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ค ำน ำ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( The Federation of Thai 
Industries, Petrochemical Industry Club : FTIPC)  เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ปิโตรเคมอีย่างยัง่ยนื ซึ่งจะเป็นการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมไปด้วยกัน
อย่างสมดุล โดยได้แบ่งสายงานการด าเนินงานออกเป็น  6 สายงาน ประกอบด้วย สายงานมาตรฐานและ
กฎระเบียบ, สายงานพฒันาอุตสาหกรรมและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน, สายงานสงัคมและภาพลกัษณ์
อุตสาหกรรม, สายงานสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ, สายงานเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ และสายงาน
กลยุทธ์และสนับสนุน โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา แต่ละสายงานได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนสมาชกิของกลุ่มฯ รวมถงึอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของสายผลติภณัฑภ์ายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
ใหม้คีวามเขม้แขง็และเกดิความยัง่ยนื 
 รายงานสรปุผลการด าเนินงาน “  FTIPC ANNUAL REPORT 2015 ” จดัท าขึน้เพื่อเก็บรวบรวมผล
การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มฯ ปิโตรเคม ีได้ด าเนินการในปี 2558 ที่ผ่านมาและเพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต ที่กลุ่มฯ มุ่งหวงัเป็นศูนยก์ลางความรูแ้ละขอ้มูลข่าวสารส าหรบัสมาชกิ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและเป็นการเตรยีมความพรอ้ม สรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ของ
ธุรกจิอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทยต่อไป 
 
 

 

       ส านกังานเลขาธกิาร 
           กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

             
              ผูจ้ดัท า  
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ควำมเป็นมำ 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Industries 
Petro Chemical Club : FTIPC) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยการ
รวมตวัของสมาชกิผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ปัจจุบนัมสีมาชกิ 33 
บรษิทั เป็นสมาชกิสามญัจ านวน 30 บรษิทั และสมาชกิสมทบอกี 3 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมหีรอื 
FTIPC เริม่ก่อตัง้มาตัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 โดยผูป้ระการส่วนใหญ่มโีรงงานตัง้อยูใ่นจงัหวดั
ระยองบรเิวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก(มาบตาพุด), นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พซี ีรวมทัง้
ผูป้ระกอบการปิโตรเคมใีนพืน้ทีร่อบเขตกรุงเทพฯ อุตสาหกรรมปิโตรเคมเีป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัใน
ฐานะอุตสาหกรรมต้นน ้าทีเ่พิม่มลูค่าใหก้บัทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่ด้จากการแยกก๊าซธรรมชาตแิละการกลัน่
น ้ามนัดิบไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ พลาสติก เส้นใย ยาง
สงัเคราะห ์และเคมภีณัฑ ์ซึง่เป็นสนิคา้อุปโภคจ าเป็นส าหรบัประเทศ สามารถลดการเสยีดุลการค้าและสรา้ง
รายได้ให้กบัประเทศได้เป็นจ านวนมาก โดยในปี 2555 มมีูลค่าผลติภณัฑข์องกลุ่มอุตสาหกรรมประมาณ 
680,000 ลา้นบาท 
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ยทุธศำสตรแ์ละแผนกำรด ำเนินงำน  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาอย่างยัง่ยนื ด้วยความพยายามสร้างความสมดุลของการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและ
เทคโนโลย ีมุง่สู่การอยู่รว่มกนัของชุมชนและเตบิโตไปพรอ้มกนัอย่างยัง่ยนื อกีทัง้ยงัผลกัดนัมาตรการต่างๆ 
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนักบัต่างประเทศ 

 

วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำน 

 เพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีัง้ปัจจุบนัและอนาคต มจีดุประสงคห์ลกัเพื่อให้
ชุมชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้มกนัอยา่งยัง่ยนื 

 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมปิโตรเคมเีพิ่ม
โอกาสในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได ้

 เพื่อช่วยและรว่มกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้ารด าเนินธุรกจิของสมาชกิ 
 เพื่อเป็นตวัแทนของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมนี าเสนอความเหน็ /ขอ้เสนอแนะทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อสมาชกิ แก่ภาครฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ทัง้เวทใีนประเทศและต่างประเทศ 
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คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557 - 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รองประธำน ฯ 

เหรญัญิก / 
นำยทะเบียน 

โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  วำระปี 2557 - 2559 

เลขำธิกำร 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   6 



 
 
 

 
 
 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

 ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร บริษทั / หน่วยงำน 
 

1. นายเอกรตัน์ ทองธวชั ประธาน บจก.ไทยเอม็เอม็เอ 
2. นายชวลติ ทพิพาวนชิ รองประธาน บมจ.ปตท. 
3. นายวทิยา วชิยารงัสฤษดิ ์ รองประธาน บจก.โคเวสโตร (ประเทศไทย) 
4. นายเจรญิชยั ประเทอืงสขุศร ี รองประธาน บจก.มาบตาพุด แทงค ์เทอรม์นิลั 
5. นายสรุยิน วนัเพญ็ รองประธาน บมจ.อเูบะเคมคิอลส ์
6. นายบุญเชดิ สวุรรณทพิย ์ รองประธาน บจก.ไทย อทีอกซเีลท 
7. นายชยัวุฒ ิ อรรถเวทยวรวุฒ ิ รองประธาน บจก.สยามโพลสีไตรนี 
8. ดร.วรีะภทัร ์ ตนัตยาคม เลขาธกิาร บจก.ทโีอซ ีไกลคอล 
9. นางสทุธาสนิี ภู่อิม่ เหรญัญกิ/นายทะเบยีน บจก.แกรนด ์สยาม คอมโพสติ 
10. นายสชุยั อศัวถาวรวานิช กรรมการ บมจ.ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์
11. นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร กรรมการ บมจ.ไออารพ์ซี ี
12. นายกญัจน์ ปทุมราช กรรมการ บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
13. นายเพชร นิยมเสน กรรมการ บจก.ไทยโพลเิอททลีนี 
14. นายพรชยั พชิติวุฒกิร กรรมการ บจก.เอช็เอม็ซ ี โปลเิมอรส์ 
15. นายชยัวฒัน์ นิยมการ กรรมการ บจก.บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
16. นายสมพจน์ ชรีนรวนิชย ์ กรรมการ บมจ.วนีิไทย 
17. นายอตชิาต ิ ไชยศภุรากุล กรรมการ บจก.เซา้ท ์ซติี ้ปิโตรเคม 
18. นายนารนิทร ์ วงศธ์นาศริกิุล กรรมการ บจก.ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
19. นายพลชม จนัทรอ์ุไร กรรมการ บจก.ระยองโอเลฟินส ์
20. ดร.จรญัญา พชิติกุล กรรมการ บจก.ยางสงัเคราะหไ์ทย 
21. นายศุภชล นิธวิาสนิ กรรมการ บจก.กรุงเทพ ซนิธติกิส ์
22. นายจกัรา สวสัดิบ์ุร ี กรรมการ บจก.บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
23. นายฉตัรชยั เลื่อนผลเจรญิชยั กรรมการ บจก.สยามโพลเิอททลีนี 
24. ดร.ควิ จุน ชยั กรรมการ บจก.คอนทเินนทอล ปิโตรเคมคีอล (ประเทศไทย) 
25. น.ส.กมลรตัน์ เธยีรธนาวาณิชย ์ กรรมการ บจก.อนิโดรามา ปิโตรเคม 
26. นายประมนิทร ์ พนัทวศีกัดิ ์ กรรมการ บจก.พทีที ีฟีนอล 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี  (ต่อ)  
  

 ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร บริษทั / หน่วยงำน 
 

27. นายชอ้ย จหูอ้ง กรรมการ บจก.ไทยสไตรนีิคส ์
28. นายธเนศ พาณิชชวีะ กรรมการ บจก.ไทยพบัลคิพอรต์ 
29. นายภคัพล เลีย่วไพรตัน์ กรรมการ บมจ.ทพีไีอ โพลนี 
30. นางณฐัฐนิี พทิยศริ ิ กรรมการ บจก.เจอเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอรส์ 
31. น.ส.พทัธนนัทน์ กาญจนนินทร สมาชกิ บจก.คารโ์ก ้ลงิค ์เอก็ซเ์พรส 
32. น.ส.สริวิรรณ เจยีระพงษ ์ สมาชกิ บจก.พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์กต็ติง้ 
33. นายหลี ่จง สมาชกิ บจก.ไชน่า เทยีนเฉิน เคมคิอล เอน็จเินียริง่ (ไทยแลนด)์ 

