
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 1/2562 

วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ หองระยอง 2 โรงแรมสตาร คอนเวนชั่น 

 

รายนามท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลยวัฒน  ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  ดร.ยุทธชัย  ทองอินทร (แทน)  ผูอํานวยการสถาบันฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

3.  นางคนึงนิจ  ทยายุทธ (แทน)      อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

4.  นางจินตนา  รักสุจริตวงศ  คลังจังหวัดระยอง 

5.  นายเสนาะ  รอดระหงษ 

รายนามคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายสุวิทย  ชื่นปยะวาจา บจก.สุธี ดิชเฮด แอนด เมทเทิลฟอรม ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  นายสุรพล  สุทธจินดา บจก.สุธี แท็งเกอร แอนด สเปเชียลทรัค ประธาน 

3.  นายสุนทร  คงสุนทรกิจกุล บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดนิอุตสาหกรรม รองประธานฝาย EEC/ผังเมือง  

4.  นายสุริยน วันเพ็ญ บมจ.อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย)  รองประธานฝายปโตรเคมี 

5.  นายประเทือง  วงศซิ้ม บจก.พาราอีสเทิรน อินดัสทรี  รองประธานฝาย SME 

6.  นายปกครอง  ชาญโลหะ บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ รองประธานฝายพลังงาน 

7.  นายหิรัณย  เวชวิทยวรากุล 

     (แทน นายสรไนย  เลิศอักษร) บมจ.ปตท.    รองประธานฝายอุตสาหกรรม 

8.  นายประเสริฐ  ธรรมมนุญกุล บจก.เข็มเหล็ก   รองประธานฝายอุตสาหกรรม   

      เคร่ืองจักรกล 

9.  นายสงวน  แสงวงศกิจ บจก.สหกิจแกลง   รองประธานฝายแรงงานและ 

10. นายวีรพงษ  รุจนโชติ บจก.ไนเตรทไทย   รองประธานฝายสาธารณสุขและ    

                                          สิ่งแวดลอม 

11. นายกตัญู  โกมุทมาศ บจก.ดานิลี่    รองประธานฝายรัฐสัมพันธ 

      สวัสดิการสังคม    

12. นายสุรีย  สายศร 

     (แทน นายธารนา  เสนี)  บจก.ไทยเอ็มเอ็มเอ   รองประธานฝายการศีกษา 

13. นายแดน  ปรีชา บมจ.ทีพีไอ โพลีน   เลขาธิการ      

14. น.ส.จรัญญา  บุญโนนแต บจก.แอรโรเฟลกซ   เหรัญญิก 

15. นายฐานวัฒน บวรอนันตโรจน  บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม นายทะเบียน 

                                                       



 

16. นายธีระศักด์ิ  ต้ังจิตเอ้ือบุญ บจก.ต้ังฮะฮวด   กรรมการ 

17. นายเสรี  จิรัฐพิกาลพงศ บจก.เคอารอาร สตารช  กรรมการ 

18. นายพิชิต ธีรชัยไพศาล บจก.วินเทอมส   กรรมการ 

19. นายสิริปพัฒน โอภาสประภากร บจก.เอสอารพี โพลีแพค  กรรมการ 

20. นายสมบูรณชัย  จินาพงศ บจก.ไทยเอ็มเอฟซ ี   กรรมการ 

21. นายรังสรรค  วงศวองชู บจก.มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล กรรมการ 

22. นางมยุรี  สมนิล 

     (แทน น.ส.อรุณ  อาสินวิริยะ) บมจ.ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) กรรมการ 

23. นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข บจก.รอยัล มอเตอรเวอรค  กรรมการ 

24. นายประกอบ  มิ่งสอน 

     (แทน นายนพดล จันทรเรือง) บจก.ไทยโพลิเอททีลีน  กรรมการ 

กรรมการลาประชุม 

1.  นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร  ประธานกิตติมศักด์ิ 

2.  วาที่ ร.ต.สมถวัลย  บุญประภาศรี  บจก.ยางสังเคราะหไทย  รองประธานกจิกรรมพิเศษและ 

