
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวดัราชบุรี 

(กรอ.จังหวัดราชบุรี)  ครั้งที่ 1 / 2553 
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2553  เวลา 10.00 – 12.45 น. 

ณ หองประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวดัราชบุรี 

----------------------------------------- 
 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายสุเทพ โกมลภมร   ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี 
2. นายณรงค พลละเอียด   รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี (3)  
3. นายอุดม เปรมพูลสวัสด์ิ   ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี 
4. นายพิศาล ศรีสุพรรณ   ประธานชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัดราชบุรี 
5. นายปญจะ ทบัพิมาน   แทน นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดราชบุรี 
6. น.ส.จารุณี จินานุกูลวงศ   คลังจังหวัดราชบุรี 
7. นางทองพูน อัยยะวรากูล  เกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี 
8. นายพินิจ เจริญเร็ว   แทน เกษตรจังหวัดราชบุรี 
9. นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร  ประมงจังหวัดราชบุรี 
10. นายวีระ สวุรรณพานิช   แทน ปศุสตัวจังหวัดราชบุรี 
11. น.ส.อนงค ธีรประทีปสกุล  แทน ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี 
12. นายสืบพงศ โลหนู แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรี 
13. นายนภดล วีรวงศ   พาณิชยจังหวัดราชบุรี 
14. นายอํานวย ศรีโยธา   แรงงานจังหวัดราชบุรี 
15. นางพจนีย ลํายอง   จัดหางานจังหวัดราชบุรี 
16. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
17. น.ส.พัทธวรรณ  เลิศสุชาตวนิช  แทน ทองเท่ียวและกฬีาจังหวัดราชบุรี 
18. นายอภิชาต สันติกุล   แทน ผูอํานวยการแขวงการทางราชบุรี 
19.  น.ส.ศันสนีย ชัยศักดานุกูล แทน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท

จังหวัดราชบุรี 
20. น.ส.นิภาภรณ หิรัญพันธุ   แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 
21. นางกมรวรรณ ดาวประกายมงคล กรรมการหอการคาจังหวัดราชบุรี 
22. นายศุภชัย สายบัว   กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
23. นางชื่นจิตต เจริญงาม   ผูแทนองคกรภาคธุรกิจ 
24. นายประสิทธิ์ ชางแกว   ผูแทนภาคประชาสังคม 
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25. นายพงศธร แสงชมภู   แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดราชบุรี 
26. นายประกอบ ทรัพยยอดแกว  กรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี 
27. น.ส.จินตนา ชิ้นปนเกลียว  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี        - 
2. ประธานชมรมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดราชบุรี        - 
3. เลขานุการชมรมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดราชบุรี       - 

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายจิรพัฒน พรมสุวรรณ แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดราชบุรี 

2. ดร.สุทธิรักษ หงสะมัต แทน พัฒนาการจังหวัดราชบุรี 
3. นายนิคม มณีจันทร แทน นายอําเภอเมืองราชบุรี 
4. นางรัญธิดา เมธาบวรนันท แทน นายอําเภอบานโปง 
5. นายอัตศร ศิริกุลรุงโรจน แทน นายอําเภอบางแพ 
6. นายทรงรัฐ รัฐปตย แทน นายอําเภอดําเนินสะดวก 
7. นายลือชา วงศเปยม แทน นายอําเภอปากทอ 
8. นายสุรพล ศรีกองกุล แทน นายอําเภอจอมบึง 
9. นายวิสูตร วระพัฒน แทน นายอําเภอวัดเพลง 
10. นางอุษา ดํารงคธรรมวัฒนา แทน นายอําเภอบานคา 
11. นายวิลาศ จันทศรี นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจ.รบ. 
12. นายชินวัฒน อัศโนมันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.รบ. 
13. น.ส.อริศรา ดวงสีใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.รบ. 
             

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  วันนี้เปนการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) คร้ังแรกของป 2553 ซ่ึงสถานการณเศรษฐกิจโดยรวม
แนวโนมคอนขางดีจากการประเมินของหลายสถาบัน สําหรับสถานการณเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี
ในภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการทองเที่ยวในชวงปใหมที่ผานมา มีนักทองเที่ยว
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เปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอการคาขายและเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งน้ี จะขอใหสํานักงานคลัง
จังหวัดราชบุรี และหนวยงานอ่ืน ๆ รายงานสถานการณเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดตอไป 

  ในภาพรวมขอพูดถึง “ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด” ซ่ึงประธานหอการคาจังหวัด 
และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ไดไปสัมมนารวมกันที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
เม่ือวันที่ 18-19 มกราคม 2553 เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัดในภาพรวม 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานการเกษตร ดานการคาการลงทุน และโลจิสติกส ดาน
สังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการทองเที่ยว โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) กลาว
เปดงานในวันที่ 19 มกราคม 2553 พรอมทั้งมอบนโยบาย สรุปไดดังน้ี ขอใหจังหวัดดําเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตรที่สนองตอบปญหาและความตองการของจังหวัดและกลุมจังหวัดอยางแทจริง 
ไมใชโครงการตามภารกิจปกติของสวนราชการ เนนวาตองเปนโครงการตามยุทธศาสตรที่เก่ียวของ
กับการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัด สถานภาพของจังหวัดควรจะดําเนินไปในทิศทางใด เสริม
จุดแข็งและแกไขจุดออนอยางไร และมีความเช่ือมโยงกันระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัด อีกทั้งมีผู
เสนอวาอยากเห็นผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดมาน่ังพูดคุยกัน พรอมทั้งแถลงนโยบายรวมกัน
ในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกัน ในความเปนจริงยัง
ไมมีการดําเนินงานรวมกันในภาพกลุมจังหวัด เปนหนาที่ของสวนกลางในการจัดการ รายละเอียด
ทั้งหมดสามารถสืบคนไดทางเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th ซ่ึงในปน้ีไดรับจัดสรร
งบประมาณกลุมจังหวัด และบางโครงการตองดําเนินงานรวมกัน เพ่ือใหผูรับบริการไดรับประโยชน
สูงสุด  

  จากน้ันในเรื่องของการสรางมูลคาเพ่ิมตาง ๆ ทั้งดานเกษตร สินคาเกษตร สินคา
อุตสาหกรรม มีแนวทางที่ดีขึ้น มีการขายทั้งในประเทศและการคาขายชายแดน ซ่ึงหลายทาน ณ ที่น้ี
อาจไดไปรวมประชุมดวย การคาขายชายแดนตะวันตกทางพมาไลตั้งแตแมฮองสอนลงมาจนกระทั่ง
ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ซ่ึงปจจุบันมีการเปดดานถาวรที่กาญจนบุรีแลว ขณะนี้ทางกระทรวง
พาณิชยกําลังพิจารณาถนนที่จะเปนเสนทางจากกรุงเทพฯ หรือจากทาเรือแหลมฉบัง ผานมาทาง
กรุงเทพฯ นครปฐม และกาญจนบุรี ไปสูเมืองทวาย ประเทศพมา ไปยังทาเรือตาง ๆ เสนนี้คาดวาจะ
เปนเสนทางสงออกสินคาที่จําหนายของประเทศไทยทางดานทิศตะวันตก นอกจากพมาก็มีอินเดีย
และอีกหลาย ๆ ประเทศที่มีประชากรจํานวนมาก จึงขอฝากสินคาของจังหวัดที่สงไปแขงขันใน
ตลาดโลกแถบนี้ ซ่ึงอาจจะใหความสําคัญนอยไปใหนํากลับมาพิจารณา อาจจะเปนทิศทางหนึ่งซ่ึงเปน
แนวโนมที่ดี ลองเตรียมพรอมไวสําหรับสินคาเกษตรของเราหรือสินคาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับ
ภูมิภาคทางดานนี้หรืออะไรที่เปนเรื่องใหม ๆ  

การสรางเศรษฐกิจดวยความคิดสรางสรรค (Creative Economy) ไมคอยมีใครริเริ่ม
ดําเนินงาน มีเพียงภาคเอกชนที่ทํากันเองไปกอนแลว ภาคราชการยังตามหลังอยู ในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งในเรื่องของ FTA และ ASEAN อะไรตาง ๆ เหลาน้ีจะมีผลกระทบกับพวกสินคา
บริการของประเทศ เพราะฉะนั้นควรตองเตรียมตัวไวลวงหนาเหมือนกัน  
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  นอกจากน้ัน ทานนายกฯ ไดกลาวถึงเรื่อง การคาขายทั้งในประเทศและการคา
ชายแดน กิจกรรมทางการคาและอุตสาหกรรมจะตองไมทําลายสิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกันไดกับ
สิ่งแวดลอม สินคาตัวไหนที่เปนตัวทําลายสิ่งแวดลอมจะมีปญหาทางเวทีการคาระดับโลกซึ่งไมคอย
ไดรับการยอมรับ ในสวนของแนวโนมสินคาที่นาจะขายไดมีอยู 3 อยาง คือ หน่ึงเรื่องของสินคา
สุขภาพ อันที่สองคือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อันที่สามคือบริโภคสะดวก มีหีบหอ (packaging) ที่ดี 
รวมทั้งมีแบรนดดวย จังหวัดราชบุรีไมมีแบรนดที่เปนภาพรวมของจังหวัด อีกทั้งยุทธศาสตรการคา
การลงทุนตาง ๆ เหลาน้ีนาจะมีความชัดเจนมากขึ้น อันน้ีคงจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป  

ในเบ้ืองตนคงจะเรียนใหทราบวา การประชุมวันน้ีเปนศักราชใหมของป 2553 
จะตองมีการหารือกันในเรื่องสําคัญที่เปนนโยบายของรัฐบาล และเปนเรื่องสําคัญของจังหวัดและกลุม
จังหวัดของราชบุรีตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 

นําเสนอโดยสวนราชการตาง ๆ ขออนุญาตเสนอเรื่องภาวะเศรษฐกิจการคลัง
ของจังหวัดราชบุรีกอน โดยทานคลังจังหวัดเปนผูนําเสนอ 

วาระที่ 2.1 ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดราชบุรี ประจําป 2551 