 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่มอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
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โครงการตามยทุธศาสตร ์ประจ าปี 2558 
 

 

 

 

 

  

กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

เศรษฐกิจ 
(Economy) 

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

สงัคม 
(Society) 

Economy 
1. โครงการศึกษาโครงสร้างและแนวทางการบริหารจัดการภาษีและรายได้ เพื่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คณุภาพสิง่แวดล้อมและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

2. ความคืบหน้ามาตรการทางการค้าและกรอบการเจรจาจดัท าความตกลงการค้าเสรี 

Industrial Development 
1. เสนอแนะการจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง และผงัเมืองรวม

บริเวณอตุสาหกรรมหลกัและชมุชน จงัหวดัระยอง (ผงัมาบตาพดุ) 

2. ติดตามสถานการณ์น า้ภาคตะวนัออก 

3. นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ 
4. การเข้าร่วมการประชมุ APIC 2015 (เกาหลใีต้) 

Public Regulatory 
    ติดตามการแก้ไขกฎระเบียบและ
การออกมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

Society 
1. ร่วมด าเนินงานโครงการของคณะอนกุรรมการร่วม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา 
กลุม่อาชีพปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 

2. โครงการ  V-ChEPC (วิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ) 

Environmental 
โครงการน าร่องการจดัท าท าเนียบการปลดปลอ่ย 
และเคลือ่นย้ายมลพิษ  จงัหวดัระยอง (PRTR) Other 

     การด าเนินงานของคณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กลุ่ม
อาชีพปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
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8.   โครงการด าเนินงาน  ประจ าปี 2558   แบง่ตามสายงานต่างๆ  ดงัน้ี 
     

  

 

โครงการอ่ืนๆ 
  

1. สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบยีบ 
- การตดิตามการแกไ้ขกฎระเบยีบและการออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

2. สำยงำนพฒันำอตุสำหกรรมและพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- โครงการประเมนิผลการพฒันาอุตสาหกรรม 

3.   สำยงำนสงัคมและภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 
- โครงการ V-ChEPC (วทิยาลยัเทคนิคมาบตาพุด) 

4.   สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 
- โครงการพฒันาระบบจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนยา้ยมลพษิ (PRTR) 

5.   สำยงำนสำยงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- โครงสรา้งและแนวทางการบรหิารจดัการภาษแีละรายได ้เพื่อทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
- ความคบืหน้ามาตรการทางการคา้และกรอบการเจรจาท าความตกลงการคา้เสร  ี

6.   สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน 
- การจดัท าผงัเมอืงรวมจงัหวดัระยองและผงัเมอืงรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน (ผงัมาบตาพุด) 
- สถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก 
- นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์
- การเขา้รว่มประชุม APIC 2015 (เกาหลใีต)้ 
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กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครฐัและเอกชนเพ่ือพฒันำก ำลงัคนอำชีวศึกษำ 
- กลุ่มอาชพีปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
กำรติดตำมกำรแก้ไขกฎระเบียบและกำรออกมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

 คณะท างานสายงานมาตรฐานและกฎระเบยีบ  มหีน้าทีส่นับสนุนและตดิตามการแก้ไขกฎระเบยีบ / 
การออกมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี โดยคณะท างานฯ ไดต้ดิตามและมสี่วนร่วม
ในการให้ความเหน็ต่อร่างกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน ดงันี้ 
 

กฎหมำย / ระเบียบ
ข้อบงัคบั 

ประเดน็ส ำคญั กำรด ำเนินงำน สถำนะปัจจบุนั 

(รา่ง) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. ...... 

ปรบัปรงุพ.ร.บ.ทัง้ฉบบั ใหข้อ้เสนอแนะต่อรา่งฯ 
พ.ร.บ. 

ก.ทรพัยากรฯ อยูร่ะหว่าง
ปรบัปรงุรา่งฯ 

(รา่ง) รฐัธรรมนูญ มาตรา 64 
วรรค 2 (ฉบบักรรมาธกิารร่าง
ฯ)  

ก าหนดรายละเอยีดการ
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มส าหรบั
โครงการทีอ่าจส่งผล
กระทบรนุแรงฯ 

ใหข้อ้เสนอแนะ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

- รา่งฯ ไมผ่่านความ
เหน็ชอบ 

- พจิารณารายละเอยีดใน 
มาตรา 54 ในรา่งฯ 
ฉบบัใหม(่ฉบบั
กรรมการร่างฯ) 

(รา่ง) ประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย
น ้าทิง้จากโรงงาน 

ก าหนดมาตรฐานน ้าทิง้
เฉพาะอุตสาหกรรมที่
เกีย่วกบัปิโตรเลยีม 

ด าเนินงานรว่มกบั
สถาบนัปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย และกรม
ควบคุมมลพษิ ในการ
ก าหนดพารามอเตอร ์ 

คณะท างานอยู่ระหว่าง
รวบรวมขอ้มลูผลการ
ตรวจวดั เปรยีบเทยีบ
มาตรฐานสากล 
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สำยงำนมำตรฐำนและกฎระเบียบ 



 
 
 

 
 
 

 

  
 
กฎหมำย / ระเบียบ

ข้อบงัคบั 
ประเดน็ส ำคญั กำรด ำเนินงำน สถำนะปัจจบุนั 

อุตสาหกรรมทีป่ระกอบ
กจิการเกีย่วกบัปิโตรเลยีม 

 และค่ามาตรฐานที่
เหมาะสม 

 

(รา่ง) มาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิง้สารเบนซนีและสาร 
1,3 บวิทาไดอนี ในรปูอตัรา
การระบาย (Loading) 

ก าหนดมาตรฐานการ
ปล่อยทิง้สารเบนซนีและ
สาร 1,3 บวิทาไดอนี ใน
รปูอตัราการระบาย 
(Loading) 

คณะท างานและผูแ้ทน
ภาคเอกชน รว่มเป็น
คณะท างานก าหนดค่า
มาตรฐานดงักล่าว 

กรมควบคุมมลพษิ อยู่
ระหว่างด าเนินการดา้น
เทคนิค และการทดสอบ
แบบจ าลองทีเ่หมาะสมใน
การก าหนดค่ามาตรฐาน 

หลกัเกณฑป์ระกอบการ
พจิารณาน าสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุ
ไมใ่ชแ้ลว้ออกนอกโรงงาน 
(สก.2) 

การน ากากตะกอน
ชวีภาพ เพื่อหมกัท าปุ๋ ย
หรอืสารปรบัปรงุ
คุณภาพดนิ อนุญาตให ้
เฉพาะจากอุตสาหกรรม
อาหาร เกษตรแปรรปู 
กระดาษ เท่านัน้ 

เขา้หารอืต่อกรมโรงงาน
ฯ และน าเรือ่งเขา้วาระ
การพจิารณาของ
คณะกรรมการ
อ านวยการขบัเคลื่อน
เศรษฐกจิ
ภาคอุตสาหกรรม 
 

กรมโรงงานฯ ใหม้กีาร
ด าเนินการตัง้คณะท างาน
เพื่อพจิารณาดา้นเทคนิค 
โดยมหีน่วยงานกลางทาง
วชิาการรว่มด าเนินการ 

ประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหงชาต ิ
ฉบบัที ่30 (พ.ศ. 2550) 
เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่า
สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยใน
บรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 
1 ปี 

ก าหนดค่ามาตรฐาน
สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ยใน
บรรยากาศ จ านวน 8 
ชนิด ซึง่บางชนิด มี
ความเขม้งวดอยา่งมาก 

น าเสนอในขอ้เสนอของ
กลุ่มฯ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเรง่รดั
นโยบายเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษใน
รปูแบบคลสัเตอรใ์หม้ี
การพจิารณาทบทวน
มาตรฐานดงักล่าว ให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และใช้
บงัคบัไดจ้รงิ 

อยูร่ะหว่างการหารอืของ
คณะท างานภายใต้
คณะกรรมการเรง่รดั
นโยบายเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษใน
รปูแบบคลสัเตอร ์เพื่อหา
แนวทางด าเนินการที่
เหมาะสมต่อไป 
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สายงานพฒันาอุตสาหกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐาน ได้ตดิตามความคบืหน้าโครงการประเมนิผลการ
พฒันาอุตสาหกรรมไทย (การจดัท าตวัชีว้ดั) โดยส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดว้่าจา้งทีป่รกึษา
โครงการจากคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้การพฒันาของ
อุตสาหกรรมของประเทศเป็นไปอย่างยัง่ยนืและสมดุลทุกมติิ โดยมแีนวคดิที่น ามาใช้เป็นแนวทางการจดัท า
ตวัชีว้ดัใน  4  มติหิลกั ดงันี้ 

