
  รายงานการประชุม  
การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี  

วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2552   
ณ หองประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวดัราชบุรี 

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

1. นายณรงค พลละเอียด   รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี (2)  
2. นายอุดม เปรมพูลสวัสด์ิ   ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี 
3. นายอัครพล วสีีปต   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
4. นายวิทูรัช ศรีนาม   หัวหนาสํานักงานจังหวัดราชบุรี 
5. นางทองพูน อัยยะวรากูล  เกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี 
6. นายนภดล วีรวงศ   พาณิชยจังหวัดราชบรีุ 
7. นายอํานวย ศรีโยธา   แรงงานจังหวัดราชบุรี 
8. นายบํารุง สังขสวาง   แทน เกษตรจังหวัดราชบุรี 
9. นายถวลิ ปลดัสิงห   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
10. วาที่รอยตรีธนู ธาดาพงษ  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 
11. นางกมรวรรณ ดาวประกายมงคล รองประธานฝายแรงงาน หอการคาจังหวัดราชบุรี  
          (กรรมการหอการคาจังหวัดราชบุรี) 
12. นายศุภชัย สายบัว   กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
13. นางชื่นจิตต เจริญงาม   ผูแทนองคกรภาคธุรกิจ 
14. นายประสิทธิ์ ชางแกว   ผูแทนภาคประชาสังคม 
15. นายประกอบ ทรัพยยอดแกว  รองประธานฝายเกษตร/ปศสุัตว 

(กรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี) 
16. น.ส.จินตนา ชิ้นปนเกลียว  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 

 
รายชื่อผูไมเขาประชุม 

1. ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี   ติดราชการ 
2. ผูอํานวยการขนสงจังหวัดราชบุรี   ติดราชการ 
3. ประธานชมรมธนาคารพาณิชยจังหวัดราชบุรี       - 
4. ประธานชมรมธุรกิจทองเทีย่วจังหวัดราชบุรี        - 
5. เลขานุการชมรมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดราชบุรี       - 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายนพดล ภูวพานิช  ประมงจังหวัดราชบุรี 
2. นายเชิดชัย จริยะปญญา  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดราชบุรี 
3. นางพจนีย ลํายอง จัดหางานจังหวัดราชบุรี 
4. นางถิติกาญจนา หงสแกว แทน คลังจังหวัดราชบุรี 
5. นายเนาวรัตน รณรงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.รบ. 
6. นายวัชระ ศรีสาํราญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.รบ. 
7. นายชินวัฒน อัศโนมันต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.รบ. 
8. น.ส.อริศรา ดวงสีใส  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนจ.รบ. 
9. นายโกศล แสงสิริภูมิ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบตัิการ สนง.ทสจ.รบ. 
10. นายวิโรจน เตชอัมพร  รองประธานฝายสังคมและสิง่แวดลอม หอการคาจังหวดั 
11. นายสุพัฒน พิริยะปญญาพร แทน รองประธานฝายอุตสาหกรรม/ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม หอการคาจังหวัดราชบุรี 
12. น.ส.ธัญญาธรณ พิพัฒนเมธาโชค แทน รองประธานฝายพลังงาน หอการคาจังหวัด 
13. นางธิดา กวงเม้ีย แทน รองประธานฝายเศรษฐกิจการเงิน หอการคาจังหวัด 
14. นายวิโรจน ชินฝน แทน รองประธานฝายพาณิชยธุรกิจ หอการคาจังหวดั 
15. น.ส.อุดมศรี จรัสรักษ ผูจัดการสํานักงานหอการคาจังหวัดราชบุรี 
16. น.ส.ศยามล อาจารียวุฒิ ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
17. น.ส.สิริโศภิษฐ ใหมสมสู สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
18. นายธนนธร หมีสกุล สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี 
19. น.ส.กานตศศนิ ศรีเกิดมีศักด์ิ บจก.บานโปงเอ็นจิเนียริ่ง 
20. นางพัชรี บุญประกอบ โรงงานน้ํามันมะพราว 
21. นางสุวดี ธีระสัตยกุล กลุมผูเลี้ยงสุกร 
22. นางธุพร ชุณหวิจิตรา กลุมผูเลี้ยงสุกร 
23. นายวิชร โชคสนานา กลุมผูเลี้ยงสุกร โพธาราม 
24. นายอดุลย โพยาดอน กลุมผูเลี้ยงสุกร โพธาราม 
25. นายจํานงค มีดี ชมรมกุงคุณภาพราชบุรี 
26. นางคญิญา นิมิกาจรัส ชมรมกุงคุณภาพราชบุรี 
             

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  ปจจุบันปญหาดานเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี จําเปนตองใชความรวมมือกันของ
ทุกฝาย ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ไมใชเพียงแตภาครัฐเพียงอยางเดียว เพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  
     จังหวัดราชบุรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) ตามคําส่ังจังหวัดราชบุรี ที่ 1236/2552 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2552 และ คําสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1643/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

ดังน้ัน การประชุมวันน้ีจึงเปนการหารือรวมกันและระดมความคิดเห็นของทุก     
ภาคสวน ประกอบดวย กรอ.จังหวัดราชบุรี ภาคราชการ และภาคเอกชน เพ่ือรวมกันพิจารณาแนว
ทางการแกไขบรรเทาปญหาดานเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอใหมีการประชุม กรอ.
จังหวัดราชบุรี เปนประจําทกุเดือน เพ่ือเปนเวทีในการปรึกษาหารือรวมกัน และสามารถติดตามความ
คืบหนาในการแกไขปญหาไดใกลชิดยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 

วาระที่ 2.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดราชบุรี (เดือนกันยายน พ.ศ. 2552)  

แทน คลังจังหวัดราชบุรี 
 (1) ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ขึ้นอยูกับ สาขาอุตสาหกรรม, สาขาการไฟฟาและการ
ประปา, สาขาเกษตรกรรม และสาขาคาสง – คาปลีกเปนหลัก โดยสัดสวนตามโครงสรางผลิตภัณฑ
จังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป 2551 คือ รอยละ 29.07, 20.34, 16.05 และรอยละ 10.48 ตามลําดับ 
โดยรวมภาวะเศรษฐกิจ เดือนกันยายน 2552 ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สรุปได
ดังน้ี 

