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รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ)
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 2 / 2558
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.0๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
ที่ปรึกษา
๑. นายวรวุฒิ ฉวีชัย
๒. นายธีระ วรพันธุ์
จังหวัดนครราชสีมา
3. นายวินัย วิทยานุกูล
4. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
5. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
6. นายเอกรินทร์ บุญแต่ง
7. นายธีรเดช วิทิตธรรมคูณ
8. นายอภิวัตน์ พลสยาม
จังหวัดชัยภูมิ
9. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
10. นางประไพศรี วัฒนสาครกุล
11. นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
12. นายจิรวัธน์ อารีย์
13. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล
14. นายสุรศักดิ์ ลาพา

ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
แทน ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
ประธาน (ช่วงที่ 2)
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มงานจังหวัดฯ แทน กรรมการและเลขานุการ
แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
/จังหวัดบุรีรัมย์….
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จังหวัดบุรีรัมย์
15. นายทานอง ศรีเมือง
16. นางสาวอัจจยารักษ์ ดอนชัย
17. นายดารง ปลั่งกลาง
18. นายอนุชา ชาญประโคน
19. นายธีรวัตน์ ศรีอาจหาญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
20. นายถาวร กุลโชติ
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
23. นางอรพิณ มะวิญธร
24. นายทัศนัย พิริยาสัยสันติ
25. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

ประธาน (ช่วงที่ 1)

หอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
26. นายรัชพล ตระหนักยศ
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
สภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
27. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
28. นายชาญกิจ นานาประสงค์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
29. นายเสมอ จินดาพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 5
แทน ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
30. นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
31. นางสาววีรินท์ สราญจิต
ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
32. นายสวัสดิ์ อิงศิริไพศาล
ผู้แทน สภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
33. นายธฤษณุ ขจรโกวิทย์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการไม่เข้าประชุม
๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)
๒. ดร.ถวัลย์ มานะธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายทวินสันต์ โลณานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
/4. นายจักริน ....
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๔. นายจักริน เชิดฉาย ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๕. นายอิสรีย์ วราวงศ์กิตติ ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๖. นายเกียงศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้แทน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๗. เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๘. นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๙. นายมนตรี ดารงมงคลกิจ ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๑๐. นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน ผู้แทนอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
๑๑. หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
๑๓. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี
2. นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
3. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี
4. นายพัชรพล เพชรรัตน์
5. นายประหยัด ไกลน์กานต์
6. นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันตรี
7. นายไพโรน์ เร้าสุทธิ
8. นางศศิกานต์ อุดรไสว
9. นายเกษมสุข อุตตมะ
10. นายสนิท รัตน์ศฤงค์
11. นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ
12. นายไกรเลิศ ตรีสหรัฐ
13. นางสาวเพียง นิวัตตะโล
14. นางสาวณิชา ทองบ่อ
15. นายเกียงศักดิ์ ภูศรีโสม

รักษาการผู้อานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (จังหวัดชัยภูมิ)
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (จังหวัดบุรีรัมย์)
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักชลประทานที่ ๘ (นครราชสีมา)
ผู้แทน สานักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
ผู้แทน สานักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
ผู้แทน สานักงานเทศบาลนครราชสีมา
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ ๘ (นครราชสีมา)
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทนครราชสีมา
โครงการชลประทานนครราชสีมา
โครงการชลประทานนครราชสีมา
นักบริหารงานทั่วไป
สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
/18. นางสาว ....
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16. นางสาวกนกพร จรบุรมย์
17. นางสาวภคริด พิจารณ์
18. นางสาวสุวิพัชร์ อิงศิริไพศาล
19. นางจิตรสุรางค์ กบวภา
20. นางนิตยา สาเนียงใหม่
21. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
22. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
23. นางสาวทองคา รักวงษ์
24. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี

ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อานวยการ K.magazine biz club Korat
สื่อมวลชล TV 9
สื่อมวลชล ไทยทีวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในที่
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการ
กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงมอบหมายให้กระผมนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมแทน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รองรับรายงานการประชุม ฯ
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2557)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24
ฝ่ายเลขานุการฯ
พฤศจิกายน 2557 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 30 หน้า
ดังนั้น หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
/ระเบียบวาระ ...
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ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขา ฯ

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 คาสั่งกลุ่มจังหวัดฯ ที่ 11 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กลุ่มจังหวัด ฯ ปรับปรุงองค์ประกอบ
ฝ่ายเลขา ฯ
ของ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ฯ ดังนั้น จึงได้ยกเลิกคาสั่งเดิม และแต่งตั้ง กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ขึ้นใหม่
ประกอบด้วย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน ฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผูว้ ่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประธานเขต
พื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นรองประธาน ฯ
- กรรมการ ประกอบไปด้วย
- หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ
- ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ
- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ
- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ เสนอ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ
- หัวหน้าสานักงานจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด เลขาธิการหอการค้ากลุ่ม
จังหวัด ฯ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ
ทั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อานวยการสานักพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ปรึกษา

มติที่ประชุม

อานาจหน้าที่ หลัก ๆ คือ
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
- ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการพัฒนา
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ
ฯลฯ
รับทราบ
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3.2 สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติ
และเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดาเนินโครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรม ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน
6,000,000 บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม
2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ฝ่ายเลขา ฯ
ทางเศรษฐกิจ กลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ขอแจ้งว่า ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้อนุมัติและเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดาเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรม
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 6,000,000 บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่ อ เร่ ง พั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความสามารถของเครื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ให้เกิดความเข้มแข็งและเชื่อมโยงมากขึ้นและต่อเนื่อง
(2) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ด้านการ
รวมกลุ่มเครือข่าย การบริหาร การจัดการ ด้านการตลาด และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างเป็นรูปธรรม
(3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดในการ
เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
(4) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในคลัสเตอร์ และระหว่าง
คลัสเตอร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มคลัสเตอร์ นอกกลุ่มคลัสเตอร์ และ
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ดังนี้
- กลุ่ ม เป้ า หมาย : กลุ่ ม ประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในแผนที่
เครือข่าย (Cluster Mapping) ที่เป็นผู้ประกอบการหลัก และผู้ประกอบการรอง ได้แก่
ผู้ประกอบการบริษัทนาเที่ยว ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายของที่
ระลึก
- ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย : ผู้ ป ระกอบการต้ น น้ า และปลายน้ า ได้ แ ก่
กลุ่ ม เกษตรกร วิ ส าหกิ จ สิ น ค้ า OTOP กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการผ้ า ไหม อาหารแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สุ ข ภาพ มั ค คุ เทศก์ กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
พื้นที่ดาเนินงาน ดังนี้
1) การประชุม ฯ การฝึกอบรม ฯ ดาเนินการในพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
/ 2) การศึกษา ....
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2) การศึกษาดูงาน และการหาคู่ค้าทางธุรกิจภายในประเทศ ให้พิจารณา
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดที่ประสบผลสาเร็จ ในด้านการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
3) การหาคู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศ (AEC) จานวน 1 ครั้ง ให้
พิจารณาดาเนินการในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีความสนใจที่จะค้าขายกับ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กิจกรรม จานวน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1) กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย โดยการ
จัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) วิธีการ คือ จัดประชุมทบทวนการ
ดาเนินงานคลัสเตอร์ท่องเที่ยวระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ฯ
2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ประกอบด้วย 3
กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพใน
การดาเนินธุรกิจ โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับความร่วมมือของเครือข่าย
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด จานวน 200 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการจัดอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเรื่องการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในและ
ต่างประเทศ จานวน 120 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือ
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดยการดาเนินการ ดังนี้
- จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนา
ช่องทางตลาด Social Marketing ของตนเอง จานวน 40 ราย
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและหาคู่ค้าทาง
ธุรกิจภายในประเทศ 1 ครั้ง จานวน 40 ราย
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและหาคู่ค้าทาง
ธุรกิจในต่างประเทศ (AEC) 1 ครั้ง จานวน 20 ราย
(3) กิจกรรม กากับ และติดตามการพัฒนาเครือข่าย โดยการติดตาม
การดาเนินโครงการ จานวน 4 ครั้ง ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก
สสว. หรือกระทรวงมหาดไทย แต่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการ ฯ กลุ่ม
จังหวัด ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างกาหนดขอบข่ายของงาน TOR ไว้แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR ดังกล่าว ความคืบหน้าเป็นประการใด กลุ่มจังหวัด ฯ จะได้
นาเรียนให้ทราบในคราวประชุม ฯ ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 กระทรวงมหาดไทย อนุมัติโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) งบประมาณ 1,500,000 บาท ระยะเวลา
ดาเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2558
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติโครงการพัฒนาขีดความสามารถการค้าชายแดน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เสนอโดย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
งบประมาณ 1,500,000 บาท ระยะเวลาดาเนินงาน มีนาคม – กันยายน 2558
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2) เพื่อนาผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
2.1) ข้อเสนอแนะในการสร้างความคิดเชื่อมโยงของ
ผู้ประกอบการ ในจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ในการแบ่งหน้าที่การผลิตตามความชานาญ
หรือตามห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain)
2.2) แนวทางการพัฒนาช่องสายตะกู
2.3) ข้อเสนอแนะในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
ในพื้นที่ชายแดน ด้านจังหวัดสุรินทร์
2.4) ทราบถึงปัจจัยที่มีน้าหนักที่เท่า หรือต่างกัน ต่อการเพิ่ม
การค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางการค้า
2.5) ทราบปัญหา และผลของปัญหา เพื่อการแก้ไขการค้า
ชายแดนให้ดีขึ้น
2.6) ข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมการ
ผลิ ต สิ น ค้ า บางส่ ว นที่ เหมาะสมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ของกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ส่ ง ออกให้ กั บ
ภาคเอกชนและตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และจีน
2.7) ได้ ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า ชายแดนที่ เป็ น
ประโยชน์ และเป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ เกี่ ย วกั บ การค้ า
ชายแดน
กลุ่มเป้าหมาย
1) ภาคราชการ
2) ภาคเอกชน
3) ภาคประชาสังคม
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการ ความคืบหน้าเป็นประการใดจะได้ นาเรียนในที่
ประชุม ฯ ในคราวต่อไป
ดร. สุเมธ แก่นมณี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.4 สรุปโครงการ....
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3.4 สรุปโครงการเมกกะโปรเจค