 

1) มติดิา้นการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกจิ 
2) มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม  
3) มติดิา้นคุณภาพทางสงัคม 
4) มติดิา้นทุนมนุษย ์

 

 

ในเบือ้งต้นคณะที่ปรกึษาฯ ไดม้กีารคดัเลอืกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 สาขา ทีจ่ดัท าโครงการดงักล่าว 
ประกอบดว้ย 1) เหลก็และเหลก็กลา้ 2) ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 3) ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์4) อาหาร 5) 
ยาง 6) สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 7) เฟอรน์ิเจอร ์8) อญัมณีและเครื่องประดบั นอกจากนี้ ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการ
คดัเลอืกพื้นที่เป้าหมายใน 4 ภาคของประเทศ เพื่อด าเนินการศึกษาในเชงิพื้นที่ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบั
คดัเลอืก 8 สาขา จะไดร้บัผลการประเมนิตวัชีว้ดัเพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุง และเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สงัคมใหก้บัประเทศ  

โดยในส่วนของกลุ่มฯ ปิโตรเคม ีซึง่เป็นอุตสาหกรรมต้นน ้าใหก้บัอุตสาหกรรมที่ไดร้บัคดัเลอืก สามารถ
น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์เพื่อใช้ในการพฒันาปรบัปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องของทุกๆ สายงาน และขณะนี้ 
กลุ่มฯ อยู่ระหว่างรอสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ นอกจากนี้ยงัได้มกีารหารอืแผนการด าเนินงานของ
คณะท างานฯ เพื่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม อนัจะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสมาชกิกลุ่มฯ และประเทศชาตอิยา่งสงูสุดต่อไป 
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สำยงำนพฒันำอตุสำหกรรม         
              และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

คณะท างานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม  ได้สนับสนุนการด าเนินงานดา้นสงัคมของ
สมาชกิ โดยเฉพาะการด าเนินงานในพืน้ทีท่ีม่โีรงงานตัง้อยู ่เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีออุตสาหกรรมปิโตร
เคม ีและสรา้งสงัคมทีเ่กือ้หนุนกนัระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ  
 

โครงกำร V-ChEPC (วิทยำลยัเทคนิคมำบตำพดุ) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีโดยสมาชกิของกลุ่มฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส์ 
บมจ.พทีทีโีกลบอล เคมคิอล กลุ่มบรษิัทอูเบะ และกลุ่มบรษิัทดาว ได้เข้าร่วมโครงการ V-ChEPC   หรอื 
โครงการ “พฒันาช่างเทคนิควศิวกรรมเคม ี  Vocational Chemical Engineering Practice College”   ตัง้แต่
แรกเริม่โครงการในปี 2551 ในรปูแบบของการศกึษาทวภิาค ีโดยใหส้ถานประกอบการเขา้ไปมสี่วนร่วมใน
การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการเรยีนการสอน และการพฒันาศกัยภาพนักศกึษา คร ูบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ผูบ้รหิาร เพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย และสามารถ
ผลติบุคลากรได้ตรงกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยในปัจจุบนั แนวคดิความร่วมมอืพฒันา
การศกึษาตามโครงการน าร่องนี้ ได้ถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรม
สาขาอื่นๆ ของประเทศ ที่จะส่งผลให้เกดิการพฒันาก าลงัคนที่จะช่วยพฒันาประเทศให้มคีวามเขม้แขง็ได้
อยา่งยัง่ยนื 

  

    สำยงำนสงัคมและ 
            ภำพลกัษณ์อตุสำหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   14 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

โครงกำรน ำร่องกำรจดัท ำท ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคล่ือนย้ำยมลพิษจงัหวดัระยอง (PRTR) 

 โครงการน าร่องการจดัท าท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ เป็นโครงการในความ
ร่วมมอืของกรมควบคุมมลพษิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองคก์ร
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่ น (JICA) เพื่อพฒันาระบบท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพษิ หรอื Pollutant and Transfer Register (PRTR) ขึน้ในประเทศไทย  

 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนาระบบท าเนียบการปลดปล่อยและ
เคลื่อนยา้ยมลพษิ หรอื Pollutant and Transfer Register (PRTR) ตัง้แต่แรกเริม่โครงการในปี 2554 ในการ
ร่วมเป็นคณะท างานก าหนดรูปแบบเบื้องต้นของระบบ PRTR การคดัเลอืกและจดัท ารายชื่อสารเคมี การ
ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและขนาด แผนการรายงานขอ้มูล การพฒันาคู่มอื เป็นต้น และร่วมใน
การด าเนินโครงการน ารอ่งทีจ่งัหวดัระยอง โดยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนยา้ยมลพษิ ในปี 2556  

ส าหรบัการพฒันาระบบ PRTR ในประเทศไทย ในล าดบัถดัไป นอกเหนือจากการใหม้กีารรายงาน
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จงัหวดัระยองแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จะขยายพื้นที่โครงการน าร่องไปสู่พื้นที่อื่น 
เพื่อรวบรวมขอ้มลูและพฒันาระบบใหเ้หมาะสม ก่อนการก าหนดเป็นกฎหมายใชบ้งัคบัทัว่ประเทศต่อไป 

  

สำยงำนส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   15 



 
 
 

 
 
 

 

 

ตวัอย่ำงข้อมลูปริมำณสำรเคมีท่ีมีกำรปลดปล่อยมลพิษ จำกแหล่งก ำเนิดต่ำงๆ ในจงัหวดัระยอง ปี 2556 

 

 

อุตสาหกรรม  
1,869,908 

Propylene  กก  ปี 

อุตสาหกรรม  
940,016 

คลงัเกบ็น ้ามนั  4,852 

SME, 88,145 

ก่อสรา้ง/ทาส ี  107,667 

สถานบรกิารน ้ามนั  401 

ยานพาหนะ  52,800 

Xylene  กก  ปี 

อุตสาหกรรม  
379,614 

คลงัเกบ็น ้ามนั  11,398 

SME, 273,832 

ก่อสรา้ง/ทาส ี 473,040 

สถานบรกิารน ้ามนั  4,295 

ยานพาหนะ  59,762 

Toluene  กก  ปี 

เกษตรกรรม   
 4   3  

Glyphosate-Isopropylammonium  กก  ปี 

อตุสาหกรรม  

214,198 

SME, 
296,453 

ส านบริการน  ามนั  3,548

n-Hexane  กก  ปี 

อุตสาหกรรม   3,133 

สถานบ าบดัของเสยี  303 

SME, 1,571 

ยานพาหนะ  118,060 

โรงพยาบาล  1 

Formaldehyde  กก  ปี 

อุตสาหกรรม  
26,444 

คลงัเกบ็น ้ามนั  2,617 

SME, 673 

สถานบรกิารน ้ามนั  485

ยานพาหนะ  
81,384 

Benzene  กก  ปี 

อุตสาหกรรม  96,684 

1,2-Dichloroethane  กก  ปี 

อุตสาหกรรม  
5,411 

ยานพาหนะ  48,100 

1,3-Butadiene  กก  ปี 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   16 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 .1   โครงกำรศึกษำโครงสร้ำงภำษีและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำษีและรำยได้  เ พ่ือ    
         ทรพัยำกรธรรมชำติ  คณุภำพส่ิงแวดล้อม และกำรพฒันำท่ียัง่ยืน 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีได้ท างานร่วมกบัสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย ในการด าเนินโครงการศกึษา
และน าเสนอผลการศึกษาโครงสร้างภาษีและแนวทางการบรหิารจดัการภาษีและรายได้ เพื่อศึกษาการ
จดัสรรงบประมาณทัง้ในระดบัประเทศและทอ้งถิน่ โดยใหเ้กดิความสมดุลในการกระจายงบประมาณในการ
พฒันาตามบรบิทของพื้นที่ตามการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจดัเก็บรายได้ของท้องถิ่น เพื่อ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาพื้นที่ในทุกมติ ิให้เกดิความสมดุลตามการ
ขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ควบคู่กบัการดแูลคุณภาพชวีติของคนและคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

โดยการศกึษาโครงการฯ มเีป้าหมายการศกึษาเพื่อเพิม่งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ส าหรบัการพฒันาพื้นที่ให้เหมาะสมกบัความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและการสนับสนุนรายได้โดยทาง
ภาษใีหแ้ก่ประเทศ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ไดส้รุปผลการศกึษาและได้จดัประชุมน าเสนอผลการศกึษาต่อ
ภาครฐัและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งผ่าน 2 เวทสีาธารณะ ซึง่มขีอ้เสนอแนวทาง 4 เรือ่ง ดงันี้  
 