คลังจังหวัดราชบุรี ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี พิจารณาจากโครงสรางเศรษฐกิจจังหวัด
ราชบุรี วัดจากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหรือที่เราเรียกวา GPP ณ ราคาประจําป สรุป
ดังน้ี 
 (1) ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในป 2551 ขึ้นอยูกับ สาขาการไฟฟากาซและการประปา, 
สาขาอุตสาหกรรม, สาขาเกษตรกรรม และสาขาคาสง – คาปลีกเปนหลัก โดยสัดสวนตามโครงสราง
ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป 2551 คือ รอยละ 26.44, 23.23, 16.10 และรอยละ  
10.62 ตามลําดับ จากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สภาพัฒน) ไดปรับปรุงขอมูลลาสุดเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2553 กอนปรับปรุงสาขาหลักอันแรกของ
จังหวัด คือ สาขาอุตสาหกรรมแตพอปรับแลวกลายเปนสาขาไฟฟา กาซ และประปาเปนอันดับหน่ึง 
แตก็ถือวาเปนสาขาหลักของจังหวัดราชบุรี 4 สาขา 

ในป พ.ศ. 2550 จังหวัดราชบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดทั้งสิ้น 112,981 ลานบาท  
ในป 2551 อยูที่ 130,644 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเทากับ 9,337 ลานบาท ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวของจังหวัด
ราชบุรี ป 2551 เทากับ 136,168 บาทตอคนตอป จากจํานวนประชากรโดยประมาณ 830,000 คน  

ภาคเกษตร  ในป 2551 สรางมูลคาเพ่ิมทั้งสิ้น จํานวน 18,536 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
15,986 ลานบาท ในป 2550 เทากับ 2550 ลานบาท เน่ืองจากผลผลิตและราคาพืชผลที่สําคัญยังอยู
ในระดับสูงเม่ือเทียบกับป 2550 ทําใหรายไดของเกษตรกรยังขยายตัวในเกณฑดี   
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ภาคนอกเกษตร ในป 2551 สรางมูลคาเพ่ิมทั้งสิ้น จํานวน 94,445 ลานบาท  
เพ่ิมขึ้นจาก 87,657 ลานบาท ในป 2550 เทากับ 6,788 ลานบาท จากการเพ่ิมขึ้นของ สาขาการไฟฟา 
กาซ และการประปา สาขาการคาสง–คาปลีก และสาขาการกอสรางเปนสําคัญ ทําใหสัดสวนภาคนอก
การเกษตรมีอัตราที่สูงขึ้น ขณะที่สาขาอุตสาหกรรมลดลงจากปกอน 
   สาขาการอุตสาหกรรม ในป 2551 สรางมูลคาเพ่ิมทั้งสิ้น จํานวน 26,251 ลานบาท   
ลดลงจาก 28,778 ลานบาท ในป 2550 เทากับ 2,527 ลานบาท จากการลดลงของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือการสงออก เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศคูคาชะลอตัว ประกอบกับการแข็งคาของเงินบาททําใหการสงออกลดลง  
ดานปจจัยภายในประเทศ ไดรับผลกระทบจากความไมสงบทางการเมือง สงผลตอความเชื่อม่ันของ
ผูบริโภคและนักลงทุน ทําใหมีความระมัดระวังในการใชจายเพ่ิมขึ้น 

โครงสรางการผลิตสาขาอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยการผลิตสาขาอุตสาหกรรมของ
จังหวัดราชบุรี แบงเปนการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมรอยละ 42.19 รองลงมาเปนการผลิต
สิ่งทอสิ่งถักรอยละ 15.49 การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะรอยละ 9.87 การผลิตเครื่องเรือนรอยละ 
5.67 การผลิตเครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟารอยละ 5.22 และที่เหลือเปนการผลิตอ่ืน ๆ รอยละ 21.56 

เพราะฉะนั้น ควรเนนในเรื่องของสาขาอุตสาหกรรมเพราะเปนสาขาหลักของจังหวัดราชบุรี 
เน่ืองจากแนวโนม GPP ป 2551 ของจังหวัดสูงขึ้นจากปที่แลว ในป 2551 มีมูลคา 112,981 จากป 
2550 มีมูลคา 103,644 ทําให GPP ตอหัวเพ่ิมขึ้น 125,557 ถึงแมวาสาขาอสังหาริมทรัพยกับสาขา
บริการชุมชนจะมีมูลคาลดลง แตไมทําให GPP ลดลง เพราะวาสาขาหลักของจังหวัดอยูที่สาขาการ
อุตสาหกรรมกับไฟฟาและสาขาคาสงคาปลีก 

(2) ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2552 มีอัตราการปรับตัวที่ดีขึ้น เม่ือ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยคาดวาดานอุตสาหกรรมจะมีการผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับความ
ตองการของผูบริโภคในชวงปใหมและการสงออกในชวงตนเดือนธันวาคมกอนเขาชวงเทศกาลคริสมาสต 
ดานการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ดานการลงทุนนาจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผูประกอบการมีความเชื่อม่ัน
วาประชาชนมีอํานาจซ้ือเพ่ิมขึ้นจากราคาสินคาเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการใชจายของ
ภาครัฐผานแผนปฏิบัติการโครงการไทยเขมแข็งชวยสรางใหการใชจายภาคเอกชนมีอัตราสูงขึ้น ซ่ึง
เปนผลมาจากปจจัยดานอุปทานและอุปสงค สรุปไดดังน้ี 

- เศรษฐกิจดานอุปทาน โดยรวมขยายตัว โดยการผลิตสาขาปศุสัตว และสาขาการ
ทองเที่ยว มีการขยายตัว ในดานราคาปศุสัตว มีการปรับตัวสูงขึ้น และสาขาอุตสาหกรรม ชะลอตัว 
ขณะที่การผลิตในสาขาประมง และสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน หดตัวลง 

- เศรษฐกิจดานอุปสงค โดยรวมชะลอตัวลง โดยที่การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัว 
แยกเปน การบริโภคสินคาคงทน ขยายตัว จากยอดจําหนายรถยนตที่เพ่ิมขึ้น และการบริโภคสินคาไม
คงทน หดตัว ดานการลงทุนภาคเอกชน โดยรวมชะลอตัวลง เน่ืองจากนักลงทุนยังขาดความเชื่อม่ันตอ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณทางการเมือง ดานการใชจายภาครัฐ ขยายตัวทั้งการเบิกจาย
ประจําจากงบประมาณ และการเบิกจายลงทุนจากงบประมาณ เพ่ิมขึ้น เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
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- เศรษฐกิจดานการเงิน ปริมาณเงินรับฝากจากสถาบันรับฝากเงินในจังหวัดราชบุรี 
ขยายตัวรอยละ 7.18 ขณะที่ดานเงินใหสินเชื่อหดตัวรอยละ 0.32 

- เศรษฐกิจดานเสถียรภาพ ระดับราคาสินคาในจังหวัดราชบุรี ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ตามการสูงขึ้นของดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดราชบุรี และดัชนีราคาผูผลิตเพ่ิมขึ้น ในดานการจางงาน 
ลดลง โดยพิจารณาจากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน 
 (3) ภาวะการคลัง (เดือนพฤศจิกายน 2552)  
  - ดานรายได จังหวัดราชบุรีจัดเก็บรายไดสุทธิ จํานวน 260.964 ลานบาท ต่ํากวา
เดือนเดียวกันของปกอน จํานวน 73.707 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 22.02  
   - ดานรายจาย จังหวัดราชบุรีไดเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,325.334 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน จํานวน 553.420 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 71.69  
   - ดุลการคลัง จังหวัดราชบุรี ขาดดุล จํานวน 1,064.370 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
407.86 เน่ืองจากมีรายไดทั้งสิ้น 260.964 ลานบาท ขณะที่มีรายจาย 1,325.334 ลานบาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี  เสนอแนะวา จากที่ทานคลังจังหวัดนําเสนอนั้น เปนภาพรวม
จังหวัดยอนหลัง ตอนน้ีมีการเปด FTA ณ ปจจุบันนาจะมีผูไดรับผลกระทบในจังหวัด อยากใหทาน
พาณิชยจังหวัดราชบุรี และทานหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดราชบุรีที่มีสวนเกี่ยวของ ชวยติดตาม
ประเมินผลและคาดการณวาสินคาตัวไหน ผูผลิต ผูประกอบการรายใดท่ีไดรับผลกระทบ นาจะมีการ
ติดตามรายงานผลกระทบของ APEC และ AFTA รวมทั้งมีวิธีการชวยเหลืออยางไรตอไป 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เสนอตอเน่ืองจากทานประธานหอการคาวา จาก
การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจในเรื่องของ FTA นาจะมีปญหาในเรื่องของสินคาเกษตร โดยเฉพาะ
พวกผลไมมีผลกระทบมากตอการคาขาย ขอฝากทานพาณิชยจังหวัดราชบุรีหรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดราชบุรีที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องจัดสัมมนา FTA ทางภาคการเกษตรสกัคร้ัง เพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจใหเกษตรกรรูวา FTA คืออะไร มีอะไรบางที่เปนความเสี่ยงตอการดําเนินกิจการ
ดานการเกษตร ซ่ึงจะมีผลมากตอเกษตรกร 

ประธาน ในเรื่องของ FTA เทาที่ทราบ มีหนวยงานที่จัดเตรียมการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง FTA
ตามที่เสนอมาแลว แตไมแนใจวาจะมีการสัมมนาวันที่เทาไร ขอใหหนวยงานที่ทราบชวยชี้แจงดวย 

เกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี ชี้แจงวา จะจัดการสัมมนาเรื่อง FTA ในชวงกลางเดือนมีนาคม 
ตอนนี้อยูในระหวางประสานกับวิทยากรที่มีความรู เพราะตองเลือกวิทยากรที่มีความรูเก่ียวกับเรื่องน้ี
จริง ๆ จึงอยูในระหวางขั้นตอนการประสานงาน 

ประธาน  หากประสานเรียบรอยแลว ฝากชวยประชาสัมพันธใหรูกันโดยกวางขวาง และพิจารณา
วาสถานที่ควรใชที่ไหน เพราะวานาจะมีเกษตรกรหรือคนที่เก่ียวของมาก ถาสถานที่ใหญๆ ไมมี 
แนะนําที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซ่ึงมีสถานที่ใหญพอสมควร ไปขออนุญาตใชสถานที่ได 
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เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เสนอวา จะชวยดูเร่ืองวิทยากรให เน่ืองจากทาง
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานน้ี ประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธจะเขาไปติดตอวามีวิทยากรทานใดสามารถใหความรูได 

ประธาน  ติดตอหลาย ๆ สวนก็ดี ทั้งทางหอการคา ทางสภาอุตสาหกรรม เพราะมีวิทยากรที่มี
ความรู และควรนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากสวนราชการมาดวย จะไดมีหลาย ๆ คนมาชวยกัน 