      ประชาสัมพันธ  

3.  นายสมยศ  ทองบัณฑิต บจก.ไดโด สิทธิผล   รองประธานฝายอุตสาหกรรมยานยนต 

4.  นายประวิทย  ถาวรชัยสิทธิ์ บจก.รีแล็กท อินดัสตรี   รองประธานฝายเกษตรและ 

      พาณิชยกรรม  

5.  ดร.วิรัช  ฉัตรดรงค บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่น   รองประธานฝายนวัตกรรมและ 

      และเทคโนโลยี 

6.  นายกังวาน  จินตนา บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร  ปฏิคม 

7.  นายรัฐพล  อุณากัณฑพร บมจ.ไออารพีซี   กรรมการ 

8.  นายชัยวัฒน  ทวีพิริยะ บจก.ส.กิจชัย    กรรมการ 

9.  นายวีระชัย  เหลาฤทธิไกร    บจก.สยามทิมเบอร   กรรมการ 

10. นายธงชัย หวังลัดดา บจก.อิมเมจเฟอรนิเจอร  กรรมการ 

11. นายพิพิธ  บุญคง บจก.รีเบิรท อินดัสตรีส  กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1.  นายอรุณ  วิชกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

2.  น.ส.ภัชราวรรณ  พันธุสมุ บจก.เอสอารพี โพลีแพค 

3.  นายวินัย  แกวอ่ิม บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส 

4.  นายภัทรดิศ  คุณกิตติ บจก.ปทุมธานีคอนกรีต 

5. นายเกรียงไกร ลุยะพันธ บจก.เซาท ซิต้ี ปโตรเคม 

6. นายเจริญ  ศักด์ิศิริศิลป บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 



 

7.  นายคารม  พิมพา บจก.เอสซีจี เคมิคอลส 

8.  น.ส.อุบลวรรณ  กาญจนแสงทอง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

9.  น.ส.เตชิตา  ภูมิปญญาวรกุล องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

10. น.ส.แสงระวี  วิริยาเมธาโรจน     บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 

11. น.ส.วาริณี  อานมณี ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

เปดประชุมเวลา 15.30 น. 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

  1.1  รวมบริจาคสมทบทุนสรางบานแกผูยากไรจังหวัดระยอง 

ประธาน     แจงวา  ตามที่จังหวัดระยอง  จัดทําโครงการ Run To Change เพื่อนํา

รายไดสมทบทุนสรางบานแกผูยากไรจังหวัดระยอง (หลังละประมาณ 200,000 บาท) โดยไดมีการขอความ

รวมมือสภาฯ ระยอง  สมัครว่ิง วีไอพี ทานละ  2,000 บาท   

  เลขาธิการ   กลาวเสริมวา  เน่ืองจากมีความเห็นวาถาเชิญชวนคณะกรรมการ และ

สมาชิกสภาฯ จ.ระยอง รวมสมัครว่ิง วีไอพี อาจทําไดยาก  จึงขอใหทานที่มีจิตศรัทธา รวมบริจาคเงินสมทบ

ทุนสรางบาน และจะสรางบานใหเปนชื่อ “สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง” 

  ประธาน      ขอใหทุกทานชวยสนับสนุนโครงการดังกลาว ซึ่งขณะน้ีมีผูบริจาค

สมทบทุนสรางบาน ดังรายนามตอไปน้ี 

1. สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง   20,000 บาท 

2. บมจ.ทีพีไอ โพลีน    20,000 บาท 

3. บจก.ดับบลิวเอชเอ ระยองที่ดินอุตสาหกรรม 20,000 บาท 

4. บจก.สหกิจแกลง    20,000 บาท 

5. บจก.วินเทอมส    10,000 บาท  

ท่ีประชุม รับทราบ 

1.2  นําเสนอเทคโนโลย ีFloating Solar by SCG 

ผูแทน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส     

คุณลักษณะพิเศษของโซลารฟารมลอยนํ้า ดังน้ี 

1  ใชประโยชนจากพื้นที่วางเปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาความเย็นของนํ้าใตแผนโซลาร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาไดมาก

ขึ้น 5-20% เมือ่เทียบกับการผลิตไฟฟาจากโซลารแบบอ่ืนๆ 

3.  ลดการระเหยของนํ้าสูบรรยากาศเงาของแผงโซลารที่ติดต้ังบนผิวนํ้า ชวยลดการระเหยของนํ้าสูบรรยากาศ 

