
สรุปจ ำนวนเร่ืองต่ำง ๆ  
ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรับมำ 

ในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภำคใต้     
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสือ 

จ ำนวน/เรื่อง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรื่อง 

ปัญหำเร่ืองเกี่ยวกับ 

  ที่ดิน     น้ ำ        เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคม 
๑. จังหวัดกระบี่          

๒. จังหวัดชุมพร  ๓  ๓      
๓. จังหวัดตรัง ๑ ๓๑ ๑๐ ๑ ๒ ๔ ๖ ๑ ๘ 

๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔ ๑๓  ๑ ๓ ๕ ๓ ๓  ๒ 
๕. จังหวัดนราธิวาส ๑ ๒ ๑      ๒ 
๖. จังหวัดปัตตาน ี          
๗. จังหวัดพังงา ๑ ๑๕ ๓  ๑ ๑ ๓  ๘ 

๘. จังหวัดพัทลุง ๒ ๑๒ ๔    ๒ ๑ ๗ 
๙.  จังหวัดภูเก็ต ๑ ๑๘ ๗  ๒ ๗  ๑  ๒ 
๑๐. จังหวัดยะลา ๑        ๑ 
๑๑. จังหวัดระนอง          
๑๒. จังหวัดสงขลา          
๑๓. จังหวัดสตูล ๑ ๑๗ ๑   ๒ ๗ ๑ ๗ 
๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ๕ ๓ ๑  ๓ ๑ ๒  ๑ 

จ ำนวนเรื่อง  
แยกตำมประเภท 

๑๗ ๑๑๔ ๒๘ ๙ ๑๘ ๑๑ ๑๙ ๓ ๓๘ 

รวมเรื่องทั้งหมด รวมทั้งสิ้น  ๑๓๑ เร่ือง 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ   

๒. จังหวัดชุมพร    

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายกิตติศักดิ์  
พัฒนาเจริญ  
 

ชุมพร    เรื่อง  ผลกระทบจากการระบายน ้าระหว่าง
การขุดคลองชุมพร 

๑. ระหว่างการด้าเนินการขุดคลองชุมพร  
ได้ปิดกั นทางคูระบายน ้าในพื นที่ตอนปลาย  
ที่ระบายลงคลองนาคราช ท้าให้พื นที่หมู่ ๓ – 
หมู่  ๖ ต้าบลตากแดด ในช่วงหน้าฝนเกิด
ปัญหาน ้าท่วมขังเป็นเวลานาน ท้าให้พืชผล
ทางการเกษตรของประชาชนเสียหาย และ
การขนย้ายพืชผลไม่สะดวก หญ้าที่ใช้ส้าหรับ
เลี ยงสัตว์เน่าเสีย เนื่องจากน ้าท่วมขังเป็น
เวลานาน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเปิดประตู
ระบายน ้าที่จะลงสู่คลองนาคราช เพ่ือให้น ้าไม่
ท่วมขัง 

๒. การท้าประตูระบายน ้าขอให้ออกแบบตาม
สภาพพื นที่จริง เพราะที่บางช่วงที่ท้าประตู
ระบายน ้าสูง  ท้าให้น ้าที่จะไหลลงสู่คลอง
นาคราชไหลลงไม่ได้  ท้าให้น ้าท่วมขังในพื นที่
ทางการเกษตรของประชาชน 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 
  

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์   



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๒ นายสุนัย   
ชั่งสัจจา   

ชุมพร  เรื่อง ปัญหาน ้าท่วมบริเวณคลองนาคราช 
และการด้าเนินการโครงการบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัย 
๑. สะพานข้ามคลองนาคราช บริเวณหน้า
หมู่บ้านซันนี่วิลล์ เพ่ิงจะมีการก่อสร้างไปเมื่อ 
๒ ปีที่แล้วก่อนมีการขุดลอกคลอง  ปัญหา
ตอนนี   คือ  เรื่อไม่สามารถผ่านสะพานนี ได้  
เห็นควรได้รับการแก้ไข 
๒. กรณีน ้าที่อยู่ภายนอกคลองนาคราช  ควร
มีแนวป้องกันน ้าภายนอก เพราะขณะนี  พื นที่
หมู่ ๗ ต้าบลตากแดด เมื่อเกิดฝนตกน ้าจะ
ท่วมขั งบริ เวณพื นที่ สวนของประชาชน  
เนื่องจากน ้าไม่สามารถไหลเข้าสู่ล้าคลองได้ 
เพราะการก่อสร้างประตูระบายน ้าใช้ท่อ
ขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง (คสล.) 
๑.๐๐ เมตร ท้าให้น ้าไม่สามารถไหลได้ทัน 
๓.ขอให้เร่งรัดการด้าเนินการโครงการบรรเทา
และป้องสาธารณภัยลุ่มน ้าล้าคลองชุมพรให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด และส่งผล
กระทบกับประชาชนในพื นท่ีระหว่าง 
การด้าเนินการโครงการน้อยท่ีสุด 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์      

๓ ๑. ร้อยตรี 
สมชาย  จันทร์
ส่งแสง 
๒. นายสายชล  
คงมี 

ชุมพร เรื่อง  การจ่ายค่าชดเชยจากการถูกเวนคืน
ที่ดินในราคาท่ีน้อยกว่าความเป็นจริง 
         โดยปัญหาการจ่ายราคาค่าชดเชย
ที่ดินอันเนื่องมาจากการเวนคืนที่ดินเพ่ือขุด
คลองชลประทาน ให้ราคาต่้ากว่าท้องตลาด

เป็นประเดน็ที่เกี่ยวเนือ่ง
กับน ้าเพื่อการเกษตร 
จึงได้สง่เรือ่งไปยัง
คณะกรรมาธิการ

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์       



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๓. นางสาวยุภา
ภรณ์  คงมี 
๔. นางจนิดา  
จันทร์ประนต  
 

มาก  ซึ่งไม่เพียงพอกับการไปซื อที่ดินใหม่ 
และด้าเนินการล่าช้ามาก  

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา 

(๒๕ /๑๒ / ๒๕๖๒) 

 

ทั้งนี้  ร้อยตรี สมชาย  จันทร์ส่งแสง และคณะ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กราบเรียน ประธานวุฒิสภา เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้อยู่
ในแนวการก่อสร้างคลองผันน้้าคลองชุมพร เพ่ือประสงค์ติดตามประเด็นข้อร้องเรียนที่ได้เสนอไว้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดภาคใต้  
ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  กรณีจึงได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา เพื่อรวมการพิจารณา เมื่อวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ สว 0001.01 /731 ลงวันที่ ๙ มิถุนายน 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ   

๓. จังหวัดตรัง 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

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

ตรัง 
(๖/๘/๖๓)  

เรื่อง การผลกัดนัให้รงันกแอ่นไทย
สามารถส่งออกจีนได้อย่างถกูต้อง
ตามกฎหมาย   
 

(ปัญหาเศรษฐกิจ) 
 

ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
การพาณิชยแ์ละการ

อุตสาหกรรม  วุฒิสภา 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

วันท่ี ๒ ตุลำคม ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  
วุฒิสภา ได้แจ้งผลการพิจารณาเบื องต้น ความว่า 
ขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาก้าหนดระเบียบ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม วุฒิสภา เห็นว่าเรื่องดังกล่าวอยู่
ภายใต้หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๗๘(๒๒) จึงเห็นควรส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไปยังคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา   
 

วันท่ี ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓   
ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  พิจารณาตามหน้าที่
และอ้านาจ 
 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

วันท่ี ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้รายงานผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน ความว่า  กรณีดังกลา่วเกี่ยวกบั
การเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคบั 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
สงวนและคุ้มครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
หนว่ยงานรัฐของประเทศไทยสามารถรับขึ น
ทะเบียนบ้านรังนกนางแอ่น รวมถึงด้าเนนิการ
ออกหนังสือรับรองและดา้เนินการอืน่ให้ถกูต้อง
ตามบันทึกข้อตกลงทางการค้ากับประเทศจนี 
คณะกรรมาธิการจึงสง่เรื่องร้องเรียนดงักล่าว
ข้างต้นไปยังรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ตามหน้าที่และอ้านาจตอ่ไป พร้อมกันนี  
คณะกรรมาธิการได้มหีนงัสอืแจ้งผูร้้องทั งสองราย  
เพื่อทราบ อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว  
 

 
 
 
 
 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ   

๓. จังหวัดตรัง    

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายอีสมาแอน  
เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลบิง 

จังหวดัตรัง 
 

ตรัง   
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  การพัฒนาโครงการสร้างพื นฐานของ
เกาะลิบง  โดยลิบงเป็นที่ชุมนุมของเต่า
ทะเลทั่วโลก เป็นเส้นทางของนกทั่วโลก  
ยังมี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันดามัน  
มี นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า เ ป็ น จ้ า น ว น ม า ก  
แ ต่ ยั ง ข า ด เ รื่ อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื น ฐ า น 
หลายประการ โดยเฉพาะท่าเทียบเรือ 
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั งถนนและการ
คมนาคมขนส่งต่าง ๆ   
             (ปัญหาคมนาคม) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา     

๒ นายอีสมาแอน  
เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลบิง 

จังหวดัตรัง 
 

ตรัง  
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหาการละเมิดสิทธิที่ท้ากินและ 
ที่อยู่ อาศัยของประชาชนบนเกาะลิบง  
โดยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติละเมิด
สิทธิชุมชนบนเกาะลิบง ที่ท้ากินและที่อยู่
อาศัยกลายเป็นที่ของอุทยาน ท้าให้ไม่มีที่
อยู่อาศัย  ต้องกลายเป็นอุทยานทับที่
บ้านเรือนของประชาชน ประชาชนที่
ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังมากว่า 
๕๐ ปีกลายเป็นผิดกฎหมายไม่สามารถขอ

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

อนุญาตหรือผ่านเกณฑ์เพ่ือท้าการประมง
ได้   

(ปัญหาที่ดนิ) 
๓ นายอีสมาแอน  

เชิญสะอาด  
ประธาน

วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลบิง 

จังหวดัตรัง 
 

ตรัง   
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหาการขุดลอกร่องน้้าไปทิ้งใน
แหล่งหญ้าทะเล ท้าให้แหล่งหญ้าทะเล
เสี ยหายส่ งผลกระทบต่อปลาพะยูน   
ซึ่งการพัฒนาของภาครัฐมีผลต่อเกาะลิบง 
เนื่องจากการขุดลอกร่องน้้าแล้วน้าไปทิ้ง 
ในแหล่งหญ้าทะเล ท้าให้แหล่งหญ้าทะเล
เสียหายซึ่งส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีพ
ปลาพะยูน และท้าให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย 

(ปัญหาสิ่งแวดล้อม) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  

๔ นายประทีป  
โจ้งทอง   

รองนายก
สมาคมธุรกิจ
การท่องเที่ยว
จังหวดัตรัง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  การส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของตรังหลาย
แห่งมีการปิดเพ่ือฟ้ืนฟูโดยไม่แน่ชัดในเรื่อง
เวลา สร้างความสับสนในเรื่องการมาเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว ทั้งที่จริงๆ แล้วแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการดูแลรักษาด้วยดี
ตลอดมา มีความสวยงามและพร้อมที่จะให้
มาเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากขอให้
เป็นไปโดยธรรมชาติ ควรแก้ไขกฎหมายให้
ไม่ปิดแหล่งท่องเที่ยว หากจ้าเป็นต้องปิด
ตามฤดูกาลนั้นขอให้ปิดแต่เพียงบางจุด
เพราะหากปิดทั้งหมดและเวลาไม่แน่ชัดจะ

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

   

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา      



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

สูญเสียรายได้จาการท่องเที่ยวเป็นจ้านวน
มาก 

(ปญัหาเศรษฐกิจ) 
๕ นางสาว 

ปิยะรตัน ์แซ่ลิ้ม  
ผู้จัดการร้าน 
ปิยะปากเมง 

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง  ที่อยู่อาศัยบริ เวณหาดปากเมง   
ซึ่งพ้ืนที่บริเวณหาดปากเมง ชาวบ้านที่อยู่
อาศัยและประกอบอาชีพอยู่เดิมกลายเป็น
ผู้บุกรุกหลังการประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยาน 
ประกอบกับพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีพายุทุก
ปี ท้าให้บ้านเรือนเสียหายบ่อยครั้งต้อง
ได้รับการซ่อมแซม เมื่อท้าการซ่อมแซม
บ้านที่ เสียหายก็ถู กกล่ าวหาว่ าบุกรุก
เนื่องจากเป็นที่อุทยาน และชาวบ้านไม่มี
รายได้เพียงพอกับซ่อมบ้านซึ่งต้องท้าเป็น
ประจ้า จึงอยากได้รับความช่วยเหลือใน
เรื่องนี้ 

