-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุม V ONE 1 โรงแรม วี วัน โฮเทล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
***************************
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน ฯ)
2. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (รองประธาน ฯ)
3. นายนพรัตน์ ทองประกอบ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (รองประธาน ฯ)
4. นายธนยศ แสนสุขใส
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (รองประธาน ฯ)
5. นายรัชพล ตระหนักยศ
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (รองประธาน ฯ)
6. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ฯ (รองประธาน ฯ)
7. นายเสมอ จินดาพงษ์
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯ เขตที่ 5 (รองประธานฯ)
8. นายสุวิทย์ คาดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (เลขานุการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ)
9. นายสุริยา จันทรกระจ่าง
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)
10. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา)
11. นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
13. นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
14. นายประชา มีธรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
15. นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
16. นางประสงค์ คอยบัลลังก์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
17. นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.นม.)
18. นายธนวัฒน์ บุญมี
แทน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ (จ.นม.) (นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์)
19. นายวัชร กลินทะ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
20. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
21. นางอิฐสราชัย ลาพา
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
22. นางประไพศรี วัฒนสาครกุล
แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
23. นายวรเทพ เด่นวงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
24. นายสิทธิผล สิทธิศักดิ์คาดี
แทน ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.ชย.)
/25 นายสุทธิศักดิ์ ...

-225. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร
26. นายวีระวัฒน์ ศรีสม
27. นายวันชัย ทิพย์อักษร
29. นายสมบูรณ์ ชุมพลเสถียร
30. นางอรพิณ มะวิญธร
31. นางกรรณิการ์ สมบูรณ์ศรี
32. นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ
33. นางอุทุมพร ฉลาดรอบ
34. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังสุรินทร์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. ประธานสภาอุสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
3. ดร. ถวัลย์ มานะธัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายชุณห์ ศิริคีรีโกศล
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
5. นางสาววีรินทร์ สราญจิต
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
6. นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
7. นายชาญกิจ นานาประสงค์
เลขาธิการสถาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
8. นางเสียงรัตน์ กีรติมาส
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จ.บร.)
9. นายมนตรี ดารงมงคลกิจ
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จ.บร.)
10. นายพัชรพล เพชรรัตน์
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
11. นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จ.สร.)
12. นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จ.สร.)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายยุทธศักดิ์ สุภสร
2. นายจักรสิทธิ์ แก้ววิไล
3. นางภาวนา ประจิตต์
4. นายคนุวัชระ ศรีรักษา
5. นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล
6. นางสาวบุษยมาศ มาศเกษม
7. นางสาวเรือนศรี เวียงรินทร์
8. นายอักษร แสนใหม่
9. นายอมรรัตน์ จารึกสงวน
10. นายศักดิ์ศิริ หยวกฉิมพรี
11. นางศุภลักษณ์ หล้าเพชรอรุณงาม
12. นายไพฑูรย์ วิกันชัย

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (วิทยากร บรรยายพิเศษ)
เลขานุวการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สานักงานนครราชสีมา
พนักงานการตลาดสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
พนักงานบริการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
/13. ดร.ดวงสุดา ...

-313. ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
14. ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
15. นายพงศ์ธร สาตก
16. นางอรสา มนัสสิลา
17. นายธีระ วรพันธุ์
18. ร.ต.ต.วุฒินันท์ สร้อยศุภเศรษฐ์
19. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา
20. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
21. นายสุขสันต์ ดุลจันทึก
22. นายชัชวาล วงศ์ศิริ
23. นายจีรศักดิ์ คาระวิวัฒนา
24. นายพิสิษฐ์ นาคา
25. นายวีรพล จงเจริญใจ
26. นายวรชิต ด่านวิชัย
27. นายภานุ เล็กสุนทร
28. นายอฤษณุ บวรโกวิทย์
29. นายกงกฤช หิรัญกิจ
30. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
31. นางสาววิมล ชอบสุข
32. นางสาววลีรัตน์ นามปักษา
33. นายอนุวัฒน์ แก้วพลงาม
34. นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
35. นายวัชระ วัฒนกุล
36. นางสาวเพียง นิจิตะโว
37. นายสดุดี ธนาสุทธ
38. นายอดิศักดิ์ ประดับสุข
39. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
40. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
41. นางสาวโชติรส มีอานาจ
42. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
43. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน)
ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน)
ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม.ท.ส.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองสารวัตป้องกันและปราบปราม สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
รองประธานหอการค้า (จ.นม.)
ผู้แทน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แทน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์
อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์
ผู้แทน นิตยสาร More Move
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จ.นม.)
ผู้บริหาร โรงแรมสีมาธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้สังเกตการณ์ สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สถาปนิกปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยสถาปนิกปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
/44. นางสาว ...

-444. นางสาวทองคา รักวงษ์
45. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
46. นางสาวพนิดา ทองสุข
47. นางสาวอรนรี ปิ่นวันนา
48. นางสาววรรณา เชยประโคน
49. นายภูดิส ศิริภานุภัค

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ผู้แทนหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ (จ.ชย.)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประธานในที่ประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางท่านคณะกรรมการที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งคณะกรรมการในจังหวัดนครราชสีมา
ที่มาร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดด้วยกัน ในการประชุม กรอ. ผมเคยได้นาเรียนไปว่า
ในการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดนี้จะให้แบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 เป็นช่วงของ
การประชุม กรอ. ตามปกติ และช่วงท้ายจะเชิญ วิทยากรพิ เศษ (Guests Speaker)
มาร่ ว มทุ ก ครั้ ง ซึ่ งในครั้ งที่ แ ล้ ว ได้ เชิ ญ ท่ านรองเลขาธิก าร BOI มาเพื่ อ มาให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับกลุ่มคลัสเตอร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ วันนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่า
การการท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย ท่ านยุ ท ธศั ก ดิ์ สุ ภ สร จะมาเป็ น วิท ยากรพิ เศษ
(Guests Speaker) เริ่มตั้งแต่ช่วง บ่าย 3 โมงจนถึง 5 โมงเย็น แล้วหลังจากนั้นขอเชิญ
ท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน หลังจากนั้นจะได้ประชุมต่อ จนครบตามระเบียบ
วาระ ทั้งนี้ จะจั ดประชุมในรูป แบบนี้ต ลอดและครั้งต่อ ไป ถ้ าอยากให้ เชิญ วิท ยากร
ท่านใดก็ขอให้ท่านแจ้งมาให้ทราบ
ในวันนี้เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาจะจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่าน
ท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2559 ก็เลยจะขอความกรุณาท่าน
ฝากโปสเตอร์ไปจังหวัดละ 20 แผ่น ให้ไปติดที่สานักงาน หรือศาลากลางจังหวัดของ
ท่านให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ไปติดให้ด้วยครับ

รับทราบ
เรื่อง รองรับรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21
ฝ่ายเลขานุการฯ
ธัน วาคม 2558 และได้จัดส่ งให้ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนิน การ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 30 หน้า โดย
มีประเด็นในการประชุม เรื่อง การปล่อยสินเชื่อ SME : Soft Loan และอีก 2 เรื่องคือ
การขยายช่องทางจราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร สาย 205 กับสาย 226 ซึ่งเรื่องนี้ทาง
/กลุ่มจังหวัด ...

-5กลุ่มจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยัง
กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม ขอให้คณะกรรมการช่วยพิจารณารายงาน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว หากมี ค าหรื อ ข้ อ ความใด ที่ เห็ น ว่ า คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ
ข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ประธาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขา ฯ

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอให้ระหว่างนี้ท่านช่วยอ่านและหากมีอะไรสงสัย
หรือผิดพลาดก็ให้แจ้ง ทางฝ่ายเลขาจะได้ทาการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
รับรองรายงานการประชุม กรอ. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ค้นพบไดโนเสาร์พันธ์ใหม่ของโลก ชื่อพระราชทาน “สิรินธรน่า
โคราชเอนซิส”
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรื่อง ค้นพบไดโนเสาร์พันธ์ใหม่ของโลก ชื่อพระราชทาน “สิรินธรน่า โคราช
ฝ่ายเลขา ฯ
เอนซิส” ขอเรียนเชิญท่าน ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ อาจารย์จากสถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนอื่นขอนาเสนอ
นักวิจัยจากสถาบัน
การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่ของโคราช เป็นไดโนเสาร์ตัวที่ 9 ของประเทศ
วิจัยไม้กลายเป็นหิน
ไทย “สิ ริน ธรน่ า โคราชเอนซิส ” จากการที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา
ภายใต้การกากับดูแลของมหาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ฟูกุอิ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นพิพิธพันธ์ไดโนเสาร์อันดับสามของโลก
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ฟูกุอิ จังหวัดฟูกุอิ ประเทศ
ญี่ปุ่น แถลงข่าวร่วมกับทางจังหวัดนครราชสีมา ถึงผลความร่วมมือขุดค้นไดโนเสาร์
ที่บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา ระหว่าง 2 สถาบัน ตั้งแต่ พ.ศ.
2550 ได้พบฟอสซิลกระดูกและฟันไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคหลายพันชิ้น โดยฟอสซิล
ชุดหนึ่ง ซึ่งพบเป็นส่วนของกะโหลก จานวน 19 ชิ้น โดยนายมาซะเทอรุ ชิบาตะ และ
ดร.ประเทื อ ง จิ น ตสกุ ล เป็ น ผู้ ค้ น พบไดโนเสาร์ส ายพั น ธ์ นี้ เมื่ อ น าตั ว อย่ างชิ้ น ส่ ว น
กะโหลกรวมถึ ง ส่ ว นต่ า งๆของโครงร่ า งอี ก จ านวนมาก สามารถจ าแนกได้ ว่ า เป็ น
“ไดโนเสาร์ ก ลุ่ ม อิ กั ว โนดอนต์ ” ที่ เป็ น สกุ ล ใหม่ แ ละชนิ ด ใหม่ ข องโลก และได้ รั บ
พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์ ดังกล่าว คือ “สิรินธรน่า
โคราชเอนซิส ” (Sirindhorna khoratensis) หรืออิกัวโนดอนต์ สิ รินธรน่า และได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชื่อ “PLOS ONE”
/ซึ่งมีสานักงาน ...

-6ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานฟรานซิสโก โดยตีพิมพ์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60
พรรษา ทั้งนี้เพื่อการเทิดพระเกียรติในวโรกาสพิเศษดั งกล่าว อิกัวโนดอนต์สิรินธรน่า
เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร หนักประมาณ 1 ตัน เคยอาศัยอยู่
ในพื้ น ที่แถบอ าเภอเมือ งนครราชสี ม า เมื่อประมาณ 115 ล้ านปี ก่อ น ซึ่งสภาพภู มิ
ประเทศขณะนั้ น เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ า ในสภาพภู มิ อ ากาศที่ ค่ อ นข้ างแห้ งแล้ ง คล้ ายกึ่ ง
ทะเลทราย สัตว์ร่วมยุคที่พบด้วยกันตามพื้นที่แหล่งน้า ได้แก่ ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อ
ขนาดใหญ่ ที่ มี ฟั น แบบฉลาม (คาร์ช าโรดอนโตซอร์) สั ต ว์เลื้ อ ยคลานบิ น เทอโรซอร์
จระเข้ เต่า ปลาเกล็ดแข็งเลปิ โดเทส ปลาฉลามน้าจืดไฮโบดอนต์ หอยนางรม เป็นต้น
ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิจัยพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธุ์ใหม่ของโลก
ถึง 3 ชนิด คือ 1) ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ 2) สยามโมดอน และ 3) สิรินธรน่า โคราชเอน
ซิส นับเป็นจังหวัดที่พบไดโนเสาร์กลุ่มอิกัวโนดอนต์มากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งคาดว่า
จะพบไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ของอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย จึงกล่าวได้ว่า
นครราชสี มาเป็ น ดิน แดนประตูสู่ อาณาจักรไดโนเสาร์อีส านและอินโดจีน จึงมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรในการจัดตั้งไดโนพาร์ค (Dino Park) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ แหล่งอนุรักษ์ไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคขึ้นในประเทศไทย และสนั บสนุน
การจัดตั้ง Geopark ตามแนวทางของ UNESCO รวมทั้งยืนยันถึงความโดดเด่นของ
โคราช ในฐานะ : “มหานครแห่งบรรพชี วินของอาเซียน”หรือ “ASEAN Paleontopolis”
(อาเซียนพาลีออนโตโปลิส)
อยากทราบว่าแต่ละสายพันธ์มีการค้นพบที่ไหน อยากทราบตาแหน่ง
ที่ค้นพบว่า อยู่ส่วนไหนของจังหวัดนครราชสีมา เช่น ตาบล หรือหมู่บ้าน

ประธาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์
สายพันธ์แรก “สยามโมดอน นิ่มงามมิ” แหล่งที่ขุดค้นพบ คือบ้านหนองรังกา
นักวิจัยจากสถาบัน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สายพันธ์ที่สอง “ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ” แหล่งที่ขุด
วิจัยไม้กลายเป็นหิน
ค้นพบ คือบ้านหนองรังกา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เช่นเดียวกัน และตัว
นครราชสีมา
สุดท้าย “สิรินธรน่า โคราชเอนซิส” แหล่งที่ขุดค้นพบ บ้านสะพานหิน ต.สุรนารี อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 เรื่อง ...

