
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

สรุปจำนวนเรื่องต่าง ๆ  
ตามที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรับมาในพื้นที ่๑๔ จังหวัดภาคใต ้    

 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วาจา 
จำนวน/เรื่อง 

ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ 

  ที่ดิน     น้ำ        เกษตร คมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
๑. จังหวัดกระบี่          

๒. จังหวัดชุมพร  ๓  ๓      
๓. จังหวัดตรัง ๑ ๘ ๔   ๒ ๒ ๑  

๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑         ๑ 
๕. จังหวัดนราธวิาส ๑        ๑ 
๖. จังหวัดปัตตาน ี          
๗. จังหวัดพงังา ๑ ๙ ๑  ๑  ๒  ๖ 

๘. จังหวัดพัทลุง ๒ ๑๒ ๔    ๒ ๑ ๗ 
๙.  จังหวัดภูเกต็  ๑๘ ๗  ๒ ๗    ๒ 
๑๐. จังหวัดยะลา ๑        ๑ 
๑๑. จังหวัดระนอง          
๑๒. จังหวัดสงขลา          
๑๓. จังหวัดสตลู ๑ ๕    ๒ ๑  ๓ 
๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ ๓ ๑  ๓ ๑ ๒  ๑ 

จำนวนเรื่อง  
แยกตามประเภท 

๑๓ ๕๘ ๑๗ ๕ ๑๑ ๕ ๙ ๒ ๒๒ 

รวมเรื่องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น ๗๑ เรื่อง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

๒. จังหวัดชุมพร    

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายกิตติศักดิ์  
พัฒนาเจริญ  
 

ชุมพร    เรื ่อง  ผลกระทบจากการระบายน้ำระหว่าง
การขุดคลองชุมพร 

๑. ระหว่างการดำเนินการขุดคลองชุมพร  
ได้ปิดกั้นทางคูระบายน้ำในพื้นที่ตอนปลาย  
ที่ระบายลงคลองนาคราช ทำให้พื้นที่หมู่ ๓ – 
หมู ่ ๖ ตำบลตากแดด ในช่วงหน้าฝนเกิด
ปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้พืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย และ
การขนย้ายพืชผลไม่สะดวก หญ้าที่ใช้สำหรับ
เลี ้ยงสัตว์เน่าเสีย เนื ่องจากน้ำท่วมขังเป็น
เวลานาน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเปิดประตู
ระบายน้ำที่จะลงสู่คลองนาคราช เพื่อให้น้ำไม่
ท่วมขัง 

๒. การทำประตูระบายน้ำขอให้ออกแบบตาม
สภาพพื้นที่จริง เพราะที่บางช่วงที่ทำประตู

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 
  

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์   



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ระบายน้ำสูง  ทำให้น้ำที ่จะไหลลงสู ่คลอง
นาคราชไหลลงไม่ได้  ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่
ทางการเกษตรของประชาชน 

๒ นายสุนัย   
ชั่งสัจจา   

ชุมพร  เรื ่อง ปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองนาคราช 
และการดำเนินการโครงการบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัย 
๑. สะพานข้ามคลองนาคราช บริเวณหน้า
หมู่บ้านซันนี่วิลล์ เพิ่งจะมีการก่อสร้างไปเมื่อ 
๒ ปีที ่แล้วก่อนมีการขุดลอกคลอง  ปัญหา
ตอนนี้  คือ  เรื่อไม่สามารถผ่านสะพานนี้ได้  
เห็นควรได้รับการแก้ไข 
๒. กรณีน้ำที่อยู่ภายนอกคลองนาคราช  ควร
มีแนวป้องกันน้ำภายนอก เพราะขณะนี้ พื้นที่
หมู ่ ๗ ตำบลตากแดด เมื ่อเกิดฝนตกน้ำจะ
ท ่วมข ังบร ิ เวณพื ้นท ี ่สวนของประชาชน  
เนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่ลำคลองได้ 
เพราะการก่อสร้างประตูระบายน้ำใช้ท่อ
ขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง (คสล.) 
๑.๐๐ เมตร ทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ทัน 
๓.ขอให้เร่งรัดการดำเนินการโครงการบรรเทา
และป้องสาธารณภัยลุ่มน้ำลำคลองชุมพรให้
เป็นไปตามระยะเวลาที ่กำหนด และส่งผล
กระทบกับประชาชนในพื้นที่ระหว่าง 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์       



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

การดำเนินการโครงการน้อยที่สุด 
๓ ๑. ร้อยตรี 

สมชาย  จนัทร์
ส่งแสง 
๒. นายสายชล  
คงม ี
๓. นางสาวยุภา
ภรณ์  คงมี 
๔. นางจินดา  
จันทร์ประนต  
 

ชุมพร เรื ่อง  การจ่ายค่าชดเชยจากการถูกเวนคืน
ที่ดินในราคาที่น้อยกว่าความเป็นจริง 
         โดยปัญหาการจ่ายราคาค่าชดเชย
ที่ดินอันเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินเพื่อขุด
คลองชลประทาน ให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาด
มาก  ซึ ่งไม่เพียงพอกับการไปซื ้อที่ดินใหม่ 
และดำเนินการล่าช้ามาก  

เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
กับน้ำเพื่อการเกษตร 
จึงได้ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์        

 

ทั้งนี้  ร้อยตรี สมชาย  จันทร์ส่งแสง และคณะ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้อยู่
ในแนวการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองชุมพร เพื่อประสงค์ติดตามประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้เสนอไว้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปร ะชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  
ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  กรณีจึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เพื่อรวมการพิ จารณา เมื่อวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ สว 0001.01 /731 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 2563   

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

 ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ   

๓. จังหวัดตรัง 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ ๑. นายจิรัฎฐ์  
ศุภกรีติโรจน์  
ผู้ประกอบการ
บ้านนก   
๒. นางสาว 
จันทร์เพ็ญ   
ปริสุทโธ   
นามจันดา 
ประธานลาน
ประมูลรักนก
แอ่นตรัง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓)  

เรื่อง การผลักดันให้รังนกแอ่นไทย
สามารถส่งออกจีนได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย   
 

(ปัญหาเศรษฐกิจ) 
 

ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
การพาณิชยแ์ละการ

อุตสาหกรรม  วุฒิสภา 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  
วุฒิสภา ได้แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น ความว่า 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดระเบียบ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
โดยคณะกรรมาธ ิการการพาณิชย ์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา เห็นว่าเรื ่องดังกล่าวอยู่
ภายใต้หน้าที ่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม วุฒิสภา  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๗๘(๒๒) จึงเห็นควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไปย ังคณะกรรมาธ ิการทร ัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา   
 

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓   
ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  พิจารณาตามหน้าที่
และอำนาจ 
 
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้รายงานผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ความว่า  กรณีดังกล่าวเกี่ยวกับ
การเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
หน่วยงานรัฐของประเทศไทยสามารถรับขึ้น
ทะเบียนบ้านรังนกนางแอ่น รวมถึงดำเนินการ
ออกหนังสือรับรองและดำเนินการอื่นให้ถูกต้อง
ตามบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับประเทศจีน 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรยีนดังกล่าว
ข้างต้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณา
ตามหน้าที่และอำนาจต่อไป พร้อมกันนี้ 
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องทั้งสองราย  
เพื่อทราบ อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 

 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 
ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้
ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

๓. จังหวัดตรัง    

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายอีสมาแอน  
เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง 
 

ตรัง   
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานของ
เกาะลิบง  โดยลิบงเป็นที ่ชุมนุมของเต่า
ทะเลทั่วโลก เป็นเส้นทางของนกทั่วโลก  
ยังมีเป็นแหล่งประวัต ิศาสตร์อ ันดามัน  
ม ี น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย วมา เป ็ นจำนวนมาก  
แต ่ ย ั ง ขาด เ ร ื ่ อ ง โคร งสร ้ า งพ ื ้ น ฐ าน 
หลายประการ โดยเฉพาะท่าเทียบเรือ 
ซึ ่งยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั ้งถนนและการ
คมนาคมขนส่งต่าง ๆ   
             (ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา     

๒ นายอีสมาแอน  
เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง 
 

ตรัง  
(๖/๘/๖๓) 

เรื ่อง  ปัญหาการละเมิดสิทธิที ่ทำกินและ 
ที ่อย ู ่อาศ ัยของประชาชนบนเกาะล ิบง  
โดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติละเมิด
สิทธิชุมชนบนเกาะลิบง ที่ทำกินและที่อยู่
อาศัยกลายเป็นที่ของอุทยาน ทำให้ไม่มีที่
อย ู ่อาศ ัย ต ้องกลายเป ็นอ ุทยานทับที่
บ ้านเร ือนของประชาชน ประชาชนที่

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังมากว่า 
๕๐ ปีกลายเป็นผิดกฎหมายไม่สามารถขอ
อนุญาตหรือผ่านเกณฑ์เพื่อทำการประมง
ได้   

(ปัญหาที่ดิน) 
๓ นายอีสมาแอน  

เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลิบง 

จังหวัดตรัง 
 

ตรัง   
(๖/๘/๖๓) 

เรื ่อง  ปัญหาการขุดลอกร่องน้ำไปทิ ้งใน
แหล่งหญ้าทะเล ทำให้แหล่งหญ้าทะเล
เส ียหายส ่ งผลกระทบต ่อปลาพะยูน   
ซึ่งการพัฒนาของภาครัฐมีผลต่อเกาะลิบง 
เนื่องจากการขุดลอกร่องน้ำแล้วนำไปทิ้ง 
ในแหล่งหญ้าทะเล ทำให้แหล่งหญ้าทะเล
เสียหายซึ ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ
ปลาพะยูน และทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  

๔ นายประทีป  
โจ้งทอง   

รองนายก
สมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยว
จังหวัดตรัง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของตรังหลาย
แห่งมีการปิดเพื่อฟื้นฟูโดยไม่แน่ชัดในเรื่อง
เวลา สร้างความสับสนในเรื่องการมาเที่ยว
ของนักท่องเที ่ยว ทั ้งที ่จริงๆ แล้วแหล่ง
ท่องเที ่ยวต่าง ๆ มีการดูแลรักษาด้วยดี
ตลอดมา มีความสวยงามและพร้อมที่จะให้
มาเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากขอให้
เป็นไปโดยธรรมชาติ ควรแก้ไขกฎหมายให้