พาณิชยจังหวัดราชบุรี  เสนอวา ควรจะจัดการประชุมเปน 2 สวน โดยชวงเชา เปนดาน
การเกษตร และชวงบาย เปนดานอุตสาหกรรม 

เกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี ตามที่วางแผนไว ชวงเชา เปนเรื่องทางดานการเกษตร 
ชวงบาย เปนเรื่องผลกระทบทางดานอุตสาหกรรม ในสวนของทางดานการเกษตรไดติดตอทาน
ผูอํานวยการเขตซึ่งเคยเปนนักวิจัยมาเปนวิทยากรให เปนผูดําเนินการอธิบาย และวิทยาการอาจจะ
เปนนักวิชาการหรืออาจารยจากมหาวิทยาลัยที่ทําวิจัยทางดานน้ีโดยตรง อาจเปนอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยหอการคา ซ่ึงไดรับการแนะนํามาวาเปนผูที่ติดตามประเด็น FTA มาโดยตลอด ซ่ึงอยาก
ใหไดความรูหรือไดมุมมองจากคนที่ศึกษาเรื่องนี้อยางแทจริง  

ประธาน  ประสานงานกันใหดีทั้งนักวิชาการจากสวนราชการและจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งทาง
หอการคาแหงประเทศไทย ทางสภาอุตสาหกรรม หากมีผูชํานาญการ หลายๆ มุมจะเกิดประโยชน
ตอชาวบาน ลองหารือรวมกันระหวางเกษตรกับพาณิชย และหอการคาหรือสภาอุตสาหกรรม อยาก
ใหหารือกันโดยเร็วเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมาก โดยเฉพาะผลไมสด อยากใหทางเกษตรกรไดรับ
ทราบไวลวงหนา 
 

วาระที่ 2.2 สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดานการเกษตร  

ผูแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี  โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวในรอบท่ี 2 จังหวัด
ราชบุรีมีเปาหมายเกษตร 11,192 ราย พ้ืนที่ปลูกประมาณ 220,650 ไร ราคาประกันที่ความชื้น 15% 
ขาวปทุมธานี 1 ตันละ 11,000 บาท ขาวเจาที่ทางราชการรับรอง ตันละ 10,000 บาท และขาวเหนียว 
ตันละ 9,500 บาท ซ่ึงจังหวัดราชบุรีไมไดปลูก  

มติของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติจะไมรับรองหรือไมขึ้นทะเบียนใหสําหรับพันธุ
ขาวที่มีอายุต่ํากวา 100 วัน ไดแก พันธุ 75 วัน พันธุราชินี พันธุพวงทอง พันธุพวงเงิน พันธุขาวปทมุ 
พันธุสามพราน พันธุมาเลเซีย และพันธุอ่ืน ๆ ทุกชนิดที่ไมถึง 100 วันจะไมไดรับการขึ้นทะเบียน 
ระยะเวลาดําเนินการขึ้นทะเบียนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการจะตองปลูกขาวตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 

ประธาน  ดานเกษตรถือวาเปนสาขาหลักเชนกัน พืชหลัก ๆ คือ ขาว พืชไร ไมผลตาง ๆ 
คอนขางหลากหลาย สถานการณที่ผานมาราคาคอนขางดี ขอใหทางเกษตรจังหวัดแจงใหเกษตรกร
ทราบ เก่ียวกับ  

/(1) การปลูก... 
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(1) การปลูกขาวพันธุไหนไมสามารถปลูกได หากปลูกแลวจะเขาโครงการประกันราคาขาวไมได   
(2) การปลูกขาวตองดูวามีนํ้าหรือไม ถาในพ้ืนที่เขตชลประทานนาจะปลูกได เพราะทาง

โครงการชลประทานฯ แจงวาจะเริ่มปลอยน้ําเดือนมีนาคม เพราะอยูในชวงการซอมแซมบํารุงรักษา
คลองตาง ๆ ซ่ึงปหน่ึงจะมีการซอมแซมครั้งหนึ่ง สวนพ้ืนที่นอกเขตชลประทานไมควรปลูกขาว 
เพราะจะทําใหมีปญหาเร่ืองขาดแคลนน้ํา ควรปลูกพืชไรหรือพืชตระกูลถั่วหรือควรพักดินชั่วคราว 
นอกจากขาวแลวพืชเกษตรอ่ืน ๆ พวกมันสําปะหลัง ออย สัปปะรด ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

(3) ขณะน้ี เริ่มมีปญหาศัตรูพืชและภัยแลง  
ดังน้ัน ปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้คงมีเรื่องน้ําและโรคระบาดจากศัตรูพืช ซ่ึงแจงทางเกษตรจังหวัด

ราชบุรีไปแลว คงตองเตรียมการใหความชวยเหลือเกษตรกรตอไป 

พาณิชยจังหวัดราชบุรี  ขออนุญาตเสริมจากทานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในสวนของเรื่องราคา
อางอิงของสินคาเกษตรที่รัฐบาลประกาศ สําหรับขาวเปลือกตอนนี้ปรากฏวาขาวเปลือกเจาที่เคย
เสนอราคาตามเว็บไซตตันละ 10,000 บาท ตอนนี้ลดลงมาเหลือเพียงตันละ 9,993 บาท เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ถาเกษตรกรขายจะไมไดราคา 10,00 บาท รัฐบาลจะชดเชยใหตันละ 7 บาท สําหรับราคาของ
จังหวัดราชบุรี ขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาตันละ 10,000 – 10,300 บาท ยังอยูในกรณีที่ไม
ตองชดเชย แตกรณีขาวที่มีความชื้นสูง 25% ขายไดเพียงเกวียนละ 8,500 – 9,000 บาทเทาน้ัน ใน
สวนของมันสําปะหลังราคากิโลกรัมละ 1.70 บาท ราคาอางอิงกิโลกรัมละ 1.86 บาท ไมตองชดเชย 
ราคาที่ขายจริงในทองตลาด 2.06 บาท และขาวโพดเลี้ยงสัตวราคากิโลกรัมละ 7.10 บาท ราคาอางอิง
กิโลกรัมละ 7.37 บาท ซ่ึงราคาขายจริงถูกกวาราคาอางอิง 

ประธาน  สอบถามวา หากขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวแลว สามารถใชสิทธิ์ไดเลยไหม หรือ 
ตองรอลงปลูกขาวกอนจึงจะใชสิทธิ์ได  

ผูแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี  ชี้แจงวา เกษตรกรตองปลูกขาวกอนถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
ปลูกขาวและสามารถใชสิทธิ์ได สําหรับโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวในรอบที่ 2 

ประธาน  น่ันคือเปาหมายที่กําหนดในเบื้องตนวาจะปลูกก่ีไร ปลูกขาวพันธุอะไร ถึงจะขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาวและใชสิทธิ์ได เพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน ที่ผานมาขาวนาปเริ่ม
โครงการหลังจากราษฎรปลูกขาวไปแลว ทําใหเกิดปญหาเรื่องขาวอายุสั้น ในรอบนี้ตองไมมีปญหา
เร่ืองขาวอายุสั้น เพราะทางสํานักงานเกษตรจังหวัดตองไปบอกเกษตรกรวาอยาปลูกขาวระยะสั้น 
หากปลูกแลวไมสามารถเขาโครงการประกันราคาขาวได ในเรื่องทางดานการเกษตรอยากใหชวยดูแล
มาก ๆ เพราะวาพืชเกษตรหลายตัวเปนพืชเกษตรอุตสาหกรรมที่นําไปแปรรูป จะสงผลกระทบซึ่งกัน
และกัน และการแปรรูปเปนแนวทาง (trend) ใหมที่จะไปสูกับ FTA กับตางชาติ และกับประเทศเพื่อนบาน
ได ตองมีคุณภาพดี ปลูกขาวตองเปนขาวคุณภาพ ไมใชขาวราคาถูกหรือขาวคุณภาพต่ํา พืชอยางอ่ืน
ตองเนนคุณภาพเหมือนกัน และตองไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม เกษตรอินทรียทั้งหลาย อยากให
รณรงคกันมากขึ้น ในสวนแผนของจังหวัดขอฝากทางภาคเอกชนวาตองคิดตองหาวิธีการท่ีทําใหมีดี
มากกวาเดิม ทําอยางไรจึงจะหนีเพ่ือนบานของเราได ตองแขงขันกับเขาซึ่งหลบเลี่ยงไมไดอยูแลว  

/ประธานหอ... 
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ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี  สอบถาม เก่ียวกับเรื่องโรคระบาดของมันสําปะหลังกับขาว
ไมทราบวาทางเกษตรจังหวัดมีการดําเนินการตรงนี้อยางไรบาง 

ผูแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี  ชี้แจงวา เก่ียวกับมันสําปะหลัง ไดมีการรณรงคกันแลวหน่ึงคร้ังที่
อําเภอจอมบึงซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี มีการรณรงคเปนชวง ๆ มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ซ่ึงไดจัดไปแลวหน่ึงคร้ัง และกําลังจะจัดที่อําเภอเมืองอีกหน่ึงคร้ัง เหตุที่เพลี้ยมัน
สําปะหลังระบาดเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ อีกอยางคือราคามันสําปะหลังราคาดี 
เม่ือขาดแคลนตนพันธุ เกษตรกรจึงไปเอาแหลงพันธุจากท่ีอ่ืนมาซึ่งนําเพลี้ยมาดวย แตขณะน้ีมีแมลง
อีกตัวหน่ึงที่ระบาดอยูที่อําเภอจอมบึงก็คือแมลงนูนหลวง ซ่ึงพยายามรณรงคกันอยู เน่ืองจาก
สารเคมีหรืออะไรตอมิอะไรก็ใชกําจัดไมได ซ่ึงตองจํากัดดวยการจับไปขายเพราะไมสามารถใช
สารเคมีได ตอนนี้กําลังอยูระหวางคิดโครงการวาจะแกปญหาอยางไร 

ประธาน  รบกวนทางเกษตรจังหวัดชวยดูวาพ้ืนที่ใดบางที่มีปญหานอกจากอําเภอจอมบึง มี
พ้ืนที่ใดบางที่มีปญหาจากแมลงนูนหลวง และระวังการอาละวาดของหนูนาดวย 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เสนอใหทางเกษตรจังหวัดระวังในเรื่องของปญหา
ภัยแลงที่จะเกิดขึ้นในปน้ีดวย 
 