-73.2 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นายอักษร แสนใหม่
การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 –
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ คาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
นครราชสีมา
มอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการแถลงข่าวและหัวหน้าคณะ
รับมอบธง
การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ดังนี้
1. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” จานวน 21 ฝ่าย
2. มีการประชุมคณะกรรมการทั้ง 21 ฝ่าย ในวันที่ 8 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี เพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวและรับมอบธง
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 ณ จ.นครศรีธรรมราช
3. นายสุวิทย์ คาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในการแถลงข่าวและหัวหน้าคณะรับมอบ
ธงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”
ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 ณ จ.นครศรีธรรมราช
4. ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายต่างๆ ได้ไปศึกษาดูงานเตรียม
ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา นร.นศ. แห่งชาติฯ ในทุกสนามของการ
แข่งขันภายใน จ.นครศรีธรรมราช
5. ดาเนินการเชิญประชุมทั้ง 21 ฝ่าย ภายในเดือน มีนาคม 2559 เพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
6. ดาเนินการจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
8. ได้มีการสารวจสนามแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมของสนามภายในจังหวัด
นครราชสีมา
9. ได้กาหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 จัดการ
แข่งขันทั้งหมด 37 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
15,000 คน
ประธาน
ขอบคุ ณ ท่ า น ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ จากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและ
ผู้ว่าราชการ
ท่าน อักษร แสนใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ได้มาสรุปผลการเตรียมความพร้อม
จังหวัดนครราชสีมา
การแข่ งขั น กี ฬ านั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษาแห่ งชาติ ค รั้งที่ 38 “ย่ า โมเกมส์ ”และให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่ สายพันธ์ “สิรินธรน่า โคราชเอนซิส” ให้แก่พวกเราและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รู้ว่าเราได้มีการค้นพบครั้งนี้ขึ้น และหวังว่าคงจะได้ค้นพบ
ไดโนเสาร์พันธ์กินเนื้ออย่างที่ท่านได้กล่าวไว้และถ้าค้นพบเมื่อขอให้ท่านได้นามาเสนอ
เสนอให้พวกเราทราบด้วยนะครับ
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระ ...
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เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่ อ ง การยกระดั บ สนามบิ น บุ รีรัม ย์ เป็ น สนามบิ น ศุ ล กากร เสนอโดย
จังหวัดบุรีรัมย์
นายนพรัตน์ ทองประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีประชากรประมาณ 1.57 ล้านคนเศษ มีอาณาเขต
หัวหน้าสานักงาน
ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดบุรีรัมย์
ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในเส้นทาง Gate way ระหว่างเขตประกอบการนิคม
อุ ตสาหกรรมภาคตะวั น ออกและท่ าเรื อแหลมฉบั ง จั ง หวั ด ชลบุ รี สู่ อิ น โดจี น (จั งหวั ด
มุกดาหาร) มีศักยภาพด้านการท่ องเที่ยวที่ห ลากหลายน่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ ง
ท่องเที่ยวโบราณสถาน ศิลปะแบบโบราณ มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่รู้จักทั่วโลก คือ
ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า แหล่งเตาเผา เครื่องเคลือบโบราณ ภูเขาไฟที่ดับแล้วและ
ปรากฏปล่องภูเขาไฟที่ชัดเจนถึง 6 แห่ง นอกจากนี้ยังได้เปิดจุดผ่อนปรนการค้ากับประเทศ
เพื่ อ นบ้ านบริ เวณช่ อ งสายตะกู อ าเภอบ้ านกรวด – ช่ อ งจุ๊ บ โกกี อ าเภอบั น เตี ย อ าปึ ล
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เพื่อให้มีการค้าขายระหว่าง 2 ประเทศ ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ ร ะหว่ างด าเนิ น การเสนอขอยกระดั บ เปิ ด เป็ น จุ ด ผ่ านแดนถาวร ศั ก ยภาพด้ า นการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทย และมี
ชื่อเสียงในระดับเอเชีย มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถจุผู้ชมได้ 34,000
ที่นั่ง และจังหวัดบุรีรัมย์มีสนามแข่งรถยนต์มอเตอร์สปอร์ต ระดับมาตรฐานโลก “Chang
International Circuit” เป็นสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลกแห่งเดียวของประเทศ
ไทย และเป็นสนามเดี ยวในโลกที่มีการวางตาแหน่งที่นั่งสาหรับผู้ชมให้สามารถมองเห็นการ
แข่งขันได้ทุกโค้งในสนาม ด้วยระยะทาง 4.554 กม. 12 โค้ง ทาความเร็วสูงสุด ได้ 315
กม./ชม. ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,000 ไร่ จุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 ที่นั่ง เป็นสนามแข่งรถที่ได้
มาตรฐานในระดับ FIA Grade 1 จากสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ หรือ FIM และดีที่สุดใน
ระดับนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์มีท่าอากาศยานบุรีรัมย์จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่
อาเภอสตึก ห่างจากอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 30 กิโลเมตร มีขนาดทางวิ่งเป็นผิวแอส
ฟัลติคคอลกรีต ขนาด 45 x 2,100 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 7.50 เมตร ทางวิ่งเผื่อ
ขนาด 60 x 450 เมตร ทางขับขนาด 23 x 240 เมตร ลานจอดเครื่องบินคอนกรีตขนาด
80 x 120 เมตร ขนาดเครื่องบิน -จานวนหลุ มจอดที่รองรับได้ B737 – 1 ล า จานวน
180 ที่นั่ง, ATR 1 ลา จานวน 66 ที่นั่ง,เฮลิคอปเตอร์ 3 ลา ขนาดอาคารที่พักผู้ โดยสาร
ประมาณ 3,700 ตารางเมตร ความจุอาคารผู้โดยสารห้องโถง 384 คน ขาเข้า 192 คน
ขาออก 128 คน จานวนเครื่องบินที่รองรับได้ 12 เที่ยว/วัน จานวนผู้โดยสารที่รองรับได้
2,160 คน/วัน ลานจอดรถยนต์ประมาณ 100 คัน ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินจาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – จังหวัดบุรีรัมย์ มีสายการบินนกแอร์และสายบินแอร์เอเชีย เปิดทา
การบินทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน โดยผู้ใช้บริการจะเป็น นักธุรกิจ ข้าราชการ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนทีมนักแข่งรถ นักฟุตบอล และประชาชนทั่วไป
โครงการดั ง กล่ า วนั้ น สอดคล้ อ งกั บ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องกลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ าค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาระบบโลจิสติกส์ สู่
ภูมิภาคและอาเซียน โดยมีเป้าหมายยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์ เป็นสนามบิน
/ศุลกากร ...

-9ศุลกากรและขยายลานจอดเครื่องบินและก่อสร้างทางขับ (Taxi-Way) ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์เพิ่มอีก 1 เส้น ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมา ในปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์มีสถิตินักท่องเที่ยว จานวน
1,248,763 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,186,759 คน) และมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2557 จานวน 1,756.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.83
เมื่อเทียบกับปี 2556 (1,659.79 ล้านบาท) สาหรับนักท่องเที่ยวในปี 2558 ซึ่งอยู่
ระหว่างการจัดเก็บข้อมูล ก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2557 เป็นผลมาจากการ
เปิดสนามแข่งรถ “Chang International Circuit” อย่างเป็นทางการ และมีการจัดให้มี
การแข่ งขั น รถยนต์ ท างเรีย บ Super Gt 200 และ Super Gt 500 ประมาณ 33
ครั้ง/ปี จั ดให้ มีการแข่งขันรถเล็ ก ทุกวัน ศุกร์ นอกจากนี้ยั งมีการจั ด ให้ มีก ารจัดงาน
มอเตอร์โชว์ต่างๆ การเปิดกีฬาระดับโลกหลายครั้ง ซึ่งมีโปรแกรมตลอดฤดูกาล ขณะนี้
บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนา เช่น ฮอนด้า และโตโยต้า มีแผนที่จะมาทาพิพิธภัณฑ์ยานยนต์
หรือห้องแสดงยานยนต์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาชมการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งทีมงานของนักแข่งเอง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทีมนักแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะต้องขน
ย้ายรถและอุปกรณ์ ตลอดจนทีมงาน ไม่สามารถที่จะเดินทางโดยเครื่องบินมายังท่า
อากาศยานบุรีรัมย์ได้โดยตรง จะต้องเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง
ก่อนทาให้เสียเวลาในการเดินทางและการขนย้าย ขนถ่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ จังหวัดบุรีรัมย์
ขอให้ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกรมการบิน พลเรือ นพิจ ารณา
สนั บ สนุ น ข้อ เสนอตามมติที่ ป ระชุม คณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่ อแก้ ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่
24 กันยายน 2557 โครงการยกระดับสนามบินพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบิน
ศุลกากร และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งประสานไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณา
เรื่องดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศพิจารณาเห็นว่าควร
ยกระดับ สนามบิ น พาณิ ช ย์ บุ รีรัม ย์เป็ น สนามบิ น ศุล กากรตามที่ จังหวัด บุ รีรัม ย์เสนอ
เนื่องจากพบว่ าสนามบินดังกล่าวมีจานวนผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นและมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ยังเป็นการรองรับการเปิดการบินเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว โดยประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ได้ให้สัตยาบันแล้ว ยกเว้น สปป.ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยการยกระดับ
สนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรจะเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางให้
ประเทศสมาชิกสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น
อันจะเป็น ผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งกรมท่าอากาศยาน (กรมการบิน
พลเรื อนเดิ ม ) เห็ น ชอบและมี ห นั งสื อ เพื่ อ ขอความสนั บ สนุ น เรื่อ งดั งกล่ าวไปยั งกรม
ศุ ล กากรแล้ ว โดยกรมศุ ล กากรอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด อย่างไรก็ดี ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสนามบินและ
/ความพร้อม ...