ชวยกักเก็บความชุมชื้นในพื้นที่ 

รองมนตรี มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ควรมีการกําหนดตนทุนใหชัดเจน เชน ตองใชตนทุนกี่บาท/ตารางเมตร ของการจัดทําโซลารฟารมลอยนํ้า 



 

2.  เร่ืองของเวลา ควรแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาใชเวลาในการติดต้ังตอวัน สามารถติดต้ังไดทั้งหมดเทาไหร 

3.  เสนอให SCG มาทํา Demonstration Station ของ Floating Solar Farm ที่อางเก็บนํ้าดอกกราย เน่ืองจากมี   

นักทองเที่ยวมาเที่ยวหลายแสนคนตอป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานประชุม คร้ังที่ 10/2561 

ประธาน    ชี้แจงรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2561 ใหที่ประชุมทราบและรับรอง 

ท่ีประชุม รับรอง 

วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง 

  3.1  การจัดทําหลกัสตูรการอบรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 

  ประธาน   แจงวา ขณะน้ีสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง ไดกําหนดหลักสูตร ดังน้ี 

1. ดานความปลอดภัย 6 หลักสูตร 

    1.1  หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาและการชวยเหลือผูประสบเหตุจากไฟฟา          

(ตามกฎหมาย) 

    1.2  หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

    1.3  จป.ระดับหัวหนางาน 

    1.4  จป.ระดับบริหาร 

    1.5  จป.ระดับเทคนิค 

    1.6  ผูควบคุมประจําหมอไอนํ้า 

2. ดานการเพิ่มผลผลิต 2 หลักสูตร 

    2.1 TPM : Autonomous Maintenance (การบาํรุงรักษาดวยตนเอง) 

    2.2  พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรรถยกอยางปลอดภัย 

3. ดานการเพิ่มทักษะบุคลากร 4 หลักสูตร 

    3.1  เทคนิคการสอนงาน 

    3.2  หลักของการเปนหัวหนางาน 

    3.3  ภาษาอังกฤษเพือ่การทํางาน 

    3.4  ภาษาจีนกลางเพื่อการทาํงาน 

4. ดานทักษะวิชาชีพ 6 หลักสูตร 

    4.1  การขันแนนเคร่ืองจักรและหนาแปลน (Bolt and gasket Design) 

    4.2  มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรและพิกัดความคลาดเคลื่อนงานสวม DG &T (Geometric       

           Drawing and Tolerance) 

    4.3  หมอไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (Fire Tube Boiler) 



 

    4.4  พื้นฐานอุปกรณเคร่ืองมือวัดสําหรับผูปฎิบัติงานดานการผลิต (Basic Instrumentation for Operator) 

    4.5  ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 

    4.6  การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นสวนยานยนต 

5. ดานความรู ความเขาใจ 4 หลักสูตร 

    5.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ 

           - กฎหมายพื้นฐานทั่วไป 

          - กฎหมายดานสิ่งแวดลอม 

         - กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน 

    5.2  CSR 

    5.3  การรูจักเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรม 

    5.4  ECO Factory 

   คุณวินัย   เสนอ บ.บางกอกอินดัสเทรียลแกส ขอสนับสนุนหลักสูตร Green Industry 

ท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  4.1  หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม (รองประธานแตละฝาย) 

  ประธาน      ขอใหรองประธานแตละฝายที่ยังไมไดเสนอหลักสูตร สามารถแจง

ความประสงคไดที่ ผจก.สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.2   รับรองงบการเงินประจําเดือนธันวาคม 2561 

   เหรัญญิก   ชี้แจงงบการเงินประจําเดือนธันวาคม 2561 มียอดยกมา  ณ  30 

พฤศจิกายน  2561 จํานวน  2,646,405.79  บาท มีรายได  1,270  บาท รายจาย 208,904.82 บาท  ดังน้ันมียอด

คงเหลือยกไป ณ 31 ธันวาคม 2561  จํานวน 2,437,500.97 บาท 

ท่ีประชุม รับรอง  

วาระท่ี 5  เร่ืองอื่น ๆ 

  5.1  กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562  

  ประธาน แจงกําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในเดือนกุมภาพันธ 2562 

โดยจะแจงวัน เวลา และสถานที่ ใหทราบอีกคร้ัง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