- เศรษฐกิจดานอุปทาน มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
และการทองเที่ยว มีการขยายตัว ขณะที่การผลิตในภาคการเกษตร และการประมง หดตัวลง 

- เศรษฐกิจดานอุปสงค โดยรวมชะลอตัวลง โดยที่การบริโภคหดตัวจากหมวดสินคา
คงทนที่ลดลง เชน รถยนต ดานการลงทุนภาคเอกชน โดยรวมชะลอตัวลง ดานการใชจายภาครัฐ
ขยายตัวทั้งการเบิกจายประจําจากงบประมาณ และการเบิกจายลงทุนจากงบประมาณ เพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจเปนสําคัญ 

- เศรษฐกิจดานการเงิน ปริมาณเงินรับฝากจากสถาบันรับฝากเงินในจังหวัดราชบุรี 
ขยายตัวรอยละ 7.0 ขณะที่ดานเงินใหสินเชื่อชะลอตัวรอยละ 0.07 

/เศรษฐกิจ... 
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- เศรษฐกิจดานเสถียรภาพ ระดับราคาสินคาในจังหวัดราชบุรี ปรับลดลง เน่ืองจาก
การลดลงของราคาพืชผลทางการเกษตร 
 (2) แนวโนมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 
2552) มีแนวโนมชะลอตัว โดยมีปจจัยลบจากสถานการณทางการเมือง ราคานํ้ามันที่ยังผันผวน 
สงผลตอความเชื่อม่ันของผูประกอบการ, ความเชื่อม่ันผูบริโภค และนักทองเที่ยว  อยางไรก็ตามยังมี
สัญญาณดานบวก คือ การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา ทําใหมีคําสั่งซ้ือเขามา นาจะทําใหมี
การจางงานเพิ่มขึ้น  
  (3) ภาวะการคลัง (เดือนกันยายน 2552)  
  - ดานรายได จังหวัดราชบุรีจัดเก็บรายไดสุทธิ จํานวน 191.025 ลานบาท ต่ํากวา
เดือนเดียวกันของปกอน จํานวน 65.210 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 25.45 และตั้งแตตน
ปงบประมาณถึงสิ้นเดือนกันยายน 2552 จังหวัดราชบุรีจัดเก็บรายไดทั้งสิ้น 4,305.108 ลานบาท 
   - ดานรายจาย จังหวัดราชบุรีไดเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500.411 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน จํานวน 312.469 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 26.30 และ
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2552 จังหวัดราชบุรีมีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน 
12,932.604 ลานบาท 
 (4) นโยบายรัฐบาล พิจารณาจากผลการการจําหนายสินคา OTOP เดือนกันยายน 2552
จังหวัดราชบุรีมีมูลคาการจําหนายสินคา OTOP ทั้งสิ้น จํานวน 320.40 ลานบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกันของปกอนเทากับ 1,025.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 76.20   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2.2 งบประมาณโครงการดานเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดราชบุรี  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดราชบุรี 
งบประมาณของจังหวัดราชบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง งบประมาณรวม 146,459,700 บาท ซ่ึงจัดสรรผานจังหวัดและจัดสรรผานกระทรวง กรม 
โดยมีงบประมาณโครงการดานเศรษฐกิจของจังหวัด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 921,516,812 บาท 
แบงเปน 

 (1) งบประมาณจังหวัด    งบประมาณ 94,094,300 บาท 
 (2) งบจัดสรรผานกระทรวง กรม   งบประมาณ 827,422,512 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ประธาน งบประมาณไทยเขมแข็งในป 2553 ที่จังหวัด และสวนราชการ กระทรวง กรม ตาง ๆ 
(ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ไดรับอนุมัติ เพ่ือแกไขปญหาในเรื่อง การปรับปรุง     

/ระบบ... 
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ระบบโลจิสติกสและการคมนาคมขนสง การปรับปรุงแหลงนํ้า การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาเกษตร  
การพัฒนาสินคาชุมชน (OTOP) การสงเสริมสุขภาพอนามัย และการศึกษา ซ่ึงจังหวัดไดแจงให  
สวนราชการ/หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและ
แผนของสวนราชการตาง ๆ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่วางไวเรียบรอยแลว เพ่ือชวยกระตุน
เศรษฐกิจใหมีการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีจะตองดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ
ที่สําคัญอีกเร่ืองหน่ึงในชวงเดือนธันวาคม 2552 คือ การแกไขปญหาหน้ีสินนอกระบบของประชาชน 

จึงขอความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการตามแผนงาน ใหมีความรวดเร็ว โปรงใส ตรงตามเปาหมายโครงการ และเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณใหมีความถูกตองรวดเร็ว โดย
จะใชการประชุมของกรอ.จังหวัดในการรวมกันติดตามประเมินผลของการดําเนินงานโครงการดวย 

มติที่ประชุม รับทราบและใหถือปฏิบัติตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 3.1 กรณีการแกไขคําสั่ง มาตรา 9 ระงับการเล้ียงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด เปนระงับ
การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลทุกชนิดและหามใชความเค็มในพื้นที่นํ้าจืด (เลขาธิการหอการคาจังหวัด
ราชบุรีเสนอ) 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี (ประธานชมรมผูเลี้ยงกุงคณุภาพจังหวัดราชบุรี)  

การระงับการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืดที่เกิดขึ้นเปนปญหาโดยรวมสําหรับผู
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดานประมงในประเทศ มิใชเปนเพียงปญหาของจังหวัดราชบุรีเพียงอยาง
เดียว กรณีคําสั่ง มาตรา 9 ระงับการเลี้ยงกุงกุลาดําในพื้นที่นํ้าจืด เร่ิมตั้งแตป 2543 แตไมมีการ
พิสูจนทางวิทยาศาสตร ซ่ึงบางพื้นที่ เชน จังหวัดราชบุรี นครปฐม ดินมีความเค็มอยูแลว ปจจุบันไม
มีเกษตรกรเลี้ยงกุงกุลาดําในเขตจังหวัดราชบุรี  
  ตอมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะดําเนินการแกไขคําส่ังตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 จากเดิม
ระงับการเล้ียงกุงกุลาดําระบบความเค็มต่ําในพ้ืนที่นํ้าจืด เปลี่ยนเปน “ระงับการเพาะเล้ียงสัตวทะเล
ทุกชนิดและหามใชความเค็มในพื้นที่นํ้าจืด” (อางถึง คําสั่งนายกรัฐมนตรี 2/2541) ซ่ึงทราบมาวารอง
นายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน) เห็นชอบกับคําสั่งดังกลาวและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ อยางนอยจะสงผลตอธุรกิจประมาณ 
2,000 ลานบาทในเขตพื้นที่ราชบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอบางแพมีการประกอบอาชีพเลี้ยงกุง
กามกรามมากที่สุดของประเทศไทยประมาณ 20,000 ไร เน่ืองจากการเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นที่นํ้าจืดจะมี
การใชเกลือในบอเลี้ยงเพื่อปรับสภาพความสมดุลของน้ําและรักษาโรค ซ่ึงที่ผานมาไมเกิดความ
เสียหายตอสภาพแวดลอม ในปจจุบันจังหวัดราชบุรีไดมีการพัฒนาในระบบการเลี้ยงใหได 

/การรับรอง... 
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การรับรองมาตรฐาน GAP และ COC จากกรมประมง (มาตรฐาน GAP หมายถึง ความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค และ COC หมายถึง ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)  

หากคําสั่งน้ีถูกประกาศใช ขอใหชวยทบทวนวาจะสงผลกระทบมากนอยแคไหนตอ
เกษตรกรที่ทําอาชีพประมงของประเทศ และจะสงผลใหระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าในพ้ืนที่ของจังหวัด
ราชบุรีหยุดชะงัก ทําใหเกษตรกรไมสามารถประกอบอาชีพไดและมีผลเสียตอเศรษฐกิจของจังหวัด  

ประมงจังหวัดราชบุรี การแกไขคําสั่งมาตรา 9 ดังกลาว ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินงาน 
และการรวบรวมขอมูลจากทุกภาคสวน ซ่ึงในการประชุมคร้ังที่ผานมา (23 กันยายน 2552) ยังไม
สามารถสรุปไดชัดเจน และทานรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน ขจรประศาสน) ยังไมไดลงนามใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ทางกรมประมงไดดําเนินการยื่นขอเสนอไปใหทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหพิจารณาผลไดและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศใชคําสั่งน้ีดวยแลว เพราะจะสงผลกระทบตอ
รายไดที่จะเกิดขึ้น 

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของจังหวัดราชบุรี มีระบบการควบคุมที่ไดมาตรฐาน และคอนขาง
ไดผล สามารถเปนฟารมตัวอยางทั้งในประเทศและตางประเทศเขามาศึกษาดูงานได ซึ่งมีเกษตรกร
ประกอบอาชีพประมาณ 700-800 ราย มีปญหาไมไดเพียง 1-2 รายเทาน้ัน แสดงวามาตรการตาง ๆ 
มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เปนปญหาน้ันเปนเรื่องของคนและพ้ืนที่ ตองดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ 
ไมใชจะประกาศคําสั่งรวมไปทั้งหมด 

ประธาน เน่ืองจากปญหาเกิดจากผูประกอบอาชีพประมงบางคนทําใหสงผลกระทบตอเกษตรกร
ในพ้ืนที่ ซ่ึงไมใชในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ทําใหตองหาทางแกไขปญหาดังกลาว โดยจะแกไขคําสั่ง
มาตรา 9 จึงสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของจังหวัดราชบุรี 

  อยากทราบวาไดมีการดําเนินการจดทะเบียนเพ่ือรับรองมาตรฐานหรือไม  

ประมงจังหวัดราชบุรี มีการจดทะเบียนเกษตรกร และมีการประกาศใหเกษตรกรมาจดทะเบียน
ฟารมกุงใหไดรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ือรับรองมาตรฐานในการเลี้ยงกุงใหสามารถสงออกตางประเทศ
ได และมีการออกใบกํากับการเคลื่อนยาย (Movement Document) ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบยอนกลับ 
(Tracibility System) ในระบบอาหารปลอดภัยได (Food Safety System) 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุรี 
  การกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งจากการการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืด อยูระหวาง
การประชุมรวมกันของทุกฝาย โดยสํานักนโยบายและแผน กรมควบคุมมลพิษ จึงไดทําการศึกษา
คุณภาพนํ้าทิ้งแลวพบวามีปญหาจริง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและเพชรบรีุ แตในการกาํหนด
กฎหมายตองมีการกําหนดพ้ืนที่ (Zoning) วาบริเวณใดสมควรเลี้ยงหรือไมควรเลี้ยง เน่ืองจากถาเลี้ยง
ในพ้ืนที่ไมเหมาะสมจะมีปญหาตอการสงออกและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจเชนเดียวกนั 

 /ปจจุบัน... 
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  ปจจุบันในราชบุรีมีผลกระทบจากการเพาะเล้ียงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืดบางใน
บางสวนซึ่งสงผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตร ดังน้ัน ควรมีการกําหนดพ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
เพ่ือปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี เสนอวาการประกอบธุรกิจในทุกอาชีพไดสรางมลภาวะดวยกัน
ทั้งน้ัน ดังน้ัน ควรหาแนวทางหรือนโยบายในการปกปองทรัพยากรทีใชรวมกันใหสามารถใชทรัพยากร
ไดอยางตอเน่ืองในทุกอาชีพและมีความสุข และหากเปนไปไดควรตั้งคณะกรรมการรวมในการ
ประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม (ประมง เกษตร ปศุสัตว) และภาคอุตสาหกรรม โดยทางทานผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน รวมกับองคกรภาคตาง ๆ เปนผูแทนในแตละดาน ซ่ึงการแกไขปญหาน้ัน
ตองไดรับการรวมมือกันจากทุกสวน 