- 10 ความพร้อมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน และควรมีการประสานไปยัง
หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การออกประกาศเปิดจุดผ่านแดน การกาหนดด่านตรวจพืชและสัตว์ โดย
ในเบื้องต้นเมื่อได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรอาจยังไม่จาเป็นต้องมี
เจ้าหน้ าที่ป ระจ าด่าน แต่ส ามารถประสานให้ เจ้าหน้าที่ จากพื้นที่ ใกล้ เคียงมาปฏิบั ติ
หน้าที่เป็นครั้งคราวก่อน ที่ประชุมคณะกรรมาธิ การการคมนาคมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบกับผลการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นควรนาส่งไปยังหน่วยงานที่กากับ
ดูแล อันจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการการยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรนี้ คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2,000,000 คน ซึ่งการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ และคณะนักกีฬา จะใช้บริการมาก เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทาง
น้ อย สะดวก และรวดเร็ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุ รีรัมย์ จึง
ขอรับการสนับสนุนยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการขยายลานจอดเครื่องบิน และก่อสร้างทางขับ (TaxiWay) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เพิ่มอีก 1 เส้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งเมื่อมีจ านวนนั กท่ องเที่ยวเดิน ทางมาเที่ยวจังหวัดบุ รีรัมย์มากขึ้น ส่ งผลให้ รายได้
จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ในการยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์ เป็นสนามบินศุลกากร และ
ขยายลานจอดเครื่องบิน และก่อสร้างทางขับ (Taxi-Way) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์เพิ่มอีก
1 เส้น และรายงาน กรอ. ส่วนกลาง ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเสนอเรื่อง
ต่อไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
และกระทรวงคมนาคม
4.2 เรื่อง การยกระดับด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็น
จุดผ่านแดนถาวร เสนอโดยจังหวัดบุรีรัมย์
นายนพรัตน์ ทองประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นที่
หัวหน้าสานักงาน
อาเภอบ้านกรวดกับอาเภอบันเตียอาปึล จังหวัดอุดรมีชัย รวม 5 ตาบล 25 หมู่บ้าน ทั้งนี้
จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่อดีตประชาชนของทั้งสองฝ่ายได้มีการติดต่อและมีสายสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างกัน
โดยใช้ช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เป็นช่องทางธรรมชาติ จังหวัดบุ รีรัมย์และจังหวัดอุดรมีชัย ได้มี
ความพยายามที่จะผลักดันให้มีการยกระดับจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรม เป็นจุด
ผ่อนปรนการค้า และจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบ
เพชร อาเภอบ้ านกรวด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา อยู่ในความรับผิ ดชอบของ
หน่วยงานความมั่นคง ต่อมาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้น จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศ
เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู -จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน
2556 โดยเปิ ด ท าการค้ าทุ ก วัน ตั้ งแต่ เวลา 08.00 – 15.00 น. และเมื่ อ วั น ที่ 18
กันยายน 2557 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกระดับเป็น
/จุดผ่านแดน ...
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ยกระดั บ เป็ น จุ ด ผ่ านแดนถาวร ทั้ งนี้ จั งหวัด ได้ ด าเนิ น การบู รณาการงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรั บ การเปิ ด ด่ า นการค้ า ชายแดนถาวรแล้ ว จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี พื้ น ที่ ช ายแดนติ ด กั บ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีช่องทางไปมาหาสู่ระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
บริเวณช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กับช่องจุ๊บโกกี
อาเภอบันเตียอาปึล จังหวัดอุดรมีชัย ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นชอบให้เปิดจุด
ผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสาย
ตะกู-จุ๊บโกกี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา โดยเปิดให้มีการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันทุกวัน ในช่วงเวลา 08.00 – 15.00 น. ต่อมาเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 2/2557
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร
จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับจุดผ่า นแดนถาวรแล้ว แต่ยัง
ติดขัดในเรื่องของการเข้าใช้พื้นที่ และไม่สามารถพัฒ นาพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ เพื่อ
เตรี ย มการยกระดั บ เป็ น จุด ผ่ านแดนถาวรได้ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดั งกล่ า วอยู่ ในเขตอุ ท ยาน
แห่งชาติตาพระยา และยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ซึ่งเป็นเหตุให้การพัฒ นาพื้นที่เกิดความล่าช้า สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการส่งเสริมการค้าชายแดนให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศ ทั้งนี้
จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. จั งหวัด บุ รีรั ม ย์ ได้ มี ห นั งสื อ ที่ บร 0013.3/6929 ลงวัน ที่ 17
เมษายน 2557 ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่
ในเขตอุท ยานแห่ งชาติ ตาพระยา ต าบลจัน ทบเพชร อ าเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุ รีรัม ย์
จานวน 500 ไร่ เพื่อดาเนินการเป็นจุดผ่อนปรนการค้าและพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ช่องสายตะกูต่อไป แต่ยังไม่ได้รับคาตอบจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชแต่
อย่างใด
2. จั ง หวั ด บุ รี รัม ย์ ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ บร 0017.2/9188 ลงวั น ที่ 20
เมษายน 2558 ถึง ประธานกรรมการหอการค้าไทย เพื่อให้ช่วยผลักดันให้รัฐบาลสั่งการให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพดาเนินการ เพื่อถอดถอนพื้นที่
จานวน 500 ไร่ ออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ เพื่อจัดตั้งด่านถาวรต่อไป
ซึ่งโครงการนี้ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
1. มีความมั่นคงชายแดน เป้าหมายในการให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่สงบสันติ และพัฒนาด้านต่างๆ ขึ้นในชุมชนชายแดนและของประเทศ
เพื่อนบ้าน
/2. มีคุณภาพ ...
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3. มีความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายพัฒนาการผลิต การบริการ การค้า
และการลงทุน
4. ประชาชนมีความรู้ เป้าหมาย พัฒนาความรู้ ตระหนักรู้อาเซียน ภาษา
ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน แรงงาน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
5. มีโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ดี เป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
6. พัฒนาเมืองชายแดน เป้าหมาย ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
กระผมในฐานะหัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์จึงเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยมี
สถานที่ดาเนินโครงการ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี บริเวณช่องสายตะกู
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ กับช่องจุ๊บโกกี อาเภอบันเตียอาปึล
จังหวัดอุดรมีชัย เสนอ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ พิจารณา และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูเป็นจุดผ่านแดนถาวร คือ
- ส่งผลทาให้การค้าชายแดนมีการขยายตัวมากขึ้น และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน เชื่อมโยงการผลิต การค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านโดยรวม
- ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกบริโภคสินค้าที่นาเข้าจากประเทศเพื่อน
บ้านมากขึ้น ในราคาที่ถูกลง
- การเคลื่อนย้ายคนหรือการเดินทางไปมาระหว่างกันที่สะดวกขึ้น ทา
ให้มีการเดินทางเข้ามาทางานในบริเวณชายแดนไทย ในลักษณะของแรงงานแบบเช้ามา
เย็นกลับออก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง
- นักลงทุนไทยมีโอกาสในการขยายธุรกิจ การค้าและการลงทุน
ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่าง
ประเทศ จะทาให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีการขยายตัวของเมืองทั้งในเชิง
พาณิชย์และการท่องเที่ยว
มติที่ประชุม

เห็นชอบการยกระดับด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู เป็น
จุดผ่านแดนถาวร โดยรายงาน กรอ. ส่วนกลาง ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
สนับสนุน และส่งเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเหตุให้การพัฒนาพื้นที่เกิดความล่าช้า
/4.3 เรื่อง ...
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บุรีรัมย์
นายสุทธิศักด์ พรหมบุตร
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีเปอร์เซ็นต์คุณภาพข้าวต่ากว่า 20%
พาณิชย์จังหวัด
และตลาดไม่รับซื้อข้าว ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย เชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่
บุรีรัมย์
ของคนไทย เป็นทั้งอาหารหลักและเป็นส่วนสาคัญของเศรษฐกิจไทย แต่วิถีชีวิตชาวนา
ผู้ปลูกข้าวกลับเผชิญกับความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับล่างของสังคม แม้ต้อง
ตรากตราทานาหามรุ่งหามค่า “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” แต่กลับต้องแบกหนี้สินล้นพ้นตัว
รายได้จากการทานาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ และดูเหมือนยิ่งปลูก ยิ่งทานาก็ยิ่งทาให้วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ถดถอย ไม่ได้ดีขึ้นแต่น้อย การทานาของชาวนาต้องอาศัยธรรมชาติ
บางปี ฝนไม่ตกก็ทาให้ ต้นข้าวตายไปบางส่วน ต้นข้าวไม่สมบูรณ์ทาให้ ได้ผ ลผลิ ตน้อย
ราคาข้าวก็ถูกมากขณะที่ต้นทุนการทานาสูงขึ้นเรื่อยๆ ชาวนาก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน ทาให้
เกษตรกรไทยมีหนี้สินเป็นจานวนมาก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ในปัจจุบัน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อผลิตข้าวเปลือกได้ ส่วนหนึ่งจะใช้บริโภคภายในครัวเรือน โดย
ทยอยแบ่ งสี ที่ โรงสี ข นาดเล็ ก ส่ ว นที่ เหลื อ จะขายให้ แ ก่ โรงสี ข นาดกลางหรือ พ่ อ ค้ า
ข้าวเปลื อก หรื อขายผ่ านตลาดกลางข้าวเปลื อ กเนื่องจากประชาชนในประเทศไทย
บริ โภคข้าว เป็ น อาหารหลั ก และจานวนประชากรก็เพิ่ ม มากขึ้ นทุ ก ๆ ปี ด้ ว ยเหตุ นี้
ชาวนาจึงจาเป็นต้องพยายามปลูกข้าวให้ได้ผ ลิตผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พอเพียงกับความ
ต้องการของประชากรและสามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยหวังให้ครอบครัวสามารถ
ลืมตาอ้าปากได้ วิธีหนึ่งที่ชาวนาได้พยายาม เพื่อเพิ่มผลิตผล ได้แก่ การขยายพื้นที่ทานา
เพื่อให้ผลิตผลเพิ่มขึ้นตามพื้นที่นาที่เพิ่มมากขึ้น ส่ วนวิธีการเพิ่มผลิตผลโดยวิธีอื่นนั้น
ชาวนาไม่สามารถทาได้ เช่น การคัดเลือกหาพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลิตผลสูง พันธุ์ต้านทาน โรค
และแมลง ข้าวพันธุ์ที่ตอบสนองต่อปุ๋ย วิธีการป้องกันกาจัดโรค แมลง และวัชพืชในนา
ข้าว ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงประสบปัญหาผลผลิ ตข้าวคุณภาพต่ากว่า 20%
โรงสีขนาดกลางหรือพ่อค้าข้าวเปลือกจึงไม่รับซื้อข้าวดังกล่าว ส่ งผลให้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวนาที่มีความยากจน และมีภาระหนี้สินมากมายอยู่แล้ว ต้องประสบกับ
ภาวะที่ย่าแย่กว่าเดิม วิถีชีวิตชาวนาผู้ปลูกข้าวจังหวัดบุรีรัมย์เผชิญกับความยากจน
มีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับล่างของสังคม ต้องแบกหนี้สินล้นพ้นตัว รายได้จากการทานา
ไม่ ส ามารถเลี้ ย งชี พ ได้ และดูเสมื อนยิ่งปลู ก ยิ่งทานาก็ ยิ่งท าให้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ถดถอย ไม่ได้ดีขึ้นแต่น้อย การทานาของชาวนาต้องอาศัยธรรมชาติบางปีฝนไม่ตกก็ทา
ให้ ต้น ข้าวตายไปบางส่วน ต้นข้าวไม่สมบูรณ์ ทาให้ได้ผลผลิตน้อย ราคาข้าวก็ถูกมาก
ขณะที่ ต้น ทุ น การท านาสู งขึ้น เรื่อ ยๆ ชาวนาก็ต้อ งกู้ห นี้ยืม สิ น ท าให้ เกษตรกรไทยมี
หนี้สินเป็นจานวนมาก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ และเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
พยายามปลูกข้าวให้ได้ผลิตผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยหวัง
ให้ครอบครัวสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวที่มี
ความยากจน เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ แต่ไม่สามารถขายผลผลิตได้เนื่องจาก
คุณ ภาพข้าวต่า ตลาดไม่ต้ องการ ให้ ได้รับความช่ว ยเหลื อ มี รายได้และเพิ่ม คาสั่งซื้อ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
/คือ ...
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คือ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลกผลที่จะได้รับจากการสนับสนุนคาดว่าเกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาข้าวคุณภาพต่ากว่า 20% และตลาด
ไม่ รั บ ซื้ อ ให้ มี ร ายได้ เพิ่ ม และมี ค วามเป็ น อยู่ที่ ดีขึ้ น จึ งมี ความจ าเป็ นที่ ต้องขอรับการ
สนับสนุนดังกล่าวข้างต้น
เห็ น ชอบ การช่ว ยเหลื อเกษตรกรกรณี ที่ข้าวมีคุณ ภาพต่า เสนอโดยจังหวัด
บุรีรัมย์ และรายงาน กรอ. ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาสนับสนุนส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.4 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เสนอโดยจังหวัดบุรีรัมย์
นายนพรัตน์ ทองประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและน้าเพื่อการเกษตรและบริโภค
หัวหน้าสานักงาน
อุปโภคซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและสาคัญที่สุด การจัดการทรัพยากรน้าและการ
บุรีรัมย์
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับว่าเป็นงานที่มีความสาคัญ และมี
ประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับประชาชนส่วนใหญ่ สามารถช่วยให้เกษตรกรทาการเพาะปลูกได้
อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่
เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้าฝน และน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติเป็น
หลัก ทาให้พืชได้รับน้าไม่สม่าเสมอตามที่ต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร
จังหวัดจึงให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะน้าคือปัจจัย
สาคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้ ซึ่งหลักสาคัญคือต้องมีน้าบริโภค มีน้าเพื่อ
การอุปโภค และมีน้าเพื่อการเพาะปลูก จังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งน้าโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น โดยการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้า
หมู่บ้ านละ 1 แห่ ง ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ กับประชาชนอย่างแท้จริง ส่ งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง และมีความหวงแหน
ที่จะดูแลบารุงรักษาแหล่งน้านั้นต่อไปด้วย น้าเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์
และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้าเป็นแหล่งกาเนิดของพืชและสัตว์น้า
น้าทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล เราใช้น้าเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้ง
ในด้านการอุปโภคบริโภค ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้น้าในแต่ละ
ช่ว งเวลาในแต่ล ะพื้นที่ มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความจาเป็น ของผู้ ใช้และความ
อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องน้ า ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ป ระสบปั ญ หาปริ ม าณน้ าไม่ เพี ย งพอ
มีผ ลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ปัญ หาการขาดแคลนน้าในบางพื้น ที่
ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความร่วมมือร่วมใจกันของคนในท้องถิ่นในการบารุงรักษาแหล่งน้า
ที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพเดิมและมีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา บางแห่งปล่อยให้แหล่งน้าตื้นเขิน
โดยไม่ส นใจที่จะบูรณะปรับปรุงให้มีสภาพที่จะใช้ประโยชน์ในการเก็บกักน้าได้ หลายๆ
กิจกรรมต้องมีการแย่งน้ากันใช้ในบางเวลาหรือในบางพื้นที่ เช่น การทานาปรังในช่วงฤดู
แล้ง การทาสวน การพัฒ นาแหล่งน้าเพื่อใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นงานที่สาคัญยิ่ง
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสาคัญ และให้ การสนับสนุนงานนี้มาโดยตลอด งานพัฒ นา
แหล่งน้าในระยะเริ่มแรก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเกษตร ป้องกันอุทกภัย คมนาคมทาง
น้า และระบายน้า ต่อมาเมื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของ
/การพัฒนา ...
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การท่องเที่ยว และอื่นๆ การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเป็นงานที่มีความสาคัญและมีความ
จาเป็นต่อประชาชนในชนบทเป็นอย่างมาก เป้าหมายของการพัฒ นาแหล่งน้าขนาดเล็ก
ก็คือเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการใช้น้าของประชาชนในชนบท เช่น ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเพาะปลูกพืช การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กมี
กิจกรรมหลายประเภทด้วยกัน เช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้า สระเก็บน้า การขุดลอกหนอง
บึ งธรรมชาติ เพื่ อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามขาดแคลน การก่อสร้างทางน้า คู คลอง ส่ งน้ า
รวมทั้ งฝาย ประตู ระบายน้ าขนาดเล็ ก เพื่ อ น าน้ าจากแหล่ ง น้ ากระจายไปใช้ ใน พื้ น ที่
เพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การเก็บกักของแหล่งน้าที่มีอยู่เดิม ฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติ ขุดสระน้าในไร่นา
พัฒ นาระบบโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งน้าและการกระจายน้า พัฒนาแหล่งน้าใหม่เพิ่มเติม
เฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมและที่ประชาชนยอมรับ ภายใต้การบริหารจัดการความต้องการ
ใช้ น้ าอย่ า งคุ้ ม ค่ า โครงการนี้ ส อดคล้ องกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เกษตรอุ ตสาหกรรมและแปรรูป อาหารเข้าสู่ ค รัว โลก โดยมี เป้ าหมายในการท า
โครงการเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรตลอดปี
ทุกหมู่บ้านในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอเสนอ กรอ.พิจารณา
และให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้าหมู่บ้านละ 1 แห่ง ผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และเพื่อใช้ในการเกษตร และประชาชนมีแหล่งน้าที่ใช้ในการเกษตร จะสามารถสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้
นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล เสริมต่อจากเรื่องภัยแล้ง จากเท่าที่ได้นั่งฟังในเรื่องของภัยแล้งในจังหวัดประธาน
หอการค้า
บุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา เรื่องของแหล่งน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
ร้อยเอ็ด
ใช้น้าในระบบนี้ได้ไม่เกิด 400 ล้านไร่ แต่ถ้าวันนี้เราคุยในกลุ่มของหอการค้า เราจะใช้น้า
จากแม่น้า โขง ชี มูล ในระบบของทางชัยภูมิ ขอนแก่น ไปลาปะทาว ยืนยันว่ามันจะ cover
กันทั้งหมดและน้าเราก็จะไม่มีระบบน้าที่ต้องขาดแคลนแล้ว ในวันนี้ 300 ล้านไร่ หรือ
400 ล้านไร่ของเราหลุดพ้นจากความขาดแคลนน้า และในการเกษตรของเราจะมีระบบน้า
ที่ถู กต้องด้ว ย และเรื่องการจัดเก็บ ของเราต้อ ง manage วันนี้ ถ้าท่านดู scale ว่าอยู่ใน
เกณฑ์ไหน เราอยู่ในเกณฑ์ที่ จน แล้ง ซ้าซาก อยากจะขอให้นาเสนอว่า โขง ชี มูล เพราะ
มัน จะไม่จบ จะอีกกี่สิบ ปีข้า งหน้ าหรืออีก 20 ปีข้างหน้าไม่ใช่ ว่าจะมาทาปีต่อปี ปีต่อปี
มองข้าม project ยากกันไปเลยว่าปีละเท่าไหร่พัฒนากันต่อเนื่องกันไปเลย ทางรัฐบาลนา
เงินไปใช้ในเรื่องของทางด้าน รถไฟ และถนนมากว่า สูญเสียมากกว่ารายได้ของประชาชน
ในทุกวันนี้ด้วย อยากให้นาเสนอ กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ ในวันนี้
นายสุวิทย์ คาดี
ต้องขอขอบพระคุณท่านหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่พูดเกี่ยวนวัตกรรมใหม่
รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เกษตรประมาณ 1.9 ล้าน และมีพื้นที่ชลประทานอยู่เพียง 6
จังหวัดนครราชสีมา
แสนล้านไร่ อีกล้านกว่าไร่จะอยู่ไปตามยถากรรม สุดแล้วแต่เทวดาจะเมตตา เช่น อาเภอ
โนนไทย ค่าน้ามันในการสูบน้าประมาณ 3 ล้าน และอีก 10 ปี 30 ปี ก็ 30 ล้าน สูบน้า
/แบบนี้ ...