ผู้แทนสานักงาน
ชลประทานที่ 8

ขอแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบว่าสานักชลประทานที่ 8 มีแผนการบริหารจัดการ
น้ า (น้ าท่วม – น้ าแล้ ง)ในเขตพื้นที่ ส านักงาน ชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีม า
(Maga Project) ทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณรวม 4,811,900,000 บาท ดังนี้
1. โครงการบริ ห ารจั ด การน้ า(น้ าท่ ว ม-น้ าแล้ ง ) ลุ่ ม น้ าล าตะคอง
งบประมาณ 1,126,650,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 160 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 776.65 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 190 ล้านบาท
ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้าในลาตะคองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้า อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดน้าต้นทุน
ที่มีอ ยู ่อ ย่า งจากัด และช่ว ยรัก ษาระบบนิเ วศน์ พื้น ที่เ ศรษฐกิจ เมือ งนครราชสีม า
มีความเสี่ยงในการเกิดน้าท่วมลดลง ช่วยเหลือพื้นที่ 5 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอ
สีคิ ้ว อ าเภอสูง เนิน อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือ งนครราชสีม า และ อ าเภอ
เฉลิม พระเกีย รติ จังหวัด นครราชสีม า รวม 58 ตาบล 646 หมู่บ้า น 177,000
ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 2,030,000 ไร่
2. โครงการปรับปรุง Emergency Spillway และส่วนประกอบอื่นๆ
เขื่อนลาพระเพลิง งบประมาณ 481,500,000 บาท
ผลลัพธ์ สามารถป้องกันความเสียหายกับที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และ
พื้นที่การเกษตรกรรม อันเนื่องจากอุทกภัยได้ไม่น้อยกว่าปีละ 300 ล้านบาท สามารถ
เก็บกักน้าเพิ่ม 50 ล้าน ลบ.ม. สามารถเพิ่มพื้นที่ส่งน้าได้อีก 18,000 ไร่ ผลผลิตทาง
การเกษตรในฤดูฝ นและฤดูแล้ ง และเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ ของ
จังหวัดนครราชสีมา และสนับสนุนการผลิตน้าประปาได้ ประมาณ 19.5 ล้าน ลบ.ม./ปี
โดยประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ประมาณ 3,000 ครั ว เรื อ น ประชากร ประมาณ
10,000 คน
3. โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบระบายน้ าลุ่ ม น้ าล าแชะ งบประมาณ
250,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปี 2 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 65 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 185 ล้านบาท
ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้าในลาแชะ ช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วม
และภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการประหยัดน้าต้นทุนที่มีอยู่ อีกทั้งยัง
ช่วยรักษาระบบนิ เวศน์ในลาน้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วมขังพื้นที่ประมาณ
25,000 ไร่ และมีระยะเวลาน้าท่วมขังน้อยลง และเป็นแหล่งน้าเสริมระบบกระจายน้าของ
โครงการฯ 30,000 ไร่ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่
อาเภอครบุ รี จ านวน 6 ต าบล 25 หมู่ บ้ าน และช่ วยเหลื อ อ าเภอโชคชั ย อาเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ อาเภอเมืองนครราชสีมา
/4. โครงการปรับปรุง ...
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4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้าลาน้ามูล ตอนบน งบประมาณ
300,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 96.6 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 203.4 ล้านบาท
ผลลัพธ์ สามารถบริหารจัดการน้าในลามูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเป็ นการประหยัดน้าต้นทุนที่มีอยู่อีกทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศน์ล าน้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
และช่วยเหลื อพื้ นที่ อาเภอครบุ รี อ าเภอโชคชัย อาเภอเมื องนครราชสี มา อ าเภอเฉลิ ม
พระเกียรติ ประมาณ 15,000 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 75,000 คน
5. โครงการป้ อ งกั น บรรเทาภั ย น้ าท่ ว มและภั ย แล้ ง อ าเภอพิ ม าย
งบประมาณ 706,700,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2558 จานวน 327.7 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จานวน 379 ล้านบาท
ผลลั พ ธ์ เพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย น้ าท่ ว มในเขตพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ
อาเภอพิมาย เขตพื้นที่โบราณสถาน และพื้นที่การเกษตร อันเนื่องมาจากอุทกภัยไม่น้อย
กว่าปีละ 1,000 ล้านบาท เพื่อมีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 13 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่
การเกษตร 77,300 ไร่ และช่ ว ยเหลื อ พื้ น ที่ น้ าท่ ว ม 12 ต าบล ที่ น าประมาณ
200,000 ไร่
6. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าและระบบระบายน้าในลาปลายมาศ
งบประมาณ 328,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ 3 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 60 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 104 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 164 ล้านบาท
ผลลั พ ธ์ ทาให้ เกษตรกรในพื้ นที่ ได้ รับ น้าอย่างเพี ยงพอในการใช้ท า
การเกษตร และแก้ไขปั ญ หาอุทกภัยในฤดูน้าหลากมีทางสั ญ จรในการขนส่งผลผลิ ต
สะดวก ท าให้ ร าษฎรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และลดความเสี ย หายเนื่ อ งจ ากอุ ท กภั ย
สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตอาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการ
บริหารจัดการระบายน้าในลาปลายมาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ราษฎรในเขต
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 543 ครัวเรือน
และเลี้ยงสัตว์ได้ และช่วยเก็บกักน้าในลาปลายมาศได้ประมาณ 1.7 ล้าน ลบ.ม.
7. โครงการแก้ ม ลิ ง บึ ง ละหานลู ก นกพร้ อ มอาคารประกอบ
งบประมาณ 623,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ ดังนี้
- ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559 จานวน 423 ล้านบาท
- ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จานวน 200 ล้านบาท
ผลลัพธ์ หากดาเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
- ส่งน้าให้กับพื้นที่การเกษตร นาปี ประมาณ 10,000 ไร่ นา
ปรัง ประมาณ 5,000 ไร่
/- ส่งเสริมอาชีพ ....
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- ส่งเสริมอาชีพประมง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นอาหาร และส่ง
จาหน่ายในท้องตลาด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน กุ้งขาว ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี
- เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรตลอดจน
เลี้ ย งสั ต ว์ ในพื้ น ที่ ต าบลบ้ า นเหลื่ อ ม จ านวนประมาณ 763 ครั ว เรื อ น ประชากร
2,349 คน รวมทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
8. โครงการบรรเทาภัยปัญหาการขาดแคลนน้าและปัญหาน้าท่วม
อาเภอชานิ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการจัดหาแหล่งน้าสนับสนุน
การขยายตัว ของจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 603,900,000 บาท
ผลลัพธ์ หากดาเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
- ลดน้าหลากจากต้นน้าในช่วงฤดูฝ น ช่วยลดความรุนแรง
ของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้าลาปลายมาศ
- บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่น้าท่วมบริเวณอาเภอชานิและพื้นที่
โดยรอบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าในลาน้าเดิม
- เป็นแหล่งน้าสนับสนุนการขยายตัวของเมืองบุรีรัมย์
9. โครงการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาภัยน้าท่วมและน้าแล้ง ในลุ่มน้า
ลาห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 392,150,000 บาท
ผลลัพธ์ หากดาเนินการพัฒนาดังกล่าว คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
- การบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าลาห้วยทับทันตั้งแต่ตอนต้น
น้าจนถึงปลายน้า จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีระบบและมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูล
ในการบริหารจัดการน้า
- เป็นแหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค 1,811 ครัวเรือน และ
การเกษตรกรรมของราษฎร 3,800 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาน้าแล้งในพื้นที่โครงการได้
- เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้า 5,640,000 ลูกบาศก์เมตร
และชะลอน้าหลากในช่วงฤดูฝน ช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วมในพื้นที่โครงการได้
- เป็นแหล่งน้าต้นทุนโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
กระจายน้า
ผู้แทนแขวงทางหลวง
ชนบทที่ 5

ขอแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบว่า แขวงทางหลวงชนบทที่ 5 ได้กาหนดแผนงาน
พัฒนาโครงการ Maga Project ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยโครงการ
ก่อสร้างถนนตามผั งเมืองจังหวัดนครราชสี มา จานวน 6 โครงการ งบประมาณรวม
2,402,947,000 บาท ดังนี้
1. ก่ อ สร้ า งถนนสาย ฉ ผั ง เมื อ งรวมนครราชสี ม า อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา จานวน 16.323 กม. งบประมาณ 1,489,864,000 บาท ผลการ
ดาเนินงานแล้วในภาพรวม 22% ทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่
2. ก่ อ สร้ า งอุ โมงค์ ล อดทางรถไฟสาย นม.1001 แยกทางหลวง
หมายเลข 2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
331,914,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้ว 74.48%
/3. โครงการ ...
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3. โครงการปรับปรุงเส้ นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว สาย นม.
3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 9.629 กม. งบประมาณ 78,000,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว (ทางจักยาน)
สาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้ านมะปรางค์ อ าเภอปากช่ อ ง
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 46,230,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว (ทางจักยาน)
สาย นม.3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 111,939,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ สาย นม.3024 แยกทาง
หลวงหมายเลข 226 – บ้านโนนม่ วง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
งบประมาณ 345,000,000 บาท
ผู้แทนนายกเทศมนตรีนคร
ขอเสนอโครงการจัดหาน้าดิบ เพื่อผลิตน้าประปาจากแหล่งน้าลาตะคองมายัง
นครราชสีมา
โรงกรองน้าบ้านมะขามเฒ่า เทศบาลนครนครราชสีมาโดยสานักประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมาให้ บริการน้าประปาในเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 37.5 ตาราง
กิโลเมตร โดยพื้นที่โดยรอบประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 2 เทศบาลตาบลหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตาบลหั วทะเล เทศบาลตาบลหมื่นไวย เทศบาลตาบลหนองจะบก เทศบาล
ตาบลปรุใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ ในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตรตาม
แนวเขตเทศบาล คิ ดเป็น พื้น ที่ป ระมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มี จานวนประชากรที่ ใช้
น้าประปา จานวน 300,000 คนไม่รวมประชากรแฝง มีความต้องการใช้น้าประปา
จานวน 125,000 ลบ.ม/วัน เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีการเจริ ญเติบโตทางด้าน
ประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ทาให้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ใน
เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันทาให้เกิดการขาดแขลนการใช้น้าอย่างมากคิดเป็นจานวน 29,000
ลบ.ม./วัน ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมาสามารถ
ผลิตน้าประปาได้เพียง 96,000 ลบ.ม./วัน โดยรับน้าดิบจากอ่างเก็บน้าลาตะคอง มา
ผลิตน้าประปาในปริมาณวันละ 100,000 ลบ.ม. ดังนี้
1. ส่งผ่านเส้นท่อ วันละ 70,000 ลบ.ม. โดยท่อส่งน้าดินผ่านการใช้
งานมาเป็ นเวลานาน มีสภาพเก่าและแตกชารุด มีการซ่อมแซมอยู่เป็นประจา ทาให้
ประสิทธิภาพท่อส่งน้าลดลง ทาให้สิ้นเปลืองทางด้านงบประมาณ และไม่สามารถส่งน้า
ได้ตามต้องการ
2. การสูบน้าจากคลองธรรมชาติวันละ 30,000 ลบ.ม. หากปีใดเป็น
ฤดูแล้งทาให้แหล่งน้าธรรมชาติมีน้อย ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี
เป็นช่วงวิกฤติเกิดภัยแล้งขาดแคลนน้าดิบมาโดยตลอด
จากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการ
จัดหาน้าดิบเพื่อนามาผลิตน้าประปาและจึงเป็นที่มาในการเสนอโครงการจัดหาน้าดิบ
เพื่อผลิตน้าประปาจากแหล่งน้าลาตะคองมายังโรงกรองน้าบ้านมะขามเฒ่า เทศบาลนคร
/นครราชสีมา ....
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นครราชสี ม า โดยก่อ สร้างอาคารรับ น้ าดิบ บริเวณหน้ าเขื่อ นระบายน้ ามะเกลื อ ใหม่
วางท่อส่งน้ าที่มีขนาดเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 1,200 มม. โดยเชื่อมต่อกับท่อ ส่ งน้ าเดิม
ยาว 1.69 กม. มายังอาคารรับน้า วางท่อส่งน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม.
จากอาคารรับน้า มาตามคลองส่งน้าชลประทานโดยมีความยาว 34.23 กม. มายังโรง
กรองน้าบ้านมะขามเฒ่า ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 649,168,000 บาท
โดยใช้ ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 ปี ประโยชน์ที่ความว่าจะได้รับจากโครงการนี้
มีประชากรที่ต้องการใช้น้า จานวน 300,000 คน ใช้น้า จานวน 125,000 ลบ.ม./
วันรับน้าจากแหล่งน้าลาตะคอง ผ่านท่องส่งน้าจานวน 70,000 ลบ.ม./วัน โดยมีค่า
ไฟฟ้าในการส่งน้า 3,000,000 บาท/เดือน จากคลองธรรมชาติ 30,000 ลบ.ม./วัน
และจากบ้ า นใหม่ ห นองบอน 20,000 ลบ.ม./วั น จากโครงการนี้ จะได้ รั บ น้ า
100,000 ลบ.ม./วัน โดยไม่มีค่าไฟฟ้า และยังช่ วยแก้ไขปัญหาแย่งชิงน้าระหว่างภาค
เกษตรกรรม อุสาหกรรม และการอุปโภคและบริโภค สามารถบริการน้าเพิ่มเติมทั้งใน
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จากประชากร 300,000 คน เป็น 600,000 คน/
วั น ในรั ศ มี จ ากเดิ ม 1 กิ โ ลเมตร เป็ น 3 กิ โ ลเมตร โดยมี น้ าใช้ อ ย่ า งเพี ย งพอและ
สม่าเสมอลดอัตราการโยกย้ายของประชากรในเขตชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ช่วย
พัฒ นากิจ กรรมต่างๆทางด้านการค้า อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจและส่ งผลการ
กระจายรายได้และ ลดอัตราการว่างงาน และส่งผลดีถึงเศรษฐกิจโดยรวม และรองรับ
การเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน ช่วยประหยัดพลังงานของชาติในการจัดหาน้าดิ บที่ใช้ระบบ
สูบน้าในปัจจุบัน เป็นระบบแรงโน้มถ่วงซึ่งไม่ต้องใช้พลังงาน ในการดาเนินการสามารถ
ประหยั ดพลั งงานค่าไฟฟ้าประมาณปีล ะ 43.40 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของโครงการ มีความเหมาะสมในการลงทุน มีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน
(IRR) เท่ากับร้อยละ 10.74 โดยมีจุดคุ้มทุนในระยะเวลา 19 ปี
ผู้แทนสานักงานเทศบาลนคร
เรื่องความก้าวหน้ าการดาเนินงานโครงการขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลนคร
นครราชสีมา
นครราชสีมา (ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน) เทศบาลนครนครราชสีมา ขอรายงาน
ให้ที่ประชุมรับทราบตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้ดาเนินการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
ศู น ย์ ที่ 3 จั งหวั ด นครราชสี ม าพื้ น ที่ 73 ไร่ ตามนโยบายการแบ่ งกลุ่ ม พื้ น ที่ รองรั บ
การจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย (Clustering) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มรองรั บ ปริ ม าณมู ล ฝอย ในพื้ น ที่ 3 อ าเภอ ประกอบด้ ว ย อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ และอาเภอขามทะเลสอ มีความสามารถในการ
รองรับและกาจัดขยะมูลฝอย 230 ตัน/วัน ระบบกาจัดขยะมูลฝอยประกอบด้วย ระบบ
คัดแยกขยะ ระบบหมักขยะอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เนื่องจากภายหลังการก่อสร้าง
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ และเปิดดาเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2555 มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการกาจัดขยะมูลฝอยเข้ามาใช้บริการ กาจัดขยะฝอย
มากขึ้น (ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 36 แห่ ง) ทาให้มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ต้องการกาจัดมากกว่า 400 ตัน/วัน แต่เทศบาลมีพื้นที่จากัด ไม่สามารถขยาย
หรือจัดหาพื้นทีเพิ่มเติมในการกาจัดขยะได้อีก และมีแนวโน้มจะถูกใช้งานจนเต็มพื้นที่ใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เทศบาลนครราชสีมา มีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจึง
/ได้ดาเนินการ ....
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ได้ดาเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบ
กาจัดขยะมูลฝอย ระยะที่2 วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบเดิมและสามารถกาจัดขยะส่วนเกินได้ทั้งหมด เหลือขยะ
ไปฝั ง กลบน้ อ ยที่ สุ ด โดยการก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ เดิ ม รวมถึ ง ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากผลการศึ ก ษา พบว่า เทคโนโลยี ก ารจั ด การขยะฝอยที่ เหมาะสม ได้ แ ก่
การเพิ่มระบบกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อรองรับปริมาณขยะคัดทิ้งจากระบบคัดแยก ด้วย
เทคโนโลยีเตาเผาขยะผลิตพลังงานความสามารถในการกาจัดขยะ 500 ตัน/วั น มูลค่า
โครงการ 2,250,000,000 บาท โดยมีองค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงระบบคัดแยกขยะส่วนหน้าของระบบเดิม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมักแบบไม่ใช้อากาศ
3. การก่อสร้างอาคารรับขยะแบบบ่อพัก (Receiving Pit) ขนาด 550 ตัน/วัน
4. การก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน ขนาด 250 ตัน/วัน
5. การก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอน้า ขนาด 4.50
เมกกะวัตต์ จานวน 2 ชุด
6. การก่อสร้างระบบบาบัดมลพิษทางอากาศแบบถุงกรองฝุ่นกึ่งแห้ง
เทศบาลนครราชสีมา พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสร้างระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงาน
นอกจากจะเป็นการกาจัดขยะแล้วยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายใน
โครงการได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล
ที่กาหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Adders) ทา
ให้การลงทุนในโครงการ ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุน เทศบาลฯ จึงได้จัดทารายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในโครงการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 โดยผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารจัดการตามลักษณะสัญญาสัมปทานแบบ Build Operate and Transfer (BOT)
ซึ่งเอกชนจะต้องจัดหาเงินลงทุนทั้งระบบหรือบางส่วน รวมถึงการเดินระบบตลอดอายุ
สัญญา โดยให้เอกชนรับค่าบริการกาจัดขยะมูลฝอยจากเทศบาล และกรณีเอกชนเสนอ
ขอมีผลตอบแทนจากการเดินระบบ เช่น พลังงานที่ผลิตได้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ถือว่า
ผลพลอยได้เหล่ านั้นเป็นผลตอบแทนที่ เอกชนผู้ลงทุนจะได้รับ และมาตรา 26 แห่ ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กาหนดว่า “ให้
หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการเสนอผลการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ โครงการต่ อ รั ฐ มนตรี
กระทรวง เจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหก
สิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ได้ รั บ การเสนอเรื่ อ งจากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและให้
หน่ ว ยงานเจ้ าของโครงการเสนอส านั ก งานต่ อ ไป”ความก้ าวหน้ าในการดาเนิ น การ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
แล้ว และเทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดส่งรายงานผลการศึ กษาความเหมาะสมการมี
ส่ ว นร่ ว มของเอกชนในโครงการก่ อ สร้ า งระบบขยะมู ลฝอย ระยะที่ 2 ให้ กั บส านั ก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ ....