(ปัญหาที่ดนิ) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา   

๖ นายชัยพร   
ชูเสน  

เลขานกุาร
นายกองค์การ
บริหารส่วน
จังหวดัตรัง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง ปัญหาที่ดินเนื่องการประกาศเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ  ซึ่งที่ดินบางส่วนตาม
หนั งสื อส้ าคัญส้ าหรั บที่ หลว งฉบับที่  
๒๕๘๒/๒๕๑๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดที่ดินในท้องที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา 
และ ต.บ่อน้้าร้อน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.
ตรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่ที่ดิน
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา     



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ครอบครองโดยมีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่
หลวง (นส.ล) ท้าให้เกิดปัญหาข้อพิพาท 

(ปัญหาที่ดนิ) 
๗ นางสาวสิรมิา 

เตษภานวุัฒน์ 
สมาชิกชมรม
การท่องเที่ยว

และโรงแรมหาด
ปากเมง   

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง ถนนหน้าหาดและสาธารณูปโภค
บริเวณหาดปากเมง ซึ่งการพัฒนาและดูแล
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานบริเวณหาดปากเมง 
โดยเฉพาะถนนหน้าหาดยังเป็นถนนเล็ก  
๒ เลน ในช่วงเทศกาลและช่วงมรสุมเกิด
ปัญหาน้้าท่วม ต้นไม้โค่นล้มเสียหายต่อ
ถนน ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือน และ
ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง เป็นเวลาหลายวัน  
  (ปัญหาคมนาคม)  

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม  วฒุิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม  วฒุิสภา   

๘ ๑. นายสวัน  
เสน่หา  
ประธานชมรม
การท่องเที่ยว
และโรงแรมหาด
ปากเมง  
๒. นายพีรพนธ ์ 
ลังเมือง  
นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลเขาไม้แก้ว 

ตรัง 
(๖/๘/๖๓) 

เรื่อง สิทธิในที่ดินท้ากินของประชาชน 
ที่ไม่มีกฎหมายรองรับ  คือ    
๑) สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณหาดปากเมง ที่ประชาชนอยู่อาศัย
ท้ากินตลอดบริเวณชายหาด แต่ที่ดินอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้
ตาย และอยู่ในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งแต่
ละแห่งควรด้า เนินการบริหารจัดการ
ตรวจสอบสิทธิให้ประชาชนได้อยู่อาศัยโดย
มีกฎหมายรองรับ อาจจะเป็นการให้เช่า

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา       



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

หรือการจัดสรรก็ได้เพ่ือความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่หาด
ปากเมง โดยผู้ประกอบการโรงแรมและรี
สอร์ท ไม่สามารถมีใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้ เพราะติดปัญหาเรื่อง
หลักฐานที่ดิน   
๒) ควรแก้ปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท้ากิน
ของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเขาไม้แก้ว ซึ่งประชาชน
อยู่ก่อนประกาศเขตป่าโดยพิสูจน์ภาพถ่าย
ทางอากาศมาพิสูจน์  ถ้าอยู่มาก่อนควร
มอบให้แก่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้กับ
ประชาชน ถ้าประชาชนมาอยู่ภายหลัง 
ควรมอบให้ส้านักปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่เหลือ
ให้เป็นเขตป่าต่อไป    
   (ปัญหาที่ดิน)  

๙ นำยนิกร   
ศรีแก้ว  
ประธานชมรม
หนังตะลงุ 
คณะหนังนิกร 
ตะลุงบัณฑิต 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. ขอให้ศิลปนิพื นบา้นมโีอกาสเข้าไปมี
ส่วนรว่มในการออกแบบการจัดกิจกรรม
หรือการจดังาน ภายในจงัหวัดด้วย 
๒. ต้องการให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนส่งเสริมศิลปินพื นบ้านในท้องถิ่น
นั น ๆ อย่างจริงจัง 

ข้อ ๑ – ๒  
จังหวัดรับไปด้าเนินการ 
ข้อ ๓ - ๔ 
ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่
และอ้านาจ 

(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๓. ขอความร่วมมือการอนุรักษ์ สืบทอด 
ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ และมอบขวัญ
ก้ า ลั ง ใจ ให้ กั บศิ ลปิ น พื นบ้ าน ในการ
สนับสนุนให้ความตระหนักด้านวัฒนธรรม 
ช่วยกันพัฒนาการละเล่นพื นบ้านให้เป็น
ประโยชน์และคุณค่าความส้าคัญ แสดง
ความเป็นคนไทย โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกัน
บูรณาการ ทั งภาครัฐ–ภาคเอกชน และ
ประชาชน 
๔. อยากให้ส่วนกลางมีระเบยีบแบบแผน 
หรือกติกาสูท่้องถิ่นในการสนับสนนุศิลปิน
พื นบ้าน 

๑๐ นำยวิสุทธิ์  
ขำวเนียม 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

อยากให้มีการผลักดนัสนับสนุนจาก
ส้านักงานวัฒนธรรมประจ้าจังหวดั สง่เสรมิ
กิจกรรมการอ่านการเขียน เป็นพลังแห่ง
การสรา้งสรรค์บา้นเมือง 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๑ นำยวสันต์   
สืบสังข์  
ประธานชมรม
โนราห์ชาวตรัง 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

เมื่อมีงานใหญ่ ๆ ในจงัหวัด ควรจะให้มี
หนังตะลงุ มโนราห์ ได้เข้ารว่มแสดงในทุก 
ๆ งาน โดยใช้ศิลปินในจังหวดั 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๒ นำยณรงค์  
จันทัด  
มโนราห ์ 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

ให้ท้องถิน่ อบต. ส่งเสริมอปุกรณ์การแสดง 
เช่น เครื่องดนตร ีหรือชดุใส่ในการแสดง 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

สังกัด :มโนราห ์
ณรงค์อรุณโรจน ์
 

เป็นต้น ให้กับทางโรงเรียนทีส่่งเสริม 
วัฒนธรรมมโนราห์ หนังตะลุง 

๑๓ นำยสวสัดิ์   
ขุนนุ้ย 
ผู้ใหญ่บ้ำน 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. ปัญหาที่ดินท้ากินของพ่ีน้องประชาชน 
ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และไม่สามารถน้าไป
แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เนื่องจากพื นที่ใน
หมู่ที่ ๗ ต.น ้าผุด อ.เมืองตรัง และหลายๆ 
หมู่บ้าน ทับซ้อนกับพื นที่อุทยานฯ และเขต
ป่าไม้ 
๒. เรือ่งการท้าท่องเที่ยวชุมชน ซึ่ง
ประชาชนต้องการใช้พื นที่ในเขตอุทยาน 
ซึ่งเดิมเป็นฐานที่พักทีผู่้ก่อการร้าย
คอมมวินิสต์เคยใช้พื นที ่ตอ่มาพื นที่
ดังกลา่วมรี่องรอยการใช้พื นที่ของกลุม่
ดังกลา่ว ที่สามารถน้ามาใชป้ระโยชน์ใหก้ับ
ชุมชนสร้างรายได้เสรมิให้กบัชาวบ้าน แต่
ไม่สามารถเข้าไปใช้พื นทีไ่ด ้เนื่องจากตดิขดั
กฎหมายอุทยานหรือปา่ไม ้
๓. ขอให้ภาครฐัเขา้มาสนับสนุนส่งเสริม 
รวมทั งอุดหนนุงบประมาณให้กับหมู่บา้น 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีของ
ประชาชน และสามารถขยายไปสู่หมู่บ้าน
ชุมชนอืน่ตอ่ไป 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑๔ นำยวิรตัน์  
อันตรักษ์ 
ผู้จัดการ
สหกรณก์องทนุ
สวนยาง ต.บ้าน
น ้าผุด จ.ตรัง 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

โครงการออกโฉนดทีด่ินพื นที หมู ่๒ ต.ปาก
แจ่ม (บ้านเขาหลัก) อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 
โครงการออกโฉนดแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัดทีด่ิน ๒ ครั ง  
แต่ชาวบา้นยังไมไ่ดร้ับหลักฐานเรือ่งทีด่ิน 
เจ้าหนา้ที่ที่ดนิแจ้งว่า พื นทีอ่ยู่ก ้ากึ่งกับเขต
ป่าสงวนแห่งชาต ิตามแผนที่ทางอากาศ
ของทีด่ินจงัหวัด 

ข้อ เสนอแนะ  : ควรให้ ผู้ จ้ า ง  ตั ง
คณะกรรมการท้างานร่วมกันแก้ปัญหา เขต
พื นที่ที่ชาวบ้านท้ากินก่อนปี ๒๔๘๘ เพ่ือ
ออกโฉนดให้ชาวบ้าน 
 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๕ นำยสมคิด   
นำเลื่อน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ ๑  
ต.ปากแจ่ม  
อ.ห้วยยอด  
จ.ตรัง 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

ปัญหำ 
- ขาดแคลนงบประมาณในการต่อ

ยอด 
- ติดขัดข้อกฎหมายในการเข้าไปใช้

พื นที่ตามโครงการที่วางแผนไว้ 
-  ขาดผู้ เชี่ ยวชาญในการอกแบบ

หมู่ บ้ านชุมชน ในการพัฒนาต่อยอด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 

 
 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ควำมต้องกำร 
- ต้องการงบประมาณมาสนับสนุน

พัฒนาต่อยอด 
-  เ ห็ น ค ว ร แ ก้ ไ ข ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ที่

เกี่ยวข้องในการเข้าไปใช้พื นที่ ที่ชุมชน
ต้องการที่จะเข้าไปด้าเนินโครงการตาม
ความเหมาะสม 

- มีผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาให้ค้าปรึกษา 
หรือมาช่วยออกแบบชุมชนตามอัตลักษณ์ 
ตามความต้องการหรือตามเหมาะสมของ
ชุมชน 
- ลดขั นตอนขบวนการต่างๆ ของ
หนว่ยงานราชการทีไ่ปติดตอ่ในด้านตา่ง ๆ 

๑๖ สมบูรณ์   
ไชยกลุ 
ประธานแปลง
ใหญ่  
อ้าเภอกันตัง 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

ที่ดินที่อยู่ ในเขตป่าสงวน หรือในเขต
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่มาก่อน 
หรือท้ากินอยู่ก่อน วันนี เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราที่ อยู่ ในพื นที่ ดั งกล่าว ยั ง ไม่
สามารถที่จะโค่นยางพาราที่หมดอายุแล้ว
ได้ ซึ่งชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง 
ไม่ ได้ต้องการที่จะได้ เอกสารสิทธิ  แต่
ต้องการที่จะโค่นยางพาราได้ โดยสามารถ
ขอทุนได้จาก กยท. ได้เหมือนกับที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑๗ นำยฉตัรชยั  
รัตววิัฒนำพงศ์
ประธานศูนย ์
ศพก. จ.ตรัง 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. ขออัตราดอกเบี ยซอฟท์โลนให้กับ
เกษตรกรผ่าน ธนาคาร ธกส. 

๒. ใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า แก้มลิง 
กับกลุ่มเกษตรกร 

๓. ใช้พลังงานธรรมชาติในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าสู่พื นที่เกษตรกรรม 

๔. จัดสรรการแบ่งผลก้าไรของเสีย
ปาล์มน ้ามันทั งระบบ ให้กับเกษตรกรอย่าง
ยุติธรรม 

๕. ควบคุมความผันผวนของราคา
สินค้า เกษตร โดยเฉพาะปาล์มน ้ ามัน 
ยางพารา 

๖. เข้มงวดการลักลอบน้าเข้าปาล์ม
น ้ามัน น ้ามันปาล์มจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพราะราคาเพื่อนบ้านราคาต่้ากว่าประเทศ
ไทยเขา 

๗. ให้ส่วนประชาชน หรือเกษตรกร 
ส่วนร่วมในการติดตั ง ควบคุมสต็อค ใน
เรื่องการติดตั งมิเตอร์เรียลไทม์ กับโรงสกัด 
โรงกลั่นปาล์มน ้ามัน 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๘ นำยถนัด  
ขวัญนิมิตร 
ประธานแปลง
ใหญ่  

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. ควรจัดให้มีวันเกษตรกรเกิดขึ น  
เพ่ือเน้นการพัฒนาการเกษตร โดยมีสื่อ
แบบที่หลากหลาย เช่น การจ้าหน่าย
ผลผลิต การประกวดผลผลิตของเกษตรกร 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

อ.ย่านตาขาว จ.
ตรัง 
 

การประกวดเกษตรกรดี เด่น การจัด
นิทรรศการ 

๒. ควรมีการแก้ปัญหาทางด้านสังคม 
เช่น ยาเสพติด ลักทรัพย์ การไม่รับผิดชอบ
ต่อสังคม อันเป็นปัญหาพื นฐานในการ
ขับเคลื่อนทุกนโยบาย เช่น การขับเคลื่อน
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ 

๑๙ นำงกุศล   
ทองมี 
ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
แมบ่้านเกษตรกร
ปลวกล้อนน า้ผดุ 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