- 16 แบบนี้ อีกกี่สิบปีก็สูบแบบนี้ ผมก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก็ลองเสนอลองคุยๆ
กั น ไป อย่ า งโนนไทยมี เนื้ อ ที่ อ ยู่ ป ระมาณ 100 ไร่ ก็ จ ะมี ก ารขุ ด บ่ อ การประปาขุ ด
ประมาณ 4 ล้าน กรมชลประทาน ไปขุด 5 ล้าน จากพื้นที่ 100 ไร่ก็จะเหลือไม่กี่สิบไร่
และยังมีส่วนที่เอาไปทาคันดิน คือขุดไม่เสร็จทั้งระบบ ต่อไปไม่มีแหล่งน้าที่จะเข้าระบบ
ชลประทานเลย ชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนในการไปคัดน้ามา พอไปดูจริงๆตามแหล่งน้าใน
ชุมชนจริงก็ได้รับความเดือดร้อนมาก ทาไมไม่มีใครคิดจะสร้างเขื่ อนเพื่อจะเก็บพักน้าไว้ อัน
นี้ผมยกตัวอย่าง Case นี้ ถ้าไม่มีการแจ้งไปงบประมาณก็จะถูกผ่านไปทีละล้าน 2 ล้าน แล้ว
ก็ไปวางระบบน้ามา ผมเคยให้ชลประทานไปคิด Contour มา ก็แค่ 18 ล้าน พอพ้นปีมา
เราก็จะมีน้าก็จะไหลเข้าบึงตัวใหญ่ ของระบบใหม่ทั้งหมด และได้เคยปรึกษากับผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้อาเภอแต่ละอาเภอให้มันจบแบบนี้ไหม ผมขอยกตัวอย่างชาวบ้าน บ้านเหลื่อม
เพื่อไปดูภัยแล้ ง จะต้องมีการแจกน้าอีก 2 เดือนในแต่ละหมู่บ้าน ผมก็ไปดู พื้นที่ติดกับ
ชัยภูมิ น่าจะติดหนองขามชัยภูมิไปผมก็นึกสงสารชาวบ้าน ผมไปเจอมาครับมาหมู่บ้านหนึ่ง
มีหนองน้าผมคาดว่าจะไม่ถึง 6 เดือนน้าน่าจะหมด แล้วชาวบ้านอยากได้บ่อบาดาลเพิ่มอีก
1 บ่อ ชาวบ้านเขาบอกว่ารอมา 5 ปีแล้ว ผมเดินไปเห็ นผมเลยสงสาร แค่บ่อบาดาลบ่อ
เดียวใช้เงินไม่ถึงแสนบาท ทาไมไม่ขุดกันสักทีแสดงว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ผมให้ยุทธศาสตร์
จังหวัด หางบประมาณไปขุดบ่ อบาดาลให้ ช าวบ้าน ผมเปิด เสี ยงโทรศัพท์ ให้ ช าวบ้าน
ชาวบ้านได้ยินก็ดีใจ เฮกัน รอมา 5 ปี เงินไม่ถึงแสน จบแล้ว แก้ปัญหาให้ชาวบ้าน
นายสิทธิผล สิทธิศักดิ์ภักดี
ผมอาจไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องน้า ที่ต้องพูดนี้เพราะคิดว่าทางชัยภูมิเป็นต้น
ผู้แทน หอการค้ากลุ่ม กาเนิดแม่น้าชีและไหลผ่านอีกประมาณ 9 จังหวัด แต่แม่น้าชีไม่ได้ไหลผ่านกลุ่มจังหวัด ฯ
จังหวัด ฯ (จ.ชย.)
คือจะผ่านไปทางขอนแก่นก่อน อีกสามจังหวัดก็เลยไม่ใช้น้าชีเ ลย ปัญหาของน้าชี คือน้าชี
เป็นแม่น้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แต่น้าชีเป็นลาน้าที่ไม่กว้าง มีความลาดชันในปีปีหนึ่ง
เราสามารถเก็บกักน้าชี ได้ไม่ถึง 10 % นี้คือปัญหา จังหวัดชัยภูมิเราเคยคานวณกันนะครับ
ว่า ถ้าเราเก็บ กักน้าชีได้ สัก 15 % จังหวัดจะมีแหล่งน้าใช้เพิ่มขึ้น แต่ ณ ปัจจุบันเราไม่
สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ ถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้าได้รับรองว่าคนอีสานจะไม่จน ทุก
วันนี้ เดี๋ยวก็น้าท่วมเดี๋ยวก็ภัยแล้ว อยู่กันอยู่อย่างนี้แหละครับ ผมว่าเอางบป้องกันน้าท่วม
กับงบป้องกันภัยแล้ง มารวมกันสามารถสร้างเขื่อนได้เลย ผมเห็นด้วยกับทางท่านสานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าเราจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ท่านประธานหอการค้าร้อยเอ็ดก็
พูดแล้วนะครับว่าโครงการนี้ของภาคอีสาน จะต้องทาเป็น โครงการ เมกะโปรเจค แล้วผม
ต้องการให้ที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ช่วยผลักดั นโครงการ ส่วนพวกเราภาคเอกชนก็จะ
ช่วยสนับสนุนผลักดันให้โครงการนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง แต่ขอมอบหมายให้หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ประชุมอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จะเสนอขอรับการสนับสนุน
ในลักษณะใด เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ฯ
/4.5 เรื่อง ...
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ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

มติที่ประชุม

4.5 เรื่อง ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่า เสนอโดยจังหวัดนครราชสีมา
ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่า ของจังหวัดนครราชสีมา ผมขออนุญาตสรุปว่า
ตอนนี้ราคามันสาปะหลังตกต่าในทุกจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่ปลูกมัน
สาปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และในส่วนของจังหวัดชัยภูมิเองก็ปลูกมันสาปะหลัง
เยอะ แต่ปัจจุบันราคามันสาปะหลังตกต่าเราจะทาอย่างไร ฉะนั้นขอให้มติที่ประชุม กรอ.
กลุ่มจังหวัด ฯ ส่งให้ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง
อย่างเร่งด่วนอีกทางหนึ่ง
เห็นชอบ เรื่อง ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่า โดยรายงาน กรอ. ส่วนกลาง
ผ่านกระทรวงไทย เพื่อพิจารณาส่งเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

4.6 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์
ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลา (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร
ศรีสะเกษ และ สุรินทร์) เพื่อเสนอให้รัฐบาลประกาศให้เป็นคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
ตามโยบายพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ในรู ป แบบคลั ส เต อร์ เพิ่ ม เติ ม เสนอโดย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น จังหวัด กาฬสินธุ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม)
นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมแล้วจะอยู่ในเรื่องของข้าวหอมมะลิที่เราได้รับ
ประธานหอการค้า
ชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติ ทราบว่าเราไม่สามารถเพิ่มคุณค่าไม่สามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
เพิ่มมูลค่า และร่วมในมูลค่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 20 จังหวัด จานวนข้าว
ของภาคอีสานจริงๆ มีไม่มากนะครับ ข้าวที่ได้คุณภาพจริงๆมีไม่กี่ล้ านตัน มีข้าวสารขาว
2.5 ล้านตัน ส่งออกในจริงๆแค่ 6.5 ล้านตันบริโภคภายในประเทศก็แค่ ไม่กี่ 5-6 แสน
ล้ าน ตัน ซึ่ง ต้อ งยอมรับ ว่าเราไม่ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ในส่ ว นของรัฐ บาลที่ ช่ ว ยเหลื อและ
ข้าวหอมมะลิและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งระบบ ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล คือส่วนหนึ่ ง
งบประมาณที่ได้รับนั้นมาใช้ในการขับเคลื่อนข้าวมะลิ งบประมาณเป็นหมื่นล้านบาทได้
ตามระเบียบตามมูลค่าที่ได้รับการจากการช่วยเหลือของรัฐบาล กิโลกรัมละ 6 บาท 7 บาท
ซึ่งมัน ผิดวิสัยของการลงทุน สื บเนื่องจากการรัฐบาลได้กาหนดให้ เขตเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ เป็นกลยุทธหนึ่งในการส่งเสริมข้าวหอมมะลิ โดนเรามี Slogan ของข้าว
หอมมะลิของเราคือ ข้าวหอมมะลิเราว่า “เรียว ยาว ขาว นุ่ม” เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเค้าอยากได้
เพื่ อเสนอโครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษคลั ส เตอร์ข้าวหอมมะลิ ทุ่ งกุล า คือ สื บ เนื่ องจาก
รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษในรูป แบบคลั ส เตอร์ เป็ น กลยุ ท ธ์ห นึ่ งในการ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
22 กันยายน 2558 รวมทั้งเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ SME ในพื้ น ที่ โดยในเบื้ อ งต้ น ได้ ก าหนดและ
มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และทาหน้าที่เป็น
ศูน ย์กกลางประสานงานการพัฒ นาในแต่ละคลัสเตอร์คลั สเตอร์ คือ กลุ่มของธุรกิจและ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง มารวมตัวกันดาเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (Geogarphic
/Prosimity …