15

ระเบียบวาระที่ 4
ผู้แทนแขวงทางหลวง
ชนบทที่ 5

มติที่ประชุม

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 จังหวัดนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนโครงการ Maga Project
ขอเสนอแผนงานพัฒนาโครงการ Maga Project ในเขตพื้นที่ จังหวัด
นครราชสีมา เพิ่มเติมแผนเสนอโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 820,000,000 บาท เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบและเสนอไปยัง กรอ. ส่วนกลาง ดังนี้
1. แก้ ไขปั ญ หาการจราจร ก่ อ สร้ างถนน 4 ช่ อ งจราจร สาย นม.
1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้ านโคกไผ่ อาเภอเมือง จังหวีดนครราชสี ม า
ระยะทาง 6.1 กม. งบประมาณ 500,000,000 บาท
2. โครงการถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจีสติกส์ สาย นม.3060 แยก
ทล.304 – บ้ า นซั บ พลู อ าเภอวั ง น้ าเขี ย ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า งบประมาณ
320,000,000 บาท
เห็นชอบ ควรสนับสนุน 2 โครงการ และรายงานไปยัง กรอ. ส่วนกลาง
เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว
4.2 จังหวัดชัยภูมิ ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย
จัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย - หนองบัวลาภู
เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส – ชัยภูมิ
– หนองบัวลาภู – เลย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอไปยัง กรอ. ส่วนกลาง
ดังนี้
โดยมีการกาหนดจัดการสั มมนารับฟังความคิดเห็ นของประชาชนจังหวัด
ชัย ภู มิ เพื่ อ ศึ ก ษาความเหมาะสมขอการก่ อ สร้างทางรถไฟ 2 สายทาง ได้ แ ก่ แนว
เส้นทางเลือกที่ 1 สายจัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย – หนองบัวลาภู และเส้นทางเลือกที่ 2
สายลานารายณ์ – เพชรบูรณ์ – เลย – หนองบัวลาภู เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ผ่านมาในการประชุมดังกล่าว ได้รับฟังข้อมูลของวิทยากรของบริษัทที่ป รึกษาในเรื่อง
ของการผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม ที่ยึดปัจจัยหลัก 3 ด้านได้แก่ ปัจจัย
ด้านวิศวกรรมและจราจร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน และปัจจัยด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้เห็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นขององค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดชัยภูมิที่แท้จริงมีการรวมกันเรียกร้องในรูปแบบป้ายต่างๆ ในเขตชุมชนทั้ง
จังหวัด มีการพู ดคุยถกเถียงกันในทุ กวงการและสถาบั นการศึกษา รวมทั้ งมีการปั่ น
จักรยานจากตัวเมืองชัยภูมิไปยังสถานีรถไฟจัตุรัส ระยะทาง 42 กิโลเมตร เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการสร้างทางรถไฟจากสถานีจัตุรัสไปจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไปยังจังหวัดเลย จังหวัด
ชัยภูมิจึงขอรับการสนับสนุน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายจัตุรัส – ชัยภูมิ – เลย –
หนองบัวลาภู นั้นเป็นเส้นทางที่ผ่าน 4 จังหวัด 15 อาเภอ ระยะทาง 333 กิโลเมตร
เนื่องจากเห็นว่ามีปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการลงทุนก่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการ ฯ ดังนี้
/1. เป็นเส้นทาง ...
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1. เป็นเส้นทางที่ผ่าน 4 จังหวัด คือชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลาภู
และเลย ประชาชนได้รับ ประโยชน์ 2.6 ล้ านคน จะมีการเดิ นทางและส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัดและจังหวัดข้างเคียงอื่นๆ ทาให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
พื้นที่ภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี
2. เส้ นทางที่ผ่ านจังหวัดชัยภูมิ มองในด้านการขนส่ งอุตสาหกรรม
มีสิ น ค้าส าคัญ ที่สามารถส่ งออกไปยังต่างประเทศได้ เช่น เหมืองแร่โปแตซ ที่อาเภอ
บ าเหน็ จ ณรงค์ โรงงานแป้ งขนาดใหญ่ ที่ อ าเภอบ าเหน็ จ ณรงค์ อ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ
ประมาณ 4 โรงงาน โรงงานน้าตาล อีก 3-4 โรงจะได้ใช้ประโยชน์จากการผ่านของ
รถไฟสายนี้
3. เส้นทางที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลาภู
ถึงจังหวัดเลย สภาพพื้นที่ที่รถไฟจะผ่านพื้นที่ราบ ไม่รบกวนสภาพพื้นที่ของทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้จะผ่านเขตที่มีชุมชน
หนาแน่น แต่พี่น้องประชาชนยินดีจะใช้บริการรถไฟ และยินดีให้ความร่วมมือ ประกอบ
กับยังมีพื้นที่ว่างอีกจานวนมาก หากต้องการเวนคืนที่ดิน มีการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม พี่น้องประชาชนรับได้และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เลขาธิการหอการค้า
จังหวัดชัยภูมิ

เส้นทางรถไฟสาย จัตุรัส – ชัยภูมิ – หนองบัวลาภู – เลย เป็นแผนแม่บทที่
การรถไฟระบุ ไว้แล้ ว ไม่ต่ากว่า 25 ปี ต่อมามี เส้ น ทางที่ ตัดจากล านารายณ์ จังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ตั ดมาที่ จังหวัด เลยไปสิ้ น สุ ดที่ ห นองบั ว ล าภู ม าเปรียบเที ย บกัน จึงจัด ตั้งที่
ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่รถไฟจะผ่านซึ่งวันที่ 20 เมษายน
2558 เป็น Final ครั้งสุดท้ายที่ชัยภูมิ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมสรุปข้อมูลโครงการ
ดังกล่าว มีมูลค่าการก่อสร้างที่จังหวัดชัยภูมิ อยู่ที่ 7 หมื่นกว่าล้านบาท เส้นเพชรบูรณ์มี
มูลค่าการก่อสร้างประมาณ แสนกว่าล้านบาท จะแตกต่างจากจังหวัดชัยภูมิ สามหมื่น
กว่าล้านบาท ส่วนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 9% ของจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่
8% จานวนประชากรที่จะได้ใช้บริการจะแตกต่างกันประมาณ 5 แสนคน ทางรถไฟ ฯ
โครงการที่จังหวัดชัยภูมิขอรับการสนับสนุนนี้ก็คือสายที่หนึ่ง สายจัตุรัส – บ้านเขว้า –
แก้งคร้อ –ชุมแพ - หนองบัวล าภู และไปสิ้ นสุ ดที่จังหวัดเลย เส้ นทางรถไฟสายนี้ได้
สารวจความเห็นจากประชาชนจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น รวม 4 จังหวัด 15 อาเภอ 40 กว่าสถานี ระยะทาง 333 กม. การรถไฟและ
บริ ษั ท ที่ ป รึ กษา ได้ส รุป แล้ ว ว่าเส้ น ทางรถไฟสายนี้ เป็ น เส้ นที่ มี ความคุ้ ม ค่ามากที่ สุ ด
พูดถึงเส้นทางรถไฟสายนี้มีโรงงานน้าตาล 5 แห่งมูลค่าการส่งน้าตาล ที่ส่งออกมีจานวน
70-80% โรงงานน้าตาลทั้ง 5 แห่งนี้ ใช้รถบรรทุกส่งน้าตาลไปที่ท่าเรือ ปีหนึ่งมูลค่า
ไม่ต่ากว่า 2 พันล้าน มีเหมืองแร่โปแตซ ที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ 9,700
ไร่ สัมปทาน 25 ปี จะมีแร่โปรแตซที่ขุดขึ้นมา 1 ปี ประมาณ 1.15 ล้านตัน ถ้าเต็ม
รูปแบบรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะมีมูลค่าการขนส่งประมาณ 3,000 ล้านบาท/
ปี เหมืองแร่โปรแตซที่ชัยภูมิ ถือเป็นเหมืองแร่โปรแตซ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งอีก
3 ปี ข้างหน้ าจะผลิ ตได้เต็มรูปแบบ และตอนนี้บริ ษัทเหมืองแร่โปรแตซอาเซียนจากัด
ได้ซื้อที่ดินเพื่อเชื่อมต่อรถไฟซึ่งเชื่อมรถไฟสาย ลานารายณ์ บัวใหญ่ เพื่อใช้ในระบบขนส่ง
ถ้าโครงการนี้ เป็ น ไปตามที่ บริษั ท ที่ ป รึก ษาและการรถไฟ ฯ เห็ น ชอบกั บ เส้ น ทางนี้
ระยะเวลาในปี พ.ศ. 2559 – 2560 นี้จะได้ออกแบบและสารวจปี พ.ศ. 2561 – 2562
/จะเป็นทาง ....
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จะเป็นทางเวนคืนที่ดิน ระยะเวลา ในการก่อสร้างจะเริ่มใน พ.ศ. 2563 – 2567 ถ้า
เป็นไปตามโครงการนี้ เป็นเส้นทางที่ชาวจังหวัดชัยภูมิรอคอยมาเป็นเวลานานและสิ่ง
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางสายนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มีมูลค่ามากมาย และเป็นเส้นทางที่
มีความคุ้มค่ามาก
ประธานสภาอุตสาหกรรม
การขอรับการสนับสนุนโครงการโปรเจครถไฟสาย จัตุรัส – ชัยภูมิ – หนองบัวลาภู
กลุ่มจังหวัด ฯ
– เลย นั้น รถไฟสายนี้ถือ ว่า เป็น ก้า วแรกถือ ว่า เป็น โครงการที่จัง หวัด ชัย ภูมิไ ด้รับ
ผลประโยชน์ ในแง่ของสินค้าด้านเกษตรกรรม ที่ส่งออกต่างประเทศทั้งตอนเหนือที่ผ่าน
เส้นทางท่าลี่ รวมทั้งการขนถ่ายสินค้า ประกอบกับความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้มี
เพียงแค่เท่านี้ ยังมีความคุ้มค่าทางด้านสังคม และทางด้านการท่องเที่ยวด้วย เนื่องด้วย
ชาวจังหวัดชัยภูมิถือว่ามีประชากรที่มีจานวนมากพอสมควร และเป็นจังหวัดที่ได้รับ
ผลประโยชน์ของโครงการเส้นทางรถไฟเส้นนี้ และจะมีทั้งจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
ที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู สภาอุตสาหกรรม
จึงขอส่งเสริมเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการเส้นทางรถไฟ
นครราชสีมา
สายดังกล่าว ซึง่ บริษัทที่ปรึกษาของการรถไฟ จะสรุปว่าจะสร้างเส้นทางที่ 1 หรือ
(ประธาน)
เส้นทางที่ 2 หรือเส้นที่ 3 ซึ่ง ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย คือ
พลโทชาญชัย ภู่ ทอง อดีตแม่ทั พภาคที่ 2 พึ่ ง เกษี ย ณเมื่ อปีที่ ผ่ านมา ในฐานะที่ เป็ น
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ถ้ารถไฟผ่านเส้นทางดังกล่าว จะเกิ ด
ประโยชน์ เรื่องความคุ้มค่าทางด้านการขนส่งทางรางจะมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ก็มีความประหยัดมากที่สุด อีกทั้งจะได้ทั้งเส้นทางขนส่งและเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ การจะเดินทางไปมาหาสู่อะไรต่างๆ ก็เกิดประโยชน์ มูลค่า
การลงทุ น ทางการรถไฟ เก็ บ ไว้ในการพิ จ ารณากัน อี ก ครั้งในภายหลั ง ณ ตอนนี้ ให้
เตรียมการความพร้อมของโครงการและเส้นทางสายนี้ น่าจะเหมาะสมกว่ าเส้ นอื่นๆ
ถ้าเราเห็นว่าเหมาะสม เราก็จะต้องผลักดันต่อไป เป็นรถไฟรางคู่ ขนาด 1.435 ส่งไปที่
ท่าลี่ จังหวัดเลย ซึง่ จะมีสะพานที่เชื่อมต่อกันส่งผลดีเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ฯ