ขอความอนุเคราะห์เรือ่งคา่ท้าเนียม
การขอฮาลาล ในกลุม่วิสาหกิจ 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๒๐ นำยบรรจง  
นฤพรเมธี  
ประธาน
วิสาหกิจชุมชน
เลี ยงปลากระชงั 
บ.พรุจูด ต.บอ่
หิน อ.สิเกา จ.
ตรัง 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. การยกระดับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต้นสังกัดในการขับเคลื่อนชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ความยั่งยืน สมดุล น้าไปสู่ความมีสุขภาวะ 

๒. ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ให้มีความปลอดภัย มีเส้นทางเข้าถึง
และ ไฟฟ้าสว่างเพียงพอ ส่งเสริมการใช้
ไฟฟ้าโซลาร์เซล ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด 

๓. เรื่องการจดทะเบียนอนุญาตให้
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า ตาม พ.ร.ก.ประมง ใน

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

พื นที่สาธารณะ และเขตพื นที่อนุรักษ์ เช่น 
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง, กรมป่าไม้ 

๒๑ นำยสุเมธ   
รอดรัตน์ 
นายกเทศมนตรี
ต้าบลสิเกา 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

ปัญหำคมนำคม 
อ้าเภอสิเกามีถนนเสน้หลกัจากอ้าเภอ

เมืองตรัง ถงึ เขตจงัหวัดกระบี่ ระยะทาง
รวม ๕๓ กม. โดยประมาณ ซึ่งระยะทาง 
๓๓ กม. สงักดั แขวงทางตรงั และ
ระยะทางอีก ๒๐ กม. สังกัด แขวงการทาง
กระบี ่

- ข้อเสนอแนะ : ถ้าหากเป็นไปได้ 
ขอให้ถนนที่สังกัดแขวงทางกระบี่ มาสังกัด
แขวงทางตรังทั งหมด เพราะถนนอยู่ในเขต
พื นที่จังหวัดตรัง 

ปัญหำกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
๑. มาตรา ๓๕ ที่ก้าหนดให้ท้องถิ่นใช้

จ่ายได้ไม่เกิน ๔๐% จากเงินรายได้ที่ได้รับ
จัดสรร และรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 

- ข้อเสนอแนะ : ควรให้รัฐบาลจัดสรร
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก้าหนด  และ
ขอให้กรมดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหาร
นม เงินผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยอย่าน้ามา
คิดเป็นรายได้ของท้องถิ่น 

๒. พ.ร.บ. สิ่งปลูกสร้าง รัฐบาลมีค้าสั่ง
ให้ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

สร้าง จาก ๑๐๐% ให้เหลือเพียง ๑๐% 
เท่านั น ท้าให้ท้องถิ่นเรารายได้น้อยลง 

- ข้อเสนอแนะ : ให้รัฐบาลเพ่ิมรายได้
ส่วนที่ลดลง 

๓. เรื่องสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
ถือว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องอ้านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน แต่ทางไฟฟ้าและ
ประปาผลักภาระให้กับทางท้องถิ่น ตั ง
งบอุดหนุนกับหน่วยงานทั งสองหน่วยงาน 

 - ข้อเสนอแนะ : อยากให้รัฐบาล
ก้าหนดว่าเป็นหน้าที่ของการประปาและ
การไฟฟ้า ที่ต้องด้าเนินการ 

๔. เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ตามที่กรมส่งเสริมออกกฎกระทรวงทั งหมด 
๑๒ ฉบับ และผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว 
๑๒ ฉบับ ซึ่งกฎกระทรวงบางฉบับ มาท้า
สายระบบของสหกรณ์ เพราะถ้าหากว่า
กฎกระทรวงออกมาบังคับใช้ จะท้าให้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เดือดร้อน 

- ข้อเสนอแนะ : อยากให้สมาชิก
วุฒิสภาช่วยยับยั งกฎกระทรวงบางฉบับ 
ไม่ให้ออกมาบังคับใช้ 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๒๒ นำยจอมรวย  
เกลี้ยงช่วย 
นายก อบต. 
บ่อหนิ 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. เรื่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หาด
คลองสน หาดหัวหิน เขาเจ็ดยอด ปัญหา
จะพัฒนาไม่ได้ เนื่องจากสวนอยู่ในพื นที่
เขตป่า เขตป่าชายเลน เขตป่าไม้ หรือ เขต
ป่าอนุรักษ์ 

๒. ปัญหาถนนสายท่องเที่ยวช้ารุด
เสียหาย ไม่มีไฟฟ้า ไม่มี  CCTV เ พ่ือใช้
แก้ปัญหาความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

๓. ปัญหาการบริหารงานภายใน
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

๓.๑ ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าไม่ทั่วถึง ไม่มี
งบประมาณไปอุดหนุนไฟฟ้าส่วนรวม 
เพราะต้นทุนสูง แก้ปัญหาด้วยต้องการให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั งงบประมาณขยาย
เขตไฟฟ้าให้ประชาชนเอง 

๓.๒ ปัญหาขยายเขตประปาภูมิภาค
ให้ประชาชนในหมู่ ต้องผ่านพื นที่ป่าชาย
เลนได้งบประมาณมาแล้ว แต่ไม่สามารถ
ด้าเนินการโครงการได้ การขออนุญาตต้อง
ใช้เวลานาน 

๓.๓ น ้าอุปโภคไม่เพียงพอจึงต้องการ
หาพื นที่ที่ท้าอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ แต่
เนื่องจากมีพื นที่บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๕ ต้าบล

ข้อ ๑ ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

 
ข้อ ๒ จังหวดัรบั

ด้าเนินการ 
 
 

ข้อ ๓ จังหวดัรบั
ด้าเนินการ 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 
ทั งสามประเดน็ 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

บ่อหิน เป็นพื นที่ป่าทั งหมด สัญญาเช่า 
และทางต้าบลบ่อหิน จะใช้พื นที่ประมาณ 
๕๐๐ ไร่ เป็นป่า น.ส.ล. ๓๐๐ ไร่ และป่า
สงวน ๒๐๐ ไร่ ตามมติของต้าบลบ่อหิน
และประชาชนที่ เข้าร่วมประชุม มีมติ
ประชาชนให้ ใช้ พื นที่และตอนนี ก้ าลั ง
ด้าเนินการขอใช้พื นที่ท้าอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่  หากว่ า โครงการนี เกิดขึ น ได้จะ
สามารถเลี ยงประชาชนต้าบลบ่อหินได้ทุก
ครัวเรือน 

๒๓ นำยนิกร   
ทองหอม 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

๑. ที่ท้ากิน (บ้านพรจูด) พื นที่สวนยาง 
สวนปาล์ม ทางเข้า (บ่อหินฟาร์มสเตย์) 
ระยะทาง ๑๓๐๐ เมตร ไมส่ามารถออก
เอกสารสิทธิได้ เนื่องจากติดป่าชายเลน 

๒. ร่องน ้าคลองสิเกา ตอนนี ร่องน ้าตื น
เขิน และมีหน่วยงาน กรมเจ้าท่ามาขุดลอก 
ปรากฏว่าทางร่องน ้าเก่าที่ชาวประมงใช้อยู่ 
ไม่สามารถขุดลอกได้ เนื่องจากล่องน ้าเก่า
ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้า เลยต้อง
เปลี่ยนทางน ้าท้าให้เกิดปัญหาประชาชนใช้
เดินเรือไม่ได ้ชาวบ้านเดือดร้อน ๒ หมู่บ้าน 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 
 

๒๔ นำยประดิษฐ์ 
ดวงดำว 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

เรื่องทีด่ินทา้กินไมม่ีเอกสารสิทธิ์  
ช่วยด้าเนนิการแกป้ัญหาเร่งด่วน เพื่อปรับ
คุณภาพชีวิตทีด่ขีึ นของประชาชน ชุมชน

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

อดีตผู้ใหญ่บา้น 
หมู่ที่ ๖  
ต.บ่อหิน 
 

บ้านหัวหิน หมู ่๖ ต.บ่อหนิ ขณะนี เรื่องอยู่
ที่คณะกรรมาธิการกลางของสภา 

(25-12-63) 
 

๒๕ นำยเกษม  
บุญญำ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 
๙ 
 

ตรัง 
(11-1๓ 
/พย./๖๓) 

- ปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
- ปัญหาอนุญาตใช้ที่ดินในการใช้

ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานรัฐควรมี

การบรูณาการรว่มกนัอย่างจริงจัง 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณาตามหน้าที ่

และอ้านาจ 
(25-12-63) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ   

๔. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ ส้านักงานสภา
วัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 
(๙/๙/๖๒)  

เรื่อง ขอการสนับสนนุการเสนอวดั
พระมหาธาตุวรมหาวหิาร เข้าสู่บญัชี
มรดกโลก  
 

(ปัญหาด้านสังคม) 
 

ส่งเรื่องให้ กมธ. การศาสนาฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๓/๐๙/๖๒) 

๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้แจ้ งผลการ
พิจารณาเบื องต้น ความว่า คณะกรรมาธิการการ
ศาสนาฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว 

     ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลว่า วัด
มหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
การรับรองจากยูเนสโก เมื่อปี ๒๕๕๖ ให้อยู่ ใน 
“บัญชีรายชื่อเบื องต้น” และจะต้องจัดท้าเอกสาร
น้าเสนอแหล่งมรดกโลกที่เรียกว่า 
Nomination Dossier เสนอคณะอนุกรรมการมรดก
โลกทางวัฒนธรรมพิจารณา  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์  ได้จัดท้าเอกสารเสนอต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และที่ประชุมมี
ข้อสังเกตให้ปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการจัดท้า
แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

       ทั งนี   ในการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั งที่ ๔ 
/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่
ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท้า
เอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
มรดกโลก  จึงเห็นควรให้กรมศิลปากรในฐานะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าการ
จัดท้าเอกสาร และให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งรัด
การจัดท้าเอกสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย”   

   
๒ นายกุลวัชร  

สกุลรัตน์ 
นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขอสนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อม
ระหว่างขนอม – เกาะสมุย เ พ่ือ
ประโยชน์ ในเรื่ องการคมนาคม 
เศรษฐกิจ และการพัฒนาศักยภาพ
ในด้านการท่องเที่ยว 

ส่งเรื่องให้ กมธ. คมนาคม 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(02-04-2564) 

 

๓ นาย 
ประจวบเหมาะ 

ภักดีชน 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ไม่พอ
เลี ยงครอบครัว ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้
พย า ย าม ร ว ม กลุ่ ม อ า ชี พ  เ พ่ื อ
ช่ ว ย เ หลื อ ซึ่ ง กั น แ ละกั น แต่ ไ ม่
สามารถด้าเนินการได้เพราะขาด
ความรู้ ประสบการณ์ และเงินทุน 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๔ นายณัฎภัทร  
อ่อนศรีทอง 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขอความร่วมมือช่วยผลักดันให้เกิด
การขยายผลตามแนวทางการพัฒนา
อาชีพควบคู่กับการดูแลทรัพยากร  
การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือสังคม การ

ส่งเรื่องให้  กมธ. เกษตรฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(02-04-2564) 
 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

พัฒนาระบบอีคอมเมอร์สและโลจิ
สติกส์ เพ่ือการปรับตัวของชุมชนใน
โซนน ้าเค็ม ๕ ต้าบลในพื นที่ลุ่มน ้า
ปากพนัง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

๔. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นางสาวนิรนภา 
วงศ์วรชาติ 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

๑. ในชว่งสถานการณโ์ควิด ๑๙ 
การท่องเที่ยวประสบปญัหา อยาก
เสนอให้ชว่ยดแูลการจ้างงานของ
ธุรกิจบริการในเรื่องประกันสังคม 

๒ .  ช่ ว ยผลั กดั นม าตรกา ร
ก ร ะ ตุ้ น แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่อง เที่ ยวและการท่อง เที่ ยว ใน
นครศรีธรรมราชและอ้าเภอขนอม 

๓. พัฒนาถนนเข้าอ้าเภอขนอม 
(คลองเหลง – ขนอม) 
    ๔. ผลักดนัสะพานขนอม - สมุย  

เพ่ือกระตุน้การทอ่งเที่ยว  
 

ส่งเรื่องให้จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(02/04/2564) 

   
   

๒ นำยธำนินท์ 
ด่ำนสุวรรณ ์
นายกสมาคม
ประมงขนอม 

 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

๑. ขอให้ช่วยดูแลเรื่องการท้า
ประมง โดยเฉพาะจ้ านวนวั น ท่ี
สามารถท้าการประมงได้ ซึ่งในขณะ
นี ในรอบ ๑ ปี กรมประมงให้เวลาท้า
ประมง ๒๔๐ วัน แต่ผู้ประกอบการ
ต้องจ่ายเงินเดือนให้แรงงานเต็มเป็น