วาระที่ 2.3 สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดานประมง  

ประมงจังหวัดราชบุรี  ในดานการประมงมีเรื่องของพันธุสัตวนํ้าที่สําคัญ 4 ตัว ไดแก  
(1) การเลี้ยงกุงกามกราม ปจจุบันไดพัฒนามาตรฐานในการนําเทคโนโลยีระบบการ

จัดการมาใช   
(2) การเลี้ยงปลาน้ําจืด แหลงใหญอยูในอําเภอโพธารามและอําเภอดําเนินสะดวก ซ่ึง

อาศัยแหลงนํ้าธรรมชาติ  
(3) การเพาะเลี้ยงกุงขาว มีมากในอําเภอบางแพ อําเภอโพธาราม สวนใหญฟารม

ทั้งหมดอยูในมาตรฐานการเลี้ยงสัตวนํ้า GAP ซ่ึงไมมีปญหาดานการเลี้ยงเทาไหร  
(4) การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อําเภอบานโปงเปนแหลงผลิตปลาสวยงามที่ใหญที่สุด 

สํานักงานประมงจังหวัดไดจัดการประกวดปลาสวยงามที่บิ๊กซีบานโปงชวงเดือนเมษายน 2553 ซ่ึง
กําลังอยูในระหวางการดําเนินการเรียกคณะกรรมเขามาประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัด
กิจกรรมการประกวดปลาสวยงามในเขตอําเภอบานโปง 
ประธาน  แหลงน้ําที่มีปญหา ซ่ึงปจจุบันน้ํานอยลงในสวนนี้มีปญหากับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าหรือไม 
ประมงจังหวัดราชบุรี  ในสวนนี้ตองรอเกษตรกรในเรื่องของการเล้ียงสัตวนํ้า ถาทําไดคือ
การแนะนําใหเลี้ยงในระบบปดโดยนํานํ้าเขามาแลวไมระบายน้ําทิ้ง 

ประธาน  ระบบปดตองใชนํ้าเหมือนกัน ใชนํ้าจากทางชลประทานดวยหรือไม 

/ประมง... 
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ประมงจังหวัดราชบุรี ระบบปดตองใชนํ้าเชนกัน ซ่ึงเวลาถายนํ้าหรือเอาน้ําเขาบอ นาจะตองมีบอ
บําบัดนํ้าทิ้งสวนหนึ่งโดยนํานํ้าที่ไดรับการบําบัดเขามาเลี้ยงสัตวนํ้าตอไป 
ประธาน  การเลี้ยงสัตวนํ้าแบบระบบปดไมนามีปญหากับนาขาว และปญหานํ้ามีนอยคงไม
สงผลกระทบตอการการเลี้ยงสัตวนํ้า 
ประมงจังหวัดราชบุรี ในสวนของประมงไมนาจะมีปญหาในสวนของภัยแลง 

ประธาน  ขอฝากทางประมงจังหวัดอีกเร่ืองหนึ่ง คือ ในสวนที่ไปสงเสริมใหชาวบานเลี้ยงปลา
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ควรคิดวาจะทําอยางไรใหชาวบานเพาะเองไดไมใชเอาพันธุปลาไปใหเพียง
อยางเดียว เม่ือถึงเวลาก็ขายไปหมด จังหวัดมีศูนยปราชญชาวบานสามารถนํามาโยงกันไดไหมวาให
ชาวบานรูจักวิธีเพาะเลี้ยง เพราะในหลาย ๆ พ้ืนที่ชาวบานเพาะเล้ียงปลาเอง ถาเพาะเลี้ยงเองไดมัน
จะชวยลดตนทุนในเรื่องการซ้ือพันธุปลา ซ่ึงซ้ือมามาก ๆ ก็ไมรูวาเพาะแลวปลาจะอยูรอดเทาไหร 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี  การทําประมงของอําเภอบางแพ ใน 1 ป ทางชลประทานจะ
ปดนํ้าอยูประมาณ 2 คร้ัง เน่ืองจากวาจะตองนํานํ้าไปดันน้ําเค็มเพ่ือไมใหนํ้าเค็มหนุนขึ้นมา 
ไมอยางน้ันจะมีปญหาในเรื่องของผักผลไมตาง ๆ ในสวนของอําเภอบางแพจึงมีนํ้าปลอยมาทั้งป  
ปหน่ึงมีการหยุดสองคร้ัง กอนหยุดสงนํ้าทางชลประทานจะมีการแจกเอกสารใหกับเกษตรกรทุก ๆ 
คร้ังกอนหยุดนํ้า เกษตรกรจะมีการเตรียมตัวลวงหนา ในสวนของภาคประมงจึงไมนามีปญหาอะไร 

เม่ือคร้ังที่แลวที่มีการประชุมกันเรื่องที่วามีการแกไขคําสั่งหามเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด
กลับมาเปนหามใชความเค็มในพื้นที่นํ้าจืด เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2553 ไดเขาไปรวมประชุมกับทาง
กรมควบคุมมลพิษ ทานวรศาสตร อภัยพงษ กับทานอนุพันธ ทานเปนรองอธิบดี และทานอนุพันธ
เปนผูอํานวยการสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา ทานบอกวาเปนภาพคนละภาพจริง ๆ แลวคําส่ังที่
ออกมาเปนคําสั่งจริง ๆ ของทางทานพลตรีสน่ัน ขจรประศาสน และมอบหมายใหมาตามลําดับ  

พอไปคุยกันในวันน้ันแลว เปนการคุยกันครั้งสุดทาย เพราะวาทั้งหมดเปนการประชุมรวม
พิจารณาแนวทางผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตวในระบบฟารมเค็มในพื้นที่นํ้าจืดซ่ึงมีการรางขึ้นมา
วาจะทําอยางไร ปรากฏวารางน้ีไปทําวิจัยทั้งหมด 3 ที่ ไดแก เชียงราย เชียงใหม สุดทายไปที่สงขลา 
แตไมไดทําในพ้ืนที่ภาคกลาง ในสวนที่ประชุมทั้งหมดมีทั้งสวนราชการและทางภาคเอกชนรวมถึง
เกษตรกรดวย ทุกภาคสวนลงความเห็นวารางอันนี้ยังใชไมได เน่ืองจากวาไมชัดเจนและขอมูลที่มีก็
เปนขอมูลที่ยังไมดีพอ ทางคณะกรรมการบอกวาใหรวมกับทางกรมประมงจัดทํารางใหมและมันมีผล
อยูนิดหน่ึงวาที่ไดงบประมาณทํารางอันนี้ขึ้นมาก็มีการจัดทําหนังสือและแจกออกมา หนังสืออันนี้
บางสวนก็ตรงบาง บางสวนก็ไมตรงบางสําหรับเกษตรกรที่ใชในระบบน้ําตาง ๆ และในหนวยของการ
วัดความเค็มตาง ๆ ก็ยังไมตรง  

จากขาวที่ออกมาวาจะมีการลดการเลี้ยงกุงขาวในพื้นที่นํ้าจืดหรือวากุงทะเลในพื้นที่นํ้าจืดก็
ยังไมเปนตามนี้ เพียงแตวาการที่รางแนวทางการลดผลกระทบจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในระบบฟารม
เค็มในพื้นที่นํ้าจืดเปนแนวทางเฉย ๆ และหยิบเอากุงขาวมาเปนกรณีศึกษา แตไมไดเจาะจงไปที่กุง
ขาว แตวาก็คุยกันในระบบเลี้ยงเปนระบบปดไมใหเปนระบบเปด และคุยกันในเรื่องตอไปวาถาเกิดมี
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การเลี้ยงในระบบปดแตเกษตรกรไปเลี้ยงเปนระบบเปดแลวไปทําความเสียหายใหกับพ้ืนที่ขางเคียง 
นาจะมีมาตรการลงโทษสําหรับเกษตรกรดวยแตวายังไมชัดเจนวาจะทําอยางไร 

ประธาน  สรุปวารางตัวน้ันก็ยังออกมาไมได ซ่ึงเปนผลดีกับจังหวัด คงตองใหทางประมงพูดใน
วาระตอไป วาจะใหเก็บขอมูลในพ้ืนที่ทางภาคกลางดวยซึ่งเปนพ้ืนที่ที่อยูกับนาขาว อยูกับพ้ืนที่
การเกษตรอ่ืน ๆ จะมีวิธีอยางไรที่จะอยูดวยกันไดโดยไมออกคําส่ังมาเปนภาพรวมทั้งหมด 

ประมงจังหวัดราชบุรี  เสนอไปในที่ประชุมวาใหทางคณะกรรมการของกรมควบคุมมลพิษจัดการ
คุณภาพนํ้ามารวมกับทางชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี กรมประมงไมเห็นดวยเพราะวา
เปนการทํางานในรูปแบบของเขา แตขณะเดียวกันไมไดมาลงลึกในภาคของเกษตรกรที่เลี้ยงในปจจุบัน
จริง ๆ เพราะฉะนั้นจึงสนอไปทางคณะกรรมการก็เห็นดวยวาจะจัดเปนคณะกรรมการรวมและมา
ศึกษารวมกันวาจะมีวิธีการทําอยางไรใหมันลดผลกระทบที่แทจริงและเกษตรกรไมเดือดรอนดวย  
 

วาระที่ 2.4 สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดานปศุสัตว  

แทน ปศุสัตวจังหวัดราชบุรี ในดานราคาขายปศุสัตวโดยรวมมีราคาคอนขางดี ปญหาที่พบ คือ 
โคเน้ือมีตนทุนในการเล้ียงสูงเนื่องจากอาหารสัตวที่มีราคาสูง ในสวนของแพะกับแกะกําลังเปนที่
ตองการสูง สําหรับหมูไมมีปญหาของสารเรงเนื้อแดงเน่ืองจากมีการตรวจสอบตลอด 

ประธาน ภาพรวมในดานปศุสัตวแนวโนมอยูในทิศทางที่ดี ไมมีปญหาโรคระบาด ทั้งไขหวัด
นก และไขหวัด 2009 สําหรับแพะกับแกะไมคอยนิยมเลี้ยงเพราะเลี้ยงยากไมเหมือนสัตวอยางอ่ืน 
และไกสวนใหญเลี้ยงในระบบฟารมปดซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 

วาระที่ 2.5 สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดานการทองเท่ียว  

แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  สําหรับสถานการณการทองเท่ียวในจังหวัดราชบุรี
ภาพรวมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คือ มีนักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 9.28 โดยสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวชาวไทยจากภาคกลางและกรุงเทพ สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญมาจากทวีป
เอเชียและยุโรป ปจจัยที่สนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี คือ การเดินทางที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ 
และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง สําหรับชวง High Season ของจังหวัด คือ ฤดูหนาว ตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัด  
 แหลงทองเที่ยวหลักที่ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว คือ ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก และ
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในอําเภอสวนผึ้ง ซ่ึงการจัดงาน Event ตาง ๆ ในแตละเดือนของจังหวัด
มีสวนชวยสนับสนุนและดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น อยางเชนการ
จัดงานเทศกาลองุนหวาน และของดีดําเนินสะดวก หรืองาน Candle in the Winter ที่สรางชื่อเสียง
ใหกับอําเภอสวนผึ้งมาก และมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีในเดือนกุมภาพันธ 
2553 จะมีงาน Event ใหญ ๆ 3 งานท่ีจะชวยกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม ไดแก การจัดงานวิวาห
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ตลาดน้ําที่ดําเนินสะดวก ในชวงกลางเดือนมีงานไชนาทาวน ปลายเดือนมีงานกาชาดเท่ียวราชบุรี 
คาดวากิจกรรมทองเท่ียวตาง ๆ จะมีสวนชวยในการสรางงานและกระจายรายไดใหกับคนในชุมชนได 

ประธาน สามารถบอกจํานวนนักทองเท่ียวเปนจํานวนคนไดหรือไมหรือรูแตเปนเปอรเซ็นต 

แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  สําหรับป 2552 สํานักพัฒนาการทองเที่ยวยังไมได
สรุปรายงานแนนอน แตป 2551 ที่ผานมามีรายไดจากการทองเท่ียวประมาณ 1,300 ลานบาท 

ประธาน มีขอหวงใยเกี่ยวกับเรื่องการทองเท่ียว 3 เรื่องดวยกัน ไดแก 
(1) สถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ในเขตอําเภอสวนผึ้งและอําเภอบานคามีจํานวนมาก ควรใส

ใจดูแลในเรื่องการบริการใหมาก ซ่ึงผมก็เปนนักทองเที่ยวคนหนึ่งไปในงาน Candle in the Winter 
รูสึกไมคอยประทับใจ เปนหวงแขกที่มาพักกลัวมาแลวจะไมมาอีก การบริการไมคอยดี ทาง
ผูประกอบการเนนธุรกิจมากเกินไป ราคาแพง บริการในนั้นไมคอยดีเทาที่ควร  

(2) สถานที่พักตาง ๆ ทั้งโรงแรมและรีสอรทตาง ๆ สวนใหญไมถูกตองตามกฎหมาย
ควรจะหาวิธีแก ตองมีการเจรจามีการพูดคุยเพ่ือหาทางออกรวมกัน เน่ืองจากถาไมถูกกฎหมายก็
ไมไดเสียภาษี เม่ือไมเสียภาษีเราก็ไมมีรายได อยางนอยตองจายภาษีใหครบถวน เพราะวาเปน
รายไดกลับมาเขารัฐโดยตรง  

(3) การใชนํ้า นาจะมีปญหากันแลววาแหลงน้ําที่จะใชในการอุปโภคบริโภคสําหรับ
สถานที่ใหบริการเหลาน้ันในระยะยาว  

ดังน้ัน ทั้ง 3 เรื่องนี้คงตองจัดมาหารือหรือหาวิธีการรวมกัน  

แรงงานจังหวัดราชบุรี  ขอเรียนเพ่ิมเติมจากทานประธานวาหลังจากจัดงาน Candle in the Winter 
ไดพบกับเจาของรีสอรทในสวนผึ้งหลายคน ซ่ึงมีขอเสนอแนะวาสถานที่จัดงานคับแคบเกินไป ไม
สะดวกในการจอดรถ สถานที่ทองเท่ียวหรือรีสอรทอ่ืน ๆ ที่ไมใชสถานที่จัดงานคับแคบเกินไป ไม
สะดวกในการจอดรถ สถานที่ทองเท่ียวหรือรีสอรทอ่ืน ๆ ที่ไมใชสถานที่จัดงานไมไดรับประโยชนจาก
การจัดงานคร้ังน้ีเทาที่ควร รวมทั้งเรื่องรานอาหาร ซ่ึงมีนอยมาก อาจจะสงผลใหนักทองเท่ียวไมมา
เที่ยวอีกในปตอไป รวมทั้งปญหาเสนทางในเขตอําเภอสวนผ้ึง ที่เหลืออีก 3 กิโลเมตร นาจะทําให
เสร็จโดยเร็ว การเดินทางจะไดสะดวกขึ้น และเนื่องจากผูวาราชการจังหวัดราชบุรีในปจจุบันให
ความสําคัญกับการทองเท่ียวมาก แตแผนที่การทองเที่ยวของราชบุรีไมเปนปจจุบันและไมชัดเจน 
เดินทางไปตามแผนที่ก็ไปไมถูก กระผมประสบดวยตนเอง ในเขตอําเภอบางแพและสวนผึ้ง จึงอยาก
ใหปรับปรุงในสวนนี้ สวนขอมูลในหนังสือแนะนําแหลงทองเที่ยวของราชบุรีอ่ืน ๆ ถือวาทําไดดีแลว 
อีกเร่ืองหน่ึงคือขอมูลนักทองเท่ียวซึ่งเปนขอมูลเดิม จังหวัดราชบุรีนาจะจัดเก็บไดเอง เพราะขอมูลที่
มีปจจุบันไมทันสมัย 

กรรมการหอการคาจังหวัดราชบุรี  ในสวนของเอกสารเผยแพรการทองเท่ียวจังหวัดมีจํานวน
จํากัดไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว อีกทั้งผูประกอบการในสวนผึ้งไมใสใจในการ
บริการมากนัก อยากขอใหทุกภาคสวนรวมมือกันมากขึ้นเพ่ือชวยกันพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
ใหดีขึ้น 
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ประธาน ขอชี้แจงแทนทางทองเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องขอมูลจํานวนนักทองเที่ยว เน่ืองจากทาง
ทองเท่ียวและกีฬาไมใชหนวยงานจัดเก็บจํานวนนักทองเท่ียว หนวยงานที่จัดเก็บคือ ททท. โดยมี
กระบวนการและวิธีการเก็บของ ททท. ซ่ึงนําขอมูลรวบรวมมาจากหลาย ๆ สวน ทางทองเท่ียวและ
กีฬาคงจะไปนั่งเก็บขอมูลไมได ในเรื่องของการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การสงเสริมอะไรตางๆ เคยคุย
กันในเวทีกพร.หลายรอบแลววา จังหวัดมีขอมูล ซ่ึงสามารถจัดเก็บไดหลายทาง แตทาง กพร.ไมเอา 
เพราะจะใหทาง ททท. ซ่ึงทําหนาที่การตลาดเปนคนเก็บขอมูลของคนที่มาเที่ยว เรื่องการบริการตาง ๆ 
ทุกเร่ืองจะตองหาทางแกปญหากันตอไป อําเภอทั้ง 2 อําเภอที่มีแหลงทองเที่ยวมาก ๆ ตองมา
เตรียมการกันแลววาจะทําอยางไร รานอาหารก็เปนปญหามาก อาจจะตองมีจุดรับประทานอาหาร
หลาย ๆ แหง ซ่ึงชาวบานในหมูบานนาจะทําได รวมทั้งการจราจรก็ติดขัดเปนอยางมาก  

สําหรับที่ถามมาวาทําไมถนนอีกสามกิโลเมตรไมทําน้ัน คือ ทําแตวามันทําไดทีละนิด ปที่
แลวทานผูวาฯ ใหงบประมาณไปหาลาน ตอนนี้กําลังสอบราคาโดยทางหลวงชนบท ซ่ึงหาลานทําได
ประมาณไมถึงสองกิโลเมตร ก็พยายามอยากจะทําใหทั้งเสนแตวางบประมาณนอยจึงไมสามารถทํา
ทั้งหมดได  
 นอกจากน้ัน ในสวนของปายที่จะเขาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ มีนอย ทีมงาน กปร. มาตรวจมา
เยี่ยมโครงการพระราชดําริสวนปาสิริกิตตก็เขาไมถูก ตองวิ่งวนไปวนมา ชื่อก็ไมเหมือนกันดวย คง
ตองคุยกับแขวงการทางหรือทางหลวงชนบทใหชวยกันทําปายเขาสูแหลงทองเท่ียว ปายรานอาหาร
อะไรตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวมากขึ้น 

ผูใหญประสิทธ์ิ ชางแกว (ผูแทนภาคประชาสังคม) มีความเปนหวงในเรื่องของการใชนํ้าใน
พ้ืนที่อําเภอสวนผ้ึง ซ่ึงมีการตอทอจากนํ้าตกมาใชกันมากมาย จะทําใหมีปญหาจากการใชนํ้าตามมา
ทีหลัง อยากใหพ่ีนองสวนผึ้งรวมกันปองกันรักษาสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น 

แรงงานจังหวัดราชบุรี เน่ืองจากผูวาฯ ใหความสําคัญกับการทองเที่ยว ดังน้ัน ควรทําแผนที่เพ่ือ
บอกแตละสถานที่ใหชัดเจนมากกวาน้ี ซ่ึงในสวนของหนังสือการทองเท่ียวของจังหวัดทําไดดีมาก 

ประธาน รับทราบไวสําหรับปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งหลายที่เก่ียวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวเพ่ือนําไปดําเนินการแกไข ซ่ึงจะมีงบประมาณ โครงการที่จะมีการฝกอบรมทางดาน
ทองเที่ยว ขอใหทุกคนไดรับทราบ ทั้งผูประกอบการ ทั้งผูที่เก่ียวของ ทั้งภาคราชการ ทั้งภาค
ประชาชนดวย ในสวนของเรื่องการใชนํ้าทางจังหวัดไดมีการเขาไปตรวจสอบแลว และกําลังจะมีการ
หารือรวมกันในเรื่องของการใชนํ้าตอไป 
 