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

   

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา      



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ไม่ปิดแหล่งท่องเที่ยว หากจำเป็นต้องปิด
ตามฤดูกาลนั ้นขอให้ปิดแต่เพียงบางจุด
เพราะหากปิดทั้งหมดและเวลาไม่แน่ชัดจะ
สูญเสียรายได้จาการท่องเที่ยวเป็นจำนวน
มาก 

(ปัญหาเศรษฐกิจ) 
๕ นางสาว 

ปิยะรัตน์ แซ่ลิ้ม  
ผู้จัดการร้าน 
ปิยะปากเมง 

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เร ื ่อง  ท ี ่อย ู ่อาศ ัยบร ิเวณหาดปากเมง   
ซึ่งพื้นที่บริเวณหาดปากเมง ชาวบ้านที่อยู่
อาศัยและประกอบอาชีพอยู่เดิมกลายเป็น
ผู้บุกรุกหลังการประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน 
ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีพายุทุก
ปี ทำให้บ้านเรือนเสียหายบ่อยครั ้งต้อง
ได้รับการซ่อมแซม เมื ่อทำการซ่อมแซม
บ้านที ่ เส ียหายก็ถ ูกกล ่าวหาว ่าบ ุกรุ ก
เนื่องจากเป็นที่อุทยาน และชาวบ้านไม่มี
รายได้เพียงพอกับซ่อมบ้านซึ่งต้องทำเป็น
ประจำ จึงอยากได้รับความช่วยเหลือใน
เรื่องนี ้

(ปัญหาที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา   

๖ นายชัยพร   
ชูเสน  

เลขานุการ
นายกองค์การ

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินเนื่องการประกาศเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ  ซึ ่งที ่ด ินบางส่วนตาม
หน ังส ือสำค ัญสำหร ับท ี ่หลวงฉบ ับที่  
๒๕๘๒/๒๕๑๑ ได ้ม ีพระราชกฤษฎีกา

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา     



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

บริหารส่วน
จังหวัดตรัง   

กำหนดที่ดินในท้องที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
และ ต.บ่อน้ำร้อน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.
ตรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทั ้งที ่ที ่ดิน
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ครอบครองโดยมีหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง (นส.ล) ทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาท 

(ปัญหาที่ดิน) 

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 
 

๗ นางสาวสิริมา 
เตษภานุวัฒน์ 
สมาชิกชมรม
การท่องเที่ยว

และโรงแรมหาด
ปากเมง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เร ื ่อง ถนนหน้าหาดและสาธารณูปโภค
บริเวณหาดปากเมง ซึ่งการพัฒนาและดูแล
สาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณหาดปากเมง 
โดยเฉพาะถนนหน้าหาดยังเป็นถนนเล็ก  
๒ เลน ในช่วงเทศกาลและช่วงมรสุมเกิด
ปัญหาน้ำท่วม ต้นไม้โค่นล้มเสียหายต่อ
ถนน ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือน และ
ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง เป็นเวลาหลายวัน  
  (ปัญหาคมนาคม)  

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม  วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม  วุฒิสภา   

๘ ๑. นายสวัน  
เสน่หา  
ประธานชมรม
การท่องเที่ยว
และโรงแรมหาด
ปากเมง  
๒. นายพีรพนธ์  

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื ่อง สิทธิในที ่ด ินทำกินของประชาชน 
ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ  คือ    
๑) สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ท ี ่ดิน
บริเวณหาดปากเมง ที่ประชาชนอยู่อาศัย
ทำกินตลอดบริเวณชายหาด แต่ที่ดินอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา       



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ลังเมือง  
นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลเขาไม้แก้ว 

ตาย และอยู่ในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งแต่
ละแห ่งควรดำเน ินการบร ิหารจ ัดการ
ตรวจสอบสิทธิให้ประชาชนได้อยู่อาศัยโดย
มีกฎหมายรองรับ อาจจะเป็นการให้เช่า
หรือการจัดสรรก็ได้เพื่อความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู ้ที ่ประกอบ
ธุรกิจเกี ่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่หาด
ปากเมง โดยผู้ประกอบการโรงแรมและรี
สอร์ท ไม่สามารถมีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้ เพราะติดปัญหาเรื ่อง
หลักฐานที่ดิน   
๒) ควรแก้ปัญหาเรื ่องสิทธิในที่ดินทำกิน
ของพี ่น ้องประชาชนในพื ้นท ี ่องค ์การ
บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งประชาชน
อยู่ก่อนประกาศเขตป่าโดยพิสูจน์ภาพถ่าย
ทางอากาศมาพิสูจน์  ถ้าอยู ่มาก่อนควร
มอบให้แก่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้กับ
ประชาชน ถ้าประชาชนมาอยู ่ภายหลัง 
ควรมอบให้สำนักปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่เหลือ
ให้เป็นเขตป่าต่อไป    
   (ปัญหาที่ดิน)  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

 ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ   

๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ สำนักงานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 
(๙/๙/๖๒)  

เรื่อง ขอการสนับสนุนการเสนอวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร เข้าสู่บัญชี
มรดกโลก  
 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ. การศาสนาฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๓/๐๙/๖๒) 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมาธ ิการการศาสนาฯ ได ้แจ ้งผลการ
พิจารณาเบื้องต้น ความว่า คณะกรรมาธิการการ
ศาสนาฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว 

     ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลว่า วัด
มหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
การรับรองจากยูเนสโก เมื ่อปี ๒๕๕๖ ให้อยู ่ใน 
“บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” และจะต้องจัดทำเอกสาร
นำเสนอแหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า 
Nomination Dossier เสนอคณะอนุกรรมการมรดก
โลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์  ได้จัดทำเอกสารเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
เมื ่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมี



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี ่ยวกับการจัดทำ
แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม 

       ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔ 
/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที ่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื ่อให้การจัดทำ
เอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลก  จึงเห็นควรให้กรมศิลปากรในฐานะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและแนะนำการ
จัดทำเอกสาร และให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัด
การจัดทำเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”   

   
 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๕. จังหวัดนราธิวาส   

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑    นายนิอาแซ  
ซีอุเซ็ง  สมาชิก

วุฒิสภา   

นราธิวาส  เร ื ่อง ขอให ้คณะกรรมการอำนวยการ
โครงการสมาชิกว ุฒ ิสภาพบประชาชน  
ผลักดันโครงการและงบประมาณจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม และศูนย์การ
เรียนรู้อัลกุรอาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกรม
ศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม โดยการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว มีความ
คืบหน้าของโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ คาดว่า
จะแล ้ ว เสร ็ จภาย ใน  ปี  พ .ศ .๒๕๖๔   
แต่ด ้วยได้ทราบข่าวเป็นการภายในว่า 
ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๓   
กรมศ ิลปากร  ไม ่ได ้ร ับการสน ับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ค ร ง ก า ร ด ั ง ก ล ่ า ว   
ซึ ่งอาจก่อให้เก ิดความเสียหายต่อทาง
ร า ช ก า ร แ ล ะ จ ั ง ห ว ั ด น ร า ธ ิ ว า ส 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ

ศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา 
(๘ /๑๑ / ๒๕๖๒) 

  
 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้แจ้งผลการ
พิจารณา  ความว่า คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ 
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูลใน
เบื ้องต้น  โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญ 
ผ ู ้ แทนจากสำน ั กศ ิ ลปากรท ี ่  ๑๑ สงขลา  
มาให้ข้อมูลทราบว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าว แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ กรมศิลปากรมิได ้จ ัดสรรงบประมาณ
สำหรับการดำเนินการงานไว้ โดยการก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ ๘๐ 
โดยท ี ่ ประช ุม ได ้ เสนอให ้ม ี การสน ับสนุน
งบประมาณและผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จ 
ตามกำหนดระยะเวลา   
    ต่อมาสำนักศิลปากรที ่ ๑๑ สงขลา ได้แจ้ง
ข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เสนอแผน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๔ 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ในด ้านต ่าง ๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง  จ ึงขอให้
ดำเนินการผลักดันโครงการดังกล่าว 

จำนวน ๗๓  ล้านบาท และในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างห้อง
ประชุม งานนิทรรศการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และงานส่วนที่เหลือ 

 
กรณีจึงเห็นควรยุติการพิจารณา อย่างไรก็ตาม  
คณะกรรมาธิการจะติดตามเรื ่องดังกล่าวต่อไป 
ท ั ้ งน ี ้  คณะกรรมาธ ิการได ้ม ีหน ังส ือแจ ้งให้  
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา ได้ทราบด้วย
แล้ว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๗. จังหวัดพังงา 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ 
 
 
 
 

นายกฤษ   
ศรีฟ้า 

 

 

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓)  

        ๑. ขอให้มีการกระจายอำนาจให้
จ ังหว ัดปกครองตนเองมากยิ ่ งข ึ ้น ลด
อำนาจส่วนกลางให้น้อยลง ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดสามารถประสานงานกับราชการ
ส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ๒ .  ขอ ให ้ ก า ร จ ั ด ก า รบ ร ิ ห า ร
ทร ัพยากรส ิ ่งแวดล ้อมเป ็นหน้าท ี ่ของ
ท ้องถ ิ ่ น  พ ื ้ นท ี ่ อน ุ ร ั กษ ์และอ ุทยาน
ดำเนินงานบริหารโดยจังหวัด ราชการ
ส่วนกลางเป็นผู้ติดตาม ประเมินตรวจสอบ
เท่านัน้ 
 ๓. ขอให้แก้ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยในข้อที่ทำให้ท้องถิ่น
ต้องมีปัญหาในการบริหารงาน 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา  

