่วยงาน/คณะกรรมการที่มหีน้าที่ดูแลรบัผดิชอบการขบัเคลื่อนและส่งเสรมิอุตสาหกรรมในซุปเปอรค์ลสัเตอรปิ์โตรเคมี   
รวมถงึการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัอื่นๆ ซึง่การด าเนินการต่างๆ จ าแนกตามหน่วยงานดงันี้ 

 

หน่วยงำน ประเดน็ข้อเสนอ 
BOI - สนบัสนุนสทิธปิระโยชน์ใหก้บัโครงการพลาสตกิ/เคมภีณัฑช์วีภาพ  

- เพิม่สทิธปิระโยชน์ทางภาษใีหก้จิการปิโตรเคม ี
- ทบทวนสิทธิประโยชน์ส าหรบักิจการสนับสนุนและกิจการประเภทวิจยัและ

พฒันา (5 เรือ่ง) 
กระทรวงอตุสำหกรรม 

- กรมโรงงาน 
- สมอ. 

- แต่งตัง้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ดูแลรบัผิดชอบการขบัเคลื่อนและส่งเสริม
อตุสาหกรรมในซุปเปอรค์ลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
 ทบทวนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ของเสยีออกนอกโรงงาน  
 ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมอ้น ้า ใหเ้ป็นไปตามหลกัสากล  
 สง่เสรมิการจดัท ามาตรฐานผลติภณัฑพ์ลาสตกิของอาเซยีน 
 สง่เสรมิการยกระดบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 

กระทรวงทรพัยำกรฯ 
- สผ. 
- ค.พ. 

- การก าหนดมาตรฐานคา่สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยและการศกึษาศกัยภาพการ
รองรบัมลพษิในพืน้ทีม่าบตาพดุ  
 การปรบัปรงุกระบวนการการจดัท า EIA/EHIA ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
 ทบทวนก าหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ

โดยทัว่ไปในเวลา 1 ปี 
 เรง่รดัใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารเพือ่ลดและ

ขจดัมลพษิในเขตควบคมุมลพษิ จงัหวดัระยอง 
กระทรวงมหำดไทย 

- กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
- เรง่ประกาศผงัเมอืงมาบตาพดุ 

กระทรวงพลงังำน 
- ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
- กรมธุรกจิพลงังาน 

- แกไ้ขประกาศกรมธุรกจิพลงังาน เรือ่ง ก าหนดชนิดและอตัรา หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และเงือ่นไขในการค านวณ ปรมิาณส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 

- ทบทวนการก าหนดราคา LPG 
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หน่วยงำน ประเดน็ข้อเสนอ 
กระทรวงพำณิชย ์

- กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
- กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

- เรง่รดัการด าเนินการเจรจาการคา้เสรใีนกรอบต่างๆ ใหบ้รรลุผล 
- จดัตัง้ศนูยบ์รกิารขอ้มลูสถติกิารคา้ของไทยกบัประเทศคูค่า้ และ FTA  
- แกไ้ขความล่าชา้ในการยืน่ขอจดสทิธบิตัร (Patent) 

กนอ. - เพิม่ประสทิธภิาพระบบขนสง่ทางน ้า  
- ปรบัปรงุระบบการขนสง่ทางรางใหม้ปีระสทิธภิาพ กระทรวงคมนำคม 

- สนข. 
- กรมเจา้ทา่ 

กระทรวงกำรคลงั 
- กรมศลุกากร 
- กรมสรรพสามติ 

- การจดัสรรงบประมาณกลบัสูพ่ืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ  
- ปรบัปรงุระเบยีบสรรพสามติ และระเบยีบศลุกากร ว่าดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืวดั

ระดบั และเครือ่งวดัอณุหภมูนิ ้ามนั และผลติภณัฑน์ ้ามนัอตัโนมตั ิ
กระทรวงแรงงำน 

- กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
- สง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละแรงงาน 
- จดัท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานของอตุสาหกรรมพลาสตกิ 

กระทรวงเกษตรฯ 
- กรมชลประทาน 

- การบรหิารจดัการและพฒันาแหล่งน ้าดบิและระบบสง่น ้าส าหรบัอตุสาหกรรม
และภาคสว่นอืน่ๆ 

สถำบนักำรเงิน - สนบัสนุนมาตรการทางการเงนิ 
 

 กำรจดัท ำแผนกำรปฏิรปูประเทศด้ำนพลงังำน (กำรปฏิรปูปิโตรเคมี ระยะท่ี 4)  ภำยใต้คณะกรรมกำรปฏิรปู
ประเทศด้ำนพลงังำน  

      คลสัเตอรปิ์โตรเคม ีไดร้ว่มใหข้อ้เสนอแนะและความคดิเหน็ในทีป่ระชุมกบัคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลงังาน
และที่ประชุมคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรฐั ผลักดันข้อเสนอต่อการพัฒนา 
และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและปิโตรเคมไีทย (การปฏริปูปิโตรเคม ีระยะที ่4) 

 
 กำรจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำ เร่ืองกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถอตุสำหกรรมสำขำหลกั   
      คลสัเตอร์ปิโตรเคม ีได้ร่วมให้ข้อมูลยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาคลสัเตอร์ปิโตรเคมทีี่มคีวามสอดคล้อง 
กบัยุทธศาสตรช์าตฯิ / EEC และ S-curve โดยได้จดัท าเอกสารเสนอต่อคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีประเด็นน าเสนอหลัก 12 เรื่อง อาทิ เรื่องกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพืน้ทีเ่ป้าหมายในการส่งเสรมิคลสัเตอร์ สทิธปิระโยชน์ต่างๆ รวมไปถงึเรือ่ง
ความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ที ่อาท ิผงัเมอืง ระบบขนส่ง ความเพยีงพอในการใชน้ ้า เป็นตน้ 
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