- 18 Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร
(Commonaity and complementary) ทั้ งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยง
แนวตั้ ง (Vertcal Linkage) เป็ น ความเชื่ อ มโยงของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ตั้งแต่ธุรกิจต้น น้ าจนถึงปลายน้า และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage)
เป็ น ความเชื่ อมโยงกับ อุตสาหกรรมสนับ สนุ น ด้านต่ างๆ รวมทั้ งธุรกิ จให้ บ ริการสมาคม
การค้า สถาบันการศึกษาและการการอบรมสถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ (Productivity) และสร้ า งนวั ต กรรมร่ ว มกั น
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.)และรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตรุศรีพิทักษ์) ได้รับมอบหมาย ให้ สกท.ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทาข้อเสนอ
นโยบายพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยในเบื้องต้นได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายการ
พัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในระยะแรก ดังนี้ คือ
1. คลั ส เตอร์ เป้ า หมายหลั ก (Super Cluster) เป็ น คลั ส เตอร์ ส าหรั บ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งประกอบด้วย
- คลั ส เตอร์ยานยนต์และชิ้นส่ ว น กาหนดพื้ นที่ 7 จังหวัด คื อ
อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
- คลั ส เตอร์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้ า อิ เ ล็ ค ท รอนิ ค และอุ ป กรณ์
โทรคมนาคม กาหนดพื้ นที่ 7 จังหวัด คือ อยุธ ยา ปทุ มธานี ชลบุ รี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี และนครราชสีมา
- คลั ส เตอร์ปิโตรเคมี และเคมีภั ณ ฑ์ ที่เป็ นมิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม
กาหนดพื้นที่ใน 2 จังหวัดคือ ชลบุรี และระยอง
- คลัสเตอร์ดิจิทัล กาหนดพื้นที่ใน 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต
2. คลัสเตอร์เกษตรเป้าหมายรอง ประกอบด้วยคลัสเตอร์ 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป กาหนดพื้นที่ใน 4 ภาค คือ
- ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์)
- ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด)
- ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา)
2.2 คลัสเตอร์สิ่งทอและเครี่องนุ่งห่ม กาหนดพื้นที่ใน 9 จังหวัด
คื อ กรุ ง เทพมหานคร กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี สมุ ท รสาคร ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา
ปราจีนบุรี และสระแก้ว
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ มีดังนี้
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนาไปสู่
การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
/2. เพื่อเสริมสร้าง ...
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ลงทุนที่มีคุณค่า จากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่
3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs
สิทธิประโยชน์สาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
คลัสเตอร์เป้าหมายหลัก
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อน 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- สาหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสาคัญสูงกระทรวงการคลังพิจารณายกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10-15 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติที่
ทางานในพื้นที่ที่กาหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
- จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวรสาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ
- อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
คลัสเตอร์เป้าหมายรอง
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปีและลดหย่อน 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวรสาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ
- อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบข้อมูลและมีข้อสังเกตดังนี้ คือ รัฐบาลได้
ประกาศให้ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปเป็นหนึ่งในจานวน 6 คลัสเตอร์เป้าหมายที่
มีศักยภาพ โดยกาหนดพื้นที่นาร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด คือ
ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เท่านั้น ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของประเทศ เมื่อพิจารณา
แผนภาพคลัสเตอร์ให้ดี พบว่าในภาคอิสาน มีเพียงกลุ่มข้าวหอมมะลิเกษตร
วิสัยเท่านั้น ที่เป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูง (High Potential Cluster) มีความ
พร้อม เหมาะที่จะส่งเสริม ตั้งอยู่ในเขตทุ่มกุลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
การปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลายังเป็นสินค้าเกษตรชนิดแรกที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนสินค้าภูมิศาสตร์ (GI) จากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิยัง
เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของประเทศไทย เขตทุ่งกุลา มีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่
ครอบคลุม 5 จังหวัด เป็นพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้รับการจดทะเบียน GI
เมื่อดุแผนภาพคลัสเตอร์ พบว่าพื้นที่กลางภาคอิสานที่มีศักยภาพสูงนี้ถูก
องข้ามและยังไม่ได้รับการส่งเสริม สาหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
รูปแบบคลัสเตอร์ กาหนดให้ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายใน สิ้นปี 2559
และต้องเริ่มดาเนินการในปี 2560 โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ฯ จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น จึงขอเรียกร้องให้
/ภาครัฐ ...

- 20 ภาครัฐเร่งพิจารณาและประกาศให้พื้นที่ทุ่มกุลาร้องไห้ทั้ง 5 จังหวัด เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา หอการค้าร้อยเอ็ดได้
ตระหนักถึงความสาคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมสัมมนา
เรื่อง สานพลังเครือข่ายวิสาหกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษข้าวหอมมะลิทุ่มกุลา
ร้องไห้ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภ
เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย และส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหา และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้ผลักดันทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คลัสเตอร์) เพื่อการ
ส่งออกข้าวหอมมะลิ โดยมีประเด็นขอรับการสนับสนุน เรื่องแรก คือ เรียกร้อง
ให้ภาครัฐ ผลักดันพื้นที่ทุ่มกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าว
หอมมะลิทุ่มกุลา และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและ
บทบาทของข้าวหอมมะลิ ในฐานะผลิตภัณฑ์สาคัญของภาคอีสาน (Product
Champion) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
ทุกอาเภอและวิสาหกิจข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากการขึ้นทะเบียน GI อย่างเต็มที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ทาให้เกิด
การลงทุนใหม่ๆในพื้นที่ทุ่งกุลา และข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลา ได้รับการพัฒนา
เพิ่มมูลค่า สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก มีการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ใน
พื้นที่ทุ่งกุลา เกษตรกรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียน GI อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น ผมขอช่วยให้ท่านคณะกรรมการช่วยพิจารณา และให้การ
สนับสนุนโครงการนี้ด้วยครับ
ประธาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ท่านประธานหอการค้าได้พูดไว้นะครับ ผมเห็นว่าคงจะมีลักษณะคล้ายๆกัน
ในเรื่องนี้ ทั้งทางสุรินทร์ บุรีรัมย์ และทางโคราชเอง ก็มีข้าวหอมมะลิเป็นจานวนมาก งั้นเรา
จะให้ทางฝ่ายเลขาของเรา จะมีส่วนร่วมผลักดันโครงการ คลัสเตอร์ เพิ่มเติม เพิ่มขึ้นอีก

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา (ครอบคลุม
พื้น ที่จั งหวัดร้ อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร ศรีส ะเกษ และสุ รินทร์) เพื่ อ เสนอให้ รัฐ บาล
ประกาศให้เป็นคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ตามโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลัส
เตอร์ เพิ่ มเติม และรายงาน กรอ. ส่ ว นกลาง ผ่ านกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอไปยั ง
รัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

4.7 เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกของช้าง (Elephant World)
แหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลก เสนอโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ
ช้างมีคุณูประการต่อแผ่นดิน แต่คนสุรินทร์ไม่เคยได้งบประมาณมาช่วยเหลือช้าง
นายกองค์การบริหาร ในจังหวัดสุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาช้างเร่ร่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ก็ได้
ส่วนจังหวัดสุรินทร์
ทาการผลักดันแล้วผลักดันอีก จนสร้างกระแสขึ้นมาก่อนจะไปเป็น Elephant Only one
on the World ช้ า งไทยเป็ น จ าเลยของสั งคมเราต้ อ งการแก้ ไขปั ญ หาเรื่ อ งช้ า งเร่ ร่อ น
มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังของประเทศจนมีการปฏิ วัตเมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมาแก้ไขปัญหาช้าง เพื่อที่จะให้นาช้างกลับมา และนาช้าง
/ทั้งหมด ...

- 21 ทั้งหมดเข้ามาอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ คชศึกษา โดยมีช้างทั้งหมด 100 กว่าเชือก ได้เล็งเห็นว่า
“ช้าง” มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยนับแต่อดีตกาล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้
ชาวไทยเราจะก้าวถึง “สหั ส วรรษ” ใหม่แล้ว แต่ช้างก็คงยังมีความสาคัญ ต่อคนไทยเรา
เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ ถือได้ว่ามีช้างเลี้ยงจานวนมากที่สุดในโลก ได้นาทรัพยากร “ช้าง”
มาเป็นองค์ประกอบสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ ยวของจังหวัด ซึ่งจากเดิมช้างสุรินทร์
ส่วนใหญ่ เคยเป็นช้างเร่ร่อน ควาญช้าง พาออกไปหารายได้ ขายของที่ระลึก ขายอาหาร
ช้าง ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับควาญช้างได้วันละหลายพันบาท
แต่เสี่ยงกับการถูกจับ หรือไม่ก็ช้างอาจจะได้รับอันตราย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างเดิน
ขายอาหาร ทาให้ภาพลักษณ์ของช้างสุรินทร์เกิดภาพลบเรื่อยมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ได้ ด าเนิ น โครงการ “น าช้ า งคื น ถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาสุ ริน ทร์บ้ า นเกิ ด ” โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอย่ างมีความสุข
โดยการรวบรวมช้างที่ออกไปเร่ร่อนในต่างจังหวัดให้กลับมาอยู่ร่วมกันในศูนย์คชศึกษา บ้าน
ตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิ งวั ฒ นธรรม สื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เห็ น ถึ งชี วิ ต ความผู ก พั น ระหว่ างคนกั บ ช้ า ง และ
ดาเนินการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน เพื่อรองรับการกลับคืนถิ่นของช้าง และ
ควาญช้าง โครงการดังกล่ าวได้เปิดดาเนินการเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๙ จนปัจจุบั น
สามารถแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนได้ในระดับหนึ่ง โดยมีช้างเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๒๓๐
เชือก มีการจัดกิจกรรมภายในโครงการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมาเที่ยวชม
โครงการฯ เช่ น การสาธิ ต การเซ่ น ศาลปะก า การจั ด แสดงพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช้ า ง การแสดง
ความสามารถของช้าง การบริการแท็กซี่ช้างชมทัศนียภาพภายในโครงการฯ และการชมช้าง
เล่นน้า เป็นต้น ผลการดาเนินโครงการมีความก้าวหน้า และเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากขึ้นเป็นลาดับ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุ ริ น ทร์ มี ค วามคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาโครงการ “น าช้ า งคื น ถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาสุ ริ น ทร์ บ้ า นเกิ ด ”
ไปสู่ โครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก โดยจะ
พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดินกว่าสามพันไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างครบ
วงจรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ช้างและวิถีชีวิต ชาวกูยเลี้ยงช้าง ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลกที่มี
ช้างมากที่สุดในโลก พัฒ นาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องช้างและวิถีชีวิตของชาวกูยเลี้ยงช้างที่มี
คุณภาพ สามารถรองรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวที่จะเดินมาท่องเที่ยวในภาคอีสาน
และมุ่ ง สู่ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ นที่ ยุ ท ธศาสตร์ เ ส้ น ทางท่ องเที่ ย วที่
เหมาะสม กล่าวคือ เป็นประตูสู่นครวัด – นครธม เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่อยู่
ในเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวนครวัด -นครธม ได้สะดวกและรวดเร็ว
โดยจะพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย การพัฒนา
ที่ดินและปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ช้าง อาคารสานักงาน ลานวัฒนธรรม
จุดชมวิว โรงเรียนฝึกช้าง หมู่บ้านช้างน้อย จุดแสดงช้างเล่นน้า สุสานช้าง ร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก เป็นต้น และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
/ประทับใจ ...