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจ 

(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

 ๔. ควบรวมองค์กรส่วนท้องถิ่นให้
ใหญ่ขึ้นให้มีการกระจายอำนาจท้องถิ่นที่มี
ทั้งโครงการและงบประมาณ โดยมีเงื่อนไข
ที ่ช ัดเจนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนของประชาคมในพื้นที่ กรรมการ
ชุมชนและประชาคมต้องมีบทบาทอำนาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน 
 ๕. ให้การดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตทางเป็น
ภารก ิ จของท ้ อ งถ ิ ่ น รวมถ ึ ง โอน เ งิ น
งบประมาณในส่วนนี้ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ 
 ๖. ข้อกฎหมาย หรือ พรบ. ใด ๆ  
ที่มีผลบังคับในพื้นที่ที่จังหวัด ขอให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ เมื่อนำไปยกร่าง
เป็นข้อยุติก่อนจะเป็นกฎหมายบังคับใช้ให้
นำมาให้ประชาชนเห็นชอบก่อน 

 
 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๗. จังหวัดพังงา 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑  นายสมศักดิ์  
ไชเดโช   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา และ
กระบวนการยุติธรรม 
     ข้อเสนอ 
     ประเด็นที่ ๑  กระจายอำนาจการจัด
การศึกษาไปท้องถิ่น 
     ประเด็นที่ ๒ แยกอำนาจสอบสวนออก
จากตำรวจ และให้ศาลใช้ระบบลูกขุน 
 

 

ประเด็นที่ ๑ ส่ง
คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ประเด็นที่ ๒ ส่ง
คณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรม 
และการตำรวจ  วุฒิสภา 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๒ นายสุมาตร  
อินทรมณี   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การผลักดันร่างพระราชบัญญัติปาล์ม
น้ำมัน การสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตร
ในท้องถิ่น และการขอยกเว้นภาษี 
 ๑. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร 
 ๒. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามา
เป็นพี่เลี้ยงในการขอ GI เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
 ๓. ให้ยกเว้นภาษี พันละ ๕ ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  

 

๓ นายสมคิด   
แซ่อ๋อง   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื ่อง  ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับจำกัด
ความ เร ็ ว รถ  และการ เ ร ี ยกค ่ าปรั บ
 เรื่องการขับรถ จำกัดความเร็วบน
ถนน ค่าปรับ การใช้เครื่องจับความเร็วควร
ให้เหมาะสมกับความเป็นจริง การแบ่ง
ค่าปรับให้ตำรวจไม่น่าจำเป็น ควรนำเงิน
เข้ารัฐ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๔ นายเฉลิมศักดิ์  
อบสุวรรณ   

พังงา  เรื่อง  เสนอแนะในการใช้งบประมาณและ
การใช้ Big Data เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

 ๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวให้ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ วงเงินประมาณ ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนจากทุกจังหวัด
มาเท ี ่ ยว ในจ ั งหว ัดท ่อง เท ี ่ ยวท ี ่ ชาว
ต่างประเทศเคยมาท่องเที่ยวมากในอดีต
ก ่อนเก ิดโคว ิด - ๑๙ วงเง ินประมาณ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท และให้ประชาชนจากทุก
จังหวัดมาเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตามจังหวัดที ่ต ่างประเทศมาเที ่ยวน้อย 
ว ง เ ง ิ น ป ร ะ ม า ณ  ๑ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  
ซึ่งผลลัพธ์จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเม็ด
เงินในระบบเศรษฐกิจประมาณ ๑๐ เท่า 
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล ้านบาท และจะ
ช่วยเหลือทุกจังหวัดให้ระบบเศรษฐกิจ
ขับเคลื ่อนต่อไปได้ ช่วยสร้างงานสร้าง
อาชีพ กระตุ ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน 
 ๒. รัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดทุก
จังหวัดดำเนินการ (โดยอาศัยกลไกของ
มหาดไทย) 
  ๒.๑ จัดทำ Big Data ระดับพื้นที่
หมู่บ้านทั่วประเทศโดยจ้างนักศึกษาที่จบ

การเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง  วุฒิสภา  

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

มาแล้วตกงาน และคนตกงาน มาทำงาน
ร่วมกับทางจังหวัด/อสม./ผู ้ใหญ่บ้าน/
ท้องถิ่น เก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อ
ทราบถึงปัญหาในระดับพื ้นที ่หมู ่บ้านที่
ชัดเจน เพื่อทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหา
รวมท ั ้ งการสน ับสน ุนงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นและสามารถแก้ไข
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๒.๒ เมื่อรัฐบาลมีข้อมูล Big Data  
ที ่ถ ูกต ้องเหมาะสมก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น งบประมาณ
จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การเหวี่ยง
แหใช้งบประมาณแบบเดิม ๆ จะช่วยลด
ปัญหาบรรเทาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่จะ
ลุกลามไปสู่วิกฤตทางด้านสังคม ซึ่งอาจจะ
ทำให้เกิดปัญหา ปล้นจี้ลักขโมย รวมถึงการ
เกิดปัญหาโรคซึมเศร้าทำให้เกิดการคิดฆ่า
ตัวตาย ซึ่งคือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 
 ผลลัพธ์จะทำให้ลด/บรรเทาปัญหา
ว ิ กฤตทางด ้ าน เศรษฐก ิ จและส ั งคม  
มีผลทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว 
 

๕ นายเจริญ   
ศรีทอง 

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง  การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพื่อสร้าง
มาตรฐานและยกระดับมุกอันดามันของปัน
หยีและจังหวัดพังงา 

ควรม ีการพ ัฒนาศ ูนย ์นว ัตกรรมเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์จากมุกที ่เกาะปันหยีและ
จังหวัดพังงาให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับเป็นมาตรฐานที่เป็นสากล อีกทั้ง
การม ีนว ัตกรรมสม ัย ใหม ่ เพ ื ่ อทำให้
กระบวนการในการผลิตตั้ง แต่เริ่มต้นจนถึง
มือผู ้ซ ื ้อจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มให้
ผลิตภัณฑ์ได้ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  

 

๖ นายมู่ฮำหมาด 
ประสานพันธ์   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่ ๒ เกาะ
ปันหยี หมู่ ๒ ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา 
จ.พังงา 

ส่งเรื่อง 
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๗ นายมู่ฮำหมาด 
ประสานพันธ์   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ในน้ำ การเก็บ
ค่าเช่าพื้นที่จากกรมเจ้าท่า และปัญหาที่อยู่
อาศัยติดเขตของอุทยาน  

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  วุฒิสภา  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑. ปัญหาการลุกล้ำพื ้นที ่ในน้ำ และการ
เก็บค่าเช่าพื้นที่จากกรมเจ้าท่า 
๒. ปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวบ้านประชาชน
เกาะปันหยี เพราะรอบเกาะทั้งหมดติดเขต
ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 

 

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

๘ นางสุไหวด๊า   
บุหลาด   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

  เรื่อง ปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของ
เกาะปันหยี 
 ๑. ปัญหาสะพานสำหรับ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียงที่ต้องนั่งรถเข็นไปพบแพทย์ รพ.พังงา 
 ข้อคิดเห็น : อยากได้สะพานที่
ออกแบบสำหรับเข็นผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นได้
สะดวกแบบปลอดภัย 
 ๒. ปัญหาไม่มีเรือสำหรับรับ-ส่ง
ผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน
ปัจจุบันการส่งต่อผู้ป่วยใช้เรือของชาวบ้าน 
ซึ่งบางครั้งไม่สามารถเรียกได้ทันที 
 ข้อคิดเห็น : ขอเรือรับ-ส่งผู้ป่วย 
ที่สามารถรอรับ-ส่งผู้ป่วยได้ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง เรือที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อม
ให้บริการตลอดเวลา 
 

ส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข  วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๙ นางพรรณราย  
จรุงการ   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การสร้างบ้านพักครู ณ โรงเรียนเกาะ
ปันหยี 
        โรงเรียนเกาะปันหยี มีความลำบาก
มากในการดำเนินชีวิตเนื่องจากโรงเรียน
ขาดแคลนบ้านพักครู ด้วยงบประมาณการ
ก่อสร้างที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ครูจึงย้ายออก
ตลอดเวลา ด้วยค่าครองชีพที่สูงในการต้อง
ไปเช ่าบ ้าน และค่าเด ินทางลงมาสอน
นักเรียนเกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนา
นักเรียน และครูไม่สามารถทำกิจกรรม
พัฒนาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้เต็มที่เพราะ
ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง จึงขอความ
กรุณาสร้างบ้านพักให้คณะครู จำนวน ๑๔ 
คน เพื่อให้สามารถทำการพัฒนานักเรียน
ได้เต็มศักยภาพ เพื ่อความเท่าเทียมกัน
ทางด้านโอกาสการศึกษา 

ส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมาธิการ 
การศึกษา  วุฒิสภา  

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๘. จังหวัดพัทลุง 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายสวงค์   
ศรีอินทร ์

       

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหาราชการออกกฎหมายทับ
ที่ดินทำกินของประชาชน 
ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ ตำบลกงหราและ 
ตำบลอ ื ่ น  ๆ  ได ้ ร ั บความ เด ื อดร ้ อน  
อันเน ื ่องมาจากราชการออกกฎหมาย 
ทับที่ทำกินของประชาชน เมื่อประชาชน
เข้าไปปรับปรุงในที่ดินดังกล่าว พนักงาน
เจ้าหน้าที ่เข้าดำเนินการจับกุม และไม่
สามารถนำเอกสารไปทำน ิต ิกรรมได้   
( ก ู ้ เ ง ิ น จ ากสถาบ ั นการ เ ง ิ นต ่ า ง  ๆ ) 
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

เพื่อพิจารณา 
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

  
 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ความว่า  
กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ กรณีหน่วยงานราชการ
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้ได้ 
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่ราชการออก
กฎหมายทับที่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลกงหรา 
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ข้างต้นไปยังอธิบดีกรมที่ดิน และประธาน
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐจังหวัดพัทลุง (กบร.จังหวัด) เพื่อพิจารณาตาม
หน้าที่และอำนาจต่อไป พร้อมกันนี้  
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อ
ทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 