1. การเพิม่เงนิอุดหนุนที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

2. การปรบัและปฏริปูโครงสรา้งภาษขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 การเพิม่ส่วนแบ่งของรายไดจ้ากภาษฐีานรวมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็ภาษ ี 
 ส่งเสรมิให ้อปท. มรีายไดเ้พิม่จากการจดัหาและเกบ็เอง 

3. ขยายฐานภาษ ีโดยภาษ ี/ ค่าธรรมเนียมดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัทอ้งถิน่ 
4. การกูย้มืเงนิของรฐับาลทอ้งถิน่ (Local bond)  

สำยงำนเศรษฐกิจและ        
       กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   17 



 
 
 

 
 
 

 

 

4.2  มำตรกำรทำงกำรค้ำและกรอบกำรเจรจำจดัท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีด้ตดิตามความคบืหน้าและผลกัดนัประเดน็การเจรจาการคา้เสรขีองไทยในกรอบ

ต่างๆ โดยไดน้ าเสนอประเดน็การเจรจาเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเปิดโอกาสใหส้นิคา้กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมสีามารถเขา้
สู่ตลาดไดโ้ดยไมเ่สยีเปรยีบต่อประเทศคู่แขง่ทางการคา้ ซึง่ปัจจบุนัมกีรอบความตกลงทีอ่ยูร่ะหว่างการเจรจา ดงันี้ 

 

ความตกลง ประเทศสมาชกิ สถานะ / ความคบืหน้า 
ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ
ระดบัภมูภิาค (Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP)  

อาเซยีน 10 ประเทศและ
ประเทศคูเ่จรจา 6 ประเทศ 
(จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีตอ้นิเดยี 
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด)์ 

- เริ่มเจรจาตัง้แต่พฤษภาคม  2556 มีเป้าหมายที่จะ
สรุปผลประเด็นส าคญัในปี 2558 และเจรจาประเด็น
เทคนิคและรายละเอยีดในปี 2559  

 
อาเซยีน – ฮ่องกง (ASEAN -Hong 
Kong FTA : AHKFTA) 

อาเซยีน 10 ประเทศและ 
ฮ่องกง 

- เริ่มเจรจากรกฎาคม 2557 มีเป้าหมายสรุปผลการ
เจรจาภายในปี 2559 

- มีการประชุมฯ แล้ว 4 รอบ โดยครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน 
ทรพัย์สินทางปัญญา กลไกการระงบัข้อพิพาทและ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ เป็นตน้  

ไทย – ปากสีถาน ไทย และ ปากสีถาน - เจรจารอบแรกเมือ่วนัที ่29 ก.ย. 2558 - 1 ต.ค. 2  8  
- จะเริม่เจรจาดา้นการคา้สนิคา้ก่อน โดยมเีป้าหมายให้
เจรจาเสร็จภายในปี 2560 หลังจากนัน้จึงจะเจรจา
ประเดน็อื่นๆ ไดแ้ก่ การคา้บรกิาร การลงทุน ประเดน็
อืน่ๆ เชน่ ทรพัยส์นิทางปัญญา การแขง่ขนั เป็นตน้  

ไทย – EU (Thailand-EU Free 
Trade Area) 
 

ไทย และ EU - เริม่เจรจาพฤษภาคม 2    และเจรจาไปแลว้ 4 รอบ 
ครัง้ล่าสดุเมือ่เดอืนเมษายน 2557 

- ปัจจุบนัยงัไมม่กี าหนดวนัเจรจาในรอบต่อไป 
ไทย – EFTA (Thailand-European 
Free Trade Association) 
 

ไทย และ EFTA (ไอซแ์ลนด ์
ลกิเทนสไตน์ นอรเ์วย ์และ
สวติเซอรแ์ลนด)์ 

- เจรจา FTA แลว้ 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2548-2549 
- กรอบการเจรจาได้รบัความเห็นชอบจากรฐัสภาแล้ว
เมือ่เดอืนตุลาคม 2556 

- ฝ่าย EFTA แจง้ว่าจะท า FTA กบัไทยในชว่งเหมาะสม 
 

และกรอบความตกลงทีอ่ยู่ระหว่างเตรยีมเปิดการเจรจา  ดงันี้ 

ความตกลง สถานะ / ความคบืหน้า 
ไทย – ตุรก ี - คณะรฐัมนตรรีบัทราบการเปิดเจรจา 

- คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งกรอบการเจรจา FTA ไทย-ตุรกแีลว้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   18 



 
 
 

 
 
 

 

 

กรอบควำมตกลงกำรค้ำเสรี  ( ท่ีมีผลบงัคบัใช้ / สรปุผลกำรเจรจำแล้ว ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำสินค้ำ
ภำยใต้กรอบอำเซียน 

2536 
ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำบริกำร

ภำยใต้กรอบอำเซียน 
2542 

ควำมตกลงด้ำนลงทุน
ภำยใต้กรอบอำเซียน 

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อำเซียน – ญ่ีปุ่ น 

2552 

ควำมตกลงจดัตัง้เขตกำรค้ำเสรี
อำเซียน – ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์

ควำมตกลงกำรค้ำเสรีอำเซียน – จีน 

กำรค้ำเสรีอำเซียน – สำธำรณรฐัเกำหลี 

2553 

กำรค้ำเสรีอำเซียน – อินเดีย 

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ี
ใกล้ชิดไทย – ญ่ีปุ่ น 

2550 

กำรค้ำเสรีไทย – ออสเตรเลีย 

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ี
ใกล้ชิดย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด ์

2548 

ควำมตกลงว่ำด้วยกำรเป็นหุ้นส่วน
เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดย่ิงขึ้นไทย – เปร ู

2554 

กำรค้ำเสรีไทย – ชิลี 

เขตกำรค้ำเสรีไทย – อินเดีย 

ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ท่ีระดบัภมิูภำค 

กำรค้ำเสรีอำเซียน – ฮ่องกง 

เขตกำรค้ำเสรีไทย – สหภำพยโุรป 

กำรค้ำเสรีไทย – สมำคมกำรค้ำเสรีแห่งยโุรป 

กำรค้ำเสรีไทย – ปำกีสถำน 

กำรค้ำเสรีไทย – ตรุกี 

2556 – 2558  (ควำมตกลงท่ีอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ) 

ปัจจบุนั 

ก่อตัง้กลุ่มฯ  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   19 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

6.1  การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดระยองและผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน (ผังมาบตาพุด) 
 

กลุ่มฯ ปิโตรเคมี  ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท า
ร่างผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง  ปรับปรุงครั  งท่ี 3   ซึ่งร่างผังฯ มาบตาพุดอยู่ใน
ขัน้ตอนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม ภายหลังผ่านกระบวนการปรับปรุง
รายละเอียดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะมีการปิดประกาศ 90 วนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ เสีย 
ท่ีเก่ียวข้องย่ืนค าร้อง และในส่วนของร่างผงัฯ จงัหวดัระยอง อยู่ระหว่างการรวบรวม ตรวจสอบ พิจารณาค าร้องและ
จะแจ้งผลการพิจารณาค าร้องตอ่ผู้ ร้องและจะจดัท าเอกสารเสนอตอ่กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นตอ่ไป 

ทั  งนี   หากผงัเมืองดงักล่าวมีการประกาศใช้ กลุม่ฯ จะได้รับผลกระทบ เน่ืองจากร่างผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง
มีการจ ากัดประเภทกิจการและการขยายพื  นท่ีประกอบกิจการ  แต่เน่ืองด้วยรัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสรมิ Super 
Cluster ที่ก าหนดให้พื้นที่จงัหวดัระยองและชลบุร ี เป็นพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี
และเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจเป็นทศิทางทีด่ใีนการส่งเสรมิใหเ้กดิการขยายพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเพื่อ
รองรบัการลงทุนและการขยายตวัของอุตสาหกรรมในอนาคตได ้

 
 

 

 

 

 

 

 
  

สำยงำนกลยทุธแ์ละสนับสนุน 

(รำ่ง) ผงัเมืองรวมมำบตำพดุ 

ขอ้กงัวล ต่อร่างผงัฯ 
• ปรบัลดพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมเหลอื 22,862 ไร ่
• ไมม่พีืน้ทีร่องรบัการขยายอุตสาหกรรม 
• ไมม่ที่าเรอือุตสาหกรรม 

พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมตามผงัเมอืงปี 2546  
(ในกรอบสแีดง)  
• เขตพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 40,385 ไร่ 

(รำ่ง) ผงัเมืองรวมจงัหวดัระยอง 

ขอ้ก าหนดหา้มไมใ่หป้ระกอบกจิการ ดงันี้ 
1) การผลติเคมภีณัฑ ์สารเคม ีหรอืวตัถุเคม ี
2) การผลติพลงังานไฟฟ้าทีใ่ชถ่้านหนิเป็นวตัถุดบิ 
3) ฯลฯ 
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6.2 การตดิตามสถานการณ์น า้ภาคตะวันออก 
 สถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก เป็นอกีหนึ่งประเด็นส าคญั ทีก่ลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดต้ดิตาม
และน าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งได้รบัทราบถงึประเดน็ขอ้กงัวลในการเตรยีมความพรอ้มและจดัสรร
ทรพัยากรน ้าในพื้นที่พฒันาอุตสาหกรรมให้เพยีงพอ โดยในปี 2558 สถานการณ์น ้าภาคตะวนัออก อยู่ใน
ภาวะทีต่อ้งเฝ้าระวงัและเตรยีมการอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงฤดูแลง้ ทีป่รมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้า
หลกั ลดลงต ่ากว่าเกณฑเ์ฝ้าระวงั ประกอบกบัโครงการวางท่อผนัน ้าจากอ่างเกบ็น ้าประแสร ์ซึง่เป็นอ่างเกบ็
น ้าขนาดใหญ่ ลงมายงัอ่างฯ รบัน ้า 3 อ่างฯ คอื อ่างเกบ็น ้าดอกกราย อ่างเกบ็น ้าหนองปลาไหล และอ่างเกบ็
น ้าคลองใหญ่ ยงัคงไม่แล้วเสรจ็ กลุ่มฯ ได้น าเสนอถึงสถานการณ์ปัญหา ไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
เร่งรดัด าเนินการโครงการวางท่อและโครงการบรหิารจดัการน ้าใหแ้ลว้เสรจ็ รวมถงึใหร้ฐับาลมกีารวางแผน
ระยะยาวในการเตรยีมทรพัยากรน ้าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคต 

 
 
 สิง่ทีต่อ้งตดิตามและเฝ้าระวงัในปี 2559 

1. ปรมิาณน ้าตน้ทุนในอ่างเกบ็น ้า 
2. ความคบืหน้าการด าเนินโครงการก่อสรา้งป้องกนัและแก้ไขการขาดแคลนน ้า 
3. การบรหิารจดัการน ้าในพืน้ทีแ่ละขา้มพืน้ที ่
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6.3 นโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร ์
 รฐับาลไดด้ าเนินนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์โดยทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2558 ไดม้ตเิหน็ชอบนโยบายดงักล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
หน่วยงานหลกัรบัผิดชอบการขบัเคลื่อนนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ให้เป็น
รูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพฒันาในแต่ละคลสัเตอร์ และได้ก าหนดคลสัเตอร์
เป้าหมายในระยะแรก ไดแ้ก่  

1. Super Cluster เป็นคลสัเตอรส์ าหรบักจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น 
คลสัเตอรย์านยนต์และชิ้นส่วน คลสัเตอรเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
คลสัเตอรปิ์โตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และคลสัเตอรด์จิทิลั 

2. คลสัเตอรเ์ป้าหมายอื่น ๆ ไดแ้ก่ คลสัเตอรเ์กษตรแปรรปูและคลสัเตอรส์ิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม 
3. กจิการเป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิเป็นพเิศษ ในแต่ละคลสัเตอร ์ประกอบดว้ย 2 กลุ่มทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และ
กจิการโลจสิตกิส ์

(2) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตที่มีความส าคญัสูง ได้แก่ กิจการต้นน ้ าที่ส าคัญของแต่ละคลสัเตอร์ 
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมหลกัต่าง ๆ และผลติภณัฑ์ที่ใช้
เทคโนโลยขีัน้สงู 

 

Petro 
Cluster

สิทธิประโยชน์BOI ก.คลงั

กำรแก้ไขปัญหำและอปุสรรค

• ตั  งอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร 

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ)
• พจิารณายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล  0-   ปี ส าหรบั

กจิการเพือ่อนาคตทีม่คีวามส าคญัสงู
• ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญชัน้

น าระดบันานาชาตทิีท่ างานในพืน้ทีท่ีก่ าหนด ทัง้คนไทย
และต่างชาติ

• ประกาศประเภทกจิการและสทิธปิระโยชน์(27 ต.ค. 2558)
• การผลติเคมภีณัฑห์รอืพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

หรอืผลติภณัฑจ์ากพอลเิมอรท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
• การผลติผลติภณัฑ ์Specialty Polymers หรอื Specialty 

Chemicals
• การผลติบรรจุภณัฑก์ระดาษเคลอืบพลาสตกิชวีภาพ

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 8 ปี และลดหยอ่น  0% อกี   ปี
• ยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัร
• ตอ้งมคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา / สถาบนัวจิยั / Center of 

Excellence ทีอ่ยูใ่นคลสัเตอร์
• ตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิภายในปี 2                                       

และตอ้งมรีายไดค้รัง้แรกภายในปี 2  0

ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษในรปูแบบคลสัเตอร์
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กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีไดม้บีทบาทในการขบัเคลื่อนนโยบายดงักล่าว โดยผลกัดนัใหม้กีารพจิารณา
สทิธปิระโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ให้สามารถเอื้อต่อการลงทุนที่จะเกดิขึ้นได้จรงิ รวมถึงการน าเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการพฒันาคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีโดยแบ่งเป็นขอ้เสนอ ดงันี้ 

1. ข้อเสนอต่อสิทธิประโยชน์ เสนอให้มกีารผ่อนปรนเงื่อนไขสทิธิประโยชน์ของการส่งเสริมการ
ลงทุน ให้ครอบคลุมโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการลงทุนในระยะเร่งด่วน ที่ไม่เขา้เงื่อนไขที่ BOI 
ก าหนดไว้ เช่น โครงการที่ใช้เทคโนโลยสีูง ลดการใช้พลงังาน เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
รวมถงึใหม้กีารผ่อนปรนระยะเวลาการลงทุนทีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ออกไป เนื่องจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ 

2. ข้อเสนอปัญหำอุปสรรค เสนอให้มกีารพจิารณาแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินนโยบาย เช่น พื้นที่รองรบัอุตสาหกรรม การแก้ไขในประเด็นสิง่แวดล้อม มาตรการหรอื
กฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่าจเป็นอุปสรรค การดูแลชุมชน เป็นต้น รวมถงึเสนอใหม้กีารตัง้คณะกรรมการ
ขึน้มาก ากบัดแูลการพฒันาพืน้ที ่ใหเ้ตบิโตขึน้อยา่งสมดุลและยัง่ยนื  

โครงสร้างคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร 

ประธานอนุกรรมการ   ลกท  
รองประธาน : ผวก กนอ 
อนุกรรมการ   ผ แ้ทน กรมการจดัหางาน กรมพฒันา ีมอืแรงงาน สศค  สนง พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน สวทช  สผ  กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง สนข  สกท  กรอ  สอน    ประธานคลสัเตอร์
ปิโตรเคม ีประธานกลุม่อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีกลุม่อุตสาหกรรมพลาสตกิ กลุม่อุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั กลุม่
อุตสาหกรรมเคม ีส อ ท    สภาหอการคา้  / นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย  นายศุภชยั วฒันางก ร   ผอ  สถาบนั
ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย
เลขานุการรว่ม   รศอ    ผอ สถาบนัพลาสตกิ

 นพ.