ส่งเรื่องให้ กมธ. เกษตรฯ 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(02-04-2564) 

 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

เวลา ๓๖๕ วัน เจ้าของเรือแบก
ภาระไม่ไหว อยากให้ช่วยผลักดันให้
เพิ่มวันท้าการประมง 

๒. อยากให้ผลักดันเรื่องเงินกู้
ด อ ก เ บี ย ต่้ า ใ ห้ แ ก่ ช า ว ป ร ะ ม ง
เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ 
 

๓ นายเตชสิทธิ์ 
เทพบุตร  

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขนอมเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ยัง
ขาดถนนสี่ช่องจราจรในการเดินทาง 
และ ไม่ มี ท่ า เ ที ยบ เ รื อ เ พ่ื อ ก า ร
ท่องเที่ยว จึงอยากให้ช่วยพัฒนา
เพราะจะเป็นประโยชน์เป็นอย่าง
มาก 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๔ นายสุทธิพันธ์  
นุรักษ์ 

ผู้ช่วย ส.ส. พรรค
พลังธรรมใหม่ 
และนายสุนทร 

ขนอม 
ก้านันต้าบลควน

ทอง 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขอให้ช่ วยสนับสนุนงานใน
โครงการสร้างถนนสี่ช่องจราจรเข้า
อ้าเภอขนอม ระยะทาง ๑๗.๕๓๐ 
กิโลเมตร (คลองเหลง – ขนอม) เพื่อ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ป ล อ ด ภั ย 
ในการเดินทางของพ่ีน้องประชาชน 
แ ล ะ ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ เ รื่ อ ง ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย ว  กั บอ้ า เ ภอขนอมใน
ภาพรวม 

 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ 
และที่ประชมุมีมติให ้

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการ

คมนาคม เพื่อพิจารณา
ตามหน้าทีแ่ละอ้านาจ

(02-04-2564) 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๕ นำยพรเทพ  
เซ่งรักษำ 

รองนายก
องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลหูล่อง 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขอให้ช่วยเหลือ ดังนี  
๑. ขุดลอกแม่น ้าปากพนังเหนือ

ประตูระบายน ้าอุทกวิราชประสิทธิ 
จากประตู – เชียรใหญ่ ให้ปริมาณ
น ้ามีมากพอในการท้าการเกษตร 
และบริหารจัดการน ้าให้มีที่เก็บกัก
ในลุ่มน ้าปากพนัง แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง และท้าให้มีปริมาณแรงดันน ้า
เพียงพอในการผลักดันน ้าเค็มไม่ให้ 
รุกล ้าพื นที่น ้าจืด 

๒.  ประชาชนคนปากพนั ง
อยากจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ (พระบรม
ราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ ๙) 
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น อ ยู่ ใ น โ ค ร ง ก า ร
พระราชด้าริปากพนัง 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๖ นำยวิชัย   
ไกรวงศ ์
ประธานศูนย์
เรียนรู ้กปร. 

 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

๑. ผลผลิตมะพร้าวน ้ าหอม
ตกต่้ามาก อยากขอให้ช่วยเหลือ
เรื่องราคา และช่วยหาโรงงานแปร
รูปมะพร้าวน ้าหอมให้ด้วย 

๒.  ช่ วยสนับสนุน เรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน เพ่ือ
สร้างรายได้ทดแทนให้กับกลุ่มอาชีพ

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ท้านาซึ่ งปัจจุบันชาวบ้านท้านา
น้อยลง 

 
๗ นำงอัมพร  

สวัสดิ์สขุ 
หัวหน้าศูนย์

เรียนรู ้
ส้มโอทับทมิ

สยาม 
 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ส้มโอทับทมิสยามไดร้ับ
เครื่องหมาย GI แล้ว ทางสรรพากร
จึงมาเรียกเกบ็ภาษี และส้มโอทับทิม
สยามก็ราคาตกต่า้มากขายกิโลละ 
๕๐ บาท แตท่างสรรพากรเรียกเก็บ
ลูกละ ๑๕๐ บาท/ลูก (ราคาขาย) 
ท้าให้เกษตรกรเดือดร้อนมาก ขอให้
ช่วยแจง้และเสนอกับสรรพากรเรื่อง
ภาษีส้มโอทับทมิสยาม เพราะทาง
เกษตรกรไม่เคยเสียภาษีการขาย 
ส้มโอเลย แต่พอเราได้เครื่องหมาย GI 
ท้าให้เกษตรกรต้องเสียภาษ ี

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๘ นำยมูฮ ำหมดั
ยซุุฟ 

หัวหน้าศูนย์
อนุรักษ์

ทรัพยากรปา่ตน้
น ้าบ้านเขาวงั 

 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ขอเสนอให้ส่งเสริมการปลกูพืช
สมุนไพรไทย ในป่าต้นน ้าในลุ่มน ้า
ปากพนังซึ่งมีเปน็จ้านวนมาก  
และเป็นการส่งเสริมอาชีพ เช่น 

- การท้ากระวานแปรรูป 
- การปลูกพืชสมุนไพรเสรมิป่า

ต้นน ้า  
- การแปรรปูสมนุไพร สกัด ยืด

อายโุดยการแปรรูป 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ   



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

- การท้าการตลาดสมุนไพร 
๙ นำงพวงเพ็ญ  

จันทร์งำม
หัวหน้าศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบล
เกาะทวด 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

เรื่องการแก้ปัญหาการปลูกพริก
จินดาลุ่มน ้าปากพนัง (พริกเขียว พริก
แดง) ราคาตกต่้า และเกษตรกรขาดเงินทุน
หมุนเวียน 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๑๐ นำยอ ำนวย  
มำศเมฆ 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

เสนอให้มีการศึกษาและขุดลอก
หน้ าฝาย เสาธ ง โครงการส่ งน ้ า
นครศรีธรรมราช ซึ่งน ้าไม่พอใช้ใน
หน้าแล้ง ในการท้าอาชีพเกษตร 
และการบริโภคในการผลิตน า้ประปา 
ตั งแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 

 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๑๑ นำยกวี  จันทษี 
ประธานศูนย์
เรื่องข้าว - ป่า
จาก 

 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ปัญหาเรื่องการจัดการน ้าให้
ความสมดุล ตามฤดูกาล 

 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

๑๒ นำงสำวไอลดำ 
เพ็ชรแกว้ 
เจ้าหนา้ที่
เทศบาลต้าบล 
เกาะเพชร 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีจาก
การตั งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าใน
พื นที่ เ ทศบาลต้ าบลเกาะ เพชร
จ้านวน ๑๑ ตัว เดิมสามารถจัดเก็บ
ภาษีจากการตั งกังหันลมโดยวัด

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

 ขนาดพื นที่จากรัศมีใบพัด ได้ภาษี
เข้าเทศบาลมากกว่า ๑ ล้านบาท แต่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนกฎหมายใหม่เป็น
กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ท้าให้ไม่สามารถเก็บภาษีจากขนาด
กังหันลมได้เพราะไม่ได้ถูกระบุว่า
กังหันลมเป็นอาคาร เก็บได้เพียงจาก
พื นที่ที่ดินที่กังหันลมตั งอยู่เท่านั น ได้
รายได้เพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๓ นำยไมตรี  
สกุณำ 
 

นครศรีธรรมราช 
(4-5 กพ.๖4) 

ปัญหาเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐบาลในโครงการช่วยเหลือช่วง
โควิด ๑๙ ซึ่งต้องลงทะเบียนผ่าน
โทรศัพท์มีความยุ่งยากส้าหรับคนที่
ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยี ท้าให้ชาวบ้านทั่วไปไม่
สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐบาล
ได้อย่างทั่วถึง 

จังหวัดรับไปด้าเนินการ  

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๕. จังหวัดนรำธวิำส   

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑    นายนิอาแซ  
ซีอุเซ็ง  สมาชิก

วุฒิสภา   

นรำธิวำส  เรื่อง ขอให้คณะกรรมการอ้านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
ผลักดันโครงการและงบประมาณจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม และศูนย์การ
เรียนรู้อัลกุรอาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกรม
ศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม โดยการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว มีความ
คืบหน้าของโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ คาดว่า
จะแล้ ว เ สร็ จภาย ใน  ปี  พ .ศ .๒๕๖๔   
แต่ด้วยได้ทราบข่าวเป็นการภายในว่า 
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๓   
กรมศิลปากร  ไม่ ได้รับการสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว   
ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทาง
ร า ช ก า ร แ ล ะ จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส 
ในด้ านต่ าง  ๆ  ที่ เ กี่ ยวข้ อง   จึ งขอให้
ด้าเนินการผลักดันโครงการดังกล่าว 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการ

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

  
 

๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้แจ้งผลการ
พิจารณา  ความว่า คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ 
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม พิจารณาและรวบรวมข้อมูลใน
เบื องต้น  โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญ 
ผู้ แ ทนจ ากส้ า นั ก ศิ ลปาก รที่  ๑๑  ส ง ขล า  
มาให้ข้อมูลทราบว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนการ
ด้าเนินงานโครงการดังกล่าว แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ กรมศิลปากรมิได้จัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับการด้าเนินการงานไว้ โดยการก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ ๘๐ 
โ ด ยที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ เ สนอ ให้ มี ก า ร สนั บ สนุ น
งบประมาณและผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จ 
ตามก้าหนดระยะเวลา   
    ต่อมาส้านักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ได้แจ้ง
ข้อมูลให้ทราบเพ่ิมเติมว่า ขณะนี ได้เสนอแผน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๔ 
จ้านวน ๗๓  ล้านบาท และในปีงบประมาณ 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

(ปัญหำสังคม) ๒๕๖๕ จ้านวน ๒๐ ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างห้อง
ประชุม งานนิทรรศการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และงานส่วนที่เหลือ 

 
กรณีจึงเห็นควรยุติการพิจารณา อย่างไรก็ตาม  
คณะกรรมาธิการจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป 
ทั งนี  คณะกรรมาธิการ ได้มีหนั งสือแจ้ ง ให้ 
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา ได้ทราบด้วย
แล้ว   

๒ นายสลมี   
ตาเละ 
อิหม่าม 
 

 

นรำธิวำส เรื่อง ควรเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับบุคลากร
ในด้านศาสนา และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 ๑. ควรเพ่ิมค่าตอบแทนบุคลากรใน
ด้านศาสนา เช่น อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 
และอุสตัสโรงเรียนเอกชน เพราะปฏิบัติ
หน้าที่เหมือนบุคลากรทั่วไปแต่เงินเดือน
น้อยกว่า 

      ๒ . ท้องที่ก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ใน ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภารกิจเยอะกว่า
ภาคอื่น ๆ ในด้านความมั่นคง ควรพิจารณา
ค่าตอบแทนด้วย 

(ปัญหำสังคม) 

จังหวดัรบัไปด้าเนนิการ  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๓ นายอิบรอฮีม  
กูแงมะ  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

นรำธิวำส เรื่อง ปัญหาไม่ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

 ปัญหาที่ดินท้ากินของประชาชนที่
ไม่ได้เอกสารสิทธิ ทั้ง ๆ ที่อยู่มา 200 กว่า
ปี แต่เดิมรัฐให้ นส 3 แล้วต่อมารัฐเก็บคืน 
แจ้งว่าจะเปลี่ยนเป็น นส 3 ก แต่เรื่องก็
เ งี ย บ ไ ป  ต่ อ ม า เ อ ก ส า ร  ส ค  1  
เมื่อปี 2550 ก็ถูกเรียกคืน แจ้งว่าจะ
เปลี่ ยน เป็ น โฉนด แต่ เ รื่ อ งก็ เ งี ยบไป
เช่นเดียวกัน 

(ปัญหำที่ดิน) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  

(๐๒ /๑๒ / ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๗. จังหวัดพังงำ 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ 
 
 
 
 

นายกฤษ   
ศรีฟ้า 

 

 

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓)  

        ๑. ขอให้มีการกระจายอ้านาจให้
จังหวัดปกครองตนเองมากยิ่ งขึ น ลด
อ้านาจส่วนกลางให้น้อยลง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสามารถประสานงานกับราชการ
ส่วนกลางที่อยู่ในพื นที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ น 
 ๒ .  ข อ ใ ห้ ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของ
ท้ อ ง ถิ่ น  พื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ อุ ท ย า น
ด้าเนินงานบริหารโดยจังหวัด ราชการ
ส่วนกลางเป็นผู้ติดตาม ประเมินตรวจสอบ
เท่านั น 
 ๓. ขอให้แก้ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยในข้อทีท่้าให้ท้องถิ่น
ต้องมปีัญหาในการบริหารงาน 
 ๔. ควบรวมองค์กรส่วนท้องถิ่นให้
ใหญ่ขึ นให้มีการกระจายอ้านาจท้องถิ่นที่มี
ทั งโครงการและงบประมาณ โดยมีเงื่อนไข
ที่ชัดเจนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมทุก

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  

เพื่อพิจารณาดา้เนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละอ้านาจ 

(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ขั นตอนของประชาคมในพื นที่ กรรมการ
ชุมชนและประชาคมต้องมีบทบาทอ้านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน 
 ๕. ให้การดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตทางเป็น
ภ า ร กิ จ ข อ งท้ อ ง ถิ่ น ร ว มถึ ง โ อน เ งิ น
งบประมาณในส่วนนี ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ 
 ๖. ข้อกฎหมาย หรือ พรบ. ใด ๆ  
ที่มีผลบังคบัในพื นที่ที่จงัหวดั ขอให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นในพื นที่ เมื่อน้าไปยกร่าง
เป็นข้อยุตกิ่อนจะเปน็กฎหมายบังคับใช้ให้
น้ามาให้ประชาชนเหน็ชอบก่อน 

 
๒ นายวนิัย  

ราวงษ ์
 

พังงา 
๑๘ – ๑๙ 
กุมภาพันธ ์

๒๕๖๔ 

      ข อ ใ ห้ ช่ ว ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ฎ ห ม ำ ย
คณะกรรมกำรหมู่บ้ ำน ให้มีกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจนและมีค่าตอบแทนเหมือน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อส
ม.) มีการให้สิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ตาม
สมควร ซึ่งจะสร้างหลักประกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความส้าคัญยิ่งในการด้าเนิน
นโยบายระดับหมู่บ้าน 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  

เพื่อพิจารณาดา้เนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละอ้านาจ 

(30-03-2564) 

 

 

 



 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

๗. จังหวัดพังงำ 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑  นายสมศักดิ์  
ไชเดโช   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา และ
กระบวนการยตุิธรรม 
     ขอ้เสนอ 
     ประเด็นที่ ๑  กระจายอ้านาจการจดั
การศกึษาไปท้องถิ่น 
     ประเด็นที่ ๒ แยกอ้านาจสอบสวนออก
จากต้ารวจ และให้ศาลใช้ระบบลูกขุน 
 

 

ประเดน็ที่ ๑ ส่ง
คณะกรรมาธิการ
การศกึษา วุฒิสภา เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ประเดน็ที่ ๒ ส่ง
คณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยตุิธรรม 
และการต้ารวจ  วุฒิสภา 
เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป  
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๒ นายสุมาตร  
อินทรมณี   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การผลักดันร่างพระราชบัญญตัิปาล์ม
น ้ามนั การสรา้งอตัลักษณ์ของสินคา้เกษตร
ในท้องถิน่ และการขอยกเวน้ภาษี 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การการเกษตรและ

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

 ๑. การผลักดันร่างพระราชบัญญตัิ
ปาล์มน า้มนัและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน ้ามัน 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร 
 ๒. ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามา
เป็นพ่ีเลี ยงในการขอ GI เพือ่สร้างอตั
ลักษณ์ของสนิค้าเกษตรในทอ้งถิ่น 
 ๓. ให้ยกเวน้ภาษี พันละ ๕ ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลอืแกเ่กษตรกร 

สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  

๓ นายสมคดิ   
แซ่ออ๋ง   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง  ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับจ้ากัด
คว าม เ ร็ ว ร ถ  แ ละก าร เ รี ยกค่ า ป รั บ
 เรื่องการขับรถ จ้ากัดความเร็วบน
ถนน ค่าปรับ การใช้เครื่องจับความเร็วควร
ให้เหมาะสมกับความเป็นจริง การแบ่ง
ค่าปรับให้ต้ารวจไม่น่าจ้าเป็น ควรน้าเงิน
เข้ารัฐ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 

การคมนาคม วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๔ นายเฉลมิศักดิ์  
อบสุวรรณ   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง  เสนอแนะในการใช้งบประมาณและ
การใช ้Big Data เพื่อการกระตุน้เศรษฐกิจ 
 ๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือการท่องเที่ยวให้ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ วงเงินประมาณ ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชนจากทุกจังหวัด

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 

การเศรษฐกิจ การเงนิ 
และการคลงั  วฒุิสภา  

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

มา เ ที่ ย ว ใน จั ง ห วั ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ช า ว
ต่างประเทศเคยมาท่องเที่ยวมากในอดีต
ก่อนเกิดโควิด -  ๑๙ วงเงินประมาณ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท และให้ประชาชนจากทุก
จังหวัดมาเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ
ตามจังหวัดที่ต่างประเทศมาเที่ยวน้อย 
ว ง เ งิ น ป ร ะ ม า ณ  ๑ , ๐ ๐ ๐  บ า ท  
ซึ่งผลลัพธ์จะท้าให้เกิดการหมุนเวียนเม็ด
เงินในระบบเศรษฐกิจประมาณ ๑๐ เท่า 
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และจะ
ช่วยเหลือทุกจังหวัดให้ระบบเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ ช่วยสร้างงานสร้าง
อาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน 
 ๒. รัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดทุก
จังหวัดด้าเนินการ (โดยอาศัยกลไกของ
มหาดไทย) 
  ๒.๑ จัดท้า Big Data ระดับพื นที่
หมู่บ้านทั่วประเทศโดยจ้างนักศึกษาที่จบ
มาแล้วตกงาน และคนตกงาน มาท้างาน
ร่วมกับทางจังหวัด/อสม./ผู้ ใหญ่บ้าน/
ท้องถิ่น เก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือ
ทราบถึงปัญหาในระดับพื นที่หมู่บ้านที่
ชัดเจน เพ่ือท้าให้กระบวนการแก้ไขปัญหา

ด้าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 

(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ร วมทั ง ก า รสนั บ สนุ น งบประม าณมี
ประสิทธิภาพมากขึ นและสามารถแก้ไข
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๒.๒ เมื่อรัฐบาลมีข้อมูล Big Data  
ที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น งบประมาณ
จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การเหวี่ยง
แหใช้งบประมาณแบบเดิม ๆ จะช่วยลด
ปัญหาบรรเทาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่จะ
ลุกลามไปสู่วิกฤตทางด้านสังคม ซึ่งอาจจะ
ท้าให้เกิดปัญหา ปล้นจี ลักขโมย รวมถึงการ
เกิดปัญหาโรคซึมเศร้าท้าให้เกิดการคิดฆ่า
ตัวตาย ซึ่งคือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 
 ผลลัพธ์จะท้าให้ลด/บรรเทาปัญหา
วิ ก ฤตทา งด้ าน เศ รษฐกิ จและสั ง คม  
มีผลท้าให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง
เพ่ิมขึ น ลดปัญหาการล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว 
 

๕ นายเจรญิ   
ศรีทอง 

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง  การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มาตรฐานและยกระดับมุกอันดามันของปัน
หยีและจังหวัดพังงา 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ควรมี การ พัฒนาศูนย์ นวั ตกรรม เ พ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และการสร้างมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์จากมุกที่เกาะปันหยีและ
จังหวัดพังงาให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่
ยอมรับเป็นมาตรฐานที่เป็นสากล อีกทั ง
ก า รมี น วั ต ก ร รมสมั ย ใหม่ เ พ่ื อท้ า ใ ห้
กระบวนการในการผลิตตั ง แต่เริ่มต้นจนถึง
มือผู้ซื อจะสามารถสร้างมูลค่า เ พ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ได้ 

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓)  

๖ นายมู่ฮ้าหมาด 
ประสานพันธ์   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

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

ส่งเรื่อง 
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๗ นายมู่ฮ้าหมาด 
ประสานพันธ์   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาการลุกล ้าพื นที่ในน ้า การเก็บ
ค่าเช่าพื นที่จากกรมเจ้าท่า และปัญหาที่อยู่
อาศัยติดเขตของอุทยาน  
๑. ปัญหาการลุกล ้าพื นที่ในน ้า และการ
เก็บค่าเช่าพื นที่จากกรมเจ้าท่า 
๒. ปญัหาทีอ่ยู่อาศัยของชาวบ้านประชาชน
เกาะปันหยี เพราะรอบเกาะทั งหมดตดิเขต
ของอุทยานแห่งชาติอา่วพังงา 

 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  วฒุิสภา  

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 

๘ นางสไุหวด๊า   
บุหลาด   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

  เรื่อง ปญัหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของ
เกาะปันหยี 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 

การสาธารณสขุ  วฒุิสภา  

วันท่ี ๘ ธันวาคม 2563  
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วฒุิสภา 
ได้รายงานผลการพิจารณา  สรุปความไดว้่า  
 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

 ๑. ปญัหาสะพานสา้หรบั
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพิการ ผู้ปว่ยติดบา้นติด
เตียงทีต่้องนั่งรถเข็นไปพบแพทย์ รพ.พังงา 
 ข้อคดิเหน็ : อยากได้สะพานที่
ออกแบบส้าหรับเขน็ผู้ปว่ยทีน่ั่งรถเขน็ได้
สะดวกแบบปลอดภัย 
 ๒. ปญัหาไม่มเีรือสา้หรบัรบั-ส่ง
ผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยหนกั ผู้ปว่ยฉุกเฉิน ใน
ปัจจุบันการสง่ต่อผูป้่วยใช้เรอืของชาวบา้น 
ซึ่งบางครั งไม่สามารถเรียกได้ทันท ี
 ข้อคดิเหน็ : ขอเรือรบั-สง่ผูป้่วย 
ที่สามารถรอรับ-สง่ผู้ปว่ยไดต้ลอด ๒๔ 
ชั่วโมง เรือที่มอีุปกรณ์ช่วยชวีิตพร้อม
ให้บริการตลอดเวลา 
 

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา   
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าว 
เป็นประเด็นส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ดังนั น 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกลา่วได้รับการพิจารณา
ด้าเนินการอย่างเร่งด่วน  โดยหน่วยงานซึ่งเป็นผู้
ก้าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณส้าหรับ
รองรับสนับสนุนการด้าเนินการด้านสาธารณสุข
ของหน่วยงานในสังกัดโดยตรง  โดยไดด้ ำเนินกำร 
ส่งเรื่องดังกล่ำวไปยังปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 

พร้อมกันนี  คณะกรรมาธกิารไดม้ีหนังสือแจ้งผู้
ร้องได้ทราบด้วยแล้ว  

๙ นางพรรณราย  
จรุงการ   

พังงา  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การสร้างบ้านพักครู ณ โรงเรียนเกาะ
ปันหยี 
        โรงเรียนเกาะปันหยี มีความล้าบาก
มากในการด้าเนินชีวิตเนื่องจากโรงเรียน
ขาดแคลนบ้านพักครู ด้วยงบประมาณการ
กอ่สร้างที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ท้าให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ครูจึงย้ายออก
ตลอดเวลา ด้วยค่าครองชีพที่สูงในการต้อง
ไปเช่าบ้าน และค่าเดินทางลงมาสอน
นักเรียนเกิดความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนา

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การศกึษา  วุฒิสภา  

เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๒๕๖๓) 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

นักเรียน และครูไม่สามารถท้ากิจกรรม
พัฒนาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้เต็มที่เพราะ
ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง จึงขอความ
กรุณาสร้างบ้านพักให้คณะครู จ้านวน ๑๔ 
คน เพ่ือให้สามารถท้าการพัฒนานักเรียน
ได้เต็มศักยภาพ เพ่ือความเท่าเทียมกัน
ทางด้านโอกาสการศึกษา 

๑๐ นายเจน 
สุวรรณกิจ 

 

พังงา 
(๑๘-๑๙ 

กพ.๒๕๖๔) 

ความสว่างของไฟส่องสว่างบนเพชรเกษม
ตั งแต่ช่วงอ้าเภอเมืองพังงา (แยกภูงา) ถึง
ช่วงที่ว่าการอ้าเภอตะกั่วทุ่ง มีความสว่าง
ไม่เพียงพอเนื่องจากติดตั งเสาไฟฟ้าน้อย
เกินไป ท้าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ  

๑๑ นายวนิัย ราวงษ ์
และนายสมบตัิ  

ยกเชื อ 

พังงา 
(๑๘-๑๙ 

กพ.๒๕๖๔) 

ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณที่ประกาศ
เป็นทุ่งสงวนเลี ยงสัตว์ในต้าบลโคกกลอย และ
ต้าบลหล่อยูง อ้าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ซึ่งมีประชาชนจ้านวนมากไม่ได้รับเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน ยังไม่สามารถออกโฉนดได้ 
การรังวัดมีความยืดเยื อรวมทั งเขตของทุ่ง
สงวนเลี ยงสัตว์ยังไม่มีความชัดเจน 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ  

๑๒ นายสมเกียรต ิ
เผ่าจ้ารญู และ

นายไชยา  
แกล้วทะนง  

พังงา 
(๑๘-๑๙ 

กพ.๒๕๖๔) 