- 22 ประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนา
สิ่งก่อสร้างคือก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ และพัฒ นาที่ดินและภูมิสถาปัตยกรรมภายในโครงการ
“โลกของช้าง” (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้ เกิ ดความประทั บ ใจ อั น จะเกิด ผลดีต่ อการด าเนิ น การด้ านการท่ อ งเที่ ยวของจังหวัด
สุรินทร์และของประเทศไทย สืบไป นอกจากนี้ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ เพื่อ
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับช้างทั้งระบบ จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม ซึ่งเป็ นการดาเนิน การต่อยอดจากโครงการเดิม คือโครงการช้างคืน ถิ่น เพื่ อ
พัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด โดยมีแนวคิดที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างครบวงจร
ควบคู่กับการอนุรักษ์ช้างและวิถีชีวิต ชาวกูยเลี้ยงช้างซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในโลก ดาเนินการ
ปลูกป่าอาหารช้างและสมุนไพรช้าง ทั้งนี้ เพื่อรองรับช้างที่กลับคืนสู่ภูมิลาเนาให้มีที่อยู่ มี
อาหารเพียงพอมียารักษาโรค มีงานทา สามารถเลี้ยงครอบครัวช้าง ควาญช้าง และชุมชนได้
นับ เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวที่ถือเป็นห้ องเรียนธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่ งหนึ่งที่ยังประโยชน์
ให้ กับ ผู้ที่สนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะได้ระดม
สรรพก าลั งจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ เข้ า มาร่ ว มพั ฒ นาโครงการ “โลกของช้ า ง”
(Elephant World) ให้ เกิ ด เป็ น รู ป ประธรรมให้ ได้ แนวทางการพั ฒ นาโครงการ บ้ า น
ต าก ล าง ต า บ ล ก ระ โพ อ าเภ อ ท่ าตู ม จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์ เป็ น ส ถ าน ที่ ตั้ งข อ ง
โครงการโลกของช้ า ง (Elephant World) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกและมี
วัฒนธรรมของชาวกูยผู้เลี้ยงช้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีภูมิปัญญาทางคชศาสตร์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ มีความเชี่ยวชาญในการจับช้างป่าและฝึกช้างป่าให้เป็นช้างบ้าน
จนกระทั้งถ่ายทอดมายังคนในรุ่นปัจจุบันประกอบกับจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ที่ติดต่อกับอารย
ธรรมขอมเป็นอย่างมาก สามารถเดินทางไปยังศูนย์กลางของอารยธรรมขอมที่ นครวัด นคร
ธม ได้โดยสะดวกรวดเร็ว และปลอดภั ย รายละเอียดโครงการโลกของช้าง (Elephant
World) โดยจะนาเสนอวิถีชีวิตความผุกพันธ์ระหว่างชาวกูยเลี้ยงช้างและช้างผ่านทางวิธีการ
“ท่องเที่ยวและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ” นาเสนอเนื้อหาความรู้ร่วมกับการสัมผัสประสบการณ์
จริ ง ในโลกของช้ า ง (Elephant World) ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วจะมี ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินได้ส่วนร่วมในกิจกรรม ได้เรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมๆกัน โดย
รูปแบบโครงการจะประกอบด้วย
1. ซุ้มประตู
2. หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย 50 หลัง
- ลักษณะบ้านเรือน
- การปลูกบ้านแต่ละหลัง
3. Small ASEAN
4. บ้านช้างน้อย (ช้างเล็ก)
5. โรงเรียนฝึกช้าง
- ลักษณะอาคาร
- รูปแบบการแสดง
6. โรงช้างสาคัญ
/7. ร้านอาหาร ...
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ประธาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

7. ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
8. บ้านต้นไม้
9. ป่าอาหารและสมุนไพรรักษาช้าง
10. แหล่งน้าสาหรับให้ช้างเล่นน้า
11. ลานวัฒนธรรม
- ลานที่ตั้งศาลปะกา
- ลานแสดงช้าง
12. คลินิกช้าง
13. ร้านขายของที่ระลึก
14. ร้านอาหารจุดที่ 2
15. วงเวียนช้าง
16. ท่องไพร
17. บ้านช้างชรา
18. สุสานช้าง
19. พิพิธภัณฑ์ช้าง
20. โรงแรมที่พัก
- โรงแรม
- รีสอร์ท
รู ป แ บ บ ข อ ง Elephant World จ ะ ค ล้ าย ๆ กั บ Sea World ห รื อ
Universal ตัว Product จริงๆของเราคือช้าง ผู้ที่มาเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวเชิงชีวะวิทยาและ
เชิงอนุลักษณ์ ลูกค้าของ Elephant World คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและยุโรป ถ้า
เราทา Elephant World ขึ้นมานี้ไม่ได้แพ้ ซาฟารีเวิลด์ (Safari World) ถ้าท่านดูโมเดลที่
เรานามาแสดงให้ท่านดูทางด้านหน้าห้องประชุม จะเห็นได้ว่า จะมีหอดูช้างเห็นช้าง 300
กว่าเชือก ดีกว่า Jurassic World หนัง Jurassic World มั นได้งานจากการทาหนั งเนื้ อ
เรื่องของมันคือการวิ่ง กลัวการไล่ล่าของไดโนเสาร์กับมนุษย์ แต่ในสิ่งเหล่านี้ของเราจะเน้น
ในเชิงอนุลักษณ์ให้รูปแบบทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้กล่าว ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เนื้อที่ทั้งหมด 2,728 ไร่ ตาม
โมเดลที่เราได้จัดทามาให้ท่านดู การที่นาเรื่องนี้มาเข้า กรอ. กลุ่มจังหวัด ฯ เพราะจะได้พบ
กับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจะได้คุยกัน ตอนนี้ได้นาเรียนและนาเสนอ
Project ที่ขอไปทั้งหมด 154,251,568 บาท ใช้ใน 3 ส่วน คือสนามแสดงช้าง หอคอย
ชมช้าง และพิพิธภัณฑ์ช้าง ขอให้คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณา ส่วนในเรื่อง
ของโครงการต่ อ ไปอี ก 300 กว่ าล้ านบาท องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด สุ ริ น ทร์ จะได้
พิจารณาต่อไป
ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของเราก็มีช้างอยู่หลายจังหวัดใช่ไหมครับ ชัยภูมิก็ช้าง บุรีรัมย์ก็ช้าง
/นายกิติศักดิ์ ...

- 24 นายกิติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
จานวนช้างในประเทศไทยมีประมาณ 3,000 กว่าเชือก จังหวัดสุรินทร์ คือ 1 ในพัน
นายกองค์การบริหาร กว่าเชือกและตอนนี้ช้างในสุรินทร์จริงๆ กระจายไปในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ในส่วนนี้
ส่วนจังหวัดสุรินทร์
ต้องการสร้างให้ภายในกลุ่มจังหวัด ฯ คนที่มาเที่ยวที่จะมา Sport city หรือมา Elephant
World หรือมาเที่ยวในจุดต่างๆ ก็จะมีการเชื่อมต่อกันทั้งหมด
ประธาน
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นสมบัติของกลุ่มจังหวัด ฯ ด้วย ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมันจะดี
เราจะได้ดูสัตว์ใหญ่ สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ถ้าเราอยากดูก็สามารถไปดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ก็ไปดูได้สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน เราอยากดูช้างก็ไปดูได้ที่ Elephant World พอท่าน
ได้มาในวันนี้เราก็พึ่งทราบว่าท่านได้ผ่านการสนับสนุนไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน
สนั บ สนุ น ดังนั้ น ครั้งนี้เราจะเป็นสื่ อกลางในการนาเสนอและผลั กดันไปยังส่ วนกลางให้
ความจริงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะผลักดันในเรื่องของการกลุ่มจังหวัดที่ทาร่วมกัน ได้ ที่
ผ่านมานี้เราเป็ น กลุ่มจังหวัดก็จริงแต่บ างครั้งเราเองก็ต่างคนต่างทาอยากให้ มีการเสนอ
กิจ กรรมที่ เราสามารถท าร่ว มกัน เดี๋ย วผมจะให้ ท่ านท่ องเที่ ยวและกีฬ าทั้ ง 4 จังหวัด ใน
เบื้องต้นจะออกมาในรูปแบบของการจัดกีฬาร่วมกันสะก่อน ต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
ของการค้าก็ว่าไป ร่วมกัน และจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งเราอาจจะจัด
แทนที่เราจะจัดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราก็หันกลับมาจัดในรูปแบบของมหกรรมของทั้ง 4
จังหวัด พร้อมๆกันนะครับ อันนี้จะอยู่ในรูปแบบของอนาคต ต่อไปเราจะมีร่างโครงการมา
นาเสนอต่อที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกของช้าง (Elephant World)
แหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เสนอ
และให้รายงาน กรอ. ส่วนกลาง ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดพิจารณาส่งเรื่องไป
ยังกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การท่องเที่ยวชุมชน”
โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ ที่จะให้ทางพื้นที่ ทางชุมชน ให้ทาง
จังหวัด ทางปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น
ด้วยเหตุผล 2 ประการ ดังนี้
1. การถ่ายโอนอานาจ ภารกิจ ซึ่งเข้าใจว่าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกาลังทาเป็นแผน
ที่ 3 อยู่ เพราะฉะนั้นในการถ่ายโอนด้านการท่องเที่ยว จะมีงานบางส่วนที่เราร่วมกัน
/ทาการ ...
ทาการถ่ายโอน ในความเห็นของ ททท.นั้น ไม่ใช่การปัดโอนความรับผิดชอบ แต่ทา
อย่างไร ให้ภารกิจมีความสมบูรณ์มากขั้น ตัวอย่างเช่นงานในภารกิจของงานที่จะเน้น
การประเมินความสะดวกการท่องเที่ยว เรามีงาน มีจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ 35 แห่ง มีศูนย์
ประสานงาน 2 แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอ แต่ภายในปีงบประมาณหน้า คาดว่าจะมีการตั้งเพิ่ม
เป็น 40 แห่ง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครชัยบุรินทร์ เรามีสานักงาน
อยู่แล้ว ก็คือ สานักงานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้นในการดูแล
/เครื่องมือ ...

นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

- 25 เครื่องมือทั้งภาครัฐและเอกชน คิดว่าได้รับนโยบายจากผมแล้ว ให้ทางานร่วมกับจังหวัด
ให้เต็มที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้น จะมีการถ่ายโอนภารกิจบางเรื่องทางาน
ร่วมกับท้องถิ่น
2. เมื่อซักครู่ได้คุยกับทางกรมศิลป์ว่า มีความพยายามที่จะใช้เงินท้องถิ่น คือ
ตอนนี้ ต้องเรียนว่าอยู่เฉยๆ นิ่งๆ ไม่ได้ทาอะไร เอามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตรงนี้
เอง โครงการของท่านนายก อบจ. Ocean World ก็มีความเป็นไปได้สูง แต่อยากให้คิด
ใหญ่ๆ ได้สเกลเยอะๆ เวลาคนเขามองว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทาการท่องเที่ยว
มองว่าเป็นงาน Event ท่านอย่าไปมองให้เป็นระดับโลกเลย อะไรที่ระดับภูมิภาค อะไรที่
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ต้องคิดอย่างนั้น โดยเฉพาะตอนนี้ สิ่งที่รัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายท่านรัฐมนตรี เรื่องของอาเซียน เป็นเรื่องสาคัญ เราทาในประเทศ ต้องบวกอีก
1 ประเทศเข้าไปด้วย ที่เรียกว่า อาเซียนพลัสวัน หรืออย่างที่เราได้ยิน clmv มันจะมีอีก
หนึ่งคาที่เราจะคุ้นเคยต่อไปในข้างหน้า ก็คือ clmvt ก็คือบวกไทยเข้าไปด้วย เพื่อทีจะ
เข้าไปช่วย ช่วยให้ดีขึ้น ทั้งตัวเราและตัวเขา เอาเขามาช่วยเราให้ภารกิจมันสมบูรณ์ขึ้น
ดังนั้น ผมว่าการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง งานของท้องถิ่น การเข้า
มามีบทบาทของภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดประชารัฐ ประชารัฐก็คือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนช่วยกันทาซึ่งก็มี
หลายโครงการ ที่คิดว่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะมีความ
ชัดเจนมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป วันนี้กลับมาถึง ได้รับ
เชิญมาในหัวข้อท้องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร ต้องเรียนว่าสิ่งที่ รัฐบาล
ให้ความสนใจมากที่สุด คือ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายใน สร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน คือ การพึ่งพาตนเอง ทุกวันนี้เราอ่านข่าว จะเห็นเศรษฐกิจโลกไม่ดี
GDP ตกต่า จีนจะโตแค่ 6% จาก 6.9 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า สุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นที่
จะต้องกลับมาพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองทาอะไรได้บ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ เร่ง
การลงทุนของรัฐต่างๆ และการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้
ความสาคัญ เพราะฉะนั้น การส่งเสริมความเข้มแข็งภายในชาติพึ่งพาตนเอง จะเน้นไปที่
เศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึง่ กระทรวงมหาดไทยได้รับนโยบายมาในเรื่องตลาดชุมชน การทา
พื้นที่ให้ชาวบ้านมีเงินเอาของ SME ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาขาย ให้เกิดการค้าขายระหว่าง
กัน อันนี้ทาเรื่องตลาดต้องชม ส่งเสริมท้องถิ่นให้มีค้าขายร่วมกันขึ้นมา และทราบว่าเมื่อ
ครั้งที่เราท่านมาพูดก็ทา cluster ทาไม แล้วทั้งประเทศจะมี cluster ตรงไหนบ้าง แล้ว
เน้นอะไร นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับผิดชอบอยู่ 3 ส่วนนี้ ซึง่ จะเป็น
ฟันเฟืองที่หมุนไปด้วยกัน ตอนนี้เรามีโครงการเรียกว่า สถานีริมทาง ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรา
นามาจากญี่ปุ่น เป็นทั้งจุดท่องเที่ยว ให้ข้อมูลข่าวสาร จาหน่ายสินค้าด้วย แล้วเอาของ
มาขาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว การ
รวมกลุ่มของโรงแรม ตอนนี้ ททท. กับ BOI กาลังออกแบบ กาลังหามาตรการจูงใจอยู่
เพื่อให้เกิดการร่วมกลุ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการเศรษฐกิจของประเทศ
โดยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา เพราะปีนี้ การส่งออกของเราไม่ได้ดีขึ้นมากนัก
เพราะฉะนั้นสาคัญที่สุด ก็คือเรื่องการท่องเที่ยว
/การลงทุน ...