ประธาน สรุปไดวา ในการประกอบการของผูประกอบการน้ัน ทางจังหวัดพยายามสงเสริมให
ธุรกิจดําเนินไปได ขณะเดียวกันตองรวมกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมไมใหเกิดผลกระทบ ซ่ึงในความ
เปนจริงทุกฝายมีสวนรวมกันในการทําลายสิ่งแวดลอมดวยกันทั้งน้ัน 

เลขาธิการหอการคาจังหวัดราชบุรี เสนอวา ไมควรนําผลการศึกษาวิเคราะหของเดิม (คําสั่งนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2541) มาใชพิจารณา ควรเสนอใหทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมกับกรมประมง ทําการศึกษาทบทวนผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืดใหม ซ่ึง
ปจจุบันไมไดเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา แตเลี้ยงกุงขาววานาไม 

ที่ปรึกษาหอการคา เสนอวา ในการกําหนดบริเวณพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืดน้ัน   
ถือวาไมเปนธรรมแกผูทํามาหากิน ควรจะดําเนินการพิจารณาเฉพาะรายสําหรับผูกระทําผิด 

รองประธานฝายพาณิชยธุรกิจ หอการคาจังหวัดราชบุรี เสนอวา ในการทําฟารมกุงควรทําเปน
ระบบปด และสรุปประเด็นปญหาที่ทําใหเกิดของเสียหรือมลภาวะวาเกิดจาก 

1. สังคม ไดแก ที่อยูอาศัย 
2. เกษตรกรรม ไดแก สัตวนํ้า สัตวบก และพืชสวน ไร นา 
3. อุตสาหกรรม 
4. เหตุการณธรรมชาติ เชน พายุ นํ้าทวม ผักตบชวา 

ประมงจังหวัดราชบุรี เสนอและชี้แจงวา 

1. ควรกําหนดพ้ืนที่วาพ้ืนที่ใดเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืด 
2. ควรใหมาศึกษาวิเคราะหและทบทวนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
3. ในการขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนของกรมประมง เพ่ือที่จะไดทราบวามีเกษตรกร

ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ไหนบาง ซ่ึงหากเกษตรกรมีหลักฐานแสดงครบถวนก็สามารถ
ดําเนินการขอจดทะเบียนไดทุกราย ซ่ึงกรมประมงจะไดเขาไปดูแลใหคําแนะนําสงเสริมใหดําเนินการ
ถูกตองและไดผลผลิตที่มีคุณภาพไมมีสารตกคาง 

/ผูอํานวยการ... 
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ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุรี ชี้แจงเพ่ิมเติม 
  การควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ปจจุบันอํานาจอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แตในวันที่ 1 เมษายน 2553 กรมมลพิษจะมอบอํานาจในการควบคุมมลพิษใหผูวาราชการ
จังหวัด ผูใดที่ปลอยมลพิษออกสูสาธารณะจะถูกดําเนินคดี เม่ือปญหาเกิดจึงตองกําหนดมาตรการ
แนวทางการแกไขปญหาเพ่ือควบคุมกํากับดูแลไมใหมลพิษที่เกิดขึ้น 

มติที่ประชุม จากการประชุมหารือรวมกันของ กรอ. และทุกภาคสวน สามารถสรุปขอเสนอแนะ
เพ่ือเสนอไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกรมประมง ดังน้ี 

1. ในการประกาศคําสั่งไมควรเหมารวมทั้งหมดทุกพ้ืนที่ ควรจะกําหนดบริเวณพ้ืนที่ในการ
เพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืด (Zoning) และพิจารณาเปนรายบุคคล 

2. ควรมีเกณฑในการควบคุมคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐานอยางเขมงวดโดยกรมประมง
ในการสงเสริมการเพาะเลี้ยง 

3. ในการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืดสามารถเลี้ยงได โดยเลี้ยงแบบระบบปด และควร
แตงตั้งคณะกรรมการรวมแกไขปญหารวมกันจากทุกภาคสวน ไดแก ทองถิ่น ทองที่ ผูประกอบการ 
และชาวบาน เพ่ือชวยกันกํากับดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 

4. จังหวัดราชบุรีพรอมที่จะเปนกรณีศึกษาในพื้นที่ เพ่ือทบทวนในรายละเอียดเก่ียวกับการ
เพาะเลี้ยงสัตวทะเลในพื้นที่นํ้าจืด วาจะสงผลกระทบมากนอยแคไหนตอเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
การเกษตรอ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเคียง เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการกําหนดคําส่ังและมาตรการตอไป 
 

วาระที่ 3.2 ปญหาการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวชาวพมา (สมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัด
ราชบุรีเสนอ) 

ผูแทนสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี ขณะน้ีผูประกอบกิจการธุรกิจฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรี 
ประสบปญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเลี้ยงสุกร ซ่ึงสรุปปญหาที่เกิดขึ้นได ดังน้ี  

1. ผูประกอบกิจการธุรกิจฟารมสุกร มีปญหาการขาดแรงงานเลี้ยงสุกรอยางรุนแรง เน่ืองจาก
แรงงานไทยไมยอมทํางานเลี้ยงสุกร ทั้งที่ผูประกอบการจะจางแรงงานไทยในอัตราคาจางที่กําหนด 
สวนใหญจึงเปนแรงงานตางดาวพมามานานหลายปแลว 