  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๒ นายชำนิ   
ยอดแก้วเรือง 

และ 
นายอภิชาติ 

เกลาฉีด 
 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

 เรื่อง  การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินใน
พื้นที่อนุรักษ ์
       ตามที ่กองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมมี
ประกาศใช้แผนแม่บทการแก้ไขปัญหา 
การทำลายทร ัพยากรป ่ า  การบ ุกรุก 
ท ี ่ ด ินของร ั ฐและการบร ิหารจ ัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาต ิอย ่างย ั ่ งย ืนและ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ .ศ .๒๕๖๒ ซ ึ ่ งม ี ผลกระทบต ่อการ
ดำรงชีวิตกับที่ดินทำกินเดิมที่ถือครองใน
พื้นที่อนุรักษ์ก่อนมีการประกาศกฎหมาย
อนุรักษ์ โดยในกระบวนการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ผืนป่าเทือกเขาบรรทัดบน
หลักการที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่า ต้องมีการ
แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงและตามสิทธิ
ของชุมชน    
    ดังนั้น จึงอยากให้ผลักดันกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามที่พี่น้องเครือขายองค์กร
ชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดซึ ่งเป็นสมาชิก
ของสม ัชชาคนจนได ้ม ีการทำบ ันทึก
ข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการ
แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมัชชา

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

เพื่อพิจารณา 
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ความว่า  
กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ตามความใน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ที่กำหนดให้บคุคลซึ่ง
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช รวมถึงมาตรา ๕ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ข้างต้นไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตาม
หนา้ที่และอำนาจต่อไป  พร้อมกันนี้  
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียน  
เพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

คนจน ตามคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 
๓๓๔/๒๕๖๒ รวมทั้งกลไกต่าง ๆ ให้มีการ
ดำเนินงานอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
             (ปัญหาที่ดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๘. จังหวัดพัทลุง 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายเกรียงเดช  
ขำณรงค ์ 

       

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื ่อง   การส่งเสริมและยกระดับอาชีพ
ศิลปินโนรา  
    ต้องการให้ส่งเสริมโนราให้เป็นอาชีพที่
เสมอภาคเหมือนอาชีพหนึ่งของสังคม และ
ให้ความสำคัญกับการส่งต่อวัฒนธรรมสู่คน
รุ่นใหม่ ไม่ให้ศิลปะโนราเลือนหาย 
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 
ได้มอบเรื่องให้สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

ดำเนินการต่อไป 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  

  

๒ นายภิญโญ  
แก้วแจ้ง 

 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เร ื ่อง  การส่งเสร ิมศ ิลปินพื ้นบ้านใน
สถานศึกษา 
    ผู้นำของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
ศิลปินพื้นบ้านน้อยลง ในการส่งเสริมเด็กใน
สถานศึกษาให้เล่นเป็น ทำเป็นและปลูกฝัง
ให้รักในศิลปินพื้นบ้าน เพื่อจะมอบโอกาส
ให ้ เ ย าวชน  เห ็ นควรม ีหน ั ง ส ื อและ
งบประมาณไปส ู ่สถานศ ึกษาให ้ม ีการ
ส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านได้ดียิ่งขึ้น 
  

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

ดำเนินการต่อไป 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๓ นายวิชา   
ศุภศรีสอาด 

 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านในจังหวัด
โดยส่วนราชการ  
     ต้องการให้ส่วนราชการทั้งหมด เป็น
องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนโนรา และ
หนังตะลุง หากมีงานประจำจังหวัดหรือ
งานอื ่น ๆ ให้จัดศิลปินโนรา หนังตะลุง  
มาแสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้ร ับชม  
เพื่อเป็นการโชว์ศิลปวัฒนธรรมและไม่ให้
ลืมรากเหง้าของพัทลุง 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

ดำเนินการต่อไป 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง   

๔ นายกมลวิทย์  
ขวัญรอด 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓)  

เรื ่อง   การส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครูและ
การเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน 
     ๑.ต้องการให้ต่อยอดเรื่องกิจกรรมไหว้
ครูหนังตะลุงประจำปีอนุสรณ์สถานตำหนัก
ทองตาก้อนทอง ซึ่งเป็นบรมครูหนังตะลุง
ภาคใต้ขอรับการสนับสนุนทุกด้านอย่าง
เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ 
     ๒. ต้องการให้ม ีการเยียวยาศิลปิน
พื้นบ้านภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโค
วิด ๑๙ และปัญหาเศรษฐกิจ  
 
 
 
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

ดำเนินการต่อไป  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง    



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๕ นางเอกวีณา  
แก้วขุนทอง 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง การส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านในการ
แสดงในงานศพ 
     ควรส่งเสริมให้มีการแสดงของศิลปิน
พื้นบ้านในงานศพ เนื่องจากจะสามารถลด
การเล่นการพนันได้ และเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมและอาชีพของศิลปินพื้นบ้าน  
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

ดำเนินการต่อไป 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง    

๖ นางประไพ  
สมัครพงศ์ 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  การบังคับใช้กฎหมายในการอนุรักษ์ 
รักษาทะเลสาบสงขลา 
     ทะเลสาบสงขลานับเป็นมรดกอันล้ำค่า
ของจ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง  เป ็นแหล ่งอาหาร 
ประกอบอาชีพของชาวบ้านริมทะเลสาบ 
แต่ในปัจจุบันทะเลได้รับผลกระทบจากน้ำ
เสียที่ไหลลงทะเล ทำลายระบบนิเวศน์ ที่
อยู ่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์น้ำ พืชน้ำตาย 
ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ขาดอาหาร ขาด
รายได้ จึงอยากเรียกร้อง ดังนี้ 
      ๑. มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะทะเส
สาบซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เปราะบางกว่า 
      ๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
กับผู้ที่ละเมิด ทำผิดกฎหมาย 
      ๓. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้จังหวัด

ดำเนินการต่อไป 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
จังหวัดพัทลุง 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๗ นายประยุทธ 
วรรณพรหม 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓)  

เรื่อง  การครอบครองพื้นที่อุทยาน/ป่า
สงวน 
   ควรจัดทำข้อมูลของเกษตรที่ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน/ป่าสงวน และ
ให้ผู้ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
และพระราชบ ัญญัต ิอ ุทยาน ให ้ ได้ ขึ้น
ทะเบียนเพื่อพิสูจน์สิทธิ และให้ขยายเวลา
การบังคับกฎหมายต่ออีก ๑๘๐ วัน นับ
จากวันบังคับใช้กฎหมาย หยุดการไล่รื้อ
ถอนต้นยาง ต ้นทุเร ียนไปจนกว่าจะมี
ทางออกปัญหาให้เกษตรที่ครอบครองและ
ใช้ประโยชน์และให้นำโฉนดประชารัฐไปสู่
การแก้ปัญหาต่อไป 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ได้รับทราบ และเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 

  

๘ นายสุเมธ   
บุญยก 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหากฎหมายของการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
     การปกครองท้องที่ มีกำนัน ผู้ใหญ่บา้น 
เป็นองค์กรในการบริหาร การปกครอง  
มีเงินเดือน มีค่าตอบแทน แต่การบริหาร
ท้องถิ่น มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
เป็นองค์กรในการทำงานโดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการบริหาร
หมู ่บ ้านและประกาศเทศบาล ซ ึ ่งไม ่มี
ค่าตอบแทน หรือเงินเดือนจากส่วนกลาง 

 
 

กรณีเห็นควรส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การปกครองท้องถิ่น 

วุฒิสภา   
ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา   
ได้แจ้งผลการพิจารณา  ความว่า  
            การบร ิหารงานปกครองท ้องท ี ่ของ
ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอัตราเงินเดือน
และมีค่าตอบแทน  ส่วนการบริหารท้องถิ่นของ
ตำแหน่งประธานชุมชน และกรรมการชุมชน  
ไม ่ม ีกฎหมายหร ือระเบ ียบให ้อำนาจจ ่ าย
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

และระเบียบก็ไม่เปิดให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายให้
ได้ (รายได้น้อย) 

 ดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป   

 นายสุเมธ   
บุญยก 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหากฎหมายของการบริหารงาน
ท้องถิ่น 
    กฎหมาย ระเบียบ ของกระทรวงต่าง ๆ 
ซ ้ำซ ้อน ท ับซ ้อนก ันหลายหน่วย เช่น 
กฎหมายป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร 
และกฎหมายระเบียบของท้องถิ ่น เช่น  
ห้วย หนอง คลอง บึง ที ่อยู ่ในเขตพื ้นที่
เทศบาล เขตอำเภอ ทำให้ท้องถิ่นไม่สะดวก
ในการทำงาน ในการบริหาร  
รวมทั้งองค์กรตรวจสอบด้วย  
 

กรณีเห็นควรส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา   

ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน     
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา   

๙ นายจรูญ   
แก้ววจีทรัพย์ 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
     ๑. ให้ช่วยดูแนวทางสำหรับช่วยเหลือ
ผู ้ประกอบการบริษัท พนักงานที ่ได ้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยวที่หยุด
ชะงัดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
     ๒. ช ่วยสนับสนุนสร้างนโยบายเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างป้ายส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
     ๓. ช่วยส่งเสริมชุมชน สินค้า OTOP 
ประจำจังหวัด ขยายการตลาด สนับสนุน

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา 
  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

การค ้าขายเพ ื ่อส ่งออกย ังล ูกค ้าหลัก
ต่างประเทศ 
     ๔. ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้าง
ศูนย์อาหารฮาลาล เพื่อเปิดกลุ่มลูกค้ามุสลิม
เป็นศูนย์กลางประจำจังหวัดพัทลุง   

๑๐ พันตำรวจเอก 
จำลอง  

สิริภูวดล 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ความเดือดร้อนจากการขยายถนน 
การเวนคืนที่ดิน และผังเมือง 
       ชาวบ ้ าน  ต .แม ่ ขร ี  อ .ตะ โหมด  
จ.พัทลุง ได้ร ับความเดือดร้อนจากการ
ขยายถนนข้างละ ๖ เมตร สายกลางเมือง 
โดยไม่ชดใช้ราคาตามกฎหมายเวนคืนแต่
อย่างใด รวมทั้ง ปัญหาการจัดโซนสีของผัง
เมือง กำหนดพื้นที่การสร้างอาคาร และ
พื ้นที ่การทำธุรกิจ ซึ ่งส ่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่  