ตามที่ทางราชการประกาศให้ประชาชนที่มี
เอกสารใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.๑) 
สามารถไปยื่นออกโฉนดได้นั น ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า พอประชาชนไปยื่นออกโฉนดทาง
ฝ่ายที่ดินด้าเนินเรื่ องได้ช้ ามาก ทั งที่ มี
คณะกรรมการที่แต่งตั งเรียบร้อยแล้ว และมี
ปลัดอ้าเภอ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ก้านันในต้าบล 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

และผู้แทนป่าสงวนร่วมในคณะกรรมการด้วย 
เวลาผ่านมานับสิบปีแล้วยังไม่สามารถออก
โฉนดได้ จึงขอความชัดเจนให้กับประชาชนใน
พื นที่ด้วย 

๑๓ นายเฉลมิศักดิ์  
อบสุวรรณ   

พังงา 
(๑๘-๑๙ 

กพ.๒๕๖๔) 

ขอเสนอแนะเรื่องการใช้งบประมาณ การใช้ 
Big Data และวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
กระทบจากโรคโควิด ๑๙ ดังนี   
๑. ให้จังหวัดทุกจังหวัดด้าเนินการ (โดยอาศัย
กลไกของมหาดไทย) ในการจัดท้า Big Data 
ระดับพื นที่หมู่บ้ านทั่ วประเทศโดยจ้ าง
นักศึกษาที่จบมาแล้วตกงาน และคนตกงาน 
มาท้ างานร่ วมกั บทางจั งหวั ด/อสม./
ผู้ ใหญ่บ้าน/ท้องถิ่น เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเพ่ือทราบถึงปัญหาในระดับพื นที่
หมู่บ้านที่ชัดเจน เพ่ือท้าให้กระบวนการแก้ไข
ปัญหารวมทั งการสนับสนุนงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากขึ นและสามารถแก้ไขปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อรัฐบาลมี
ข้อมูล Big Data ที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น จะ
ช่วยลดปัญหาบรรเทาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ 
๒. เสนอแนะด้านการเกษตร โดยควรมี
นโยบายให้ลดพื นที่ปลูกยางพาราซึ่งไมไ่ดส้รา้ง
มูลค่าเพิ่มแล้ว ควรสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น โกโก้ โดยระยะแรก

เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนกุรรมการ 
ด้านรวบรวม ฯ  

เรื่องนี  นายเฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ  ได้เคยเสนอ
เรื่องมาแล้วเมื่อคณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จั งหวัดภาคใต้ 
ไ ด้ ล ง พื น ที่  ณ  จั ง ห วั ด พั ง ง า แ ล ะ ภู เ ก็ ต  
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ้านวน 
๒ ประเด็น  สรุปเรื่องได้ดังนี   
 

เรื่อง ข้อเสนอแนะในการใช้งบประมาณและ
การใช้ Big Data เ พ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ประกอบด้วย 
๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพ่ือการท่องเที่ยวให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน
ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนจาก
ทุกจังหวัดมาเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวที่ชาว
ต่างประเทศเคยมาท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมากใน
อดีตก่อนเกิดโควิด ๑๙ วงเงินประมาณ ๒,๐๐๐ 
ล้านบาท และให้ประชาชนจากทุกจังหวัดมาเที่ยว
ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 
๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งผลลัพธ์จะท้าให้เกิดการ
หมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจประมาณ  
๑๐ เท่า ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท และจะ



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

อาจปลูกร่วมกับยางพารา รวมทั ง ควรเร่งรัด
ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล เพ่ือแก้ไข
ปัญหาปากท้องของประชาชน  สนับสนุนเรื่อง
เกษตรอินทรีย์/ เกษตรแปลงใหม่โดยมีภาครัฐ 
และปราชญ์ชาวบ้านเป็นพ่ีเลี ยงสนับสนุน 
๓. ด้านการท่องเที่ยว ควรมีการสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวภายหลังพ้นวิกฤตโควิด และขอ
รัฐบาลสนับสนุน Soft Loan ดอกเบี ยไม่เกิน 
ร้อยละ ๒ ระยะเวลา ๓ ปี   

ช่วยเหลือทุกจังหวัดให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อน
ต่อไปได้  ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
๒. รัฐบาลสนับสนุนให้ทุกจังหวัดด้าเนินการ  
(โดยอาศัยกลไกของกระทรวงมหาดไทย) 
- จัดท้า Big Data ระดับพ้ืนที่หมู่บ้านทั่วประเทศ
โดยจ้างนักศึกษาที่จบมาแล้วตกงาน และคนตก
งาน มาท้ างานร่ วมกับทางจั งหวั ด/อสม. /
ผู้ใหญ่บ้าน/ท้องถิ่น เก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อทราบถึงปัญหาในระดับพื้นที่หมู่บ้านที่ชัดเจน 
เพ่ือท้าให้กระบวนการแก้ไขปัญหารวมทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤต
ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เมื่อรัฐบาลมีข้อมูล Big Data ที่ถูกต้องเหมาะสม
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น 
งบประมาณจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การ
เหวี่ยงแหใช้งบประมาณแบบเดิม ๆ จะช่วยลด
ปัญหาบรรเทาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่จะ
ลุกลามไปสู่วิกฤตทางด้านสังคม ซึ่งอาจจะท้าให้
เกิดปัญหา ปล้นจี้ลักขโมย รวมถึงการเกิดปัญหา
โรคซึมเศร้าท้าให้เกิดการคิดฆ่าตัวตาย ถือเป็น
ปัญหาใหญ่ของสังคม โดยผลลัพธ์จะท้าให้บรรเทา
ปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลท้า



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ลด
ปัญหาการล่มสลายของสถาบันครอบครัว 
 

โดยมีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  
ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพ่ือพิจารณา
ด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจ 
 

วันท่ี ๒ ธันวำคม ๒๕๖๓  
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา  ได้มี
บันทึกข้อความ ที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๕๔๖๗ 
ลงวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการ
พิจารณาเรื่ องร้อง เรียนของนายเฉลิมศักดิ์    
อบสุวรรณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือการท่องเที่ยว 
และจัดท้า  Big  Data ระดับพื นที่หมู่บ้ านทั่ ว
ประเทศ สรุปสาระส้าคัญได้ว่า ในคราวประชุม
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลัง วุฒิสภา  ครั งที่ ๒๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  มีความเห็นสรุปได้  ดังนี   
 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

กรณี ที่  ๑  กรณี การประสงค์ ขอสนั บสนุ น
งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือการท่องเที่ยว 
ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
คณะกรรมาธิการเห็นว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และอ้านาจของคณะกรรมาธิการการ
ท่องเทีย่ว  
กรณี ที่  ๒ กรณี การประสงค์ ขอสนั บสนุ น
งบประมาณเพ่ือการจัดท้า Big Data ระดับพื นที่
หมู่บ้านทั่วประเทศ คณะกรรมาธิการเห็นว่า เป็น
เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกั บหน้ าที่ และอ้ านาจของ
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สือ่สาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา  
 
วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  
แยกเรื่ องและติดตามเรื่ องร้องเรียน  ครั งที่   
๒๒/๒๕๖๓ เมื่ อวั นที่  ๓  ธั นวาคม ๒๕๖๓  
โดยที่ ประชุ ม ได้ รั บทราบผลการ พิ จารณา 
ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน  
และการคลัง วุฒิสภา และมีมติไม่ส่งเรื่องต่อไปยัง
คณะกรรมาธิการอื่น เนื่องจากเป็นการแสดง
ความคิดเห็นเชิ งนโยบายที่อยู่ ระหว่างการ
ด้าเนินงานของรัฐบาล  
 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

วันท่ี ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๓  
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน ได้น้าเรียนรองประธาน
วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ
อ้านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
และประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคใต้  เพ่ือทราบแล้ว  
 

มติที่ประชุม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนาย
เฉลิมศักดิ์  อบสุวรรณ ที่ได้จากการลงพื นที่ของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ 
– ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ณ จั งหวั ดพังงา 
รับฟังเป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องฯ ต่อไป 

 
๑๔ นายสุขเกษม 

สมบัต ิ
18-19 

กุมภาพันธ ์
2564 

ทุกวันนี การบริหารงานบุคคลของราชการส่วน
ท้องถิ่นขาดเอกภาพ และบริหารจัดการยากใน
เชิงนโยบายเนื่องจากแต่ละหน่วยงานท้องถิ่น 
ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และองค์ ก ารบริ หารส่ วนต้ าบล จะมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของตนเอง  
ทั งที่รับนโยบายจากทุกกระทรวงคล้ายกัน 
ควรแก้ไขให้มีคณะกรรมการบรหิารดา้นบคุคล
เพียงคณะเดียว นอกจากนี ควรให้ความ

เรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะอนกุรรมการ

ด้านรวบรวม ฯ 

มติที่ประชุม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
รับฟังเป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่องฯ ต่อไป 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเติบโตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าที่ดีและเป็นธรรมในสายอาชีพ
ด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๘. จังหวัดพัทลุง 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายสวงค์   
ศรีอนิทร ์

       

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหำรำชกำรออกกฎหมำยทับ
ที่ดินท ำกินของประชำชน 
ประชาชนในพื นที่ ต้ าบลกงหราและ 
ต้ า บ ลอื่ น  ๆ  ไ ด้ รั บ ค ว าม เ ดื อ ด ร้ อ น  
อันเนื่องมาจากราชการออกกฎหมาย 
ทับที่ท้ากินของประชาชน เมื่อประชาชน
เข้าไปปรับปรุงในที่ดินดังกล่าว พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าด้าเนินการจับกุม และไม่
สามารถน้า เอกสารไปท้านิติกรรมได้   
( กู้ เ งิ น จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ต่ า ง  ๆ ) 
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

เพื่อพิจารณา 
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

  
 

๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ควำมว่ำ  
กรณีดงักล่าวเกี่ยวข้องกับ กรณีหนว่ยงานราชการ
ไม่สามารถออกเอกสารสทิธโิฉนดทีด่ินให้ได้ 
เนื่องจากที่ดนิดังกลา่วอยู่ในเขตทีร่าชการออก
กฎหมายทับที่ของประชาชนในพื นที่ต้าบลกงหรา 
อ้าเภอกงหรา จังหวดัพัทลุง ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึงสง่เรื่องร้องเรียนดงักล่าว
ข้างต้นไปยังอธิบดีกรมทีด่ิน และประธาน
คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ินของ
รัฐจังหวดัพัทลุง (กบร.จังหวดั) เพื่อพิจารณาตาม
หน้าทีแ่ละอ้านาจต่อไป พรอ้มกันนี   
คณะกรรมาธิการได้มหีนงัสอืแจ้งผูร้้องเรียนเพื่อ
ทราบอกีทางหนึง่ดว้ยแลว้  
 

  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๒ นายช้าน ิ  
ยอดแก้วเรือง 

และ 
นายอภิชาติ 

เกลาฉดี 
 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

 เรื่อง  กำรแก้ไขปัญหำที่ดนิท ำกินใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
       ตามที่กองอ้านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมี
ประกาศใช้แผนแม่บทการแก้ไขปัญหา 
การท้ าลายทรัพยากรป่ า  การบุกรุ ก 
ที่ ดิ น ขอ ง รั ฐ และการบริ ห า รจั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ า งยั่ ง ยืนและ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ . ศ .๒๕๖๒ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อก า ร
ด้ารงชีวิตกับที่ดินท้ากินเดิมที่ถือครองใน
พื นที่อนุรักษ์ก่อนมีการประกาศกฎหมาย
อนุรักษ์ โดยในกระบวนการแก้ไขปัญหาใน
พื นที่ป่าอนุรักษ์ผืนป่าเทือกเขาบรรทัดบน
หลักการที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่า ต้องมีการ
แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงและตามสิทธิ
ของชุมชน    
    ดังนั น จึงอยากให้ผลักดันกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตามที่พ่ีน้องเครือขายองค์กร
ชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นสมาชิก
ของสมัชชาคนจนได้มี การท้ าบั นทึ ก
ข้อตกลงร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการ
แต่งตั งคณะท้างานแก้ไขปัญหาของสมัชชา
คนจน ตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

เพื่อพิจารณา 
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้
รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ควำมว่ำ  
กรณีดงักล่าวเกี่ยวข้องกับการยึดถือหรือ
ครอบครองที่ดนิในพื นที่อนรุักษ์ ตามความใน
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ที่ก้าหนดให้บุคคลซึ่ง
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช รวมถึงมาตรา ๕ ก้าหนดให้รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รักษาการตามพระราชบัญญตัินี  ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึงสง่เรื่องร้องเรียนดงักล่าว
ข้างต้นไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช  รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาตาม
หน้าทีแ่ละอ้านาจต่อไป  พร้อมกันนี   
คณะกรรมาธิการได้มหีนงัสอืแจ้งผูร้้องเรียน  
เพื่อทราบอกีทางหนึง่ดว้ยแล้ว  
 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๓๓๔/๒๕๖๒ รวมทั งกลไกต่าง ๆ ให้มีการ
ด้าเนินงานอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง 
             (ปัญหาที่ดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