เห็ น ชอบ และควรสนั บ สนุ น การด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ างทางรถไฟ และ
รายงานไปยัง กรอ. ส่วนกลาง เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ ดังกล่าว
4.3 จังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับการสนับสนุน จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
(1) การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร
(2) การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นด่านถาวร
ได้รับมอบหมายจากทางหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 คณะสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ ในการประชุมในครั้งนี้
เพื่อรับการสนับสนุนจากที่ประชุม มี 2 เรื่อง คือ
1. การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ก่อตั้งสนามบินมาประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งกิจกรรมการบินมีปริมาณที่น้อยและ
การขนส่ งการท่ องเที่ ย วน้ อยลง ตลอดจนธุรกิ จการท่ องเที่ ย ว น้ อยลง แต่ปั จจุบั น
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ขยายและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนและสถานที่ในด้าน
การท่องเที่ยวเพิ่มมาขึ้นทาให้เศรษฐกิจช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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สนามบิ น จั งหวัด บุ รีรัมย์ ในปั จจุ บั น มี ส ายการบิ น นกแอร์กั บ สายการบิ น แอร์เอเชี ย
ทาการบิ น วัน ละ 4 เที่ยว คือ ไปบุรีรัมย์ 2 เที่ยว และกลับกรุงเทพ 2 เที่ยว โดยมี
ผู้โดยสารมาใช้บริการค่อนข้างจะหนาแน่นสนามบินบุรีรัมย์ของเรานอกจากจะใช้ใน
กิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์และมีจังหวัดสุรินทร์ได้มาใช้บริการที่นี้ ตลอดจนบางส่วน
ของจั งหวัดมหาสารคามก็ ม าใช้ บ ริก ารที่ นี้ นครราชสี ม า บางส่ ว น ก็ มาใช้ บริการที่
บุ รี รั มย์ เช่น เดีย วกัน เพราะจังหวัดนครราชสี มามีส นามบิน แต่ยัง ไม่มี กิจกรรม
ทางการบิ น จะเห็ น ได้ ว่ า ณ ปั จ จุ บั น นี้ ก ารใช้ ส นามบิ น ที่ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ น อกจาก
ประชาชน ส่วนราชการ เราจะได้ใช้ ทั้งจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ก็สามารถ
มาใช้บ ริการ สนามบินบุรีรัมย์ โดยจะมีรถตู้จากสายการบินเดินทางไปรับ ผู้โดยสาร
จากตั ว เมื อ งสุ ริ น ทร์ เพื่ อ มาส่ ง ที่ ส นามบิ น บุ รี รั ม ย์ เป็ น ระยะทางที่ ป ระมาณ 60
กิโลเมตรโดยประมาณ จากที่ผมได้ สัมผัสและได้ศึกษาหาข้อมูลในกลุ่มผู้ ประกอบการ
ด้วยกันรู้สึกว่าได้รับความสะดวกและ มีความพึงพอใจในการที่จะมาใช้บริการสนามบิน
แห่งนี้ ณ ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอีกสักประมาณ ระยะใหญ่ๆ กิจกรรมการบินของเราคงจะ
เจริ ญ เติ บ โตมากยิ่ งขึ้ น บั ด นี้ นอกจากจะให้ บ ริ ก ารกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เรายั ง
ให้ บ ริ ก ารให้ กั บ ประชาชนในจั งหวัด ใกล้ เคี ยงและชาวต่างชาติ เพราะว่ าที่ จังหวั ด
บุรีรัมย์ จะมีการแข่งขังฟุตบอล และการแข่งขันเกี่ยวกับรถยนต์ทางเรียบ มอเตอร์ไซค์
ทางเรีย บ ซึ่งจั งหวัด บุรีรัมย์ได้มีส นามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับ โลก และยังมีที ม
ฟุตบอลสโมสรที่มีชื่อเสียง ที่ไปแข่งขันในระดับ แมตส์ลีก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กาเนิดขึ้น
จากการรวมตัวกันของสุดยอดทีมฟุตบอล 2 ทีม ของจังหวัดบุรีรัมย์ การรวมตัวกันของ
บุรีรัมย์ พีอีเอ แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก 2554 ที่ทาคะแนนสูงสุดเป็นสถิติที่ไม่มีใครลบได้
กับ บุรีรัมย์ เอฟซี แชมป์ดิวิชั่น 1 ปี 2554 ที่เป็นตานานความยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์
ก่อให้เกิดเป็น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สุดยอดทีมฟุตบอลของประเทศไทย ทีมฟุตบอลที่สร้าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที ม แรกและที ม เดี ย วของประเทศ ไทย ที่ ค ว้ า แชมป์ 4 รายการ
ใน ฤดูกาลเดียวกัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลไทยสโมสรเดียวที่ได้สิทธิเข้า
แข่งขันรายการเอเอฟซีแชมเปี้ยนส์ ลีก 4 ปีติดต่อกัน และได้รับการยกย่องว่าเป็น 1
ใน 10 ทีมฟุตบอลที่ดีที่สุด ในเอเชีย ด้วยผลงานการเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เป็นสถิติ
ที่ดีที่สุดของสโมสรฟุตบอล จากประเทศไทย ณ วันนี้ศักยภาพของเราเริ่มมากขึ้นดังนั้น
สนามบิน บุ รีรัมย์ ทาให้ จังหวัดบุรีรัมย์ มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่
แข็งแรง ส่งผลทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาดูการแข่งขันเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
ท่าอากาศยานบุ รีรัม ย์ หรือ สนามบิ นบุ รีรัมย์ (Buriram Airport) ที่ตั้ งอยู่ที่ อาเภอ
สตึก จั งหวัดบุ รีรัมย์ ห่ างจากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นท่า
อากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อก่อนเราใช้ในการบิน
ภายในประเทศ ในเมื่อเรามีศักยภาพและมีชาวต่างชาติที่จะเข้ามาดูกีฬาและชมการ
แข่งขันการแข่งรถยนต์ ระดับชาติ เพื่อเป็นการรองรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามา เราควร
ได้รับ การสนับ สนุนในโครงการนี้ และจะเห็นได้ว่าสนามบินบุรีรัมย์ ความได้รับการ
ผลักดันขึ้นไปเป็นสนามบินศุลกากรเหตุผลก็คือ 1 การขนส่งเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ
ของอุป กรณ์ ในการที่จะใช้ในการแข่งขันจะถูกส่งมาจากต่างประเทศและจะไปลงที่
สนามบินดอนเมืองก่อนและหลังจากนั้นจะมีการขนถ่ายสินค้าจากสนามบินดอนเมือง
หรือสนามบินสุวรรณภูมิกลับมายังที่บุรีรัมย์ ซึ่งจะทาให้การเดินทางและการคมนาคม
ขนส่ง ไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ถ้าได้เป็นสนามบินศุลกากรหรือเป็นสนามบินนานาชาติ
เราก็จะสามารถใช้ขนถ่ายสินค้าและการคมนาคม และยังช่วยทาให้การนาสินค้าที่อยู่
ในภาคอีสานสามารถส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย อีกประการหนึ่งคือสาเหตุที่คนจะ
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เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนอกจากจะส่งสินค้าและยังส่งคนได้อีกด้วย การสารวจข้อมูล
การจองห้องพักในบุรีรัมย์ มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันดับหนึ่ง คือ นักท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น รองลงมาประเทศจีน ถ้าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนตามที่
คาดหวังไว้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มจังหวัด ฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น จังหวัดนครราชสีมา
เป็ น สนามบิ น นานาชาติ แ ต่ ว่ าไม่ มี กิ จ กรรมทางการบิ น เลย ดั งนั้ น การที่ จ ะมาใช้
สนามบินจังหวัดนครราชสีมา และจะส่งคนไปที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทาให้เกิดความยุ่งยาก
ในการเดินทาง ซึ่งสายการบินเค้าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในเรื่องนี้แต่ที่ บุรีรัมย์ มีความ
เป็นไปได้สูงที่เราจะทาให้เป็นสนามบินนานาชาติ และเป็นสนามบินศุลกากร ซึ่งจะได้
อานวยความสะดวกให้กับทั้งจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ถ้าเรามี
สนามบิ น ที่จะเป็ นประตูออกไปสู่ต่างประเทศได้ มันไม่จาเป็นว่า จังหวัดเรามาจะได้
ประโยชน์ อย่างเดียวสุรินทร์ก็จะได้ประโยชน์จังหวัดนครราชสีมาก็จะได้ประโยชน์และ
อย่างน้อยก็การท่องเที่ยวของเรานครชัยบุรินทร์ มันจะได้ต่อเนื่อง ให้เป็นยุทธศาสตร์
จั งหวัด โดยให้ มั น เกิ ด เป็ น รูป ธรรม ที่ จริงจัง สนามบิ น นี้ ก็ จ ะเป็ น สนามบิ น ที่ ส ร้าง
ประโยชน์ให้กับ 3 จังหวัดของเราอยู่ อย่างมากจึงขอให้ที่ประชุมให้การสนับสนุนและ
ผลักดันโครงการนี้ด้วย
2. การยกระดับจุดผ่ อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูเป็นด่านถาวร
จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูนี้ ตั้งอยู่ที่ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสาย
ตะกู-จุ๊บโกกี ณ ช่องสายตะกู บ้านสายโท 6 ใต้ ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา
ในพื้น ที่ อาเภอบ้ านกรวด กั บอาเภอบัน เตียอาปึล รวม 5 ตาบล 25 หมู่บ้ าน การ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า วัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ใ ช้ช่องสายตะกูจุ๊ บ โกกี เป็ น ช่ อ งเขาธรรมชาติ และในวัน ที่ 14 กั น ยายน 2557 ได้ มี ก ารเปิ ด จุ ด
แลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อความมั่นคงและด้านมนุษยธรรม โดยเปิดทาการสัปดาห์ 2 วัน
คือ วัน ศุกร์และวันเสาร์ โดยอยู่ในความดู แลของฝ่ ายความมั่ นคงตลอดมา จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ แ ละจั งหวัด อุ ด รมี ชั ย ได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ารยกระดั บ จุ ด
แลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม เป็นจุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวรมา
เป็ น ล าดั บ กล่ าวคื อ ในวัน ที่ 25 กั น ยายน 2555 คณะรัฐ มนตรีได้ มี มติ เมื่ อคราว
ประชุมนอกสถานที่จังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องการค้าสาย
ตะกู -จุ๊ บ โกกี และพั ฒ นาเป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวรต่ อ ไปวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2556
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู -จุ๊บโกกี
โดยจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมความพร้อมและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยข้องกับจังหวัดอุดรมี
ชัย จุดผ่อนปรนการค้าสายตะกู - จุ๊บโกกี เปิดทาการสัปดาห์ละ 3 วันคือวันศุกร์ วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. เพื่อทางานและประเมินผลร่วมกัน ก่อน
จะพัฒ นาเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป จุดผ่านแดนสายตะกู -จุ๊บโกกี ได้เปรียบในเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยวและโลจิสตส์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-อุดรมีชัย -เสียมเรียบ
ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ระยะทางจากช่องสายตะกู ไปอาเภอบันเตีย
อาปึล ระยะทาง 30 กม. สภาพเป็นถนนราดยาง 20 กม. ลูกรัง 10 กม. จากอาเภอ
บั น เตี ย อาปึ ล ไป จังหวัด อุ ดรมี ชั ย ระยะทาง 48 กม. (ถนนราดยาง) จาก จั งหวั ด
อุดรมีชัยไป จังหวัดเสียมเรียบ ระยะทาง 130 กม. (ราดยาง) รวมระยะทางจากช่อง
สายตะกูไปจังหวัดเสียมเรียบ (นครวัด -นครธม) 193 กิโลเมตร หมายเหตุ : บ้านสาย
โท 6 ใต้ ห่างจากด่าน 4 กม. และบ้านจุ๊บโกกี ห่างจากด่าน 5 กม. การเดินทาง :
/เริ่มจากจังหวัด …