วาระที่ 2.6 สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดานอุตสาหกรรม  

แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  จังหวัดราชบุรีมีโรงงานทั้งสิ้น 1,363 โรงงาน อําเภอที่ตั้ง
โรงงานมากที่สุด 3 อันดับ คือ อําเภอบานโปง อําเภอเมือง และอําเภอโพธาราม สําหรับการลงทุนใน
ป 2551 ที่ผานมามีการตั้งโรงงานจํานวน 112 โรงงาน มีการจางงาน 1,931 คน ในป 2552 มีการตั้ง
โรงงาน 116 โรงงาน มีการจางงาน 1,460 คน สภาพการลงทุนจากสภาพวิกฤติดานการเงินของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบตอเศรษฐกิจแทบทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงสงผล 
ผลกระทบตอจังหวัดราชบุรีตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน สถานประกอบการทั้งเล็กและใหญมีการปด
กิจการอยางนอยจํานวน 105 ราย และมีการเลิกจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมต่ํากวา 2,300 
ราย สําหรับการลงทุนในป 2552 มีการตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย แนวโนมการลงทุนในจังหวัดจะดี
ขึ้นหรือจะชะลอตัวน้ันขึ้นอยูกับปจจัยทางการเมืองภายในประเทศและการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่กําลังดําเนินการอยูวาจะไดรับความเชื่อม่ันในระดับไหน 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  จากภาวะเศรษฐกิจป 2551 จนถึงป 2552 จาก 
ไตรมาสที่ 4 ของปที่แลว แนวโนมสินคาเกษตรแปรรูปมียอดขายที่สูงขึ้น ในดานเศรษฐกิจยังชะลอตวั
อยู แตปญหาที่ประสบอยูปจจุบันนี้ คือ ปญหาดานแรงงาน โดยเฉพาะของสินคาเกษตรแปรรูปใน
หลาย ๆ บริษัทขาดแรงงานจํานวนเปน 1,000 คน อุตสาหกรรมโรงเคลือบแลวก็เซรามิครวมกันแลว
ขาดแรงงานไมต่ํากวา 3,000 – 4,000 คนในจังหวัดราชบุรี 

ประธาน เร่ืองแรงงานมีการพูดคุยกันหลายรอบแลว โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือที่คนไทยไม
คอยทํา ยิ่งมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวยิ่งหายไป หลาย ๆ โรงงานและ
ผูประกอบการหลายสวนที่ตองการแรงงาน และมีปญหาเร่ืองขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงเปนปญหาหลัก
สําหรับจังหวัดและจังหวัดทางแถบนี้ นอกจากน้ีปญหา เรื่องผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่โรงงาน
กอใหเกิดมลภาวะ มลพิษอะไรตาง ๆ หลาย ๆ แหง กําลังคิดวาจะทําอยางไร บางทีในกฎหมาย
อุตสาหกรรมก็ดําเนินการคอนขางยากแตวามันมีกฎหมายอีกหลายตัว เร่ืองควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เร่ืองกฎหมายสาธารณสุขอะไรตาง ๆ คงตองมีการเขมงวดมากข้ึน เพราะวาหลายโรงงานที่
ปลอยนํ้าเสียลงมาในพื้นที่ซ่ึงคาราคาซังกันมานานมาก ขอฝากทางองคกรทางสภาอุตสาหกรรมไป
กําชับทางผูประกอบการดวยวา เกษตรกร ชาวบานหลาย ๆ สวนเริ่มมีการรองเรียน มีการเดินขบวน
แลว หลังจากที่แกไขปญหาไมได ฝากเรียนวาคงตองใชมาตรการทางดานกฎหมาย การบังคับใช
กฎหมายใหเขมงวดมากขึ้น มิฉะนั้นแลวจะเกิดผลกระทบ 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  ขอแสดงความคิดเห็นวา กอนที่โรงงานอุตสาหกรรม
จะมาสรางโรงงานท่ีจังหวัด นาจะมีการวิเคราะหกอนวาอุตสาหกรรมประเภทไหนมีผลกระทบบาง 
อยางกรณีที่นํ้าเสียไมสามารถแปลงใหเปนน้ําดีได เพราะฉะนั้นในทองถิ่นตองวิเคราะหกอนวา
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทไหนไมสมควรที่จะมาสรางในจังหวัดราชบุรีหรือสรางไดแตจะสราง
บริเวณไหนเพราะบางครั้งทางทองถิ่นเปนคนอนุญาต ควรจะทําการศึกษาวิเคราะหใหมากกวาน้ี 

ประธาน หากเปนโรงงานที่จะสรางใหมก็คงพอจะดูแลใหเขมงวดขึ้นได จริง ๆ แลวตองใช
กฎหมายหลายตัวเทาที่คุยกันทางอุตสาหกรรมคุยไมไดก็ตองมาใชกฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมาย
เรื่องเก่ียวกับชลประทาน กฎหมายเก่ียวกับเรื่องสาธารณสุขหลาย ๆ ตัว เพราะมิฉะน้ันแลวก็แกไข
ปญหาใหชาวบานไมได 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

วาระที่ 3.1 ความคืบหนาการแกไขคําส่ัง มาตรา 9 ระงับการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด
เปนระงับการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลทุกชนิดและหามใชความเค็มในพื้นที่นํ้าจืด   

ประธาน    อยากใหทางประมงจังหวัดซ่ึงไดรับแจงจากทางกรมประมงมาแลวก็ทางสวนที่เก่ียวของ
วาเร่ืองน้ีทางกรมประมงเห็นดวยกับแนวทางและขอเสนอของกรอ.จังหวัด แตวาเรื่องน้ียังไมจบ     
ซ่ึงทางทานผูแทนผูเลี้ยงกุงก็ไดเสนอ อยากใหดูวาควรจะทํายังไงกันตอไป จะหาขอมูลจากทางไหน
อยางไร เบื้องตนขอเชิญทางผูแทนประมงจังหวัดนําเสนอ 

ประมงจังหวัดราชบุรี  ในสวนของกรมประมงไดตอบหนังสือทางคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กรมประมงเห็นดวยกับคณะกรรมการฯ ที่ในการประกาศคําส่ังไมควรเหมารวม
ทั้งหมดทุกพ้ืนที่ ควรมีการกําหนดบริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่นํ้าจืด 

(2) กรมประมงมีการควบคุมคุณภาพผลผลิตสัตวนํ้าใหเปนไปตามขอปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีตามมาตรฐาน GAP (Good Aquaculture Practice) และ CoC (Code of Conduct) 
ตามที่กรมประมงกําหนดอยูแลว 

(3) การเพาะเลี้ยงกุงทะเลในพื้นที่นํ้าจืดสามารถเลี้ยงได โดยสงเสริมใหมีการใชระบบ
ปดถูกตองตามหลักวิชาการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ในสวนของกรมประมงไดมีหนังสือแจงใหทางจังหวัดทราบแลว 

ประธาน  มีอีกขอที่ทางกรมประมงยินดีจะรับกรณีที่เราจะเปนพ้ืนที่ตัวอยางในการจัดเก็บ
ขอมูลอะไรตาง ๆ ขอใหกําหนดมาเลยวาจะเริ่มมาทําเม่ือไหร เพราะจะไดใหทางผูประกอบการเลี้ยง
กุงเตรียมตัวในสวนที่เก่ียวของกับการประกอบการสวนใหญใชระบบปดอยูแลว แตถาใชระบบปด นํ้า
จากการเลี้ยงกุงตองไมซึมไมผานออกไปสงผลกระทบกับเกษตรกรผูทําไรทํานา ขอใหขอมูลชัดเจน
เพราะตองรวบรวมขอมูลสงไปเสนอคณะกรรมการที่ทานพลตรีสน่ันเปนประธานเพื่อเปนแนวทางตอไป 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี (ประธานชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรี) 
ทางกรมควบคุมมลพิษมีนโยบายและทําแผนมา อยางสมมติวาบางอยางที่รับไมได คือ บอ

เลี้ยง 1 บอ ตองมีบอเก็บนํ้า 3 บอ คือ ทางนักวิชาการทางผูเชี่ยวชาญของกรมประมงนั้นไมยอมรับ
พรอมกับบอกวาเปนไปไมไดในหลักทางเศรษฐกิจ หน่ึงคือตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยูแลว สอง
คือตองมีตนทุนที่ต่ําเพ่ือที่จะแขงขันในระบบทางตางประเทศดวย เพราะถาตนทุนสูงเกษตรกรก็คงอยู
ไมได ทางกรมควบคุมมลพิษยอมรับวาที่ทําออกมายังไมถูกตองคือยังไมมีขอมูลอะไรที่ออกมา คราว
ที่แลวมีการประชุมเปนครั้งสุดทายแตยังไมรูวาผลสรุปออกมาเปนอยางไร  

อยากเสริมอีกนิดวา ในเร่ืองของการประมงในจังหวัดราชบุรีไมดอยไปกวาใครในเร่ืองของ
การพัฒนา ไมวาจะ GAP หรือ COC ก็ตาม และทางสํานักงานประมงและสถานีประมงก็เปนหัวเรี่ยว
หัวแรงใหกับพวกเราอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้นาจะมีมาตรการสําหรับใหเกษตรกรที่ไมปฏิบัติตาม

/เพราะยังสรุป... 
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เพราะยังสรุปกันไมชัดเจนวาถาเกิดมีการปลอยนํ้าเสียลงมาจะตองทําอยางไรบาง เชน ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา 1 ชุด ขอตอบแทนชมรมผูเพาะเลี้ยงกุงคุณภาพจังหวัดราชบุรีวา ถาเกิดมีขอมูลใดที่ทางชมรม
จะใหขอมูลไดเก่ียวกับขอมูลที่แทจริงของเกษตรกรเราก็ยินดี แตเราไมสามารถเขาไปดูแลได
เน่ืองจากบางคร้ังเขาไมไดเปนคณะกรรมการหรือสมาชิกของชมรม นอกจากวาทางหนวยงานทํา
หนังสือขอความรวมมือใหชวยไปดูวาเขาเลี้ยงกันอยางไร และถามีการปลอยน้ําเสียออกมาจะมีวิธี
จัดการอยางไร ขอยกตัวอยางวา สมมติเลี้ยงกุง 5 บอ มีบอเก็บนํ้าอยู 1 บอ ซ่ึงมีขนาด 3 ไร ดังน้ัน
นํ้าอีก 2 ไร ตองลนออกมาเพราะกักเก็บนํ้าไมได ถาสัดสวนบอเลี้ยงกับบอเก็บนํ้าเทากันน้ําก็จะ
หมุนเวียนในระบบได คือเปนระบบปด จะไมสงผลกระทบตอเกษตรกรขางเคียง 

ประธาน  ขออนุญาต สรุป ดังน้ี  
(1) ขอใหที่ประชุมเห็นชอบวาเสนอพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะทางผูประกอบการ

ซ่ึงอยูในชมรมผูเลี้ยงกุงเปนพ้ืนที่ตัวอยางใหทางกรมประมงมาศึกษาวาวิธีการเลี้ยงกุงขาวที่ปลอดภัย
และไมตองลงทุนสูงมีกระบวนการอยางไรบาง  

(2) หลังจากศึกษาแลวควรจะออกเปนมาตรการที่ชัดเจนในการดําเนินการตอผูฝาฝน
หรือผูที่ไมปฏิบัติตามแนวทาง เพราะถาหากไมทําอยางน้ีแลวจะเกิดปญหาอยางที่เกิดแลวในหลาย ๆ 
แหงวามีผลกระทบทําใหพืชผักของเกษตรกรที่อยูทายน้ําเสียหายเดือดรอน  

ดังน้ัน ขอฝากใหทางประมงจังหวัดไดนําเสนอผานไปทางหนวยงานที่เก่ียวของดวย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ 
 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี  อยากฝากอีกนิดวา ณ วันนี้ถาพูดถึงในเรื่องของน้ําก็จะ
เล็งเห็นในเรื่องของการทําประมงเพียงอยางเดียว แตในขณะเดียวกันการเลี้ยงวัวนม ในปจจุบันเวลา
ลางคอกสวนใหญจะไมมีบอเก็บนํ้า แลวจะปลอยทิ้งลงในแหลงนํ้าสาธารณะ รวมทั้งการเลี้ยงวัวนม
และวัวขุนซึ่งเห็นไดในเกือบทุกพ้ืนที่ เวลาวัวถายมูลออกมาสวนใหญไมไดเก็บมูลไว จะใชปมฉีดลาง
แลวตอทอระบายลงในแหลงน้ําธรรมชาติ เพราะฉะน้ันตรงนี้ก็เสียหายพอสมควร ถาเทียบกับอาหาร
ที่ใหกุงกับปลากินแลวคิดวาของเสียนอยกวา เพราะท้ังวัวและหมูกินอาหารปริมาณมากกวา ตอวันมี
ของเสียออกมามาก ขอฝากทานปศุสัตวจังหวัดจัดการเก่ียวกับการเร่ืองน้ีดวย และในเรื่องของผักตบชวา 
และขยะ ที่ทิ้งในแมนํ้าลําคลอง อยากใหชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมดวย 

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เสนอวา มูลสัตวสามารถนํามาทําพลังงานชีวมวลได 
ซ่ึงทางปศุสัตวจังหวัดนาจะปรึกษากับทางพลังงานจังหวัด 

ประธาน  ปจจุบันมูลสัตวนาจะนํามาใชประโยชนไดทั้งหมด ขอฝากทางปศุสัตวจังหวัดในเรื่องนี้ดวย  
 

/วาระที่... 
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วาระที่ 3.2 ความคืบหนาปญหาการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวชาวพมา  

จัดหางานจังหวัดราชบุรี  ในสวนของกระทรวงแรงงาน เม่ือการประชุมคราวท่ีแลวรูสึกวา
ผูประกอบการมีปญหาไมสามารถจะดําเนินการได ซ่ึงไดนําเร่ืองเขามติครม.เรียบรอยแลว ครม.ไดมี
มติมาวาใหมีการขยายระยะเวลาการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวออกไปอีก 2 ป ผูประกอบการที่มี
แรงงานตางดาวเปนชาวพมาเร่ิมเขาใจมากขึ้นวาการที่เราขยายระยะเวลาใหอีก 2 ป ไมไดบังคับวา
จะตองเรงรีบทําใหเสร็จภายในวันสองวัน ตอนนี้ทางผูประกอบการเขาใจแลววาเพียงแตยื่นแบบฟอรม
เอาไวที่สํานักงานจัดหางานแลวสํานักงานจัดหางานรวบรวมสงเขาไปในสวนกลาง สวนกลางจะสงไป
ที่สถานทูตพมา ทางสถานทูตจะสงไปที่ประเทศพมา แลวตองตรวจสอบจากทะเบียนบานอะไรตาง ๆ 
ในแตละรายซึ่งตองใชระยะเวลานานมาก ทางผูประกอบการเองจึงเบาใจ เพราะเพียงแคยื่น
แบบฟอรมไวที่สํานักงานจัดหางานระหวางรอก็ทํางานไดตามปกติ  

ในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานก็ไดประสานกับทางผูประกอบการแลววาทางกระทรวง 
มหาดไทยอนุญาตเปดโอกาสใหคนตางดาวที่ถือบัตรประจําตัวออกไปทํางานนอกพ้ืนที่ ซ่ึงในจังหวัด
ราชบุรีก็มีเปนจํานวนมาก และมีสถานประกอบการบางแหงซึ่งไดรับแรงงานตางดาวที่ออกมาทํางาน
นอกพ้ืนที่เขาทํางานเปนจํานวนมาก ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดแจงกับทางบริษัทไปแลววานาจะ
ตองนําคนพวกนี้เขามาทํางานเพราะเขามีบัตรประจําตัวอยูแลว ขณะเดียวกัน ก็ดําเนินการจัดทําคูมือ
ซ่ึงแจกจายใหทางผูประกอบการไปแลว 

สวนคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวในจังหวัดราชบุรี ตอนนี้มีประกาศออกมาใหม
ลาสุด คาธรรมเนียมแตเดิมอยูในอัตราที่เทากันหมดทั่วประเทศ แตวาไดมีการกําหนดขึ้นมาใหม 
จังหวัดราชบุรีอยูในกลุมจังหวัดที่ติดชายแดนเพราะฉะนั้นคาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํางานจะ
ลดลงครึ่งหน่ึง จากเดิม 1,800 บาทรวมคายื่นเปน 1,900 บาท ตอนนี้ลดเหลือ 900 บาท แตวาจะไป
เพ่ิมคาใชจายในเร่ืองของคาธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจางจากเดิมราคาประมาณ 550 บาท ตอนน้ี
คาธรรมเนียมการเปล่ียนนายจางเพ่ิมมากขึ้นคือ 900 บาท เหตุที่ตองมีการการปรับเพ่ิมขึ้นเพราะไม
สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนนายจาง  

ประธาน   สรุป คือ ยืดอายุการทํางานออกไป 2 ป โดยมีขอแมวาตองยื่นขอพิสูจนสัญชาติ
แรงงานตางดาวที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด สําหรับประเด็นการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว
ชาวพมานาจะยุติได คงตองรอดูอีก 1-2 เดือนตอไปวาจะมีปญหาขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นหรือไม 
หรือ ปญหาการขาดแคลนแรงงานจะลดลงหรือไม 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธาน   ขอเชิญทาน ปภ. ไดนําเสนอโดยสรุปเก่ียวกับการเฝาระวังและบรรเทาภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจซ่ึงปจจุบัน มีเร่ือง ภัยแลง วาตภัย และภัยอยางอ่ืน เชน ไฟปาการตัดไมทําลายปาอะไรตาง ๆ  

 

แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี จริง ๆ แลวไดประสาน
กับทางแรงงานจังหวัดตลอด ในเรื่องการใหขอมูลสาธารณภัยวามีตรงไหนบางและมีการใหความ
ชวยเหลืออยางไรบาง  สําหรับภาพสรุปในปงบประมาณ 2552 ที่ผานมา จังหวัดราชบุรีไดดําเนินการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งอัคคีภัย วาตภัย น้ําทวม และภัยหนาว ดวยงบประมาณแปดสิบ
กวาลาน อยางที่ทานปศุสัตวไดพูดไปในเรื่องของไขหวัดนก เฉพาะในเรื่องไขหวัดนกเราใชงบประมาณ
ไปเจ็ดลานในการใชนํ้ายาควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด เพราะจังหวัดราชบุรีเคยมีสถานการณไขหวัดนก 
เพราะฉะน้ันปที่แลวเราคอนขางที่จะใชเงินตัวน้ีในการควบคุม อีกเร่ืองคือเรื่องเศรษฐกิจภัยแลง ปที่
แลวเราใชงบประมาณไปทั้งหมดสี่สิบกวาลานโดยเฉพาะในเรื่องของพืชผลทางการเกษตร เร่ืองสบัปะรด
ไดรับความเสียหายเราใชไปทั้งหมดย่ีสิบเจ็ดลาน ไดดําเนินการในเร่ืองของการบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรที่ปลูกสัปปะรดซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยแลง สําหรับมาตรการภัยแลงของปน้ีเราก็ได
นํามาตรการของกระทรวงเกษตรในการใหปลูกพืชระยะสั้นซึ่งจังหวัดราชบุรีไดมีหนังสือสั่งการเร่ือง
มาตรการปลูกพืชในฤดูแลงไปทางอําเภอแลว สําหรับภาพรวมของจังหวัดราชบุรีในเรื่องภัยอ่ืน ๆ เรา
ไมไดรับผลกระทบมากนัก ไมวาจะเปนอุทกภัยหรือภัยหนาว ปน้ีเราไมมีการประกาศภัยหนาว ใน
เรื่องของผลกระทบดานเศรษฐกิจที่เก่ียวของโดยตรงไมมี  
 ภัยแลงไมมีอําเภอไหนประกาศสถานการณมา สําหรับของทางจังหวัดราชบุรี ทานผูวาราชการ
จังหวัดมีเงินทดรองราชการอยูแลวในการใหทางอําเภอแกไขปญหาสถานการณภัยแลงหรือวาภัยอ่ืน
ในวงเงิน  1 ลาน ในเรื่องของการดําเนินการบรรเทาในการชวยเหลือเกษตรกร การชวยเหลือประชากร 
ซ่ึงตอนนี้มีหนังสือสั่งการออกมาในเรื่องของการใหความชวยเหลือซ่ึงเราก็ไดแจงแนวทางไปแลว ซ่ึง
หลักเกณฑตาง ๆ มีทุกดาน ทั้งดานประมง ดานเกษตร สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑทุกประเภท
ของภัย ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีมีความพรอม และกําลังจะทําในเรื่องของแผนซึ่ง
ไมไดเก่ียวเนื่องโดยตรงกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรง แตวาผลจากสาธารณภัยตาง ๆ ก็กระทบกับเศรษฐกิจ
เหมือนกัน ซ่ึงไดมีการจัดประชุมเรื่องการจัดทําแผนของระดับจังหวัด ระดับสวนกลางคือตองสอดคลอง
กันและทองถิ่นจะตองมาผนวกเขาดวยกันทั้งหมด อีกเรื่องคือเรื่องกลุมลุมนํ้ามองวาการเลี้ยงปลาใน
กระชังก็มีสวนที่ทําใหนํ้าเสีย เพราะเรามองแตในระบบปดแตการเลี้ยงในระบบเปดก็มีสวนทําใหนํ้า
เสียเชนกัน อยากเรียนใหทราบวาในที่ประชุมลุมนํ้าในวันนั้นมีการเสนองบประมาณก็ไดพูดไววา 
ทานโยธาฯคนเกาไดเสนอความคิดไววาทานมีโครงการที่จะทําลักษณะเปนถวยที่จะกักเก็บนํ้าโดยตั้ง
เปนเหมือนกับธนาคารน้ํา ซ่ึงทางกลุมมองวาดีเพราะทําใหสามารถกักเก็บนํ้าไวอุปโภคบริโภคทั้ง
จังหวัดได แตเรื่องรายละเอียด งบประมาณ คาใชจายตองประสานกับทางทานโยธาฯ  
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ประธาน สําหรับประเด็น นโยบายที่ 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การอํานวยความเปน
ธรรม และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จังหวัดราชบุรี กลยุทธที่ 3.2 เฝาระวังและ
บรรเทาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจง ฝากขอความรวมมือทุกสวน
ราชการหลาย ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร หนวยงานในสังกัดทั้งหมด ทั้งภูมิภาค และหนวยงาน
สวนกลาง ใหชวยสํารวจขอมูลและนําสงซึ่งไดแจงผานหนังสือส่ังการเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553  
ไปแลว เร่ืองที่เก่ียวของมีอีกหลายเรื่องทั้งปญหาการเดินขบวนประทวงทางดานเศรษฐกิจเร่ืองราคา
สินคา ราคาพืชผลตาง ๆ ที่ราคาตกต่ํา เพราะผลผลิตออกมามากลนตลาดทําใหเกษตรกรเดือดรอน 
น่ีคือเปนปญหาทางภัยพิบัติเศรษฐกิจเชนกัน ปญหาความเดือดรอนของชาวบานที่ไดรับผลกระทบ
จากโรงงานจากอะไรตาง ๆ ตามที่เรียนไปแลว คงจะย้ําใหสวนราชการตาง ๆ ชวยรวบรวมขอมูลและ
ใหทางสํานักงานจังหวัดประสานทาง ปภ. ดวย 