คกก.เร่งรดั 
Cluster

อนุ    
ยานยนต์

อนุ  
    า

อนุ  
 ิ ตรเคม 

อนุ  
ดจิทิลั

อนุ 
เก ตร 

อนุ  
สิ งทอ

 รมว อตุสาหกรรม 

 รองคสช   พลเอกประวิทย   

Source: สศอ. 20/11/2015
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6.4 การเ  าร่วมการ ระชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2015 (เกาหล ใต )  
 

 การประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC เป็นการรวมกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีใน
ภูมิภาคเอเซีย ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่ น ใต้หวนั เกาหลีใต้ สิงคโปร  มาเลเซีย อินเดีย 
และไทย โดยแต่ละปีจะผลดัเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพในการจดัประชุมและประเทศสมาชิกจะร่วมกันสนบัสนนุ 
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลการผลิต การค้า การตลาด รวมไป ึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดในอนาคต โดยมี
วัต ุประสงค เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน เสนอข้อคิดเห็นและติดตามส านการณ การเติบโตของ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั  งผลกัดนัการวางแผนเชิงกลยทุธ เพ่ือให้ก้าวทนัและเตรียมรับกับส านการณ ท่ีจะ
เกิดขึ  นในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งาน ระชุม APIC 2015  ครัง้ที ่36) ระหวา่งวนัท่ี 6-8 พฤษภาคม 2558 จดัขึ  น  ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
ภายใต้หวัข้อ “ Turning Threats into Opportunities for Asian Petrochemical Industry ” 

 

 โดยกิจกรรมวนัที่ 6-7 พ.ค. 2558 เป็นการประชุมเตรยีมความพร้อมส าหรบัคณะท างานจดัการ
ประชุมและการสมัมนาดา้นการตลาด บรรยายทศิทางและแนวโน้มดา้นการตลาดของธุรกจิปิโตรเคม ีและใน
วนัที ่8 พ.ค. 2558 เป็นการแสดงวสิยัทศัน์การด าเนินธุรกจิปิโตรเคมจีากประเทศสมาชกิ 7 ประเทศ ซึง่นาย
เอกรตัน์ ทองธวชั ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเป็นผู้แทนของประเทศไทยในการแสดงวสิยัทศัน์ 
สถานการณ์ / ทศิทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทย รวมถงึโอกาสเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่ม APIC 
จากนัน้เป็นการแสดงปฐกถาพเิศษจากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัปิโตรเคมชีัน้น าของโลก ถงึแนวโน้มธุรกจิ
โลกและทิศทางในการสร้างผลิตภณัฑ์และการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนืในภาวะที่แหล่งวตัถุดิบมีความ
เปลีย่นแปลง และช่วงบ่ายมกีารประชุม APIC Steering Committee เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิร่วมกนัก าหนด
แนวทางอุปสรรคและโอกาสในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความร่วมมอืด้านต่างๆ อาท ิการแลกเปลีย่นขอ้มูล
สถติกิารคา้ปิโตรเคม,ีจดัท าฐานขอ้มลูก าลงัคน ซึง่จะเป็นโอกาสสู่การแลกเปลีย่นทรพัยากรมนุษยใ์นภูมภิาค  
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และในภาคบ่ายเป็นการประชุมแยกตามสายผลติภณัฑ์ 7 คณะ คอื General matter and raw materials, 
Polyolefins, Styrenics, PVC, Synthetic rubber, Synthetic fiber Raw materials แล ะ  Chemicals แล ะ
เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมธุรกจิแต่ละประเภท จงึมกีารมอบรายงาน Country Report ตามประเภทของผลติภณัฑ์
แก่ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 การจดันิทรรศการ ใน APIC 2015 เป็นการจดัแสดงนิทรรศการจากบรษิทัทีป่รกึษาและจากประเทศ
ต่างๆ และในโอกาสนี้ KPIA ไดจ้ดังานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ Korea International Chemical Industry 
Expo (KICHEM) ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมแีละปิโตรเคมี
ภายในประเทศตลอดสายการผลติ ซึ่งมผีู้เขา้ร่วมแสดงงานมากกว่า 1,000 บูท ซึ่งเป็นโอกาสอนัดสี าหรบั
ผูเ้ขา้รว่มการประชุม APIC ในการเปิดช่องทางทางการคา้ใหก้วา้งมากขึน้ 
 
ผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม APIC 2015 จากประเทศทีเ่ป็นสมาชกิและมไิดเ้ป็นสมาชกิ ทัง้สิน้ประมาณ 1,200 คน     

Country (Non-APIC) Total Country (APIC) Total 
China  80 Korea 258 
USA  31 Japan 221 
UK  19 Taiwan 83 
Saudi Arabia  15 Singapore 140 
UAE  13 Thailand 47 
Germany 11 Malaysia 20 
Hong Kong 10 India 61 
Indonesia 8   
Canada 6   
Switzerland 5   
Belgium 4   
Other  103   

Total 1,181 
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ภำพบรรยำกำศกำรประชุม Asia Petrochemical Industry Conference : APIC 2015 (เกำหลีใต้) 
 

 วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2558 : การประชุมคณะท างานจดัการประชุม APIC 20    
 

 
 
 
 
 วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2558 : การประชุมสมัมนาดา้นการตลาด 

 

 
 
 
 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 : การเปิดการประชุม APIC 20   
 

 
 
 
 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 : การประชุม Steering Committee 
 

 
 
 
 

 วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 : นิทรรศการภายในงาน 
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คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา  กรอ อศ   ได้แต่งตั  ง
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการฯ จ านวน 19 กลุ่มอาชีพ รวม ึงกลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ให้ด าเนินการตามนโยบายการ
ขบัเคล่ือนด้านการอาชีวศึกษาและมาตรการการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ  

คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือพฒันากาลงัคนอาชีวศกึษา  อ กรอ อศ   กลุ่มอาชีพ
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ได้ด าเนินการศกึษาและให้ข้อเสนอแนะใน 3 เร่ืองดงันี   

1. ความต้องการก าลงัคนระดบัช่างเทคนิคสาขาปิโตรเคมี มีอตัราการเติบโตความต้องการก าลงัคน 
3% ต่อปี เป็นการจ้างอัตราก าลังทดแทนพนักงานท่ีลาออก และทยอยจ้างเพ่ือทดแทนพนักงานท่ีจะ
เกษียณอาย ุโดยรวมประมาณ 360-390 คน/ปี ทั  งนี  ในกรณีท่ีมีการสร้างโรงงานใหม่ มีการประมาณการความ
ต้องการก าลังคนช่างเทคนิคประมาณ 150 คน ต่อโรงงาน แต่ ้าเป็นการขยายก าลังการผลิตประมาณการ
ความต้องการก าลงัคนช่างเทคนิคประมาณ 15 คนตอ่การขยายสายการผลิต ในด้านความต้องการในสายงาน 
กลุม่ปิโตรเคมีจะรับผู้ ท่ีจบการศกึษา ปวส  ซึง่ในสายงานการผลิต  Operator) และบ ารุงรักษา  Maintenance) 
จะรับช่างเทคนิคจากหลากหลายสาขาวิชาช่าง ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาสาขาปิโตรเคมีสามาร สมคัรในสาย
งานการผลิต  Operator) เท่านั  น ปัจจุบนัมีวิทยาลยัในสงักัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเปิด
สอนสาขาปิโตรเคมีเป็นหลกัสตูรเฉพาะจ านวน 2 แหง่ ท่ีวิทยาลยัเทคนิคระยอง และวิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ 
สามาร ผลิตนกัศกึษารวมกนัได้ปีละ 250 คน  ือวา่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ 

2. การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพ จากการ
วิเคราะห สมรร นะและมาตรฐานอาชีพ คณุวุฒิวิชาชีพระดบั 4 กับรายวิชาท่ีเปิดสอน ในสาขาปิโตรเคมี มี
ประเดน็ท่ีนา่สนใจ เชน่ เนื  อรายวิชาไมค่รอบคลมุสมรร นะอาชีพ หรือบางหนว่ยสมรร นะและมาตรฐานอาชีพ 

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรร่วมภำครฐัและเอกชน         
                                                        เพื่อพฒันำก ำลงัคนอำชีวศึกษำ 
                    ( กลุ่มอำชีพปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ) 
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ไมส่ามาร จดัการเรียนการสอนในส านศกึษาได้ โดยการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพ ให้เกิดความส าเร็จ
จะต้องมีการด าเนินการดงันี    

1. รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนควบคู่ไปด้วย เช่น การเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค ด้วยปัญญา  Constructionism) ท่ีประสบความส าเร็จ 

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการศกึษาในสาขาอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 
3. ครูจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ในส านประกอบการอยา่งตอ่เน่ือง 
4. ครูฝึกในส านประกอบการและครูในส านศกึษา จะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
5. ผู้ เรียนจะต้องมีเปา้หมายในการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพท่ีชดัเจน 

3. การสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกการศกึษา 
ผู้ แทนภาคอุตสาหกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและกลไกการศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ใน 4 ประเดน็หลกั ประกอบด้วย 1) คณุสมบตัแิละการพฒันาช่างเทคนิคสาขาปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี 2) การพฒันาระบบและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 3) การสร้างแรงจูงใจ
ตอ่ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการศกึษาอาชีวศกึษา และ 4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย นอกจากนี   ได้
ศึกษา ึงขอจ ากัดด้านกฎระเบียบ หรือแรงจูงใจ ในการให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับ
อาชีวศกึษา เน่ืองจากระบบการศกึษาทวิภาคีในปัจจบุนัเป็นแบบภาคสมคัรใจ รัฐบาลควรมีมาตรการจงูใจหรือ
ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาแตล่ะสาขาอาชีพ  ตามคณะอนกุรรมการ กรอ อศ   เป็น คณะกรรมการ าวร โดย
มีบทบาทสาคัญในการก าหนดทิศทางจัดการการศึกษา พัฒนาคนในเชิงคุณภาพ รวม ึงการจัดสรร
งบประมาณจากภาษีส าหรับพื  นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสงู เช่น เขตส่งเสริมการค้าการลงทนุ พื  นท่ีพฒันา
อุตสาหกรรม พื  นท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น ให้มีรูปแบบการจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมกับพื  นท่ี เพ่ือการพฒันา
โครงสร้างพื  นฐานรองรับการพัฒนามูลค่าของกิจกรรมในพื  นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกบับริบทการพฒันาพื  นท่ี เพ่ือพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนษุย   
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9   ความร่วมมือคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

 สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีซึง่ประกอบดว้ย กลุ่มฯ โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม, กลุ่มฯ ปิโตรเคม,ี กลุ่ม
ฯ เคม ีพลาสตกิ และกลุ่มฯ พลาสตกิ โดยมอบหมายให ้คุณบวร  วงศส์นิอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รบัหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี โดยคลสัเตอรปิ์โตรเคมก่ีอตัง้ขึ้น
เพื่อให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคร่วมกนัของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอร์ (Common 
Interest) และก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีหค้รอบคลุมทัง้ Value Chain 
อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า รวมทัง้มองถงึทศิทางการขบัเคลื่อนภาพรวมของคลสั
เตอร์ปิโตรเคมใีนอนาคต ทัง้ด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม โลจสิติกส์และการสร้างตลาดใหม่ ซึ่ งจ าเป็นต้อง
ผลกัดนัไปยงัภาครฐัในการสนับสนุนมาตรการดา้นต่างๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถดา้นการแข่งขนัของคลสั
เตอร์ปิโตรเคมใีนระดบัอาเซยีน อีกทัง้ยงัจดัท ายุทธศาสตร์ของคลสัเตอร์ปิโตรเคมเีสนอไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัฯ) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรบัโครงสรา้ง
อุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 
 

9.1 วิสยัทศัน์ของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2020 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

คลสัเตอรปิ์โตรเคมีเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
Vision 2020  : คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 

       เพิม่มูลค่าผลติภณัฑ์เพื่อรองรบัความต้องการ
ภายในประเทศและ AEC รวมทัง้ใหค้วามส าคญัเรือ่ง
ความปลอดภยัและการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

        สรา้งความมัน่คงดา้นฐานการผลติปิโตรเคมี
ในภูมภิาคและขยายขดีความสามารถในการสรา้ง 
Specialty products ดว้ยเทคโนโลย ี

 . เป็นผูน้ าการสง่ออกผลติภณัฑพ์ลาสตกิในอาเซยีน 
2.  สรา้งความแขง็แกรง่ในดา้นเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบั
อตุสาหกรรมต่อเนื่องอืน่ๆ เพือ่ขยายตลาดไปยงัสนิคา้ 
Hi Value-added product เชน่  อตุสาหกรรมยานยนต์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส,์ Bio-plastic 

1. พฒันาระบบการจดัการสารเคมอียา่งมปีระสทิธภิาพ
และไดม้าตรฐานตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ 
2.  สรา้งระบบและเครอืขา่ยฐานขอ้มลูสารเคมเีพื่อการ
บรหิารจดัการสารเคมแีบบองคร์วม 

กลุ่มฯ โรงกลัน่ฯ กลุ่มฯ ปิโตรเคมี 

กลุ่มฯ พลำสติก กลุ่มฯ เคมี 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   29 



 
 
 

 
 
 

 

 

9.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
   

 . นายเจน น าชยัศริ ิ ทีป่รกึษา 
2. ผูแ้ทนศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ทีป่รกึษา 

3. นายบวร วงศส์นิอดุม ประธาน 
4. นายเอกรตัน์ ทองธวชั รองประธาน 
 . นายมหาบรี ์ โกเดอร ์ รองประธาน 
 . นายอฒัฑวุฒ ิ หริญับรูณะ รองประธาน 
7. นายสกุฤตย ์ สรุบถโสภณ รองประธาน 
8. นางมยรุ ี     ณ  รงัศลิป์ กรรมการ 
 . นายคเณศ วศิรตุพงษ์ กรรมการ 
 0. นายฐติธิมั พงศพ์นางาม กรรมการ 
  . ดร.วรีะภทัร ์ ตนัตยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 2. นางองัศนา ชวีดุษฎ ี ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 3. นายอนุสรณ์ สขุสริพิงศ ์ ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  วำระปี 2557– 2559 
  

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   30 



 
 
 

 
 
 

 

 
9.3  อ ำนำจหน้ำท่ีคณะกรรมกำรคลสัเตอรปิ์โตรเคมี 
 
 

 ศกึษา วเิคราะห์ รวบรวมประเดน็ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคลสัเตอร์
ปิโตรเคมทีัง้ระบบร่วมกนั เพื่อเสนอไปยงัหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พจิารณา
ปรบัปรงุแกไ้ขและส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาอย่างเป็นระบบ 

 ส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม 
ปิโตรเคม ีพลาสติกและเคม ีเพื่อเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอร์
ปิโตรเคม ี

 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า 
ตลอดจนปลายน ้า รวมทัง้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม 
เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการพฒันาคลสัเตอรปิ์โตรเคมอียา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 

จากการประชุมคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 1/2557 
เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2557 ไดม้มีตใิหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 4 คณะฯ คอื 1) คณะอนุกรรมการแกไ้ขปัญหา
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรม 2) คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพและโรงกลัน่  ชีวภาพ 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า 
4) คณะอนุกรรมการส่งเสริมภาพลกัษณ์คลสัเตอร์ปิโตรเคมี เพื่อน าเสนอมาตรการในการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในคลสัเตอรปิ์โตรเคมี รวมถงึผลกัดนัการแก้ไขปัญหาไปยงัภาครฐัในประเด็นที่
ภาครฐัควรใหก้ารช่วยเหลอื โดยสามารถสรปุการด าเนินงานในปี 2558 ไดด้งันี้ 

 

 

9.4  กำรด ำเนินงำนของคลสัเตอรปิ์โตรเคมี  ปี 2558 
 

 
 
  

1.  คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำ๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภำคอตุสำหกรรม 

2.  คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนอตุสำหกรรมเคมีชีวภำพ (Bio - Industry) 

3.  คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ 

4.  คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   31 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 จากมตทิีป่ระชุมคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี เหน็ควรใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว (LPG) เพื่อด าเนินการผลักดันนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใน
ภาคอุตสาหกรรมใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ซึง่มอี านาจหน้าทีด่งันี้ 

1. จดัท าขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกบัการส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ในภาคอุตสาหกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2. จดัท าแผนงานเพื่อผลกัดนัแนวทางการปรบัโครงสรา้งราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในประเทศไทย 
ใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนและสะทอ้นตน้ทุนพลงังานทีแ่ทจ้รงิของประเทศ 

3. ศกึษาและสื่อสารขอ้มลูการใชก๊้าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) เพื่อความเขา้ใจทีถู่กต้องและให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อประเทศ 

4. รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
 
 

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรท่ีผำ่นมำ 
 

1. จดัท า Position paper การปรบัโครงสรา้งราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ณ โรงกลัน่น ้ามนั 
เพื่อน าเสนอไปยงัภาครฐัใหผ้ลกัดนัและส่งเสรมิผูใ้ช ้LPG หนัไปใชเ้ชือ้เพลงิชนิดอื่นๆ เพื่อลด
ปรมิาณหรอืควบคุมการใช ้LPG ในภาคเชือ้เพลงิในระยะยาว 