2. การสงแรงงานตางดาวชาวพมาไปพิสูจนสัญชาติเปนไปไดยาก เน่ืองจากแรงงานตางดาว
อพยพมาเปนระยะเวลานานและมีลูกหลานอยูในประเทศไทยหากสงไปพิสูจนสัญชาติก็คงไมได
สัญชาติพมาเน่ืองจากขาดเอกสารหลักฐานการสําแดงตน และมีขาวลือวาเม่ือแรงงานเดินทางไป
พิสูจนสัญชาติที่พมาจะทําใหครอบครัวที่อยูในประเทศพมาเดือดรอนหรือไมแรงงานก็ถูกจับเพราะ
กฎหมายพมาไมมีความแนนอน สงผลใหแรงงานพมาไมกลาไปพิสูจนสัญชาติ เน่ืองจากเกิดความ
ระแวงและหวาดกลัว จึงหนีและไมยอมทํางานใหผูประกอบการ อีกทั้งยอมเปนแรงงานเถื่อน หลบ ๆ 
ซอน ๆ ตอไป หรือทยอยกันกลับบาน ทําใหอาจเกิดปญหาขาดแรงงานทํางานอยางรุนแรง 

/3. ขอให... 
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3. ขอใหทางสํานักงานจัดหางานจังหวัดชวยหาแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายมาทํางานที่
ฟารมสุกรของผูประกอบการกอนที่จะตองปดฟารม 

จัดหางานจังหวัดราชบุรี ในเรื่องของการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวชาวพมาน้ัน เปน
ปญหาของทุกสถานประกอบการ ไมใชเปนปญหาของผูประกอบกิจการธุรกิจฟารมสุกรเพียงอยาง
เดียว และเปนปญหาที่ทางสํานักงานจัดหางานรับทราบแลว จึงขอชี้แจง ดังน้ี  

  ในเร่ืองของการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว เปนมติของค.ร.ม. และนโยบาย
ของรัฐบาลในเบื้องตน เน่ืองจากปญหาการขาดแคลนแรงงานทําใหตองใชแรงงานตางดาว จึงมีการ
ผอนผันใหใชแรงงานตางดาวโดยตองมีการจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่ทํางานในประเทศไทย
เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมาย ทางภาครัฐจึงไดลงนาม MOU ระหวาง พมา ลาว และเขมร ในเรื่องของ
การพิสูจนสัญชาติของประเทศลาวและเขมรไมมีปญหาเน่ืองจากเจาหนาที่ของประเทศเหลาน้ันเขา
มาพิสูจนสัญชาติในประเทศไทย  

สวนของประเทศพมาไมเขามาดําเนินการพิสูจนสัญชาติในประเทศไทย และมี
ขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอนทําใหเกิดความยุงยาก เน่ืองจาก 

1. แรงงานตางดาวชาวพมาตองเขาไปดําเนินการพิสูจนสัญชาติที่ประเทศพมา 
2. แบบฟอรมในการกรอกตาง ๆ เปนภาษาพมา ไมมีภาษาอังกฤษ ซ่ึงเจาหนาที่ของจังหวัด

ไมสามารถเขาใจภาษาพมาได ซ่ึงแจงปญหาไปทางสวนกลางใหดําเนินการตรวจสอบวาแรงงานตาง
ดาวชาวพมากรอกแบบฟอรมถูกตองหรือไม เน่ืองจากเจาหนาที่ของจังหวัดไมสามารถชวยเหลือ
แรงงานตางดาวชาวพมาในการกรอกแบบฟอรมได สงผลตอผูประกอบการในการพาแรงงานตางดาว
ชาวพมามายื่นแบบแสดงความจํานงจํานวนหลายครั้งเพ่ือใหแบบฟอรมที่แรงงานตางดาวชาวพมา
กรอกน้ันถูกตอง 

3. มีแรงงานตางดาวชาวพมาที่ทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี
มีแรงงานตางดาวชาวพมาประมาณ 23,000คน ซ่ึงจังหวัดไดสงแบบการขอพิสูจนสัญชาติของ
แรงงานตางดาวชาวพมาไปใหสวนกลางตรวจสอบแลวประมาณ 7,000 คน ยังเหลือแรงงานตางดาว
ชาวพมาอีกประมาณ 16,000 คนที่ไมไดมายื่นขอพิสูจนสัญชาติ 
  ทางจังหวัดไดหาชองทางในการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการกรอก
แบบฟอรมของแรงงานตางดาวชาวพมา และการพาแรงงานตางดาวชาวพมาไปพิสูจนสัญชาติที่พมา 
โดยมีบริษัทที่รับดําเนินการจํานวน 5 บริษัทซ่ึงขึ้นทะเบียนถูกตอง โดยมุงเนนใหเสียคาใชจายนอย
ที่สุด 
  ในเรื่องของขาวลือที่วาแรงงานตางดาวชาวพมาเดินทางไปแลวไมไดกลับมา อาจจะ
เปนเรื่องจริงบางไมจริงบาง เน่ืองจากแรงงานตางดาวชาวพมาเปนการออกนอกพ้ืนที่โดยไมไดรับ
อนุญาตหรือดําเนินการไมถูกตองตามขั้นตอนตามระเบียบ อีกเร่ืองคือ แรงงานตางดาวชาวพมาที่
กลับไปพิสูจนสัญชาติเคยมีความผิดอยูจึงถูกจับเลยไมไดกลับมาประเทศไทย  

/ทางจังหวัด... 



- 10 - 

 

  ทางจังหวัดจึงวางนโยบายในการประชาสัมพันธ โดยใหแรงงานตางดาวชาวพมาที่
ไดรับการพิสูจนสัญชาติเรียบรอยแลว จํานวน 3 คน มาเลาและสรางเขาใจตอขั้นตอนการดําเนินงาน 
และรับรูถึงขอเท็จจริงในการพิสูจนสัญชาติใหแรงงานตางดาวชาวพมาที่เหลือเขาใจ เน่ืองจากการ
พิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซ่ึงปญหาที่เกิดขึ้นไดแจง
กรมการจัดหางานดวยแลว 

ผูแทนสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี   มีความกังวลวา ขาวลือที่เกิดขึ้นเกิดจากการแสวงหา
ผลประโยชนของบริษัทที่เปนคนกลางหรือไม 

จัดหางานจังหวัดราชบุรี ขอใหผูประกอบการที่มีแรงงานตางดาวชาวพมาใหมาแจงความ
ประสงควาแรงงานตางดาวชาวพมาจะพิสูจนสัญชาติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 เม่ือถึง
กําหนดจะสามารถตออายุใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวได เน่ืองจากมีความเปนไปไดที่จะไม
สามารถพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวชาวพมาทั้งหมดในชวงระยะเวลานี้ได 