20

เริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปอาเภอประโคนชัย (44กม.) -อาเภอบ้านกรวด (26 กม.) นิคมสร้างตนเอง (3 กม.) -เลี้ยวซ้ายไปทาง อาเภอกาบเชิง (5 กม.) และเลี้ยวขวาไป
ตาบลจั น ทบเพชร (6 กม.) ก็ จะถึ งด่ าน จากด่ านฝั่ งไทย-เขมร จุ ดแลกเปลี่ ยนสิ นค้ า
ห่างกันประมาณ 2 กม. จุดเด่น : ด่านจุ๊บโกกี ทางนักธุรกิจเขมรได้สร้างบ่อนกาสิโน
ใหญ่ ที่ สุ ดตามแนวชายแดนไทย - กัมพู ช า (อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ร้อยละ 20)
ประเภทของสิ น ค้ า ที่ น ามาจ าหน่ า ย ประกอบด้ ว ยสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ของป่ า
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้ อผ้ ามือสอง ผลไม้ และสิ นค้าเบ็ดเตล็ ดหลั งจากเปิดจุดผ่ อนปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกู -จุ๊บ โกกี ในวัน นี้ อนาคตจังหวัดบุ รีรัมย์ จะเป็นขนส่ ง
สิ น ค้าและกระจายสิ น ค้า เพื่ อรองรับ การขับ เคลื่ อ นสู่ ป ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ต่อไป การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางสายตะกู อาเภอบ้าน
กรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้เราได้เปิดมาแล้วเป็นการชั่วคราวอยู่ ณ ปัจจุบันนี้เราได้
ใช้งบประมาณที่ทางส่วนราชการได้จัดสรรให้ตามที่นาเสนอได้ก่อนหน้านี้แล้วจะเห็นได้
ว่า ณ ปัจจุบันนี้เราได้มีการค้าขายที่ชายแดน ส่งเข้าส่งออก ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวไป
ใช้บริการนะจุดผ่อนปรนค่อนข้างจะหน้าตาและที่ผ่านมานี้เราใช้วิธีไม่เหมือนจังหวัด
สุริน ทร์ที่สุ ริน ทร์นี้จะมีห น่ว ยงานที่คอยมากากับดูแล ตลอดจนเรื่องของศุลกากรที่
ชายแดนสาหรับบริเวณนั้นโลเคชั่น ของเราเป็นโลเคชั่นที่ค่อนข้างที่จะดี มากโดยที่มี
ทางเข้าทางออกที่ จะไม่ ส ะดวกมากนัก ในการที่จะส่ งรถบรรทุ กเข้าไปในชายแดน
สาหรับการขนส่งสินค้า เข้าไปในประเทศกัมพูชาจะทาได้สะดวกมากกว่าแต่ว่าปัจจุบัน
นี้ทางฝ่ายกัมพูชายังเป็นถนนลูกรังยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นถนนลาดยางส่วนที่เป็น
เมืองที่เราข้ามไปเป็นจังหวัดอุดรมีชัยกับจังหวัดสุรินทร์ส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะติดกับ
จังหวัดพระตะบอง 2 จังหวัดนี้ถือว่าเป็นจังหวัดอู่ข้าวอู่น้า ตลอดจนเป็นเมืองตักกศิลา
ในเมืองนี้ก็จะมีคนไทยเวียดนาม คนเขมรกัมพูชา คนไทยเชื้อสายกัมพูชา ขณะนี้หาก
เราช่ว ยกัน ผลั กดันให้ ช่องทางสายตะกูนี้เป็ นด่านผ่ านแดนถาวรมันจะช่วยส่ งเสริม
ผลั กดั น ยุ ท ธศาสตร์การท่ องเที่ยวเส้ นทางอารยธรรมขอมอย่างสมบู รณ์ แ บบ ที่สุ ด
เพราะว่าปัจจุบันนี้ ไปสะดุดอยู่ช่วงตรงกลางหมายความว่า จุดผ่านแดนสายตะกู-จุ๊บ
โกกี ยังได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสตส์ เป็นอย่าง
ยิ่ ง กล่ าวคื อ เป็ นเส้ น ทางเชื่อมโยงที่ สั้ น ที่ สุ ด จากกรุงเทพมหานคร-นครราชสี ม าบุรีรัมย์-อุดรมีชัย-เสียมเรียบ ด้วยระยะทาง 610 กิโลเมตรเท่านั้น ถ้าเราได้รับการ
ผลักดันให้ เป็น ด่านการค้าถาวร จะส่งผลให้การทากิจกรรมทางการค้าและกิจกรรม
ด้านการขนส่ง ดีขึ้นและยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ของนครชั ย บุ ริ น ทร์ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบการท่ อ งเที่ ย วของเราจะไปเริ่ ม อยู่ ที่
นครราชสีมาที่ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง และไปเข้า
ด่านที่สุรินทร์ แล้วไปเข้าที่เสี ยมราญ และที่พระตะบอง แต่เส้นทางอารยธรรมขอม
จริงๆนั้นจะต้องเข้ามาที่เส้นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเส้นทางสายตะกูนี้เป็นเส้นทางอารย
ธรรมขอมจะมีเรื่องราว Story อารยธรรมขอมโบราณ จึงขอความสนั บสนุ นจากที่
ประชุมและท่านผู้ว่าทางอุดรมีชัยได้มีโอกาสเข้ามาร่ วมประชุมที่จังหวัดบุรีรัมย์ และได้
คุยกันในเรื่องการสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 70 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อ เชื่องโยง
เส้ น ทางจากด่ า นไปยั งประเทศกั ม พู ช า แต่ ป รากฏว่ ามี ก ารรบกั น เสี ย ก่ อ น ท าให้
ความสัมพันธ์ของประเทศระหว่าง2ประเทศก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกเลย ต่อมาได้มี
โอกาสที่ ท่ า น ฮอ น าฮง เป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี ป ระเทศกั ม พู ช า รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงต่างประเทศกัมพูชาได้มีการ พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ไทย ผมก็มองตรงนั้นว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยเราอาจจะร่วมกันผลักดันขอร้อง
/ให้รัฐบาล ....
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ให้ รั ฐ บาลไทยให้ เงิ น กู้ กั บ กั ม พู ช า เพื่ อ ที่ จ ะต่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางเส้ น นี้ ห ลั งจากนั้ น ถ้ า
สนามบินเปิดด่านถาวรเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเปิดเราเคยพูดกันเล่นเล่นว่าบุรีรัมย์ก็จะ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม ตรงนี้เรามีแคมเปญที่จะนามาใช้
คือ ทรี คันนทรี่ อิน วัน (3 County in 1) สามารถมาจัดได้ที่บุรีรัมย์ใช้เวลาภายใน 1
อาทิตย์แล้วเที่ยวได้ 3 ประเทศเราก็จะนาแคมเปญอันนี้ให้ promote ไปประกาศไป
ขายในต่างประเทศชักชวนแนะนาชาวจีนญี่ปุ่นได้เข้ามาเที่ยวเราจะเที่ยวในประเทศไทย
และกัมพูชาและข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวตอนใต้ ซึ่งจะมีน้าตกดอนพะเพ็ง น้าตกหลี่ผี
และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายการเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นสถานที่เกี่ยวกับมรดกโลก
ทาให้ ช าวต่ างประเทศเกิด ความสนใจซึ่งในระยะเวลาอัน ใกล้ นี้ ถ้ าเราสามารถที่ จ ะ
ผลักดันและทาสาเร็จนั้นก็จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทั้ง 4 จังหวัด
และขอชี้แจงว่า โครงการในจังหวัดบุรีรัมย์ เราใช้งบประมาณน้อยมาก แต่ ยังติดขัด
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ติดขัดเกี่ยวกับกฎข้อระเบียบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ เราสามารถช่วยกัน
ผลักดัน และงบประมาณที่ใช้ถือว่าไม่เยอะมากกับ การก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
ถนน 70 กิโลเมตร มันเป็นเรื่องระหว่างประเทศถ้ารัฐบาลไทย ให้รัฐบาลกัมพูชากู้เงิน
ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด้านการค้านี้เชื่อว่าเงินตรงนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่าและรัฐบาลก็สามารถ
เก็บได้คืน แต่ผลพวงต่อเนื่องที่จะติดตามมาประเมินเป็นมูลค่า เราจะต้องมานั่งเก็บ
ตัวเลข เชื่อว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมตัวเลขจะขึ้นหมด ทั้งกิจกรรมทางการบิน กิจกรรม
การท่องเที่ยว เรื่องของเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรม เรื่องของพาณิชยกรรม ทุกๆเรื่อง
มันจะขึ้นหมด เพราะประเทศกัมพูชา มีศักยภาพสูงมากเนื่องจากประเทศกัมพูชาถูก
ปิ ดมานาน จึงเห็ นได้ว่า อัตราการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจประเทศกั มพูช าพุ่ งสู ง
ประเทศกัมพูชามีประชากรเยอะประมาณ 17 ล้านคน และยังสามารถส่งสินค้ าไปยัง
กัมพูชาไปลาวใต้ไปเวียดนามใต้ ทาให้ศักยภาพของอีสานตอนล่าง นครชัยบุรินทร์เรามี
ศักยภาพที่เพิ่มขึ้น แต่เหมือนที่ผ่านมาเหมือนประตูของเรานั้นถูกปิด มาวันนี้เราจะมา
ร่วมกันเปิดประตูทั้งทางบกและทางอากาศ ให้ทุกที่ทุกทางได้มีกิจกรรมทางการค้าเข้า
มายังประเทศเรา และงบประมาณที่ใช้นั้นไม่ได้เยอะในส่วนที่นาเสนอมาถือว่าเราใช้
งบประมาณที่น้อยมาเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ จึงขอความสนับสนุน เห็นชอบ
การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกูเป็นด่านถาวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา
(ประธาน)