2. จดัท าหนงัสอืถงึปลดักระทรวงพลงังาน เพื่อเสนอแนวทางในการปฏบิตักิารปรบัโครงสรา้งราคา
ปิโตรเลยีมเหลว(LPG) เพื่อใช้ในประกอบในการออกประกาศตามมต ิกบง. ให้สอดคล้องกบั
นโยบายภาครฐัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. จดัท าประเดน็ปัญหาและรวบรวมผลกระทบจากการใชส้ตูรราคา LPG ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
ตามประกาศปรับสูตรราคา LPG โดยใช้  Pool Price ในการก าหนดราคาขาย LPG 
ภายในประเทศ และน าเสนอผลไปยงัภาครฐั 

  

คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำ 
กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภำคอตุสำหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   32 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  ซึ่งประกอบด้วย Bioplastics, 
Biochemical และ Bioenergy เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลเป็นรูปธรรม จงึมกีารแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและสนบัสนุนอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ (Bio-Industry) โดยมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. จดัท าข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมเคมชีีวภาพ 
(Bio-Industry) ให้แก่คณะกรรมการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี เพื่อน าเสนอให้สภาอุตสาหกรรมฯ
ผลกัดนัไปยงัภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. จดัท าแผนงานเพื่อผลกัดนันโยบายส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถของอุตสาหกรรมเคมี
ชวีภาพ (Bio-Industry) โดยการสรา้งความพรอ้มด้านวตัถุดบิชวีมวล เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
รวมทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  ตัง้แต่ต้น
น ้า กลางน ้า และปลายน ้าจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูป (Converter) รวมทัง้ เป็นเครอืข่ายในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมชีวีภาพ (Bio-Industry) 

4. ส่งเสรมิใหเ้กดิตลาดรองรบัผลติภณัฑจ์ากเคมชีวีภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 
5. รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี

 

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรท่ีผำ่นมำ 
 

1. หารอื/ชีแ้จงภายในกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งในการก าหนดมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุน
การพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิและเคมชีวีภาพ โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ดัท าความเหน็และ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาฯ 

2. ติดตามผลการพิจารณาและด าเนินงานของคณะกรรมการ BOI ในการหารอืกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในเรื่องความเหน็และขอ้เสนอแนะแนวทางการส่งเสรมิการลงทุน เพื่อผลกัดนัให้เกดิ
การใชพ้ลาสตกิชวีภาพในประเทศและส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมตน้น ้าและปลายน ้า 

3. ผลกัดนัการส่งเสรมิในลกัษณะ Bio Hub แทน โดยให้ความส าคญัถึงการสนับสนุนโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนด้วย ซึ่งปัจจุบันยังขาดความชัดเจน 
โดยเฉพาะการรบัซือ้ไฟฟ้ายงัขาดสายส่งไฟฟ้ารองรบัและการขอเพิม่อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า adder 

คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
               อตุสำหกรรมเคมีชีวภำพ (Bio-Industry) 

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี   33 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

  จากมตทิีป่ระชุมคลสัเตอรปิ์โตรเคมกี าหนดใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการผลติเพื่อ
ทดแทนการนาเขา้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและเคมภีณัฑ์ รวมถงึผลติภณัฑท์ี่เกี่ยวเนื่องภายใต้คลสัเตอรปิ์โตร
เคม ีอกีทัง้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการในคลสัเตอร์ โดยมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลผลิตภณัฑ์ในคลสัเตอร์ปิโตรเคมทีี่มกีารน าเข้าจากต่างประเทศ รวมถึง
อุปสรรคต่อการผลติและการตลาดภายในประเทศ 

2. จดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายและมาตรการส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
3. ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องในคลสัเตอร์ปิโตรเคมี

รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. ส่งเสริมการขยายตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า  การลงทุนของผู้ประกอบการไทย โดย

สนับสนุนการเขา้ถงึขอ้มูลและแนวโน้มการตลาด รวมถงึการยกระดบัการศกึษาวจิยัขอ้มูลและ
รปูแบบผลติภณัฑ ์

5. รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
 

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรท่ีผำ่นมำ 
 

 คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้  ไดด้ าเนินการศกึษา รวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูลจากกรมศุลกากร เพื่อคดักรองผลิตภณัฑ์ที่มีการน าเข้า – ส่งออกในพิกัด 27, 28, 29 และ 39 ที่
เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคม ี  โดยไดก้ าหนดเกณฑค์ดักรองผลติภณัฑเ์บือ้งต้น คอื 
1. มีมูลค่าน าเข้ามากกว่า 200 ล้านบาท และ 2. มีมูลค่าขาดดุลมากกว่า 70% เพื่อก าหนดผลิตภัณฑ์
เป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิการผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ และมคีวามคบืหน้าฯ ดงันี้ 

1. ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มฯ ภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมนี าเสนอผลติภณัฑท์ี่จะส่งเสรมิใหเ้กดิการ
ผลติเพื่อทดแทนการน าเขา้ อาท ิน ้ามนัเบนซนิพืน้ฐาน, Protection Film, Retort pound, Acetylene 
Black, Sulphur, NaOH  โดยคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และ
ก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิฯ  

2. รเิริม่โครงการ “ ส ารวจและพฒันาเมด็พลาสตกิ” เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมภายใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลและสรา้งความร่วมมอืภายในอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาเมด็
พลาสตกิของอุตสาหกรรมภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคมอียา่งยัง่ยนื 

คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือทดแทนกำรน ำเข้ำ 
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 จากมตทิีป่ระชุมคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีเหน็ควรแต่งตัง้คณะอนุกรรมการส่งเสรมิภาพลกัษณ์คลสัเตอร์
ปิโตรเคมเีพื่อให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดแีก่อุตสาหกรรมภายในคลสัเตอรผ์่านการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แก่
สาธารณชนภายนอกไดร้บัทราบผ่านสื่อต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. ส่งเสรมิภาพลกัษณ์  ผ่านการเผยแพรข่อ้ม ลทีถ่ กตอ้งและทนัสมยัแก่สาธารณะชนภายนอกไดท้ราบ 
2. น าเสนอและประสานงานในการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรม เพื่อเสรมิสร้างความร ้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีไปยงัสื่อมวลชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงขอ้ม ลขา่วสารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมภายในคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี
4. รายงานความคบืหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ี

 

กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรท่ีผำ่นมำ 
 

 คณะอนุกรรมการส่งเสรมิภาพลกัษณ์คลสัเตอร ์ ไดด้ าเนินงานจดักจิกรรมส่งเสรมิใหเ้กดิภาพลกัษณ์
ทีด่แีก่อุตสาหกรรมภายใตค้ลสัเตอรปิ์โตรเคมโีดยเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณะชนภายนอกในกจิกรรม ดงันี้ 

 จดังำนแถลงข่ำว “ ประธำนคลสัเตอรปิ์โตรเคมีพบส่ือมวลชน ” เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2558 
 
  
  
 
 
 

 กิจกรรม “ Media Trip น ำส่ือมวลชนเย่ือมชมโรงงำนในกลุ่มฯ ภำยใต้คลสัเตอรปิ์โตรเคมี ”
เมือ่วนัที ่28 กนัยายน 2558 ณ บรษิทัพรแีพค ประเทศไทย จ ากดั จ.สมทุรสงคราม 

 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์คลสัเตอรปิ์โตรเคมี 

     คุณบวร วงศส์นิอุดม ประธาน  น าเสนอแผนการด าเนินงาน
ของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจไทยอย่างยัง่ยนื 
ยกระดบัอุตสาหกรรมส ่นโยบายซุปเปอร์คลสัเตอร์ของภาครฐั 
พรอ้มขยายไปส ่อุตสาหกรรมไบโอพลาสตกิ ชวีภาพ ส่งเสรมิการ
วจิยัพฒันาและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการผลติสนิค้าทีม่มี ลค่าส ง 

สือ่มวลชนเขา้รว่มกจิกรรม : 12 สือ่ (TV = 5, หนงัสอืพมิพ ์= 7) 

      คุณบวร วงศ์สนิอุดม ประธานคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีน าเสนอ
ทิศทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมไีทย มเีป้าหมายก้าวส ่การเป็น
ผ น้ าระดบัอาเซยีน ภายในปี 2563 เพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของ
ประเทศ โดยเฉพาะผลกัดนัให้ไทยเป็นศ นย์กลางอุตสาหกรรม
ชวีภาพ Bio-Industry (ไทยมศีกัยภาพเป็นแหล่งวตัถุดบิเกษตร) 
สือ่มวลชนสนใจเขา้รว่มกจิกรรม : 33 คน “ Chemical For Life ” 

“ Media Trip ” 
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See you next Year  
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