- 26 การลงทุนและการค้าขายในประเทศก็จะเป็นเรื่องสาคัญ การท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ไม่ต้อง
ลงทุนมาก การท่องเที่ยวบางที่มันอยู่กับวิถีชีวิต เหมือนอยู่กับประเพณี วัฒนธรรม หรือ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ทายังไงให้คนเข้ามาท่องเที่ยว แค่มาท่องเที่ยวมันก็ทา
ให้เกิดรายได้ ท่านเชื่อไหม ผมพึ่งพาท่านผู้อานวยการไปดูงานที่ญี่ปุ่น เป็นผืนนา เป็น
ขั้นบันได มีคนเข้าไปดู เนื่องจากเขาขอขึ้นทะเบียนเป็นวิวของโลก มันมีวิวของโลกด้วย
นะ มรดกของ UNESCO ปรากฏว่าคนดูกันเต็ม เขาเห็นแล้วเขาก็กลับแต่ตอนหลัง เขา
เอาไฟไปใส่ถ้วยพลาสติก เป็นเพชร แล้วก็ใช้ cell เพื่อให้มันเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วง
กลางวัน แล้วพอกลางคืนมันก็เรืองแสง แต่เนื่องจากว่าแต่ละ cell มันเก็บไม่เท่ากัน หรี่
บ้าง สว่างบ้าง มืดบ้าง มันก็กลายเป็นเหมือน หิ่งห้อย ปรากฏว่าที่คนไปดูเยอะ ผมก็ถาม
เขาว่าทาไมถึงมีแนวคิดว่าทาไมถึงเก็บไว้ตามร่อง ตามขั้นนา เขาก็บอกว่า ถ้ามาดูตอนนี้
ขั้นนาที่มันประดับไฟมันต้องมาดูตอนกลางคืน ถ้าเขามาดูตอนกลางคืนเขาต้องค้างอีก 1
วัน มันก็ให้เกิดรายได้ขึ้นอีก แล้วท่านเชื่อไหมครับว่า ทาให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นคึกคัก
ขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุไม่มีใครไป พอมีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวขึ้นมาท้องถิ่น
กระชุ่มกระชวยคึกคักขึ้นมาทันที หลายประเทศ หลายท้องที่ หลายจังหวัดสนใจเรื่อง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้สาคัญมาก ทาไงให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวง่ายขึ้น ทา
ยังไงให้เสริมเสน่ห์ให้กับจังหวัดของท่าน ทายังไงจะเพิ่มเสน่ห์เรื่องการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จะทาเสน่ห์อย่างไร ผมบอกว่าการสร้างเสน่ห์ไม่ใช้เรื่องยากท่านจะต้อง
ออกแบบ อบจ.สุรินทร์ บอกว่า จะเป็นเมืองช้าง ช้างแบบไหน ก็ไม่เป็นไร นครราชสีมา
เอาไง เหมือนกันหมด ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทย จานวน 29.8 ล้านคน ผม
ถามจริงๆว่า 29.8 ล้านคน ไปเที่ยวกี่จังหวัด ไม่กี่จังหวัด กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่
พัทยา สมุย 6-7 แห่ง ไม่เกินนี้ แต่ท่านลองคิดสิว่าถ้าจานวนนักท่องเที่ยวกระจายตัว
ออกไปอีก โดยเฉพาะ อีสานบ้านเรา นักท่องเที่ยวยังมาน้อยมาก หรือเป็นเพราะว่าเขา
ไม่รู้จักอีสานเราหรือไม่สิ่งดึงดูด แต่ท่านลองนึกภาพ 77 จังหวัดของประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันนะ มันก็จะช่วยให้เกิดเสน่ห์ อย่างนครชัยบุรินทร์
นครราชสีมาจะเอาแบบไหน เราไม่ต้องการเห็นการเรียนแบบซึ่งกันละกัน ท่านนายก
สุรินทร์บอกมีช้าง บางคนบอกงั้นเราไปเลี้ยงช้างบ้าง เหมือนจังหวัดสุรินทร์อันนี้ก็ต้องไป
คิดดูว่ามันมีเสน่ห์หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดนครชัยบุรินทร์มีความแตกต่างกันทั้งส่วนมิติ เมื่อ
แยกออกเป็นจังหวัดแล้ว ผมคิดว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ ต้อง ชัดเจน ว่า จะทาอย่างไรใน
มิติการท่องเที่ยวสานักงานท่องเที่ยว แล้วแต่ละอันจะตอบโจทย์อย่างไร ท่านอย่าไป
สร้างอะไรมากมาย ถ้าสร้างขึ้นมาต้องคานึงถึงความยั่งยืนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาง
จังหวัด บางอย่างมันมี ท่านอาจจะอยู่กับเราไม่นานเปลี่ยนไปอีกแล้ว เพราะฉะนั้น
การขับเคลื่อนด้วยภาครัฐและเอกชนเห็นความสาคัญต่อมติ ครม. หรือจะชี้จากท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะทาให้ กระบวนการนั้นมีประสิ ทธิภาพหรือเกิดขึ้นเร็ว แต่ความ
ยั่งยืนเกิดจากท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เป็นภาครัฐและเอกชนที่อยู่ร่วมกัน ต้องขอ
เรียนแบบนี้ ผมขอฝากประเด็นทิ้งไว้ในส่วนการท่องเที่ยวนั้นทาอย่างไร ให้แต่ละจังหวัด
มีเสน่ห์เพื่อสามารถให้เกิดการท่องเที่ยว การชั กจูงจากการใช้จ่าย ซึ่งตรงนั้นจะเกิดผลดี
ของการท่องเที่ยวต่อไป นักท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติ ที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
/ปีที่แล้ว...

- 27 ปีที่แล้ว มีนักท่องเทียวเดินทางทั้งหมด 1,138 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
1,800 ล้านคน ในปี 2550 ประเทศที่ออกเดินทางมาที่สุดในโลก ผมคิดว่าเป็น
ประเทศจีนออกไปไหนประมาณ 100 ล้านคน มาประเทศไทยประมาณ 7.7 ล้านคน
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7.9 ล้านคน ไม่แน่ใจว่ามาโคราชกันหรือยัง แต่ได้ยิน
ว่าประจวบกาลังจะไปเป็นเมืองพี่เมืองน้อง กับยูนาน ผมก็แน่ใจ เราเองการไหลบ่าของ
นักท่องเที่ยว แต่สาคัญที่สุด นักท่องเที่ยวเขาจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้เราได้
เท่าไร การที่เข้ามาเยอะๆ ดีไหม ในบางพื้นที่ ในบางจังหวัดเขาไม่ต้องการจานวนแต่
ต้องการในเชิงคุณภาพ ผมพูดทุกครั้ง ยกตัวอย่างของญี่ปุ่นเป็นเมืองน้าพุร้อน ปรากฏว่า
เมืองนี้มีข่าว ออกหน้าทีวีว่ากาลังจะล่มสลาย เนื่องจากว่าได้รับภัยพิบัติ ผมคิดว่าก็
อารมณ์เดียวกับท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่ ว่าเราจะฟื้นฟูอย่างไรดี ถ้างั้นก็ต้องทาให้เมืองเป็น
เมืองท่องเที่ยว แต่เขาไม่ต้องการทาเยอะๆ เช่นจากดนตรี เที่ยวในเมืองเขาออกมาแค่
200 เมือง แล้วเอาคนในท้องถิ่นมาเล่น เขาไม่ต้องการพี่เบิร์ด บอดี้แสลม พอเล่นจบเขา
ก็กลับบ้านเหลืออะไรให้ท้องถิ่น อยากปั่นจักรยานก็เอามา ก็มีคนถามว่า ก็ผมอยากมา
ถ้าปีนี้ไม่มา ปีหน้าก็มา ในเมืองก็ยังอยู่ เขายังรักษาวัฒนธรรมของเขาเอาไว้ จากเมืองที่
กาลังจะล่มสลาย ก็กลายมาเป็นเมืองที่คนต้องการมาท่องเที่ยวมากที่สุด ติดอันดับ 1
ใน 5 ของประเทศญี่ปุ่น ชื่อญี่ปุ่น คนก็ยังขายของเหมือนเดิม วิถีชีวิตก็ยังเหมือนเดิม
มันไม่ใช่เรื่องตกแต่ง ไม่ต้องทาอะไร เมืองมรดกโลกก็ไม่ได้ทาอะไรที่เป็นโครงสร้าง
อันไหนที่เคยไปก็ยังอยู่แบบนั้น อยู่ที่การจัดการเท่านั้น เขายังทางาน เขายังขายของอยู่
ไม่ต้องทาอะไร ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร คนอยากดูก็ไปดู ตัดถนน ตัดทุกอย่าง
ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ตรงนั้นที่ไหนก็มีถูกไปไหม ถ้าเรามีอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองได้
ใครก็อยากไป ท่านไม่ต้องมา เดี๋ยวมันต้องเริ่มระบบที่ต้องจอง เพราะถ้าท่านไปเยอะๆ
ผมถาม เราอยู่ในท้องถิ่น เป็นคนขายของ คนที่บริการต้องได้มากกว่านี้ ถ้าไป 10 คน
ก็ต้องได้ 10 คน แต่ถ้าได้ 100 คนแล้ว เราได้ 10 คน มันไม่ได้รับบริการที่ดี ผมเรียน
ว่าการท่องเที่ยวต้องทาเป็นเชิงคุณภาพ ปัญหาของประเทศไทยอย่างหนึ่งคือ ความไม่
สมบูรณ์ เวลากับเรื่องของเงิน แต่บางเมืองไม่มีคนรู้จัก ก็เป็นสิ่งที่ทาง ททท. ต้องทา
ต่อไป ดังนั้น ที่ผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมา เราปฏิเสธไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไหล่บ่ามา
หลายจังหวัดเริ่มหด ภูเก็ต นักท่องเที่ยวเยอะมาก คนไม่อยากได้ คนท้องถิ่นบอกแถบจะ
ไม่มีที่ยืน เชียงใหม่ พัทยา รถติด อย่าง ททท. จัด กิจกรรม 12 เมือง ต้องห้ามพลาด
ปรากฏว่า ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเขามาเพิ่ม 20% และสิ่งที่ตามมา คือ ปัญหา
ขยะ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาเรื่องการจราจร ต่างๆเหล่านี้ ต้องดูให้ดี นั้นอย่างที่ผม
เรียน ตอนต้นว่า ท่านต้องออกแบบให้ดี แล้วลงไปดูเรื่องรายละเอียด ไม่มีสูตรสาเร็จมัน
ต้องปรับ ท้องถิ่นปรับตามอัตลักษณ์ที่มันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นที่ผมแสดงรายละเอียด
ขึ้นมา คือ ความต้องการขายที่มันจะเกิดขึ้น ท่านเป็นคนในท้องถิ่น ท่านต้องการส่งเสริม
การท่องเที่ยว แล้วคนเหล่านั้นจะทายังไง ใช้จ่ายวันละเท่าไร วันละประมาณ 5,000
บาท อยู่ประมาณ 4-5 วัน คนยุโรปจะอยู่ประมาณ 16 วัน ใช้จ่ายประมาณวันละ
7,000 บาท ท่านต้องการคนแบบไหน บางคนบอกทัวจีนมากว่าจะผ่านด่าน ต้องไปซื้อ
ดีงู ผ่านฟาร์มงู กว่าจะถึงนี้เขาบอก 7 ด่าน แล้วถามว่าคนไทยได้กี่บาท แต่ถ้าเรา
/มองเฉย ...