เรื่องสนามบินบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ไปไกลเกี่ยวกับเรื่องสนามบิน เรื่องการ
ท่องเที่ยวไปค่อนข้างไกล และอยากจะยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติที่มีศุลกากร
และเรื่องต่างๆ อยากให้มีเที่ยวบินจากต่างประเทศเดินทางมาลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูง เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมค่อนข้างจะเยอะ ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาเป็นสนามบิน นานาชาติแล้ว แต่ไม่มีเครื่องบินมาบินมาจอด มีการทดลอง
บินมาสักพักหนึ่ง ผมมองว่าการบินพลเรือน ต้องมีการปรับปรุงทัศนคติ ทาให้เกิดปัญหา
ต่ า งๆ ข้ อ จ ากั ด ทางการบิ น ซึ่ งเมื่ อ ก่ อ น บริษั ท กานแอร์ (Kan Airlines) ได้ ม าเปิ ด
ให้ บ ริ ก ารทางการบิ น ที่ จั งหวั ด นครราชสี ม า บิ น จากจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มาจั ง หวั ด
นครราชสี มาเพี ยงแค่เดือนเดียวบอกว่าปฏิ บัติผิ ดเงื่ อนไข จึงเกิดปั ญ หาไม่ สามารถ
ดาเนินกิจการทางการบินได้ จังหวัดนครราชสีมาได้มีความพยายามเช่นเดียวกับจังหวัด
บุรีรัมย์ ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้พยายามเชิญชวน ให้สายการบินต่างประเทศมา
ทาธุรกรรมทางการบิน แต่เราคงไม่มีการบินไปที่ดอนเมืองหรือว่ากรุงเทพ ฯ เพราะไม่
คุ้มค่า เราน่าจะมีเส้นทางการบินในระยะที่ไกล เช่น สมุย รังกาวี สิงค์โปร ฮ่องกง โดย
ไม่ต้องวิ่งเข้าดอนเมือง สามารถใช้สนามบินตรงนี้ได้เลย อาจจะบินไปคุนหมิง ไม่รู้ว่า
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ทางคณะ กรอ. จังหวัด ได้มีการพูดคุยกันในเรื่อ งนี้บ้า งรึป่า ว หากยัง ไม่ไ ด้เ ข้า ฝาก
ให้นาเรื่อ งนี้เ ข้า ในที่ ป ระชุม ด้ว ย ขณะนี้ ทางภาคการบิน บริษัทสายการบินต่างๆ
เราได้พยายามเชิญ ชวน แอร์เอเชีย (Air Asia) นกแอร์ (Nok Air) ไลออนแอร์ (Lion
Air) ที่เป็ นสายการบินต้นทุนต่าเข้ามาแต่ว่า บริษัทการบินนี้ก็มีข้อจากัดของเส้นทาง
ทางการบินจากโครงการบินพลเรือนก็ต้องไปเจรจาต่อสู้กัน และทางสายการบินถ้าซื้อ
เครื่องใหม่มาแล้ว ก็มีแนวโน้มที่สนใจ เช่น ไลออนแอร์ (Lion Air) สายการบินของอิน
โดนิ เชี ย ก็ยั งมองหาโอกาสเพื่ อมาท าธุรกิ จการบิ น ในส่ ว นของ (Air Asia) นกแอร์
(Nok Air) น่าจะไม่มาเพราะได้มีกิจกรรมทางการบินที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ดังนั้นเรา
ควรให้ทางด้านภาคเอกชน ทางสมาคมการท่องเที่ยว ประธานหอการค้าต้องช่วยกัน
ผลั กดั น อี กทางหนึ่ ง ว่าเราจะผลั กดั น ในเรื่ อ งของอะไร อาจจะมองในเรื่อ งของคน
สิ น ค้า และเรื่ องต่างๆ และในส่ ว นของบุรีรัม ย์นั้น มีเป้าหมายค่อนข้างจะชั ดเจนที่
สามารถดึงสายการบินมาได้ เพราะว่า ได้เป็น เคาน์เตอร์ (Counter) ทางด้านสนาม
กีฬาไอโมบาย บุรีรัมย์ยูไนเต็ด (i-Mobile Stadium) และสนามแข่งรถ ช้าง อินเตอร์
เนชั่น แนล เซอร์กิต Chang International Circuit By Buriram United ซึ่งทางนั้น
เป็น สปอนเซอร์ หรือ Contact กันอยู่ ถึงจะดึงดูดให้ลูกค้า ประชาชนเกิดความสนใจ
ในหลักการจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพที่พร้อมหลายๆด้าน ตามที่ท่านประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ฯ กล่าวมาถือว่าดี สามารถเป็นศุนย์กลาง ในจุดนี้ ทางเราก็ส่งเรื่องไปยัง
โครงการบิน พลเรือนว่าจะมี เส้ นทางการบินอะไร ตารางการบินอะไรที่จะสามารถ
ดาเนินการในจุดๆนี้ได้ และสายการบินใดในต่างประเทศสนใจที่จะมาลงทุนกิจการ
ทางการบิน ก็จะไปว่าในอีกระบบอีกขั้นตอนในตอนนี้เราก็มความเห็นไป ในส่วนที่จะ
ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของคนบุรีรัมย์ทั้งหมด รวมทั้ง Connection ด้วย รวมทั้ง
ทางนักการเมือง พรรคการเมือง หน่วยภาคีเครือข่าย หากบุรีรัมย์ประสบความสาเร็จ
แล้ว ในกรณีที่มีการจัดแข่งขันสาคัญๆ หรือมีการแข่งรถ ทางโรงแรมที่พักในจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดค้างเคียงจะได้ผลประโยชน์ไปด้วย
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์

เรื่องของสนามบินที่จังหวัดบุรีรัมย์ คนสุรินทร์ก็ดีใจที่ได้มีสนามบินที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 จังหวัดเลย เพราะเป็นจังหวัดที่สามรถเดินทางได้ค่อนข้างสะดวก
โดยที่ไม่ต้องไปสร้างเอง และเล็งเห็นว่ากรมการบินพาณิชย์ได้มีการสารวจ และนาเรื่อง
เข้ า ครม. เพราะว่ าการสร้ างสนามบิ น พาณิ ช ย์ ต้ อ งให้ ก รมการทางการบิ น ถึ งจะ
สามารถนาเจ้าหน้าที่ เครื่องไม้เครื่องมือ ลงได้ การใช้คนบุคลากรทางการบินจะต้อง
ได้รั บ อนุ มัติ ก่อน ดังนั้ นจึงค่ อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลา ถ้าจังหวัดบุรีรัม ย์ ส ามารถ
เดินทางไปต่างประเทศได้อย่างที่ท่านรองวินัย วิทยานุกูล กล่าวผมว่าจะสะดวกมาก
ไม่ต้องหิ้วกระเป๋าเดินทางไปยังดอนเมือง กรุงเทพฯ ที่มีการจราจรติดขัด ทาให้สะดวก
ในการเดินทางไม่ว่าจะต่อเครื่องหรือว่าเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา
(ประธาน)

จังหวัดนครราชสีมาถ้าไม่สามารถนาเครื่องบินหรือบริษัทสายการบินต่าง ๆ
มาลงทากิจกรรมทางการบินที่สนามบินนครราชสีมาได้ ทางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มี
แผนการที่จ ะเปิ ดเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบิน แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนครราชสี มา
อยากจะมีสายการมีมาบิน อยากจะเห็นเครื่องบินมาบินจริงๆที่นครราชสีมา ในส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่ามีสายการบินที่มีชื่อเสียงมาลงเรียบร้อยแล้วจะขอให้การสนับสนุน
/ให้จังหวัด ...

23

ให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนโครงการให้เ ป็นไปตามที่เสนอมา ในส่วนเรื่องการ
ยกระดั บ จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า ช่ อ งทางสายตะกู เป็ น ด่ า นถาวร จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ า
ช่องทางสายตะกู ผมว่าเป็นเส้นทางสาคัญ ผมเคยได้พูดคุยเรื่องนี้ที่สภาความมั่นคง
แห่งชาติในสมัยที่ผมอยู่สระแก้วก็อยากจะสนับสนุนเนื่องจากจังหวัดสระแก้ว ก็ติดกับ
จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ปริมาณการค้าที่ด่านต่างๆ เรามีปริมาณการค้าค่อนข้างจะ
สูงปีละหลายหมื่นล้านตอนที่ผมมา ประมาณ 6 – 7 หมื่นล้านบาทตอนนี้ไม่ทราบว่า
ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ทั้ง 7 ด่านไม่ว่าจะเป็นที่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อย่างไรก็ตามปริมาณ
การค้า บริเวณจุดผ่ อนปรน จุดผ่ านแดนชั่ว คราว ก็จะเป็น เรื่องของวิถีชีวิตของคน
ชายแดน ที่มีความจาเป็น ช่วงทางสายตะกู มีแนวโน้ม ตามที่ท่านประธานหอการค้า
กลุ่มได้พูดมานั้น แสดงให้เห็นถึงความจาเป็นโดยเฉพาะเส้นทางอารยธรรมขอม เป็น
ช่องที่ใกล้ที่จะเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ได้ใกล้ที่สุด แต่ปัญหาของ
ชองสายตะกู มี ปั ญ หาคื อ ปั ญ หาถนนลู ก รั ง และปั ญ หาอี ก อย่ า งคื อ ปั ญ หาอุ ท ยาน
แห่งชาติ ถ้าจาไม่ผิดทางบุรีรัมย์จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยาน เพราะว่าผมเคย
คุย เรื่ อ งนี้ ในสภาความมั่ น คงแห่ งชาติ แ ละยั งไม่ ม ามารถขยั บ ด่านเป็ น ด่ านถาวรได้
เพราะอุทยานแห่งชาติไม่ไม่ยอมอย่างเดียวเพราะเป็นพื้นที่มรดกโลก อุทยานที่เป็น
มรดกโลกมี อ ยู่ 4 อุ ท ยาน คื อ อุ ท ยานเขาใหญ่ ทั บ ลาน ปางสี ด า และตาพญา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อันเป็นมรดกโลก เวลาจะไปทาอะไรในเขตมกรดกโลก
เป็ น อะไรที่ ยุ่ ง ยากมาก คณะกรรมการ กรอ. กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ไม่ ได้ ขั ด ข้ อ งอะไร
แต่ ต้ อ งเสนอไปยั ง กระทรวงทรั พ ยากรธรราชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ พิ จ ารณา
แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ในการสนับสนุน การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร
และยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางสายตะกูเป็นด่านถาวรโดยรางงานให้ กรอ.
ส่วนกลางพิจารณาสนับสนุนต่อไป
4.4 จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีวาระที่แจ้ง
4.5 เสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มยอดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสากิจ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