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา 
  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
         คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
แจ้งผลการพิจารณา ความว่า คณะกรรมาธิการฯ 
ได้พ ิจารณาแล ้ว  ม ีความเห ็นว ่ า  ป ัจจ ุบัน
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน และร่างประมวลกฎหมาย
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ได ้ม ีบ ัญญ ัติ  
เพ ื ่อรองร ับโครงสร ้าง หน ้าท ี ่  และอำนาจ 
ของคณะกรรมการช ุมชนไว ้ด ้วยแล ้ว อนึ่ ง 
คณะกรรมาธ ิการจะได ้นำข ้อคิ ด เห ็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 

          คณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือไปยัง 
กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ชี ้แจงข้อเท็จจริง
เกี ่ยวกับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด ั งกล ่าว และกรมโยธาธ ิการและผ ัง เม ือง  
ได้มีหนังสือชี้แจงมายังคณะกรรมาธิการฯ  ดังนี้  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

  ประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าว อยู่ในเขต
การวางและจ ัดผ ั ง เม ื อ งรวมช ุมชนแม ่ขรี   
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผังพื้นที่เปิดใหม่ครอบคลุม
ท้องที่ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด ตำบลโคกสัก   
อำเภอบางแก ้ว  และตำบลป ่าบอน ตำบล 
ควนเสาธง อำเภอป ่าบอน จ ั งหว ัดพ ัทลุ ง  
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพทัลุง   
ได้ดำเนินการตามขั ้นตอนของพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยลำดับจนถึง
ขั้นตอนที่ ๔ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ กล่าวคือ 
  ๑) ประช ุมร ับฟ ั งความค ิด เห ็นของ
ประชาชน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๒) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
โดยปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพัทลุง ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะที ่ปร ึกษาผังเม ืองรวมชุมชนแม่ขรี 
จ ังหว ัดพ ัทล ุง การร ับฟ ังความค ิดเห ็นของ
ประชาชน และประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว  
เพื่อพิจารณาทบทวนการปรับขอบเขตของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน(โซนสี) และข้อกำหนดของการใช้



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ประโยชน์ที ่ดินในอนาคตและพิจารณาทบทวน
การปร ับลดขนาดเขตทางของระบบถนนใน
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง 
ของผังเม ืองรวมชุมชนแม่ขร ี จ ังหว ัดพัทลุง   
รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบผัง
เมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง  ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและหลัก
วิชาการผังเมือง โดยในขั้นตอนต่อไปจะได้นำร่าง
ผ ังเม ืองมาพิจารณาทบทวนแก้ไขเพ ื ่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมืองพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

๑๑ นายสิทธิชัย  
ลาภานุพัฒนกุล 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน   
     ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ในเรื่องของการเก็บภาษี ควรมี
การยกเว้นกี่ปี ค่าน้ำค่าไฟ ช่วยเหลือกัน
อย่างไร ขอให้ทางรัฐบาลช่วยดูแล
ผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านนี้ด้วย 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา   
  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา    

๑๒ รศ.ดร. วิชัย  
ชำนิ 

ผศ.ดร.นุกูล  
อินทระสังขา 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  โครงการเพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการพื้นฐานอุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา   

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา   



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

       สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจ
ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการ
ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในระยะ
ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานใน ๔ แผนงาน ได้แก่ 
การพัฒนาบริการอุทยาวิทยาศาสตร์ การ
บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน
พื้นที่ และงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
       ด ังน ั ้น เพ ื ่อให ้การดำเน ินงานมี
ประสิทธิภาพ จึงขอให้เสนอโครงการเพื่อ
ร ับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พ ื ้นฐานเพ ื ่ อก ่อสร ้ างอาคารอ ุทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื ่อส ังคม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ : โรงงานต้นแบบ 
(นิคมวิจ ัยการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 
BCG) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕   

  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๙. จังหวัดภูเก็ต 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑  นายคณุตน์   
ศิโรทศ     

       

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การผลักดันงบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงเรือนผลิตก้อนเห็ด 
          กล ุ ่ม เกษตรกรแปลงใหญ ่ เห็ด  
มีความต้องการโรงเร ือนผลิตก้อนเห็ด  
เป ็นโรงเร ือนแบบสมัยใหม ่ ในการใช้
นวัตกรรมของเครื่องผลิตก้อน จะสามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องการผลิตต้นน้ำ (โรงเพาะ
เห็ด) ในงบประมาณที่ขอไป ๒.๘ ล้าน ผ่าน
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้าน (ช่วยโควิด) 
นี่คือปัญหาของกลุ่มที่ไม่มีโรงผลิตก้อนเห็ด
ทำให้ชุมชนขาดรายได ้

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

 

๒ นายระวี  รอง
แก้ว   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะ
รดภูเก็ต   
       ๑. ช่วยติดตามโครงการลดต้นทุนซื้อ
เครื่องจักรเกษตร (รถไถ) 
     ๒. เรื่องการขอใบรับรองการตรวจสอบ
และออกใบร ับรองส ินค ้ า เกษตรตาม
มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานราชการ  

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ลดเวลากฎเกณฑ์ให้น ้อยลง ไม่ย ุ ่งยาก 
โดยเฉพาะเรื ่องเอกสารสิทธิ ์ ครอบครอง
ที่ดิน เพราะเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดภูเก็ต
ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์และที ่ดินของ
ตัวเอง ต้องเช่าและขอให้พื ้นที่ได้ไปดูแล
ยาง ปาล์ม และมีปัญหาเรื่องการออกโฉนด
ที่ดิน 
 

ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๓ นายสนธยา   
คงทิพย์ 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรและ
การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
      ๑. ขอให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร
เกษตร (อกม . )  เพ ื ่ อ ร ่ วมก ันทำงาน 
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรและ
เครือข่าย เนื่องจากทุกวันนี้มีการท่องเที่ยว
รายได้ลดลง ประชาชนหันมาทำการเกษตร
มากขึ้น 
      ๒. กล ุ ่มว ิสาหกิจช ุมชน - ศพก. - 
แปลงใหญ่ขอสนับสนุนเครื ่องจักร เงิน
อุดหนุน เงินทุน แบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อ
ขยายผลให้นำผลผลิตมาแปรรูปรวบรวม
สินค้าของเครือข่าย โกดังที่มีประสิทธิภาพ 
      ๓. มีตลาดรวบรวมสินค้าคุณภาพของ 
ศพก. แปลงใหญ่ - วิสาหกิจชุมชน - องค์กร

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

เกษตรเพื่อจำหน่ายสินค้าที ่มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของภูเก ็ต สามารถเชื ่อมโยง
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

๔ เรืออากาศเอก 
อาเจน  รัศมี   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาขาดแหล่งกักเก็บน้ำและการ
ชลประทาน 
      ๑. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำการ
ชลประทานในพื้นที ่
      ๒. หมู่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต เป็นต้นน้ำธรรมชาติ น้ำไหล
ลงคลองธรรมชาติ แต่ไม่มีที่กักเก็บน้ำ  
มีฝายอยู่ แต่ไม่เคยดูแล ทำให้ตื้นเกิน  
กักเก็บน้ำไม่ได้  

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๕ นายปราโมท   
พิรัตน์   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
 ๑. การขอ อย. นมผงแพะ 
 ๒. ต้องการสายพันธุ์แพะนมพันธุ์ดี 
 ๓. ต้องการการผลิตอาหารสัตว์และ
ความรู้เรื่องการทำอาหารสัตว์ (เพื่อลด
ต้นทุน) 
 ๔. การขออนุญาตหมายเลข
ผลิตภัณฑ์ 
       ๕. ถังหมักหญ้าไว้สำหรับหน้าแล้ง 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๖ นายสัญญา  
นิรัญวงศ์   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การติดตามงบประมาณด้าน
การเกษตร ๑. ฝากให้ติดตามงบประมาณ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) (งบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อ
นำไปใช้ในเร่ืองการใช้น้ำจากโซล่าเซลล์ 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ ๒. ควรขยายเขต
พื้นที่อนุรักษ์ดินและน้ำทั้งจังหวัด ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๗ นายสมเกียรติ  
ชามะสันย์ 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน
เ ร ื ่ อ ง งบประมาณ สาธารณ ูป โภค 
นวัตกรรม และการสร้างวิสาหกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง ๑. การปรับเปลี่ยนบริบทเรื่อง
การจ้างงาน ๑ ทฤษฎีใหม่ ๑ ตำบล ให้เป็น
เกษตรกรรมย ั ่ งย ืน วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน ฯลฯ 
 ๒. การจัดการเร ื ่องงบประมาณที่
ภาครัฐพิจารณามาแล้วควรจัดให้เกษตรกร
ตามวาระให้ครบถ้วน 
 ๓. ควรจัดเร ื ่องถนน ไฟฟ้า  และ
นวัตกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
       ๔. วิสาหกิจที่แข็งแรง ควรผลักดันให้
ครบกระบวนการทุกหน่วยงานภาคส่วน 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธิการ 
การการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๘ นายคณพศ  
แก้วประดับ    

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
      ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรอำเภอ
เมืองภูเก็ต เรื่องที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของ
เกษตรกร แก้ปัญหาพื้นที่คำว่า เกาะภูเก็ต 
จึงไม่มีสิทธิ์ให้กับเกษตรกร แก้ปัญหาเรื่อง
การขยายเขต ส.ป.ก ให้เกษตรกร 
 

จังหวัดภูเก็ต  
รับไปดำเนินการ 

 

๙ นายยศพล  
แกล้วณรงค์      

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร 
     ๑. เอกสารสิทธิ ์ท ี ่ด ินเง ินของบิดา 
มีที่ดินมาจากบรรพบุรุษแจ้งออกเอกสาร  
๕ ไร่ อีก ๕ ไร่  ไม่ได้แจ้งเพราะมีปัญหา
การเงิน แต่ได้เสียภาษี ภทบ.๕ ต่อมาเข้าถึง
ท ี ่ด ินได ้ยากกลายเป ็นท ี ่ด ินว ่างเปล่า 
ชาวบ้านในภูเก็ตได้ทำการปลูกไม้ผลที่  
มีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสเพราะหน่วยงาน
ราชการเข้าไปสนับสนุนไม่ได้เพราะไม่มี
เอกสาร ซึ่งมีผลไม้หลายอย่างที่ดี มีรสชาติ
อร่อยแต่ขาดโอกาส 
    ๒. กฎหมายเกาะ ที่มีปัญหาในการออก
เอกสาร แต่มีการลงทุนอย่างอื่นมากมายที่
เกิดขึ้นได้ 