ประธาน  ปญหา คือ แรงงานตางดาวชาวพมาเกิดความหวาดกลัววาหากไปขึ้นทะเบียนขอ
พิสูจนสัญชาติแลว เม่ือเดินทางเขาประเทศพมาไปแลวจะไมไดกลับมาประเทศไทย และกลัววา
ครอบครัวจะเดือดรอนโดนขึ้นบัญชี (blacklist) ของทางการพมา  

ผูแทนสมาคมผูเลี้ยงสุกรโพธาราม   หากแรงงานตางดาวเปนชาวกะเหรี่ยงและมอญ ซ่ึงมีปญหา
กับทางการพมา แลวกระทรวงแรงงานเรงรัดใหพิสูจนสัญชาติ ซ่ึงผูประกอบการมีความกังวลวาเม่ือ
แรงงานตางดาวไปพิสูจนสัญชาติที่ประเทศพมาแลวจะไมไดกลับมาประเทศไทย ทางภาครัฐจะมี
แนวทางอยางไร 

จัดหางานจังหวัดราชบุรี   อยางไรก็ตามขอใหมายื่นแสดงความจํานงวาแรงงานตางดาวตองการ
พิสูจนสัญชาติพมา เพ่ือไดรับการผอนผันเม่ือถึงกําหนด  ถึงแมเปนชาวมอญหรือกะเหรียง เน่ืองจาก
ทางการพมาถือวาคนเหลาน้ีเปนชาวพมา 

ประธาน  ปญหา คือ แรงงานตางดาวไมม่ันใจวาเม่ือขึ้นทะเบียนแลวครอบครัวที่อยูในพมาจะ
เดือดรอนถูกดําเนินคดีและเรียกเก็บเงิน ในทางหลักการเปนแนวคิดที่ดีในการดูแลแรงงานไดงาย แต
การปฏิบัติทําไดยาก 

ผูประกอบการธุรกิจสุกร  นําเสนอขอสังเกต ดังน้ี 

1. ทางกระทรวงแรงงานมีความเตรียมพรอมมากนอยแคไหนในเรื่องของการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานตางดาวทั้งทางดานเอกสารและการอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ 

2. มีการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการหรือไม ถึงความพรอมในการพิสูจนสัญชาติ
ของแรงงานตางดาว เพราะการที่แรงงานหายไปนั้นจะสงผลกระทบตอผูประกอบการเสมอ 

3. ฐานขอมูลประชากรของพมามีความสมบูรณมากนอยแคไหน  

/จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอขอใหกระทรวงแรงงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจนมากกวาน้ี ควรอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการไทย มากกวาจะชวยเหลือใหทางการพมา
ทํางานไดงายขึ้น 

ประธาน  ในการปฏิบัติน้ันจะตองมีขั้นตอนการดําเนินงาน ซ่ึงปญหาท่ีเกิดขึ้นน้ีนาจะเปน
ปญหาในอีกหลายจังหวัดไมใชจังหวัดราชบุรีเพียงจังหวัดเดียว จึงควรสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดราชบุรีใหกับฝายที่กําหนดนโยบายไดรับทราบ วาควรจะกําหนดวิธีการในการแกปญหาและ
แนวทางใหแตละฝายปฏิบัติอยางไร เพ่ือใหมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

ผูประกอบการธุรกิจสุกร  เสนอแนวทางการแกไข ดังน้ี 

1. ควรขึ้นทะเบียนอนุญาตใหแรงงานตางดาวชาวพมาทํางานในประเทศไทยไปกอน ใน
ระหวางรอการพิสูจนสัญชาติ 

2. ทางกระทรวงแรงงานควรมีการวางแผนมาตรการรองรับที่เปนลําดับขั้นตอนใหชัดเจน 

ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดราชบุรี  เสนอวา การดําเนินงานพิสูจนสัญชาติน้ันตองคอยเปนคอย
ไป ควรมีการวางแผนปฏิบัติงานที่เปนขั้นตอน อยาเรงรีบจนเกินไป ในสวนเรื่องของความั่นคงของ
ประเทศน้ัน หากนําแรงงานตางดาวที่หลบซอนมาขึ้นทะเบียนไดทั้งหมดก็นาจะถือวาเปนความมั่นคง
ของประเทศได ซ่ึงหากเศรษฐกิจลมสลายความมั่นคงของประเทศจะอยูไดอยางไร 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  วันน้ีเปนการประชุมรวมกันเพ่ือชวยกันแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือใหเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโต ดังนั้น ควรจะรวมกันคิดและ
สรุปหาแนวทางการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือเสนอในที่ประชุมประจําเดือนใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของและทุกภาคสวนรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  แจงวา ในการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
ไดมีการพูดคุยถึงประเด็นปญหาในเรื่องของการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวชาวพมาแลว และ
ไดนําเรื่องเขาสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศเปนที่เรียบรอยแลว แตยังไมไดขอสรุปที่แนชัด คาดวา
เร็ว ๆ น้ีนาจะมีแนวทางการแกไขปญหาที่ชัดเจนออกมา 

จัดหางานจังหวัดราชบุรี   ชี้แจงวา สํานักงานจัดหางานจังหวัดเปนเพียงฝายเลขาฯ ในการแกไข
ปญหาแรงงานตางดาว เปนเพียงหนวยดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวซ่ึงมีอยูทุกกระทรวง ซ่ึงในการดําเนินการน้ันไมสามารถปฏิบัติตามแผนไดทั้งหมด  

  ขอใหผูประกอบการพาแรงงานตางดาวมายื่นแจงความประสงคขอพิสูจนสัญชาติ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงจะไดรับการผอนผันใหแรงงานตางดาวไดรับใบอนุญาตในการทํางาน 