๘. จังหวัดพัทลุง 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายเกรียงเดช  
ข้าณรงค ์ 

       

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง   กำรส่งเสริมและยกระดับอำชีพ
ศิลปินโนรำ  
    ต้องการให้ส่งเสริมโนราให้เปน็อาชีพที่
เสมอภาคเหมือนอาชีพหนึ่งของสังคม และ
ให้ความส้าคญักับการสง่ต่อวัฒนธรรมสูค่น
รุ่นใหม ่ไม่ให้ศิลปะโนราเลือนหาย 
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต ้
ได้มอบเรื่องให้สา้นักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง

ด้าเนินการต่อไป 
  

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
ส้านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง  

  

๒ นายภิญโญ  
แก้วแจ้ง 

 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  กำรส่ง เสริมศิลปินพ้ืนบ้ำนใน
สถำนศึกษำ 
    ผู้น้าของสถานศึกษาให้ความส้าคัญกับ
ศิลปินพื นบ้านน้อยลง ในการส่งเสริมเด็กใน
สถานศึกษาให้เล่นเป็น ท้าเป็นและปลูกฝัง
ให้รักในศิลปินพื นบ้าน เพ่ือจะมอบโอกาส
ให้ เ ย า ว ชน  เ ห็ น ค ว ร มี หนั ง สื อ แ ล ะ
งบประมาณไปสู่สถานศึกษาให้มีการ
ส่งเสริมศิลปินพื นบ้านได้ดียิ่งขึ น 
 
  

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สา้นักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง

ด้าเนินการต่อไป 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
ส้านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๓ นายวิชา   
ศุภศรีสอาด 

 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  กำรส่งเสริมศิลปินพ้ืนบ้ำนในจังหวัด
โดยส่วนรำชกำร  
     ต้องการให้ส่วนราชการทั งหมด เป็น
องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนโนรา และ
หนังตะลุง หากมีงานประจ้าจังหวัดหรือ
งานอื่น ๆ ให้จัดศิลปินโนรา หนังตะลุง  
มาแสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้รับชม  
เพ่ือเป็นการโชว์ศิลปวัฒนธรรมและไม่ให้
ลืมรากเหง้าของพัทลุง 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สา้นักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง

ด้าเนินการต่อไป 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
ส้านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง   

๔ นายกมลวิทย์  
ขวัญรอด 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓)  

เรื่อง   กำรส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครูและ
กำรเยียวยำศิลปินพ้ืนบ้ำน 
     ๑.ต้องการให้ต่อยอดเรื่องกิจกรรมไหว้
ครูหนังตะลุงประจ้าปีอนุสรณ์สถานต้าหนกั
ทองตาก้อนทอง ซึ่งเป็นบรมครูหนังตะลุง
ภาคใต้ขอรับการสนับสนุนทุกด้านอย่าง
เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ 
     ๒. ต้องการให้มีการเยียวยาศิลปิน
พื นบ้านภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโค
วิด ๑๙ และปัญหาเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สา้นักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง

ด้าเนินการต่อไป  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
ส้านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง    

๕ นางเอกวีณา  
แก้วขุนทอง 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง กำรส่งเสริมศลิปินพ้ืนบ้ำนในกำร
แสดงในงำนศพ 
     ควรส่งเสริมให้มีการแสดงของศิลปิน
พื นบ้านในงานศพ เนื่องจากจะสามารถลด
การเล่นการพนันได้ และเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมและอาชีพของศิลปินพื นบ้าน  
 

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้สา้นักงาน
วัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง

ด้าเนินการต่อไป 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
ส้านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดพัทลุง    



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๖ นางประไพ  
สมัครพงศ ์

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  กำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรอนุรักษ์ 
รักษำทะเลสำบสงขลำ 
     ทะเลสาบสงขลานับเป็นมรดกอันล ้าค่า
ของจั งหวั ด พัทลุ ง  เป็นแหล่ งอาหาร 
ประกอบอาชีพของชาวบ้านริมทะเลสาบ 
แต่ในปัจจุบันทะเลได้รับผลกระทบจากน ้า
เสียที่ไหลลงทะเล ท้าลายระบบนิเวศน์ ที่
อยู่อาศัยของสัตว์น ้า สัตว์น ้า พืชน ้าตาย 
ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ขาดอาหาร ขาด
รายได้ จึงอยากเรียกร้อง ดังนี  
      ๑. มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะทะเส
สาบซึง่เปน็แหล่งน ้าที่เปราะบางกว่า 
      ๒. บังคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั 
กับผู้ที่ละเมิด ท้าผดิกฎหมาย 
      ๓. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน ์

คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบ

ประชาชนในพื นที่ภาคใต้
ได้มอบเรื่องให้จงัหวัด

ด้าเนินการต่อไป 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
จังหวดัพัทลุง 

๗ นายประยุทธ 
วรรณพรหม 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓)  

เรื่อง  กำรครอบครองพ้ืนที่อุทยำน/ป่ำ
สงวน 
   ควรจัดท้าข้อมูลของเกษตรที่ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ในพื นที่อุทยาน/ป่าสงวน และ
ให้ผู้ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
และพระราชบัญญัติอุทยาน ให้ ได้ ขึ น
ทะเบียนเพ่ือพิสูจน์สิทธิ และให้ขยายเวลา
การบังคับกฎหมายต่ออีก ๑๘๐ วัน นับ
จากวันบังคับใช้กฎหมาย หยุดการไล่รื อ
ถอนต้นยาง ต้นทุ เรียนไปจนกว่าจะมี
ทางออกปัญหาให้เกษตรที่ครอบครองและ

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
ได้รับทราบ และเป็นข้อมูล
ประกอบการด้าเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 

  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ใช้ประโยชน์และให้น้าโฉนดประชารัฐไปสู่
การแก้ปัญหาต่อไป 

๘ นายสุเมธ   
บุญยก 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหำกฎหมำยของกำรบริหำรงำน
ท้องถิ่น 
     การปกครองท้องที่ มีก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นองค์กรในการบริหาร การปกครอง  
มีเงินเดือน มีค่าตอบแทน แต่การบริหาร
ท้องถิ่น มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน 
เป็นองค์กรในการท้างานโดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร
หมู่บ้านและประกาศเทศบาล ซึ่ งไม่มี
ค่าตอบแทน หรือเงินเดือนจากส่วนกลาง 
และระเบียบก็ไม่เปิดให้ท้องถิ่นเบิกจ่ายให้
ได้ (รายได้น้อย) 

กรณีเห็นควรสง่เรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การปกครองท้องถิ่น 

วุฒิสภา   
ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

วันท่ี ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วฒุิสภา   
ไดแ้จ้งผลการพิจารณา  ความว่า  
            การบริหารงานปกครองท้องที่ของ
ต้าแหน่งก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีอัตราเงินเดือน
และมีค่าตอบแทน  ส่วนการบริหารท้องถิ่นของ
ต้าแหน่งประธานชุมชน และกรรมการชุมชน  
ไม่ มี กฎหมายหรื อ ระ เบี ยบ ให้ อ้ านาจจ่ า ย
ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนแก่ผู้ปฏิบัติงานตา้แหนง่
ดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ต่อไป   

  
 นายสุเมธ   

บุญยก 
พัทลุง  

(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ปัญหำกฎหมำยของกำรบริหำรงำน
ท้องถิ่น 
    กฎหมาย ระเบียบ ของกระทรวงต่าง ๆ 
ซ ้ าซ้อน ทับซ้อนกันหลายหน่วย เช่น 
กฎหมายป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมศิลปากร 
และกฎหมายระเบียบของท้องถิ่น เช่น  
ห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ในเขตพื นที่
เทศบาล เขตอ้า เภอ ท้าให้ท้องถิ่นไม่
สะดวกในการท้างาน ในการบริหาร  
รวมทั งองค์กรตรวจสอบด้วย  
 

กรณีเห็นควรสง่เรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา   

ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน     
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

วันท่ี ๒ ธันวำคม ๒๕๖๓  
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
วุฒิสภา ไดแ้จ้งผลการพิจารณา  ความว่า  
เรื่องดังกล่าว เป็นการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย จึงได้ส่งเรื่องไป
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาด้าเนินการ  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๙ นายจรูญ   
แก้ววจีทรัพย์ 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว 
     ๑. ให้ช่วยดูแนวทางส้าหรับช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการบริษัท พนักงานที่ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการท่องเที่ยวที่หยุด
ชะงัดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
     ๒. ช่วยสนับสนุนสร้างนโยบายเพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างป้ายส่งเสริม
การท่องเที่ยว  
     ๓. ช่วยส่งเสริมชุมชน สินค้า OTOP 
ประจ้าจังหวัด ขยายการตลาด สนับสนุน
การค้ าขายเ พ่ือส่ งออกยั งลู กค้ าหลัก
ต่างประเทศ 
     ๔. ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้าง
ศูนย์อาหารฮาลาล เพื่อเปิดกลุ่มลูกค้ามุสลิม
เป็นศูนย์กลางประจ้าจังหวัดพัทลุง   

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา 
  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเทีย่ว วุฒิสภา  

๑๐ พันต้ารวจเอก 
จ้าลอง  

สิริภูวดล 

พัทลงุ  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  ควำมเดือดรอ้นจำกกำรขยำยถนน 
กำรเวนคืนที่ดิน และผังเมอืง 
       ชา วบ้ าน  ต .แม่ ข รี  อ . ตะ โหมด  
จ.พัทลุง ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขยายถนนข้างละ ๖ เมตร สายกลางเมือง 
โดยไม่ชดใช้ราคาตามกฎหมายเวนคืนแต่
อย่างใด รวมทั ง ปัญหาการจัดโซนสีของผัง
เมือง ก้าหนดพื นที่การสร้างอาคาร และ
พื นที่การท้าธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื นที่  

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วฒุิสภา 
  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 
         คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
แจ้งผลการพิจารณา ความว่า คณะกรรมาธิการฯ 
ได้ พิ จ า รณาแล้ ว  มี ค ว าม เห็ นว่ า  ปั จ จุ บั น
กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั ง
คณะกรรมการชุมชน และร่างประมวลกฎหมาย
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ไ ด้ มี บัญญั ติ 
เ พ่ือรองรับโครงสร้ า ง  หน้ าที่  แล ะอ้ านาจ 
ของคณะกรรมการชุมชนไว้ด้ วยแล้ว  อนึ่ ง 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

คณะกรรมาธิ ก ารจะ ได้น้ าข้ อคิ ด เห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตามหน้าที่และอ้านาจต่อไป 

          คณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือไปยัง 
กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ชี แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ดั งกล่ าว  และกรมโยธาธิ การและผั ง เมื อง  
ได้มีหนังสือชี แจงมายังคณะกรรมาธิการฯ  ดังนี   

  ประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าว อยู่ในเขต
การว างและจั ด ผั ง เ มื อ ง ร วมชุ มชนแม่ ข รี   
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผังพื นที่เปิดใหม่ครอบคลุม
ท้องที่ต้าบลแม่ขรี อ้าเภอตะโหมด ต้าบลโคกสัก   
อ้ า เภอบางแก้ ว  และต้ าบลป่ าบอน ต้ าบล 
ควนเสาธง  อ้ า เภอป่ าบอน  จั งหวั ด พัทลุ ง  
โดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง   
ได้ด้าเนินการตามขั นตอนของพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาโดยล้าดับจนถึง
ขั นตอนที่ ๔ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ กล่าวคือ 
  ๑)  ประชุมรับ ฟังความคิด เห็นของ
ประชาชน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
  ๒) ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ 
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

โดยปัจจุบันส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพัทลุง ได้น้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนแม่ขรี  
จั งหวัด พัทลุ ง  การรับ ฟังความคิด เห็นของ
ประชาชน และประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว  
เพื่อพิจารณาทบทวนการปรับขอบเขตของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน(โซนสี) และข้อก้าหนดของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคตและพิจารณาทบทวน
การปรับลดขนาดเขตทางของระบบถนนใน
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง 
ของผัง เมืองรวมชุมชนแม่ขรี  จั งหวัดพัทลุง   
รวมทั งด้าเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบผัง
เมืองรวมชุมชนแม่ขรี จังหวัดพัทลุง  ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและหลัก
วิชาการผังเมือง โดยในขั นตอนต่อไปจะได้น้าร่าง
ผังเมืองมาพิจารณาทบทวนแก้ไขเ พ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาด้านการผังเมืองพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