จังหวัดภูเก็ต  
รับไปดำเนินการ 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑๐ นางสาวพรศิริ  
อินทร์หอม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องที่ดิน และการออก  
ส.ป.ก. 
       เรื่อง ส.ป.ก. เนื่องจากพื้นที่ของตำบล
กะรนของคุณพ่อแต่เดิมมีพื้นที่อยู่ก่อนแล้ว
ทางรัฐประกาศให้เอาพื้นที่ดังกล่าวให้มา
ออก ส.ป.ก. เมื่อออกมาแล้วแต่ทางเราเก็บ
ป่าเอาไว้เป็นบางส่วนเพราะยังมีไม้บางส่วน
ที่เราต้องการอนุรักษ์ไว้และให้สามารถทำ
กิจการได้เพื ่อจะได้ประกอบอาชีพการ
ท ่องเท ี ่ยวได ้ โดยให ้ทางร ัฐสำรวจขึ้น
ทะเบียนว่าผู้นี ้เขาครอบครองจริงหรือไม่ 
พ ื ้ นท ี ่ ของ เราอย ู ่ ต ิ ดทะเล เพราะเรา
เพาะปลูกแต่จำเป็นต้องเก็บไม้ไว้เป็นพื้นที่
กันลม 

จังหวัดภูเก็ต  
รับไปดำเนินการ 

 

๑๑ นางสาวพรศิริ  
อินทร์หอม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำ    
     อยากให้หน่วยงานรัฐลงสำรวจแหล่ง
น้ำ เพราะปัจจุบันมีการปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่
มีการจัดเก็บแหล่งน้ำแต่กลับนำน้ำทะเลมา
ใช้เป็นน้ำจืด ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมาก
เพราะของใช้ในครัวเป็นสนิมทั้งหมด (ก๊อก
น้ำต่าง ๆ โดนสารเคมีกัดกร่อน อายุการใช้
งานสั้นลง)   

จังหวัดภูเก็ต  
รับไปดำเนินการ  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑๒ นายอนันต์  
อินทร์หอม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 
       ขอเสนอข้อคิดเห็นว่า ให้กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีวาระแค่ ๕ ปี ให้เลือกตั้งใหม่ 
เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อป้องกันการ
ผูกขาด 

ส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 

      

 

๑๓ นายเรือง   
กิ่งแก้ว   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการสร้างที่อยู่อาศัย 
      เสนอความเห ็นขอแก้ไขให้ยกเลิก
กฎกระทรวง ๔๓ เรื่องไม่ให้ก่อสร้างที่อยู่
อาศัยในพื้นที ่ที ่มีความสูงเกิน ๘๐ เมตร
จากน้ำทะเล เสนอผู้ว่าราชการหลายครั้ง
แล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ชาวบ้าน
ขาดโอกาสในการได้ที ่อยู ่ที ่อาศัย จะอ้าง
อย่างเดียวว่าเป็นพื้นที่เกาะ 

ส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 
 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑๔ นายสุเทพ  
จินดาไทย  
  

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการออก ส.ค.๑ ล่าช้า 
  
 

จังหวัดภูเก็ต  
รับไปดำเนินการ 

 

๑๕ นายวินัย  
ชิดเชียว 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื ่อง ปัญหาเรื่องจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
       ปัญหาเรื ่องที ่ด ินทำกินที ่ย ังร ังวัด 
ไม่แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความ
ล่าช้ามาก และการจัดสรรที ่ด ิน ส.ป.ก.  
ให้ประชาชนน้อยเกินไป เนื่องจากทุกวันนี้
ประชาชนต้องการที ่ด ินทำการเกษตร
จำนวนมากขึ้น เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ทรุดตัว ต้องทำการเกษตรมากขึ้น 

รับทราบเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงาน 

 

๑๖ นายวินัย  
ชิดเชียว 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้าน
การเกษตรขาดการบูรณาการในการทำงาน 
        ทุกวันนี่หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้าน
การเกษตรมีหลายหน่วยงานมาก แต่ละ
หน่วยงานต่างออกนโยบาย โครงการและมี
วิธีการทำงานต่างกันทำให้ประชาชนสับสน 
และดูแลประชาชนในไม่เป็นองค์รวม ควร
บูรณาการการทำงานให้มากขึ้น 
 
 

รับทราบเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงาน 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑๗ นายสัมพันธ์  
นักสืบ   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องการออกโฉนดชุมชน และ
การประกอบอาชีพของชาวอูรักลาโว้ย 
 ๑. ช่วยผลักดันเรื ่องการถอดถอน
โฉนดที่ดินเดิม และการออกโฉนดชุมชน 
ซึ่งได้มีการฟ้องร้องและชนะคดีแล้ว (พื้นที่
บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต)  
 ๒. ขอทะเบ ียนบ ้านจำนวน ๖๕ 
ครัวเรือน 
 ๓. ชาวบ้านทำการประมงจับสัตว์น้ำ
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่อุทยาน ขอความ
ชัดเจนเรื่องนี้ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนใน
การประกอบอาชีพมาก 
 

ประเด็นที่ ๑ – ๒ 
ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 
 
ประเด็นที่ ๓  
รับทราบเป็นข้อมูล
ประกอบการดำเนินงาน 

 

๑๘ นายสัมพันธ์  
นักสืบ   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค และการ
ขอมีบัตรประชาชนของชาวอูรักลาโว้ย 
 ๑. ขอมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ – มิเตอร์
น้ำประปาไม่ได้ 
 ๒. มีประชาชนชาวอูรักลาโว้ยในพื้นที่ 
ไม่มีบัตรประชาชน เน่ืองจากตกสำรวจ  
 

ประเด็นที่ ๑ จังหวัด
ภูเก็ต รับไปดำเนินการ 
 
ประเด็นที่ ๒ 
กรณีเห็นควรส่งเรื่อง 
ใหค้ณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

พิจารณาดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 (๒๔-๑๑-๖๓) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑๐. จังหวัดยะลา 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายหะมิดิง   
สานอ  โต๊ะครู
โรงเรียนพัฒนา

เยาวชน 
(ปอเนาะปาแด
รู) อำเภอยะหา  
จังหวัดยะลา   

ยะลา 
(๑๖/๐๘/๖๒) 

เรื่อง ขอร้องทุกข์ความเดือดร้อน
จากราชการประกาศที่ดินของ
สถาบันปอเนาะเป็นเขตป่า  
กล่าวโดยสรุป   
“โรงเรียนพัฒนาเยาวชน (ปอเนาะ
ปาแดรู) อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา  
ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว 
เป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ต่อมา ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ทางราชการได้ประกาศ
ให้เขตที ่ด ินของโรงเรียน เป็นเขต
พื้นที่ป่า อันส่งผลกระทบให้โรงเรียน
ไม่สามารถยื่นขออนุญาตให้เปิดการ
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ส า ย ส า มั ญ   
โดยสำน ักงานการศ ึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา แจ้งว่า ต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  
จึงจะสามารถขออนุญาตเปิดการ
เรียนการสอนสายสามัญได้” 

ส่งเรื่องไปยังจังหวัด
ยะลา    

(คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหา การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ จังหวัดยะลา - 

กบร.จังหวัดยะลา)   
(๘ /๑๑ / ๒๕๖๒) 

 
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดยะลา 
 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑๐. จังหวัดยะลา   

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายยู่สิน  
จินตภากร  

รอง
นายกเทศมนตรี

นครยะลา 
  
       

ยะลา   
(๒๐ /๐๘/

๖๓) 

เรื ่อง การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ 
สามเหลี่ยมมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน อยากให้
ดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยดำเน ินการเป ็นภาพรวมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะเมืองใด
เมืองหนึ่ง จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการนำ
เทคโนโลย ี  และบ ุคลากรท ้องถ ิ ่ นมา
สนับสนุนการดำเนินการทางเศรษฐกิจ  
นำจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาพัฒนา และ
ส่งเสริมคนท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ
มากขึ ้น ท ั ้งน ี ้  ภาครัฐต ้องมีนโยบายที่
ชัดเจนไม่เปลี ่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง 
เพื ่อให้ภาคเอกชนมีความมั ่นใจในการ
ลงทุน รวมทั้ง ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วน การพัฒนาจึงจะดำเนินไป
ได้โดยเร็ว           (ปัญหาสังคม)   

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา 

  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๒๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 

วุฒิสภา  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๒ นายยู่สิน  
จินตภากร  

รอง
นายกเทศมนตรี

นครยะลา 

ยะลา   
(๒๐ /๐๘/

๖๓) 

เรื ่อง การพัฒนาท่าอากาศยานเบตงให้
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่  โดยท่าอากาศ
ยานเบตง เป็นอากาศยานที ่ เป ็นความ
ต้องการของชาวเบตง เพื ่อส่งเสริมด้าน
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  
ซึ่งใกล้เปิดให้บริการแล้ว แต่ข้อเท็จจริง คือ 
สามารถให้บริการได้เฉพาะเครื่องบินขนาด
เล็กเท่านั ้นไม่สามารถให้บริการสำหรับ
เครื ่องบินขนาดใหญ่แบบไอพ่นได้ทำให้
สูญเสียโอกาสในด้านเศรษฐกิจไม่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกลได้ 
จึงควรพัฒนาให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่
ได้ 
    (ปัญหาคมนาคม)            
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา 
  ได้รับทราบ และเป็น
ข้อมูลประกอบการ

ดำเนินงาน    
(๒๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา   

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ 

๑๓. จังหวัดสตูล  

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ ๑) นายชัยพร   
เอ้งฉ้วน   
รองประธาน
หอการค้า
จังหวัดสตูล   
๒)นายอดุลย์  
ชนะบัณฑิต 
ประธานชุมชน
ท่องเที่ยวบากัน
ใหญ ่   

สตูล 
(๐๗/๐๘/๖๓) 