ผูแทนองคกรภาคธุรกิจ ในภาคของอุตสาหกรรมยังกลาวไปไมครบ ยังมีเร่ืองของสถานการณทาง
การเมืองที่ทําใหเกิดปญหาดานตาง ๆ สิ่งที่ประสบปญหา คือ คูคาไมกลาลงทุนเพราะสถานการณ
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปแคถูกปดถนนแคน้ัน เขาก็ระงับการลงทุนหมด โปรเจคใหญ ๆ ที่ควรจะ
ไดรับทั้งภายในและภายนอกประเทศก็เปนอันตองพับไป ตรงนี้เปนสิ่งที่เราตองมาคิดวาจะทําอยางไร
ที่จะชวยเหลือผูประกอบการ และอีกเร่ืองคือเร่ืองของแรงงาน ถาระดับแรงงานปกติก็จะไมคอยมีปญหา 
แตระดับแรงงานฝมือจะมีปญหา เพราะนักศึกษาหรือนักเรียนเรียนไมตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ เคยไดเขาไปคุยกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานวาทําอยางไรเราจะผลิตนักศึกษาหรือ
นักเรียนใหตรงกับความตองการของผูประกอบการได 

ผูแทนภาคประชาสังคม มีความเปนหวงในเรื่องของภัยพิบัติ อยากใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศวาในภาคตะวันตก ใหอําเภอปากทอ สวนผึ้ง และบานคา ตองเฝาระวัง ซ่ึงจะไดตรงกับ
สวนกลาง เปนงบเรงดวนในการปองกันภัยพิบัติจะไดชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี (3)  สอบถามเก่ียวกับการขอคาทดแทนภัยแลงดานพืชของปที่
แลว เกษตรกรยังไมไดรับคาชดเชย อยากทราบวาหนวยงานใดจะเปนผูติดตามให 

แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  สืบเน่ืองจากมีอําเภอ
บานคาและสวนผึ้งที่มีปญหา แตทางอําเภอสวนผึ้งเรื่องจะเก็บอยูที่ทางเกษตร ทําใหมีปญหา 
เน่ืองจากทางบานคาไดรับคาทดแทน อันนี้นาจะตองลองขอไปที่ทางกระทรวงเกษตรฯอีกทีซ่ึงเปน
เจาของงบประมาณโดยตรง และในสวนของการประกาศสถานการณภัยแลงน้ัน ไมใชอํานาจของ
ทานผูวาราชการจังหวัดที่จะประกาศไดกอน ถาอําเภอไมไดรองขึ้นมากอน ซ่ึงจะตองเปนพ้ืนที่
ประสบปญหาจริง ๆ และการชวยเหลือตองอยูภายใน 3 เดือน 

 

/ประธานหอ... 
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ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับแนวความคิดของทานรองผูวาราชการจังหวัด ในเรื่อง
ของการทําแบรนดของจังหวัด จากการที่ไดเดินทางไปตางประเทศกับกรมสงเสริมการเกษตรเพื่อทํา 
Road Show ในเรื่องผลไมก็มีผลิตภัณฑอยางพวกมะมวงของจังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็ใชแบรนดของ
จังหวัด เลยคิดวาเรานาจะนํามาทําเปนตนแบบ และตอยอดในการที่จะเร่ิมพัฒนาในสวนของสินคา
หลาย ๆ ตัวทําใหเปนแบรนดของจังหวัด วาควรจะกําหนดทิศทางอยางไร  

ประธาน เรื่องสุดทาย คือ เรื่องการประชุมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่จะมาใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดราชบุรี สืบเน่ืองจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมีความมุงหวังที่จะใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดมีการ
เชิญผูวาราชการจังหวัดไปประชุมที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาแลวเม่ือปที่ผานมา คร้ังน้ี
เปนโอกาสดีที่จังหวัดราชบุรีจะไดรับโอกาสในเรื่องของมาตรการสงเสริมจาก BOI ใชตลาดทุน
เก้ือหนุนธุรกิจคร้ังที่สี่ที่จะออกมาในสวนภูมิภาคโดยจะมีวิทยากรมาใหความรูแกผูประกอบการซ่ึง
ตลาดหลักทรัพยมุงหวังในเรื่องจํานวนผูประกอบการที่จะมารวมประชุม โดยขอประชาสัมพันธให
ผูประกอบการเขารวมรับฟงกันใหมากเพ่ือเปนการสรางภาพพจนที่ดีของจังหวัด สามารถแจง
รายละเอียดไดที่อุตสาหกรรมจังหวัด  

การประชุม กรอ. จังหวัด เปนประเด็นสําคัญที่จะแกปญหาเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี เรา
เองก็มีปญหาหลายเรื่องหลายดาน คิดวาในที่ประชุมยังขาดภาคธุรกิจทองเที่ยว โรงแรม 
ผูประกอบการคาปลีก-คาสง ภาคการเกษตร ที่ควรจะเขารวมเปนคณะกรรมการดวย อยางนอยก็จะ
ไดสะทอนปญหาอยางที่ไดพูดกันไปแลว ขณะน้ีเรามีปญหาภัยแลง ชาวบานก็อยากทํานา ซ่ึงเคยพูด
กับทางเกษตรจังหวัดไปแลววาใหไปประชาคมชาวบานที่ปลูกขาววาปน้ีจะทําอยางไร จะทํานาไดก่ีคร้ัง 
อยากใหตกลงกันใหเรียบรอย เพราะวาคนที่ควบคุมจัดการเร่ืองนํ้าคือชลประทาน จะไดไมมีปญหา
เรื่องชาวบานอยากทํานาแตขาดแคลนน้ํา  

อีกดานที่จะเปนตัวนําในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีได คือ ภาคคมนาคมขนสง 
ในเรื่องของถนน เราอาจจะไมทราบวาแขวงการทางไดมีแผนงานที่จะตัดถนนที่จะสรางสะพานใน
ราชบุรีมากนอยแคไหน ประเทศไทยใชถนนเปนตัวนําในการพัฒนาเศรษฐกิจมาแตไหนแตไรมาแลว 
เทาที่ทราบมีแนวทางที่จะทําถนนคูขนานไปจากเพชรเกษมจากแยกเขางูไปสวนผึ้ง ตรงนี้ก็จะมีผลใน
เรื่องของเสนทางที่จะทําใหนักทองเที่ยวเขามาที่ราชบุรีมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรมีขอมูลในเรื่อง
แบบน้ีไวดวยในที่ประชุมกรอ.จังหวัด จะไดรองรับในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน ในเรื่องของโลจิติกส
จะเปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจซึ่งเรายังไมมีองคความรูมากพอในเรื่องนี้  

สุดทายที่จะฝากเรียนเปนขอมูล คือ เม่ือวานนี้บริษัทที่ปรึกษาของการรถไฟแหงประเทศไทย
ไดมาบรรยายสรุปวากําลังศึกษาเรื่องทางรถไฟรางคู จากกรุงเทพ นครปฐม ไปหัวหิน และจาก
กรุงเทพ ไปเหนือ ไปอีสาน ซ่ึงจะมีรถไฟรางคูมาที่ราชบุรี ตรงนี้เราควรมีขอมูลและความรูเรื่องของ
เสนทางที่จะพัฒนา ในอนาคตขางหนาประเทศไทยมีแนนอนในเรื่องของรถไฟรางคู ในป 2554-2557 
(ระยะแรก) จังหวัดราชบุรีในอนาคตจะตองติดตามเร่ืองของถนน เรื่องภาคธุรกิจทองเท่ียว และเรื่อง
การนํานํ้าจากอางเก็บนํ้าทาเคยไปที่สํานักไมเต็ง ก็เปนอีกเร่ืองที่พวกเราควรจะไดติดตามวาแผนงาน
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โครงการที่วางไวจะแลวเสร็จเม่ือไหร มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง เพ่ือที่จะไดแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดราชบุรีไดอยางชัดเจน  

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกทาน/ทุกหนวยงาน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

ประธาน  กลาวขอบคุณ กรอ.จังหวัดราชบุรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมกันเสนอ
ความคิดเห็นในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของจังหวัด และปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 

 
                                        (นางสาวอริศรา  ดวงสีใส) ผูจดรายงานประชุม 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                กลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
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