ดร. สุเมธ แก่นมณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการ
เกี่ย วกับ เรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับ โครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มยอดจาหน่าย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP และเพิ่ มรายได้จากการท่ องเที่ ยวของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนื อตอนล่าง 1 เราได้ส่งมอบงานให้ กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนล่าง 1 เรียบร้อยแล้ว กลยุทธ์การท่องเที่ยวทั้งหมดของการท่องเที่ยว จานวน 3
กลยุ ท ธ์ 9 โครงการ 48 โครงการย่ อ ย 28 เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว กลยุ ท ธ์ OTOP
14 ขอเน้นโครงการที่สาคัญๆ เพื่อเชื่อมต่อที่ท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดได้เสนอ
มานั้ น ว่าในลักษณะเนื้องาน วัตถุประสงค์ห นึ่งของเราได้พูดถึงเชื่อโยงทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่เสียมเรียบข้อมูลที่เราจะพบก็เสนอว่าทางเสียมเรียบเองก็มีนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปท่องเที่ยวที่นั้นค่อนข้างเยอะราวประมาณ 4 ล้านคน มี ประเทศเวียดนาม
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเกาหลีไต้ และประเทศไทย เส้นทาง
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การเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ จะเป็ นรถยนต์ ในส่ วนของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติส่ ว นใหญ่
จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศไทยแล้วไปต่อที่ประเทศกัมพูชา และมีอีก
ประเภทคือบินตรงเลยแต่ถ้าเรามีสายการบินระยะสั้นไปที่นั่นเลยอาจจะทาให้สะดวกขึ้น
จานวนนั กท่องเที่ยวอาจจะเพิ่มขึ้นด้ว ย ในที่นี้ยังขอเสนอเส้ นทางการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือสิ่งที่เราค้นพบว่าเส้นทางการรถไฟ
ที่เดินทางจากกรุงเทพเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคโดยที่ไม่ ให้นักท่องเที่ยวบินไปที่เสียม
เรียบโดยตรง หรือสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง ก็สามารถเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยมี
โบกี้ นาเที่ยวไล่มาตั้งแต่ นครราชสีมา ปากช่อง ลากไปยาวถึงจังหวัดสุรินทร์แบบนี้อาจ
ทาได้อีกเส้นทางหนึ่งตามรอยพระเจ้าชัยวรมัน เส้นทางอารยธรรมขอม อันนี้ก็สามารถ
ทาได้ หรือย้ อนรอยไปก็ได้ ส่ ว นสิ่ งที่เราเห็ นความส าคัญ คือเรื่องของช้างที่ สุ ริน ทร์ ที่
ชาวต่างชาติให้ความสาคัญ และความสนใจอย่างยิ่ง ในส่วนของบุรีรัมย์ จะเป็นยกระดับ
ทางด้าน การกีฬา จะกล่าวถึงเรื่องที่จังหวัดในกลุ่มจั งหวัด ฯ ได้ไปจัดทาการ Road
show ประเทศกัมพูชาแล้วที่กล่าวถึงเสียมเรียบสิ่งหนึ่งที่เราพบคือ เราอาจจะขายได้ใน
ระยะสั้น ที่จะพบก็คือเขาเองไม่อยากให้เราเข้ามาขายสินค้าเพราะจะไปทาให้คนยากจน
ประเทศเขาไม่มีอาชีพ ประเด็นต่อไปคือทางออกถ้าเรานาสินค้าในระดับ Premium
ของเราที่ จ ะเอาไปขายที่ โ น้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ เพราะว่ า ขายให้ ต ลาดกลุ่ ม บน และ
เทคโนโลยีของเขายังมาสูง เพราะกลุ่ม OTOP ของเรามีความโดดเด่นมาก ในส่วนสินค้า
ที่ทาควรจะเป็นสินค้าในระดับไหน อย่างไร มันจะต้องเป็นสินค้าที่คานึงถึงคนต่างชาติ
เช่น ประเทศจี น ก็จะชอบสี ฉู ดฉาด แล้ ว ก็ส ภาพอากาศของประเทศเขา เราจะต้ อ ง
คานึงถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่เขาจะนาไปใช้ในต่างประเทศ ฉะนั้นสินค้าที่นาไปขายใน
ประเทศเขาจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศพื้นที่ที่อยู่ด้วย นอกเหนือจากนั้น
แล้วเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของสินค้านั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ เวลาที่เขานา
สินค้ากลับ ไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกและก็จะเสี ยชื่อเสี ยงอีกด้วยวิธีการคือ
กลุ่มจังหวัด ฯ เราไม่ได้มีแต่สินค้า เรายังร้านอาหาร มีผู้ประกอบการ มีโรงละคร โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดนี้เป็นตลาดที่เราสามารถนาไปวางได้ ประเด็นที่ 1 คือ ผู้ ที่จะไป
วางได้คือผู้ที่รอบรู้ในตลาดในพื้นที่แถบนั้น และโดยกลุ่มจังหวัด ฯ อาจจะตั้งหน่วยงาน
หรื อ สถาบั น เพื่ อ จะสรรหาสิ น ค้ าเหล่ านี้ ไปจ าหน่ ายในตลาดรวมทั้ งบริห ารจั ด การ
ด้านการกระจายสินค้า ด้านการจัดการทางการตลาด และหาแหล่งและผู้ผลิตตามความ
ต้องการของตลาดของพื้ นที่ต่อไป นี้คือสิ่งที่ต้องการนาเสนอต่อคณะกรรมการในครั้งนี้
โดยทางเราได้ส่งผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มยอดจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์
OTOP และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
โดยใช้รายงาน ฯ ที่เราส่งมอบเพื่อที่จะให้ส่วนราชการได้ไปใช้ต่อไป ส่งทั้งหมด 50 ชุด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวขอให้ส่งให้หน่วยงานราชการให้ได้เอาไปใช้
นครราชสีมา
ประโยชน์ หลายๆเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้วิจัยมาหลายๆเรื่องก็สามารถ
(ประธาน)
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในเรื่อ งทางด้ านการท่ อ งเที่ ย วจะได้ ป ระโยชน์ ด้ า นนี้ น่ าจะเยอะ
แต่เรื่อง OTOP น่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการวางจาหน่ายสินค้า
ดร. สุเมธ แก่นมณี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สินค้าของเรายังไม่มีการวางจาหน่ายแต่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศคิดจาก
นักท่องเที่ ยว ที่บิ นจากไทยไปที่โน้นหรือบินจากที่โน้นมาไทย นี้คือกลุ่มหนึ่ง และอีก
กลุ่มหนึ่งคือทางบ้านเราอย่างการ Road show สถานีโทรทัศน์ ทาให้รู้จักสินค้า
/รองผู้ว่าราชการ ...
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่องการไปขายสินค้าที่ต่างประเทศนั้นสินค้าบ้านเราสามารถได้รับการตอบรับ
นครราชสีมา
จากต่างประเทศขายดีมาก สินค้าอะไรที่ติดตราว่า Made in Thailand นี้สามารถ
(ประธาน)
ขายได้หมด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค ขายดีมาก รสนิยมในการซื้อสินค้า มีส่วน
ช่วยให้การจาหน่ายดีขึ้น ส่วนประเทศกัมพูชา สินค้าที่เข้าประเทศเขามากคือสินค้าจาก
ประเทศจีนแต่ของจีนจะมีคุณภาพไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากประเทศไทยซึ่งได้
มาตรฐานกว่า และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ คือ ท่านนิรันดร์ กัลยาณมิตร ได้เคยจัด
Road show ที่เสียมเรียบ ผมได้มีโอกาสได้ไปด้วย MATCHING ทางการค้า ได้รับการ
ตอบรับสินค้าจานวนมาก และร้านที่ได้รับการนิ ยมมากในครั้งนั้นคือ ผัดหมี่โคราช ได้
เป็นตัวแทนในการขายของประเทศกัมพูชา ซึ่งหมี่โคราชนี้เป็นที่นิยมมาก อย่างเครื่อง
สานพลาสติก ที่บ้านเราขาย 200 หรือ 300 บาท เมื่อนาไปขายที่นั้น ขายใบละ 500
บาทแย่ งกั น ซื้ อ ตลาดจริงๆ คนที่ นั่ น เขามี กาลั งซื้ อ ในเรื่อ งของการผลิ ต สิ น ค้ าหรื อ
ผลิตภัณฑ์เข้ายังไม่ถึง ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองของประเทศเราเพื่อจะนาสินค้าออกไป
ขายยังต่างประเทศ ในเรื่องของเส้นทางรถไฟ ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากที่ เราจะทาต่อ
จากนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ เพราะเส้นทางรถไฟที่เราทาเส้นทางจาก แปดริ้ว
ผ่านสระแก้ว และปอยเปต ยังขาดไปอีก 10 กิโลเมตร แต่จากฝั่งโน้นคือ บันเตีย เมียน
เจย ทางการจีน มาทาเส้นทางรถไฟเรียบร้อยแล้ว แต่จะขาดช่วงที่เราทาสงครามกับ
ประเทศกัมพูชา ขาดที่สถานีอรัญประเทศ สถานีคลองลึก กับสถานีปอยเปต รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ สมัยที่ท่านเป็นเลขา สศช.
ได้ไปดูพื้นที่ เพื่อเชื่อมทางรถไฟแล้ว จะมีการวิ่งทางรถไฟจากกรุงเทพ ฯ มาแปดริ้ว
มาสระแก้ว แล้วข้ามไปปอยเปต รวมไปถึงเสียมเรียบ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่อานวย
ความสะดวกได้ จะอย่ า งไรก็ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยให้ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ทาการศึกษา ในเรื่องของความเชื่อมโยง ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการศึกษาต่างๆ และ
เรื่องของหัวข้อ OTOP เป็นหลักโดยที่ท่านได้ส่งผลงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้
จั งหวัด ต่ า งๆ น าข้ อ มู ล ไปศึ ก ษาเพื่ อ จะเป็ น ประโยชน์ ในหน่ ว ยงานของท่ านว่ าจะมี
แนวโน้มความเป็นไปได้และนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ รายงานโครงการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มยอดจาหน่าย ผลิตภัณฑ์
OTOP และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

ไม่มีวาระ

ปิดประชุม

12.30 น.
******************

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