เรื ่อง  การให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูล 
(๑) สตูลเป็นจังหวัดที ่มีความอุดม
สมบูรณ์แต่ยังขาดความร่วมมือใน
การท่องเที่ยว และยังไม่มีระบบการ
จัดการที่ดีพอ สถานที่ท่องเที ่ยวมี
เป็นจำนวนมากไม่ใช่เพียงเกาะหลี
เป๊ะเท่านั้น อยากให้ภาครัฐให้ความ
ช่วยเหลือผู ้ประกอบการหลังจาก 
โควิด ๑๙ คลี่คลาย เนื่องจากเกาะ
หลีเป๊ะและอีกหลายเกาะไม่สามารถ
ขอ ใบอน ุญาตประกอบการ ได้   
จึงไม่สามารถขอสินเชื่อได้  
(๒) ควรมีการจัดตั้งงบกลางเพื่อเป็น
กองทุนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
ในทุกด้านเพื ่อยกระดับท่องเที ่ยว
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ๕ ดาว   

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 
 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา        



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

๑๓. จังหวัดสตูล     

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ นายพงศ์
จักรกฤษณ์  
สิทธิบุศย์ 

ประธานชมรม
วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง
จังหวัดสตูล 

 

สตูล  เรื ่อง  การพัฒนาด้านคมนาคมและการ
สื่อสารในจังหวัดสตูล ในประเด็น ดังนี้ 
(๑) การทบทวนปรับปรุงถนนสาย ๔๑๔๕ 
(ถนนทุ่งนุ ้ย – คลองแงะ) ระยะทาง ๒๕ 
กิโลเมตร ไปยังอำเภอหาดใหญ่   
(๒) โครงการปรับปรุงสนามบินกองทัพ
ทหารอากาศ (สนามบ ินควนข ัน ) เพื่อ
ดำเนินการสร้างสนามบินขนาดเล็ก สำหรับ
เครื่องบินประมาณ ๒๐ – ๕๐ ที่นั่ง รองรับ
การขนส่งและการศึกษา รวมทั้งการจัดตั้ง
เป็นวิทยาลัยการบิน  
(๓) การพัฒนาสนามบินสตูลที่ ตำบลเจ๊ะ 
บิลัง ซึ่งศึกษาเรียบร้อยแล้ว      
(๔) ควรพัฒนาอินเทอร์เน็ตการสื่อสารใน
พื ้นท ี ่ท ี ่ย ังไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ียงพอ  
(ต.ตันหยงโป/ต.เกาะสาหร่าย)  

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา   

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 
 
  

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา   



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๒ นายพงศ์
จักรกฤษณ์  
สิทธิบุศย์ 

ประธานชมรม
วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง
จังหวัดสตูล 

 

สตูล เรื่อง  การผลักดันเรื่องมรดกโลก มรดกทาง
วัฒนธรรม และพิพ ิธภัณฑ์อ ุทยานการ
เรียนรู้ในจังหวัดสตูล 
(๑) การพัฒนาจังหวัดสตูลกับการเป็น
มรดกโลก ได้แก่ อุทยานธรณีโลก มรดก
โลกทางพหุวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองเก่าสตูล 
และมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
(๒) ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้
เขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล  
ซึ ่งเป ็นการเผยแพร ่ความร ู ้ท ั ้ งในด ้าน
ประวัต ิศาสตร์เมือง ภูม ิเม ือง และภูมิ
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากพบฟอสซิล ๕๕๐ 
ล้านปี และเสาไม้พระหลักเมือง รวมทั้งมี
โครงการสร้างเจดีย์บนยอดเขา  

 (ปัญหาสังคม)  
 
 
 
 

  

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม  วุฒิสภา    
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการ 

การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม  วุฒิสภา    



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๓ นายเจตกร  
หวันสู 

ประธานสภา
การท่องเที่ยว

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

สตูล เรื่อง การพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดสตูล 
ควรมีการพัฒนาสตูลให้เป็นเมืองท่า ได้แก่ 
ท่าเทียบเรือตำมะลัง ควรพัฒนาให้สามารถ
รองรับเรือเฟอร์รี่แบบขนรถและคน เชื่อม
ถึงร ัฐปะลิส ประเทศมาเลเซ ียได ้ ควร
พัฒนาท่าเทียบเรือปากบาราให้เป็น HUB 
เชื่อมยุทธศาสตร์เมืองท่าอันดามัน – ตรัง – 
ลันตา – กระบี่ – ภูเก็ต และควรมีจุดจอด
เรือสำราญที่เกาะตะรุเตา เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว             (ปัญหาคมนาคม)  

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วุฒิสภา    

 

๔ นายเจตกร  
หวันสู 

ประธานสภา
การท่องเที่ยว

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

สตูล เรื่อง  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล (๑) สตูล
เหมาะสมที ่จะเป็นศูนย์กลางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการผจญภัย เช ่น ก ีฬาปีนหน้าผา 
เนื ่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที ่เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬา
ระดับชาติได้ (๒) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ 
เมืองเก่าสตูล เกาะตะรุเตา รวมทั้งควรมี
การเชิดชูบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์
ของจังหวัดด้วย       (ปัญหาสังคม)   
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา  
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภา  

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๕ รศ.ทญ. สุพัศ  
จึงพาณิชย์  

ประธานชมรม
ธุรกิจโรงแรม 
จังหวัดสตูล 

สตูล เรื่อง ใบอนุญาตประกอบโรงแรมบนเกาะ
หลีเป๊ะ  ควรดำเนินการแก้กฎระเบียบใน
การขอใบอนุญาตสร้างโรงแรมบนเกาะหลี
เป๊ะ ให้สามารถจดทะเบียนใบอนุญาตได้ 
เน ื ่องจากมีข ้อกฎหมายควบคุมอาคาร
กำหนดไม่ให้สามารถสร้างโรงแรมบนเกาะ
หลีเป๊ะได้  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   (ปัญหาสังคม)  

 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา  
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

 

 ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การร้องเรียนด้วยหนังสือ   

๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ ๑. นางพิมพ์พร  
ทองสุข 
ประธานภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาชน
เกาะสมุย  
๒. นายธีระ  
จารุจิตติพันธ์  
รองนายก
สมาคมส่งเสริม
การลงทุนไทย – 
จีน  
แห่งเกาะสมุย   

สุราษฎร์ธานี 
(๑๓/๘/๖๓)  

เรื่อง การผลักดันโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามเกาะสมุย-แผ่นดินใหญ่  
โดยประชากรในเกาะสมุย มีจำนวน
ถึง ๓๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนมากเป็น
ประชากรที่มาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ 
มาทำงานและทำมาหากินบนเกาะส
มุย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของ
ประเทศ จำต้องพึ่งการคมนาคมไป
มา ด้วยเรือเฟอรรี่ ซึ่งเป็นทางเดียว 
ท ี ่ จ ะ ไ ปม า เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะห ว ่ า ง
แผ่นดินใหญ่ – เกาะสมุย ถึงแม้จะมี
สองท่า แต่ก็ต้องอาศัยการรอคิวที่ใช้
เวลา บวกกับการเล่นเรือที่ล่าช้า ทำ
ให ้การ เด ินทางข ้ ามฝ ั ่ งต ้ องใช้
เวลานานมาก ยิ ่งในวันนักขัตฤกษ์ 
หรือวันหยุดสำคัญทางราชการ ก็ยิ่ง

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา   
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา    



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

นานมากๆ ประชาชนที ่ต้องอาศัย
การคมนาคมทั้งสองฝั ่ง จึงประสบ
ความลำบากมาอย่างยาวนาน ภาคี
ภาคประชาชนทั ้งสองฝั ่ง  จึงขอ
ความสนับสนุนมาโครงการสร้าง
สะพานข้ามเกาะสมุย - แผ่นดินใหญ่
ด้วยความจำเป็นอย่างยิ ่งยวดและ
นำไปสู่ผลดีอื่นๆ อีกหลายประการ 
ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ
คุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชน 

(ปัญหาคมนาคม) 
 

๒ นายบุญเลื่อง  
หนูช่วย 
ประธาน
วิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่
ทุเรียน ตำบล
บ้านส้อง 
อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี   

สุราษฎร์ธานี 
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื ่อง ขอสนับสนุนการขยายเขตส่ง
กระแสไฟฟ้าไปสู่ที ่ทำการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่  โดยวิสาหกิจ
ช ุ มชนกล ุ ่ มแปลง ใหญ ่ท ุ เ ร ี ยน  
ตำบลบ้านส ้อง อำเภอเว ียงสระ  
จ ั ง ห ว ั ด ส ุ ร าษฎร ์ ธ าน ี ม ี ค ว าม
จำเป ็นต ้องขอขยายเขตการส่ง
กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในภารกิจของ
กลุ ่มฯ และพัฒนาระบบการผลิต
ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ ่งขึ ้น สามารถรองรับการใช้

ส่งเรื่องให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๙/๐๙/๖๓) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

บร ิการของสมาช ิกกล ุ ่มฯ และ
บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ อีกทั ้งสมาชิกกลุ่มฯ 
สามารถผลิตทุเรียนได้เพิ ่มขึ ้น ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลบ้านส้อง 
จ ึงขอความอนุเคราะห์ได ้กร ุณา
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ข ย า ย เ ข ต ส่ ง
กระแสไฟฟ้าไปสู่ที ่ทำการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปลงใหญ ่

(ปัญหาสังคม) 
    

๓ นายจรัส  ถวิล  
ประธาน
วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง   

สุราษฎร์ธานี 
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื ่อง ที ่ดินที ่มีผู ้ครอบครองมาก่อน  
ซึ่งได้รับที่ดินมรดกที่ตำบลบ้านนา 
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และมีผู ้อยู ่อาศัยในที ่ด ินนั้น 
ต่อมาได้จัดทำ สปก. ในพื ้นที ่นั้น 
และไม่สามารถเรียกร้องให้บุคคล
ดังกล่าวและครอบครัวออกจากพื้นที่
ได้  

(ปัญหาที่ดิน)    

ส่งเรื่องให้จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓)   