ประธาน  ขอใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันในการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว 
เน่ืองจากขาวลือและขาวจริงทําใหผูประกอบการเกิดความวิตกกังวล และขอใหผูประกอบการแจงให
แรงงานตางดาวชาวพมา มอญ และกะเหรี่ยง มายื่นความจํานงของพิสูจนสัญชาติ และชวยกัน 

/ประชาสัมพันธ... 
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ประชาสัมพันธสรางความเขาใจในเรื่องของการพิสูจนสัญชาติ โดยใหทุกสถานประกอบการยืนยัน
การพิสูจนสัญชาติตอสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามแบบฟอรมที่กําหนด และใหทางจังหวัดแจงไปที่
กระทรวงแรงงานรวมถึงการประชุมหอการคาทั้งประเทศในชวงปลายเดือนน้ี 

  เน่ืองจากปญหาการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาว สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและทําใหผูประกอบการเกิดความวิตกกังวล ดังน้ัน ในการปฏิบัติควรดําเนินการอยางมี
ขั้นตอน และในบางเรื่องไมควรกําหนดกรอบระยะเวลาที่เรงรัดผูประกอบการจนเกินไป 

มติที่ประชุม จากการประชุมหารือรวมกันของ กรอ. และทุกภาคสวน สามารถสรุปขอเสนอแนะได 
ดังน้ี 

1. กระบวนการพิสูจนสัญชาติของแรงงานตางดาวควรดําเนินการอยางมีขั้นตอน และใน
บางเรื่องไมควรกําหนดกรอบระยะเวลาที่เรงรัดผูประกอบการจนเกินไป 

2. ควรขึ้นทะเบียนอนุญาตใหแรงงานตางดาวชาวพมาทํางานในประเทศไทยไปพลางกอน 
ในระหวางรอการพิสูจนสัญชาติ 

3. ขอใหผูประกอบการแจงใหแรงงานตางดาวชาวพมา มอญ และกะเหร่ียง มายื่นความ
จํานงขอพิสูจนสัญชาติ และชวยกันประชาสัมพันธสรางความเขาใจในเรื่องของการพิสูจนสัญชาติแก
แรงงานตางดาว โดยใหทุกสถานประกอบการยืนยันการพิสูจนสัญชาติใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ตามแบบฟอรมที่กําหนด  

4. ขอใหหนวยงานที่เก่ียวของกํากับดูแลบริษัทที่รับดําเนินการพาแรงงานตางดาวชาวพมา
ไปพิสูจนสัญชาติ โดยใหเปนไปตามระเบียบที่ราชการกําหนด และมีคาใชจายตาง ๆ ที่เหมาะสม 
 

วาระที่ 3.3 การหารือเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี  

  3.3.1 ดานการเกษตร  

ประธาน  ในเรื่องเรงดวนเปนเรื่องของการประกันราคาสินคาเกษตร (ขาว มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว) ในจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง ขาว  

พาณิชยจังหวัดราชบุรี ในการประกันราคาสินคาเกษตรของจังหวัดราชบุรี จะเปนเรื่องของขาวเปลือก 
โดยมีการรับสมัครโรงสีในการรับจํานําขาวเปลือก และเปดจุดรับจํานําขาวเปลือก โดยทีร่าคาขาวเปลอืก 
5% อยูในราคาท่ีดี ขายได 8,500 บาท/ตัน (รัฐบาลรับประกันราคาขาว 10,000 บาท/ตัน) ซ่ึงคาดวา
ราคาขาวเปลือกมีแนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังน้ัน ขอใหชวยกันแจงชาวนาอยารีบขายขาว เน่ืองจาก
ราคาขาวนาจะขายไดราคาดี และสนับสนุนใหชาวนาเก็บขาวเปลือกในยุงฉางโดยทางรัฐบาลจะจาย
คารับฝากให  ในสวนของมันสําปะหลัง ไมนามีปญหาในเรื่องของราคา เน่ืองจากตลาดโลกมีความ
ตองการสูง  สวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เรียบรอย ครบถวนแลว 

/ประธาน... 
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ประธาน  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในการชดเชยราคาขาว จะชดเชยใหสําหรับขาวที่ปลูก 100 
วัน ซ่ึงชาวนาบางรายไมสามารถขึ้นทะเบียนไดเน่ืองจากขาวที่ปลูกเปนขาวระยะสั้น โดยทํานา 3 
รอบตอป  

  ชวงนี้สถานการณราคาของผลผลิตคอนขางดี ขอใหเจาหนาที่คณะกรรมการในระดับ
จังหวัดทั้งพาณิชยและกรมควบคุมภายในเขาไปตรวจสอบดูแล และระมัดระวังอยาใหมีเรื่องของการ
ทุจริตเกิดขึ้น ในสวนของการรายงานขอใหรายงานทุกวัน 
 
  3.3.2 ดานปศุสัตว  

ประธาน  เน่ืองจากสื่อโทรทัศนออกมาวาทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีปญหาในเรื่องของไกตาย ไม
ทราบวาจังหวัดราชบุรีมีปญหาหรือไม 

ผลสรุปที่ประชุม  ไมมีปญหาในเรื่องดังกลาว 
 
  3.3.3 ดานการทองเท่ียว  

ประธาน  สถานการณการทองเที่ยวนาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลทองเที่ยว 
(high season) 

ผลสรุปที่ประชุม  ไมมีปญหาในเรื่องดังกลาว 
 

ประธาน  การประชุมวันนี้นาจะเปนการพูดคุยในประเด็นปญหาของทางจังหวัดไดมาก
พอสมควร ทั้งในเรื่องของการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและแรงงาน และทางจังหวัดจะสรุปประเด็นปญหา
ใหแกผูที่เก่ียวของและทุกทานทราบ  มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม 

ผูแทนสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี   ปจจุบันการลงทุนจะถูกฟองโดยสังคม ซ่ึงจะตองผาน
การทําประชาพิจารณ ควรหาแนวทางวาจะทําอยางไรใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมทําการ
ลงทุนไดโดยไมมีปญหากับสวนรวม 