- 28 มองเฉย ว่าคนไทยทาไมไม่ทาอะไรที่สามารถตอบความต้องการเขาได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ผมมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญ เพราะฉะนั้นต้องมานั่งคิดกันว่ามีอะไรที่มันจะมีผลต่อ
การท่องเที่ยวบ้าง เรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ สังคมผู้สูงอายุ ชีวิตที่ต้องมากขึ้น เรียน
เลยนะครับว่าหนังสือเรื่องท่องเที่ยวแถบจะไม่มีคนดู ซักเท่าไร การซื้อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวร้อยละ 60 จะต้องไปอ่านความเห็นของคนอื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ
แล้วรีวิวเขาอ่าน 10 - 12 รีววิ ก่อนจะคิดจะตัดสินใจบางอย่างที่ผมพูดให้ฟัง คนว่าเขา
คิดต้องการอะไรแบบไหน แล้วท่านสังเกตไหมครับ พอมาปุ๊บเนี่ย เอาโทรศัพท์มาดูละ
เดินไปหาโรงแรมอยู่ตรงไหน รัฐบาลฮ่องกง ท่านรู้ไมครับ นักท่องเที่ยวมาถึงฮ่องกงเขา
ให้โทรศัพท์ กับซิมฟรีเลยนะ เพื่อทีจะให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ยิ่งรู้มากยิ่งซื้อมาก ยิ่ง
รู้มากยิ่งใช้มาก ยิ่งรู้มากยิ่งไปมาก มีคนถามว่า ไปชัยภูมิไปไหน มอหินขาวที่ไหน อันนี้
คือหลักการสมัยใหม่ คือการให้ข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดการบริโภค เรามีข้อมูลอยู่แล้ว เรา
จะต้องแบ่งให้ถูกว่า ผู้บริโภคกลุ่มไหน ตรงไหนเป็นเป้าหมายของท่าน เพื่อให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยว ชัยภูมิเมื่อเช้าก็เป็นข่าว นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น อันนี้ก็ขายได้ ลพบุรีเมื่อวัน
ก่อน แต่งชุดไทยกันทั้งเมือง นี้คือการสร้างเสน่ห์ ท่านต้องสร้างของชัยภูมิ ถ้าเกิดกลุ่ม
จังหวัดจะทาอะไรจะต่อยอดกัน เราจะแต่งไทยทั้งเมืองไหม ทั้งกลุ่มจังหวัดไหม เพราะ
โคราชก็มีผ้าดี ถูกไหมครับ สุรินทร์ บุรีรัมย์ก็มีผ้าสวย อันนี้อาจจะบูรณาการกันว่าจะทา
อะไรร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กลุ่มจังหวัดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อพิจารณา
รูปแบบของการท่องเที่ยวของโลกที่จะส่งผลต่อการท่องเที่ยว คือ เน้นสุขภาพ ความ
ปลอดภัยที่แน่นอนที่สุด ตื่นเช้าวันจันทร์มาเจอข่าวไต้หวันประกาศเตือนนักท่องเที่ยว
คนท้องห้ามเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากพบไวรัสพิก้า อันนี้ก็เป็นประเด็น อย่างเรา
เอง เกาหลีมีใครอยากไปเกาหลีไหมครับ อย่างนี้เป็นต้น เกิดที่ปารีส ปรากฏว่าคนไม่ไปที่
ปารีส มันก็ส่งผลต่อจิตวิทยาพอสมควร คมนาคมขายของ low cost ทาให้เกิดการ
เดินทางมากขึ้น ราคาน้ามันถูกลง แต่ถ้าเกิดกรณีนกแอร์สไตรบ่อยๆ มันก็ไม่ดี นี้ก็พึ่งเกิด
ขึ้นมา กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ เมื่อวานพึ่งคุยกันว่าไม่มีปัญหากับอิเล็กทันเวิล์ด
แต่ นักอนุรักษ์นิยม โดยเฉพาะทางสแกนดิเนเวียร์ไม่ได้เลยนะครับ บริษัททัวร์บอกว่า
ตราบใดที่คุณยังมีการแสดงของช้าง พาดูช้างไป ผมจะไม่นานักท่องเที่ยวมา หรือมี
บริษัท เช่น กระบี่ ทัวร์ที่เป็นทางยุโรปนี่บอกว่าถ้าทางจังหวัดไม่สามารถจัดการเรื่องขยะ
ได้เขาจะไม่นาทัวร์มาเลย เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ผมคิดว่าสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ รวมทั้งเราหล่อหลอมเป็นประชาคมอาเซียนมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดว่าเราจะ
ทาอย่างไร จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว สาหรับในประเทศ แน่นอนที่สุด
ททท. อยู่ ในระหว่างการปรับ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ของประเทศ แต่ก่ อนเขาจะมองว่า
ประเทศไทยถูกเป็ น cheap destination อะไรก็ถูกไปหมด งั้นเราต้องการเป็น รักษา
ระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม แค่คิดว่า จะไป
ไหน ก็คิดถึงประเทศไทยก่อน ผมถามท่านนิดหนึ่งว่าท่านคิดจะไปไหน เคยมีจังหวัด
ภาคอีสานอยู่ในใจไหม คนไทยมีไหม ไปเที่ยวไหนดี สุรินทร์ดีไหม เราต้องคิด ว่าทายังไง
ให้นครชัยบุรินทร์ไปอยู่ในใจของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเราทาไมเขาถึงไม่มาเที่ยว นั้น
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- 29 คือ ในระดับจังหวัด ในระดับภูมิภาค ส่วนในระดับประเทศ เราต้องการให้เขามองเราใน
ระดับ ที่มีคุณ ภาพมากขึ้น โดยให้ เขามีประสบการณ์ มากขึ้น ปีที่ แล้ ว เราสามารถท า
รายได้ให้กับการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.24 ล้านล้าน เป็นการท่องเที่ยวในประเทศที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวในประเทศเรา ไทยเดินทาง 790,000 ล้านบาท แล้วมาจากนักท่องเที่ยว
ต่ า งประเทศ ปี 2559 รองนายกสมคิ ด ท่ า นไปให้ น โยบายที่ ททท. เมื่ อ วั น ที่ 21
มกราคม ปรับเป้าหมายตัวเลขใหม่ ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าไว้ที่ 2.41
ล้ านล้ านบาท ประมาณ 20 % ของ GDP มาจากการท่ องเที่ ยวในตลาดต่างประเทศ
1.56 ล้ านล้ านบาทและมาจากตลาดในประเทศ 850,000 ล้ านบาท แต่ สิ่ ง ที่ เราให้
ความสาคัญมากที่สุด ก็คือการท่องเที่ยวในประเทศ อย่างที่ผมเรียนตอนต้น ปัจจัยเสี่ยง
จากภายนอก ประเทศญี่ปุ่น จีน หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว การเติบโตของเศรษฐกิจเอง
ไม่น่าจะดีตามที่คาดคิด ตามมุมมอง ยังไม่สดใสมากนัก รัฐบาลมาถูกทางที่จะเกิดการ
เข้มแข็งภายในประเทศ เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในประเทศเรา เราจะทาอะไรบ้าง เรา
ก็คงจะต้องเน้ น ในเรื่องที่การที่จะให้มีความเป็นไทยมากขึ้น เพราะเป็นสิ่ งที่เราทาต่อ
เนื่องมาจากเรื่องของวิถีชีวิต ท่องเที่ยวที่ ไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร พยายามลดความไม่
สมดุล ในเรื่องของเวลาและสถานที่ เช่นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในวันธรรมดามาก
ขึ้น ททท. เองพยายามเจาะกลุ่ม ถามว่ากลุ่มไหนที่ไม่เกี่ยวข้องบ้าง ท่านไม่ต้องไปสนใจ
เลย เมืองท่องเที่ยวต่างๆ แน่นเต็ม ตรุษจีนคนจีนมา คนไทยเพิ่ มขึ้นประมาณ 20 ท่าน
ไปดูดอนเมือง คนแน่นมาก ภูเก็ต คนล้นออกมานอก แต่วันธรรมดา คนไปเที่ยวน้อย
มาก ททท. จึงได้ทาโครงการที่เรียกว่า วันธรรมดาน่าเที่ยว ทางานรวมกับสมาคมเอกชน
ในการร่วมปรับให้มีส่วนร่วมมากขึ้น และที่สาคัญ จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับ
วันหยุดเขาไปได้ ของกลุ่มแล้วทาไม่หยุด เรียกว่าเป็น แอ็คทีบทีเนียร์ ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่แข็งแรง คนไทย 60 ถือว่าอายุไม่เยอะ แต่ว่าต้องเกษียณไป ท่านดูสิครับ คนเหล่านี้ไม่
เคยเที่ยวคนเดียว ไปเที่ยวตอนไหนก็ได้ เพราะว่าง เคยไปเที่ยวคนเดียวไหม คนแก่ แม่
ยายผม 70 กว่า ไปเที่ ย วแต่ ล ะครั้ง ไป 5 – 6 คน แต่ ไปเที่ ย ว ก็ ส อบถามว่ ามี ก าร
อานวยความสะดวก กับคนกลุ่มนี้ กับการทาการตลาดรีบได้ไหม ไม่ได้ ประเภทไหว้พระ
เก้าวัด เหมาะไหม ไม่มีทาง ยังไม่ทันไหว้เลย ต้องเปลี่ยน วัดละ คน ถามว่าไหว้พระเก้า
วัด ใครรวย คือ คนขายล็อตเตอรรี่ เราต้องจัดให้เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยว ตามวัยเขา
แล้วกลุ่มนี้จะซื้อของเยอะ ซื้อของมาก ถ้าเราสามารถนาคนที่เป็นคนกลุ่มเกษียณ มา
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งในวั น ธรรมดาได้ ท่ า นคิ ด ว่ า จะเกิ ด อะไรขึ้ น ช่ ว ย
ผู้ ป ระกอบการ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง นั ก เรี ย นทั้ ง ประเทศเที่ ย ว มั น จะช่ ว ยสร้ า ง demand
มหาศาล คนไทยเรียนเอาเกรด เอาหน่วยกิจ ท่านบอกว่าไปเที่ยวนะได้เกรด ได้หน่วยกิจ
เขาเรียนไหม แล้วท่านอยากสอนอะไร ท่านจัดเป็นคอร์ดประวัติศาสตร์ ท่านจัดเป็น
คอร์ดเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอนความรับผิดชอบในสังคม สอนไปด้วย
ให้ เขาเรี ย นรู้ ไ ปด้ ว ย จั ด ไปในช่ ว งที่ ไม่ มี ค นไปในช่ ว ง low season เพื่ อ ให้ เกิ ด การ
หมุนเวียนการท่องเที่ยว มันก็จะช่วยลดเรื่องความไม่สมดุลเรื่องเวลาได้ ในขณะเดียวกัน
เมืองที่ผมเรียนซักครู่ 29.8 ล้านคน ประมาณ 7-8 เมือง แต่ถ้าท่านสามารถกระจาย
เป็นเมืองต่างๆทั่วประเทศ ก็จะช่วยเพิ่ม Subprime ในขณะเดียวกันก็ create
/ demand …
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demand ได้ ททท. จึงได้ออกโครงการที่เรียกว่า 12 เมืองที่ต้องห้ามพลาดเอาเมืองที่อยู่
ติ ด ๆกั น อย่ า งเชี ย งใหม่ ก็ ล าปาง แล้ ว ปี นี้ เราประกาศอี ก ว่ า 12 เมื อ งที่ ห้ า มพลาด
ภาคเหนือเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน โคราชสุรินทร์ ชัยภูมิ มันก็จะเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมา พอ
ประกาศ 12 เมื องที่ ต้ อ งห้ ามไป นั ก ท่ อ งเที่ ยวเพิ่ มขึ้ น 20% เราก็ ค าดว่า 12 เมื อ ง
ต้องห้ามพลัสจะเพิ่มขึ้นอีก ก็จะทาให้ลดเรื่องของความไม่สมดุลเรื่องของเวลา แล้วยังมี
อีกเรื่องหนึ่งคือ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวในภาคอีสานบ้านเรา มันกระจาย จากที่หนึ่งไปที่
หนึ่ง ตื่น แล้ วตื่น อีกยังไม่ถึงแต่ถ้าท่านสามารถเพิ่มแหล่ งท่องเที่ยว จากแหล่ งหนึ่งไป
แหล่ งหนึ่ ง และแต่ ล ะแหล่ ง เชื่ อ มโยงด้ ว ยแหล่ งขายของมั น ก็ จ าท าให้ เกิ ด กิ จ กรรม
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง แหล่งปราสาทออกเดินทางจากนครราชสีมาไป พิมายจะ
ไปที่พนมรุ้ง ปราสาทสิงห์ขอน นักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวเขาต้องการซื้อของ เราสามารถ
ให้ พี่ น้ องในพื้น ที่ ขายของ เพื่อส่ งเสริมอัต ลั กษณ์ ของท้องถิ่น หรือ OTOP หรือสิน ค้า
SME หรื อ สิ น ค้ า ที่ อ อกมาตามฤดู ก าล นี่ คื อ เสน่ ห์ แต่ ไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงแต่ ล ะแหล่ ง
ท่องเที่ยว ไปแล้วไม่รู้จะทาอะไร ไม่มีกิจกรรม การสร้างเสน่ห์ คือการสร้างให้มีจุดขาย
ของ เรียกว่าสถานีริมทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แต่ละแหล่งท่องเที่ยว มันเป็น
การสร้างเสน่ห์ โปรโมท อย่างเดียวคืออาหารถิ่น คืออาหารที่ใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น ทุก
คนอยากกิน ไม่ใช้อาหารตามกระแส ในการสร้างเสน่ห์ ถ้าเราสามารถลดเรื่องเวลา มี
เป้าหมายที่ชัดเจน สถานที่ สามารถแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคได้ ส่วนนโยบายที่สาคัญอีก
อย่างทาอย่างไรที่จะทาให้ เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มกราคมเรามีเรืองของปี ใหม่
กุมภาพันธ์เรามีเรื่องของวัน ตรุษจีน มีนาคม ทาอย่างไรให้ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
เมษายน ทายังไงให้คนไทยออกนอกประเทศ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้เที่ยวทั่วไทย มากขึ้น
ทาอย่างไรให้คนไทยเที่ยวแนวคิดหนึ่งช่วยไทย เพราะจะได้ช่วยประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นผม
ขอฝากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แม้กระทั้งเรื่องของเกษตร
อินทรีย์ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเกิดความมีเสน่ห์ ทาให้เกิดการชักจูงคนให้เข้ามาเที่ยว
กันให้ได้อันนี้ก็คงจะอยู่ในแนวทางการส่งเสริมของนครชัยบุรินทร์เช่นเดียวกันนะครับ
รับทราบ

ปิดประชุม

20.30 น.
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