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๔ นายสุทัศน์  
อินทร์เนื่อง  
กรรมการ
สมาคมการค้า 
ผู้ผลิตและค้ารัง
นกแอ่นไทย
สมาคมการค้า
ผู้ผลิตและค้ารัง
นกแอ่นไทย 

สุราษฎร์ธานี 
(๑๓/๘/๖๓)  

เร ื ่อง การปร ับปร ุงกฎหมายให้
อำนวยความสะดวกให้การประกอบ
อาชีพบ้านรังนกแอ่นเพื่อสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ  โดย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 29 
พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีเหตุผลและ
ความจำ เป ็น เพ ื ่ อ ให ้ การสงวน 
อนุรักษ์ คุ ้มครอง และบำรุงรักษา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการ
สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทาง
ช ีวภาพในพ ื ้นท ี ่ด ั งกล ่าวให ้ เกิด
ประโยชน์อย ่างสมดุลและยั ่งยืน 
อย ่างไรก ็ด ีพระราชบัญญัต ิฉบับ
ดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการ
บ ้ านนกแอ ่นก ินร ั ง  ต ้ อ ง ได ้ รั บ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กรณีเก็บทำอันตราย หรือมีไว ้ใน

ฝ่ายเลขานุการแจ้งผล
การตอบชี้แจงกระทู้ถาม
ของนายวราวุธ ศ ิลปะ
อ า ช า  ร ั ฐ ม น ต ร ี ว่ า 
ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทร ัพยากรธรรมชาติ  
และสิ ่งแวดล้อม กรณี
นายสว ัสด ิ ์  สม ัครพงศ์ 
สมาช ิกว ุฒ ิสภา ได ้ตั้ ง
กระทู ้ถาม เรื ่อง ขอให้
ยกระดับนกนางแอ่นที่
ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้าน
ให ้ เป ็นส ัตว ์ เศรษฐกิจ 
ของเกษตร  เพื่อแจ้งให้ 
ผู้ร้องได้รับทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓)   

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญ
ประจำปีครั ้งที ่ ๑) เมื ่อวันจันทร์ที ่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา เป็น
ผ ู ้ ต ั ้ งกระท ู ้ ถามร ั ฐมนตร ี ว ่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทู้ถาม
เรื่อง  ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูก
สร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ
เกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนก
นางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้อย่างเสรีเพื่อ
นำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศ หลังการระบาด
ของไวร ัสโคโรนา โคว ิด –๑๙ โดยนายวราวุธ   
ศ ิ ลปอาช า  ร ั ฐ ม น ต ร ี ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้
ถามตอบชี้แจงว่า ขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช ว่าด้วย
หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขการขอรับ
ใบอน ุญาตให ้ เก ็บ ทำอ ันตราย และม ีไว ้ ใน
ครอบครองซึ่งรังนกนางแอ่นกินรังบ้านหรือที่อยู่
อาศัยโดยแยกระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรังนกนางแอ่นกิน
รังในถ้ำ และรังนกนางแอ่นกินรังจากบ้านหรือที่อยู่



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

ครอบครอง  ซ ึ ่ ง รั งของส ัตว ์ป่ า
คุ้มครอง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพ 
ในทางธุรกิจการค้ารังนกเพื ่อเพิ่ม
ม ู ล ค ่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ใ ห ้ กั บ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ต ิ แ ล ะ พ ล เ ม ื อ ง 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ แ ล ะ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ธ ุ ร ก ิ จ ด ั ง กล ่ า ว  ให ้ ม ี
ความก้าวหน้าและคล่องตัว ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
ด้านการค้าในปัจจุบัน ประเทศไทยมี
ความจำเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพื ่อให้นก
แอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
อย่างเร่งด่วน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง ควรจะต้องรับฟังความ
ค ิดเห ็นของผ ู ้ประกอบการและ
สมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอ่นไทย 
เพื ่อวิเคราะห์ผลกระทบที ่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวอย่าง
รอบด้าน เพื ่อนำไปประกอบการ

อาศัยออกจากกันอย่างชัดเจน และเพื่อความชัดเจน
ในการตีความ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ
จัดทำระเบียบดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 
ได้เสียในการเก็บรังนกนางแอ่นกินรังมาร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้วย  การออกระเบียบดังกล่าวเพื่อให้
ประชาชนสามารถมีไว ้ในครอบครองซึ ่งร ังนก
นางแอ่นได้อย่างถูกกฎหมาย และเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ
รังนกนางแอ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ
ประเทศ   



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

พ ิ จ า ร ณ า ใ น ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
กระบวนการตรากฎหมายในทุก
ขั้นตอนต่อไป 
          (ปัญหาเศรษฐกิจ) 

๕ ๑. นายวรสิทธิ์  
ผ่องคำพันธุ์ 
นายกสมาคม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาะ 
สมุย  
๒. นายวิทยา 
หวังพัฒนธน 
ประธานสภา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี  

สุราษฎร์ธานี 
(๑๓/๘/๖๓) 

เร ื ่อง การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเง ินของประชาชนเกาะสมุย  
จำนวน ๖ ประเด็น  ดังนี้ 
๑) ขอการเข้าถึงแหล่งเง ินกู ้ของ
รัฐบาล โดยลดเงื่อนไขและขั้นตอน 
ในการพิจารณาอนุมัติ Soft Loan 
ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 
2 ปี 
๒) ขยายระยะเวลาปลอดเง ินต้น 
(Grace Period) และลดดอกเบี้ ย
เง ินกู ้  ในกรณีที ่ผ ู ้ประกอบการมี
สินเชื่อกับธนาคารของรัฐและเอกชน 
ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 
๓) ขอขยายเงินเยียวยาเนื ่องจาก
ผลกระทบของ โคว ิ ด  เด ื อนละ 
5,000 ต่อไปอีก 3 เดือน สำหรับ 
ผ ู ้ ท ี ่ ไ ม ่ ไ ด ้ ป ระก ั นตน ในระบบ
ประกันสังคม 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วุฒิสภา   
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๔) ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือ
จ่ายเงินประกันสังคมอีก 3 เดือน  
ในกรณีเหตุส ุดว ิส ัยจากการแพร่
ระบาดของโรคไวร ัศ โคว ิด  19 
สำหรับผู้ที่ประกันตน 
๕) ช่วยเจรจาผ่อนปรนให้ธนาคาร
บริษัทไฟแนนซ์ หรือบริษัทลิสซิ่ง  
เพื ่อยกเว้นในการจ่ายค่างวดรถไป
จนถึง 31 มีนาคม 2564 
๖) ขอให ้ร ัฐผ ่อนปรนมาตรการ
เ ย ี ย ว ย า  ป ร ะก ั น ส ั ง คม  70%  
(เลิกจ้าง) ให้ถ ูกกฎหมาย ในช่วง
ว ิกฤต ิ โรคระบาดโคว ิด  19 อัน
เนื่องจากสถานท่องเที่ยวที่พึ่งพาแต่
ชาวต่างชาติ เช่น สมุย พงัน เกาะ
เต่า กระบี่ พังงา ภูเก็ต ยังไม่สามารถ
หารายได้ ทำให้พนักงานกว่า 90% 
ไม่มีงานทำ 

 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ตารางการรับเรื่องต่าง ๆ 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ้

ประเภท : การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๑ ๑. นายบรรเจิด  
เนตรมณี  
รองประธาน
ปาล์มแปลงใหญ่ 
อำเภอพนม  
๒. นายประสิทธิ์  
ชุมศรี  
กรรมการ 
ธรรมาภิบาล
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี   
 

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓)  

เรื่อง การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและราคา
ยางพาราตกต ่ำ  โดยต ้องการผล ักดัน
พระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันซึ่งได้เสนอไว้
หลายปีแล้วให้ผ่าน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้อย่าง
ทั ่วถึงและต่อเนื ่องครบวงจร นอกจากนี้ 
โรงงานควรแจ้งคุณภาพปาล์มควรแจ้งให้
เกษตรกรทราบค่าน้ำมันว่าอยู่ในระดับใด
ทุกครั้งที่ขาย รวมทั้งยางพาราซึ่งราคาต่ำ
มาก แต ่ความต ้องการซ ื ้ อย ั งคง เดิม  
ควรพยุงราคาให้แรงงานอยู่ได้   

(ปัญหาเกษตร) 
 
 
 

 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 
 
  

 

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา    



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๒ นายลือชา   
อุ่นยวง  สมาชิก
สภาเกษตรกร 
เขตชัยบุรี 

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓) 

ได้เสนอประเด็นปัญหา เรื่อง ส่งเสริมเลี้ยง
ปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม
น้ำมัน  โดยต้องการให้ส่งเสริมการเลี้ยงปศุ
สัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม
น้ำมัน เช่น แพะ – แกะ ซึ่งจะเป็นการลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ เช่น การประหยัดค่า
ตัดหญ้า และสามารถมีรายได้จากการขาย
สัตว์ 

 (ปัญหาเกษตร)   
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓)  
  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา    

๓ นายพิสิทธิ์  
นวนนุ่น 
ประธาน
สหกรณ์ผู้เลี้ยง
กุ้ง 

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓)  

เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งอันดับ 
๑ ของไทย ควรให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง 
จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้  
๑) ลดภาษีวัตถุดิบอาหารกุ้ง ซึ่งตอนนี้เก็บ
อยู่ ๑๐ – ๑๕ % 
๒) ให้การไฟฟ้า เก็บค่าไฟแบบเกษตรกร 
ไม่ใช่อุตสาหกรรม 
๓)  สนับสนุนพลังงานทดแทน เพื ่อลด
ต ้นท ุนการผล ิต โดยเฉพาะโซล ่า เซล                                                
ขอให้ช่วยสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลให้รัฐ
ช่วย 30% ของราคาก่อสร้าง 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓)  
  

เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา    



ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง และติดตามเรื่องร้องเรียน 

ลำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินงาน ผลการดำเนิน 

๔ )  จ ั ดต ั ้ ง กอ งท ุ นก ุ ้ ง  เพ ื ่ อ ช ่ ว ย ให้
อุตสาหกรรมกุ้งไปต่อได้ ครอบคลุมปัญหา                                               
ของกุ้งไทย  
           (ปัญหาเกษตร)  
    

 