ประธาน  อันนี้ เปนเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ใน
โครงการ/กิจการที่มีผลกระทบตอประชาชนสวนรวม จึงตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถา
ประชาชนเห็นดวยก็สามารถลงทุนในพื้นที่น้ัน ๆ ได 

ผูใหญประสิทธ์ิ ชางแกว (ผูแทนภาคประชาสังคม)  จังหวัดราชบุ รี มีความขัดแยงระหวาง
ชุมชนและโรงงาน เห็นวา การทํางานของหนวยงานราชการนั้นมีระยะเวลาที่จํากัด ไมสามารถลงไป
ทําความเขาใจใหถึงระดับรากหญาได ควรใช พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชนตําบล และคณะอนุกรรมการ
สภาพัฒนาการเมือง จึงขอเปนผูประสานเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคประชาชนในการทําแผน
ชีวิตชุมชน  

/ประธาน... 
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สภาองคกรชุมชนจะมีการประชุมอยางนอย 4 คร้ังตอป โดยขอความรวมมือจากที่
ทําการปกครองจังหวัดราชบุรีเปนเจาภาพสนับสนุน งบประมาณ 2 ลานบาท รวมกับทางสภาองคกร
ชุมชน งบประมาณ 5 ลานบาท ในการประชุมขับเคลื่อนแผนชุมชน ซ่ึงขอฝากทานรองผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจประเมินวาในชวงปใหมจะมีผูวางงานประมาณ 2 ลานคน ซ่ึงจะ
แกปญหาโดยจัดตั้งธนาคารลูกจางในระดับจังหวัด ซ่ึงขอใหจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดนํารอง  

ประธาน  ในการดําเนินงานปจจุบันภาคราชการไมควรทํางานฝายเดียว ควรไดรับความรวมมือ
จากภาคประชาชนในการเขามาชวยแกไขปญหา ดังน้ันควรจะรวมมือกันในการผลักดันและสนับสนุน
ในการทําแผนชีวิตชุมชน โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคประชาชนในการ
รวมกันดูแล และแกไขปญหาในหลาย ๆ ดาน เชน การรักษาส่ิงแวดลอม ซ่ึงควรมีการประชุมหารือ
กันในทุกเร่ือง สวนในเรื่องของโครงการแผนชีวิตชุมชนที่ทางผูใหญประสิทธิ์ ชางแกว เสนอน้ันจะ
นําไปแจงใหทางที่ทําการปกครองจังหวัดทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดราชบุรี  แจงวา ราคาขาวรับซ้ือสูงกวาราคาจริง สําหรับขาวระยะสั้น
ในจังหวัดราชบุรีแทบจะไมมี ซ่ึงเปนความปรารถนาดีจากกรมการขาว ในการสงเสริมชาวนาในเขต
พ้ืนที่ลุมเพ่ือปองกันนํ้าทวม แตจากการสงเสริมอาจทําใหเกษตรกรเขาใจผิด 

  ขอแจงที่ประชุมทราบวา ทานรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักด์ิ สภาวสุ) จะมา
พบปะพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและหอการคาจังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตยที่ 22 
พฤศจิกายน 2552 ขอใหผูที่เก่ียวของเตรียมตัวตอนรับ และชี้แจงขอมูลตอทานรองนายกรัฐมนตรีดวย 

ผูแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี  ชี้แจงวา การปลูกขาวระยะสั้นเปนแนวนโยบายรวมกันระหวาง
ภาครัฐและเอกชน ปจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีการปลูกขาวอายุสั้นบางสวน ในพ้ืนที่อําเภอ
บานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอปากทอ อําเภอเมือง และอําเภอบางแพ ประมาณ 10,000 ไร (ปลูก
ในเดือนกรกฎาคม เก็บเก่ียวเดือนกันยายน) และที่เหลือปลูกขาวอายุเกิน 100 วันขึ้นไป  

  ปญหาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวเพ่ือสูโครงการการประกันรายได
เกษตรกร วาเปนการลงทะเบียนคลาดเคลื่อนน้ัน ไมนาเปนไปไดเน่ืองจากเปนการใหขอมูลโดย
เกษตรกรที่แทจริง  

การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรกับสํานักงานเกษตรจังหวัดที่เสร็จส้ินแลว ไดแก 
เกษตรกรผูปลูกขาวมีประมาณ 14,324 ราย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีประมาณ 2,944 ราย และ
เกษตรกรผูปลูกมันขาวโพดเลี้ยงสัตวมีประมาณ 174 ราย ซ่ึงอยูในระหวางการทําสัญญากับทาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) และการโอนเงินโดย ธกส. ปญหาคือขณะนี้โครงการ
แทรกแซงตลาดขาวเปลือกของสํานักงานพาณิชยจังหวัดจะรับซ้ือขาวที่ราคาประกัน โดยขอให
เกษตรกรที่ปลูกขาวระยะสั้นมาขอใบรับรองที่สํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือนําใบรับรองไปยื่นแกโรงสี
ที่เขาโครงการตามขั้นตอนตอไป 

/ประธาน... 
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ประธาน  ขอใหทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนําขอมูลที่แจงในที่ประชุม ไปชี้แจงใหเกษตรกร
เขาใจดวย และควรแนะนําเกษตรกรในเร่ืองของการปลูกขาวพันธุที่เหมาะสมสําหรับฤดูกาลผลิต
ตอไป 

ในการประชุม กรอ.จังหวัด คร้ังตอไป ขอใหทางฝายเลขาฯ แจงหนวยงานที่เก่ียวของ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานการณในดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง และการทองเที่ยว เปนขอมูล
ทางเอกสาร จะทําใหใชเวลาในการประชุมนอยลง 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหทุกทาน/ทุกหนวยงาน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ 

ประธาน  กลาวขอบคุณ กรอ.จังหวัดราชบุรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่มารวมกันเสนอ
ความคิดเห็นในการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของจังหวัด และปดการประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.40 น. 
 

           
                                        (นางสาวอริศรา  ดวงสีใส) ผูจดรายงานประชุม 
   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                กลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดราชบุรี 
 

******************************************** 