   5.2  ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองกวางเจา 

   คุณสุวิทย  แจงวา   ไดมีการกําหนดทัศนศึกษาดูงาน Summer Trade Fair  ณ เมือง

กวางเจา ระหวางวันที่ 19 – 24 เมษายน 2562  ทานใดสนใจติดตอไดที่ ผจก.สภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง 

ท่ีประชุม รับทราบ 



 

เร่ืองแจงจากสวนราชการและประเด็นขอหารือของสภาฯ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   รองมนตรี  มีเร่ืองแจง ใหทราบดังน้ี   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2562 จังหวัดระยองไดเขา

รวมประชุมการรับนโยบายการใชยางพาราโดยรัฐมนตรีวาการเกษตรไดมอบแนวทางวาตอไปจะใหทุกจังหวัด 

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการกอสรางถนน 1หมูบาน 1กิโลเมตร โดยใชยางพารามาปรับปรุง

สภาพดินลูกรัง ซึ่งจะมีการนํายางพารามาผสมกับปูนซีเมนต โดยใชปริมาณนํ้ายางพารา 2 ลิตรตอตารางเมตร 

ปูนซีเมนต 50 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณน้ีจะใชปูพื้นถนนได 3.3 ตารางเมตร เพื่อเปนการปรับปรุงดินลูกรังใหมี

คุณภาพสูงขึ้นและเปนถนนที่ไรฝุน ถาทองถิ่นทุกแหงในประเทศไทยมีการนํายางพารามาผสมกับปูนซีเมนต

เพื่อทําถนน กระทรวงเกษตรประเมินวาจะสามารถยกระดับราคายางพาราใหดีขึ้นไดมากกวา 50 บาท/1 

กิโลกรัมภายในปหนา และรัฐมนตรีฯ เสนอใหกระทรวงมหาดไทยรับเร่ืองน้ีไปดําเนินการรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยให อบจ.หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งเทศบาลฯ และอบต.พิจารณาใชเงินเหลือจาย/

เงินสะสม/ หรือของบประมาณจากผูวาราชการจังหวัดมาสมทบทําโครงการหน่ึงหมูบาน ถนน 1 กิโลเมตร 

เปนอยางนอย 

ท่ีประชุม รับทราบ 

2.  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

   คุณจินตนา     ขอความรวมมือภาคอุตสาหกรรม ในการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจาก

แบบสอบถามสาขาอุตสาหกรรม ไดรับขอมูลกลับมานอยมาก  จะทําใหขอมูลทีไ่ดมาไมตรงกับความเปนจริง 

ท่ีประชุม รับทราบ 

4.  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

   คุณคนึงนิจ     แจงวา  ณ 31 ธันวาคม 2561  มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 2,917 โรงงาน  

เงินลงทุนรวม 1,406,068.85 ลานบาท จํานวนคนงาน 178,124 คน 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด 

1.  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี ปจจุบันมี 241โรงงาน เงินลงทุน 423.765.86 ลานบาท คนงาน 

13,504 คน 

2.  การผลิตอ่ืน ๆ ประกอบดวยการโม บด หรือยอยหิน อุปกรณการแพทย โรงงานหองเย็น โรงคัดแยกหรือฝง

กลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวปจจุบันมี 537 โรงงาน เงินลงทุน 255,392.76 ลานบาท คนงาน 11,952  

คน 

3.  ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ รวมทั้งการซอมยานพาหนะและอุปกรณ ปจจุบันมี 354 โรงงาน เงินลงทุน          

183,037.58 ลานบาท คนงาน 39,661  คน 

   โรงงานประกอบกิจการใหม จํานวน 12 โรงงาน  เงินทุน 917.87 ลานบาท คนงาน 

718  คน ขยายกิจการจํานวน 2 โรงงาน  เงินทุน 984.20 ลานบาท คนงาน 783 คน   

ท่ีประชุม รับทราบ 

 



 

5. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง 

   ดร.ยุทธชัย    สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง ยินดีรวมกับสภาอุตสาหกรรม จ.

ระยอง ในการจัดทําหลักสูตรตาง ๆ  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

ประชุมเวลา 16.30  น.  
     
 
 

                                                                                                                       

 ลงชื่อ                                            ผูจัดทํารายงาน   ลงชื่อ                                            ผูตรวจรายงาน                                    

              (นางสาววาริณี  อานมณี)                                                         (นายแดน  ปรีชา) 

    ผูจัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง       เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
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