๑๑ นายสิทธิชัย  
ลาภานุพัฒนกุล 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  มำตรกำรชว่ยเหลือผูป้ระกอบกำร
ภำคเอกชน   
     ขอให้รฐับาลชว่ยเหลือผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชน ในเรื่องของการเก็บภาษี ควรมี
การยกเว้นกี่ปี ค่าน ้าค่าไฟ ชว่ยเหลือกัน
อย่างไร ขอให้ทางรัฐบาลช่วยดูแล
ผู้ประกอบการทางธรุกิจดา้นนี ด้วย 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา   
  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเทีย่ว วุฒิสภา    



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 
๑๒ รศ.ดร. วิชัย  

ช้าน ิ
ผศ.ดร.นุกูล  
อินทระสังขา 

พัทลุง  
(๙-๑๐ /
๐๗/๖๓) 

เรื่อง  โครงกำรเพ่ือรับกำรสนับสนุน
งบประมำณโครงกำรพื้นฐำนอุทยำน
วิทยำศำสตร์และนวตักรรมเพื่อสังคม 
มหำวิทยำลัยทกัษิณ 
       ส้านักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจ
ในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้าเนินการ
ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในระยะ
ที่ผ่านมาได้ด้าเนินงานใน ๔ แผนงาน ได้แก่ 
การพัฒนาบริการอุทยาวิทยาศาสตร์ การ
บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนใน
พื นที่ และงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
       ดั งนั น  เ พ่ือ ให้ ก ารด้ า เนินงานมี
ประสิทธิภาพ จึงขอให้เสนอโครงการเพ่ือ
รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
พื น ฐ าน เ พ่ื อก่ อสร้ า ง อ าคารอุ ทยาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ : โรงงานต้นแบบ 
(นิคมวิจัยการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 
BCG) ตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕   

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 
การอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวตักรรม วฒุิสภา   

  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๑๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวตักรรม วฒุิสภา   

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๙. จังหวัดภูเก็ต 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายวิศิษฐ์  
เอี่ยมวโิรจนฤ์ทธิ์ 
กรรมการบรหิาร
โรงแรมป่าตอง
พารากอน รี
สอร์ท แอนด์ 

สปา 

ภูเก็ต  
(ส่งทาง

ไปรษณีย)์ 

เรื่อง ขอความเป็นธรรม สรุปความได้ดังนี  
๑. โรงแรมป่าตองพารากอน รีสอร์ท แอนด์ 
สปา เลขที่ ๒๘๐ ถนนพระบารมี ต้าบลป่า
ตอง อ้าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วม
โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพ่ือส่งเสริม
ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ให้ ค น ไท ยท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศช่วงเกิดโรคระบาดโควิด - 
๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
๒. รัฐบาลได้ช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมให้
ได้รับเงินอุดหนุน ๔๐ % ของมูลค่าที่พัก  
เพื่อให้โรงแรมสามารถด้าเนินธรุกจิตอ่ไปได ้
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทปาตอง 
พารากอน จ้ากัด  ณ ธนาคารกรุงไทย 
สาขาป่าตอง ทุกวันพุธ     
๓. ต่อมาภายหลังจากการตรวจสอบการ
โอนเงินประจ้าวันพุธของทางโรงแรมฯ 
พบว่า ทางภาครัฐบาลยังไม่ได้โอนเงินเข้า
บัญชีให้กับทางโรงแรมฯ ตั งแต่วันพุธที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึ งปั จจุบั น 

ส่งเรื่องไปยงั
นายกรฐัมนตรี และ
คณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วฒุิสภา  

เพื่อพิจารณาดา้เนนิการ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
 (๐๙-๐๒-๒๕๖๔) 

 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

รวมทั งหมด ๕ งวด เป็นจ้านวนเงินรวม 
๒,๕๗๗,๐๑๑.๘๔ บาท (สองล้านห้าแสน
เจ็ดหมื่น เจ็ดพันสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่
สตางค์) โดยไม่ทราบสาเหตุ อีกทั ง โรงแรม
ฯ ได้ถูกตัดชื่อออกจากโครงการ "เราเที่ยว
ด้วยกัน" โดยไม่ได้รับการบอกกล่าวด้วย
หนังสือหรือวาจาแต่อย่างใด ส่งผลให้
โรงแรมฯ ได้รับความเสี ยหายในด้าน
ชื่อเสียงและการเงิน ทั งที่ โรงแรมฯ ได้
ปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐบาลก้าหนด 
          โ ด ยปร ะธ านคณะกร รมก า ร
อ้านวยการฯ ได้มีด้าริให้น้ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วุฒิสภา  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

๙. จังหวัดภูเก็ต 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑  นายคณตุน ์  
ศิโรทศ     

       

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การผลกัดนังบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงเรือนผลติก้อนเห็ด 
          กลุ่ ม เกษตรกรแปลงใหญ่ เห็ ด  
มีความต้องการโรงเรือนผลิตก้อนเห็ด  
เป็นโรงเรือนแบบสมัยใหม่  ในการใช้
นวัตกรรมของเครื่องผลิตก้อน จะสามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องการผลิตต้นน ้า (โรงเพาะ
เห็ด) ในงบประมาณที่ขอไป ๒.๘ ล้าน ผ่าน
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้าน (ช่วยโควิด) 
นี่คือปัญหาของกลุ่มที่ไม่มีโรงผลิตก้อนเห็ด
ท้าให้ชุมชนขาดรายได้ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

 

๒ นายระวี  รอง
แก้ว   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง การชว่ยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะ
รดภูเกต็   
       ๑. ช่วยติดตามโครงการลดต้นทุนซื อ
เครื่องจักรเกษตร (รถไถ) 
     ๒. เรื่องการขอใบรับรองการตรวจสอบ
และออกใบรับรองสิ นค้ า เ กษตรตาม
มาตรฐาน GAP จากหน่วยงานราชการ  
ลดเวลากฎเกณฑ์ให้น้อยลง ไม่ยุ่งยาก 
โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์ ครอบครอง

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ที่ดิน เพราะเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดภูเก็ต
ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่ดินของ
ตัวเอง ต้องเช่าและขอให้พื นที่ได้ ไปดูแล
ยาง ปาล์ม และมีปัญหาเรื่องการออกโฉนด
ที่ดิน 
 

(๒๔-๑๑-๖๓) 
 

๓ นายสนธยา   
คงทิพย ์

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ค่ำตอบแทนอำสำสมคัรเกษตรและ
กำรส่งเสริมกลุ่มวสิำหกิจชมุชน  
      ๑. ขอให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัคร
เกษตร  ( อกม . )  เ พ่ื อ ร่ ว มกั นท้ า ง าน 
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นพ่ีเลี ยงให้กับเกษตรกรและ
เครือข่าย เนื่องจากทุกวันนี มีการท่องเที่ยว
รายได้ลดลง ประชาชนหันมาท้าการเกษตร
มากขึ น 
      ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน - ศพก. - 
แปลงใหญ่ขอสนับสนุนเครื่องจักร เงิน
อุดหนุน เงินทุน แบบปลอดดอกเบี ย เพ่ือ
ขยายผลให้น้าผลผลิตมาแปรรูปรวบรวม
สินค้าของเครือข่าย โกดังที่มีประสิทธิภาพ 
      ๓. มีตลาดรวบรวมสินค้าคุณภาพของ 
ศพก. แปลงใหญ่ - วิสาหกิจชุมชน - องค์กร
เกษตรเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าที่มี เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของภูเก็ต สามารถเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

  

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๔ เรืออากาศเอก 
อาเจน  รศัมี   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปญัหาขาดแหล่งกักเกบ็น ้าและการ
ชลประทาน 
      ๑. ขาดแหล่งกกัเกบ็น ้าการ
ชลประทานในพื นที ่
      ๒. หมู่ ๒ ต้าบลศรีสนุทร อ้าเภอถลาง  
จังหวดัภูเกต็ เป็นตน้น ้าธรรมชาต ิน ้าไหล
ลงคลองธรรมชาติ แตไ่มม่ีทีก่ักเกบ็น ้า  
มีฝายอยู่ แตไ่ม่เคยดูแล ท้าให้ตื นเกนิ  
กักเกบ็น ้าไม่ได้  

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๕ นายปราโมท   
พิรัตน ์  

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง กำรส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
 ๑. การขอ อย. นมผงแพะ 
 ๒. ตอ้งการสายพันธุ์แพะนมพันธุ์ด ี
 ๓. ตอ้งการการผลิตอาหารสัตวแ์ละ
ความรู้เรือ่งการท้าอาหารสตัว ์(เพ่ือลด
ต้นทนุ) 
 ๔. การขออนญุาตหมายเลข
ผลิตภัณฑ์ 
       ๕. ถังหมกัหญ้าไว้ส้าหรับหน้าแล้ง 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๖ นายสัญญา  
นิรัญวงศ์   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง กำรตดิตำมงบประมำณด้ำน
กำรเกษตร     
       ๑. ฝากให้ติดตามงบประมาณศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) (งบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เ พ่ือ

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

น้าไปใช้ในเรื่องการใช้น ้าจากโซล่าเซลล์ 
ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ 
       ๒. ควรขยายเขตพื นทีอ่นุรักษด์ินและ
น ้าทั งจงัหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กบัชุมชน
ได้อย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๗ นายสมเกียรต ิ 
ชามะสนัย ์

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรใน
เ รื่ อ ง งบปร ะม ำ ณ  ส ำ ธ ำ ร ณู ป โ ภค 
นวัตกรรม และกำรสร้ำงวิสำหกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
     ๑. การปรับเปลี่ยนบริบทเรือ่งการ
จ้างงาน ๑ ทฤษฎีใหม่ ๑ ตา้บล ให้เป็น
เกษตรกรรมยั่งยืน วนเกษตร เกษตร
ผสมผสาน ฯลฯ 
 ๒. การจัดการเรื่องงบประมาณที่
ภาครัฐพิจารณามาแล้วควรจัดให้เกษตรกร
ตามวาระให้ครบถ้วน 
 ๓. ควรจัดเรื่องถนน ไฟฟ้า  และ
นวัตกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
       ๔. วิสาหกิจทีแ่ขง็แรง ควรผลักดันให้
ครบกระบวนการทุกหน่วยงานภาคสว่น 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การการเกษตรและ
สหกรณ ์วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป 
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

 

๘ นายคณพศ  
แก้วประดบั    

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหำทีด่ินท ำกินของเกษตรกร 
      ปัญหาที่ดินท้ากินของเกษตรกรอา้เภอ
เมืองภูเก็ต เรื่องที่ท้ากินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของ
เกษตรกร แก้ปัญหาพื นที่ค้าว่า เกาะภูเก็ต 

จังหวดัภูเกต็  
รับไปด้าเนนิการ 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

จึงไม่มีสิทธิ์ให้กับเกษตรกร แก้ปัญหาเรื่อง
การขยายเขต ส.ป.ก ให้เกษตรกร 
 

๙ นายยศพล  
แกล้วณรงค์      

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง เอกสารสิทธิ์ทีด่ินของเกษตรกร 
     ๑. เอกสารสิทธิ์ที่ดินเงินของบิดา 
มีที่ดินมาจากบรรพบุรุษแจ้งออกเอกสาร  
๕ ไร่ อีก ๕ ไร่  ไม่ได้แจ้งเพราะมีปัญหา
การเงิน แต่ได้เสียภาษี ภทบ.๕ ต่อมาเข้าถึง
ที่ ดิ น ได้ ยากกลายเป็นที่ ดินว่ า ง เ ปล่ า 
ชาวบ้านในภูเก็ตได้ท้าการปลูกไม้ผลที่ 
มีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสเพราะหน่วยงาน
ราชการเข้าไปสนับสนุนไม่ได้เพราะไม่มี
เอกสาร ซึ่งมีผลไม้หลายอย่างที่ดี มีรสชาติ
อร่อยแต่ขาดโอกาส 
    ๒. กฎหมายเกาะ ที่มีปัญหาในการออก
เอกสาร แต่มีการลงทุนอย่างอื่นมากมายที่
เกิดขึ นได้ 

จังหวดัภูเกต็  
รับไปด้าเนนิการ 

 

๑๐ นางสาวพรศริิ  
อินทรห์อม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปญัหาเรื่องที่ดนิ และการออก  
ส.ป.ก. 
       เรื่อง ส.ป.ก. เนื่องจากพื นที่ของ
ต้าบลกะรนของคุณพ่อแต่เดิมมีพื นที่อยู่
ก่ อนแล้วทางรั ฐประกาศให้ เอา พื นที่
ดังกล่าวให้มาออก ส.ป.ก. เมื่อออกมา
แล้วแต่ทางเราเก็บป่าเอาไว้เป็นบางส่วน
เพราะยังมีไม้บางส่วนที่เราต้องการอนุรักษ์

จังหวดัภูเกต็  
รับไปด้าเนนิการ 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ไว้และให้สามารถท้ากิจการได้เพ่ือจะได้
ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวได้โดยให้ทาง
รัฐส้ารวจขึ นทะเบียนว่าผู้นี เขาครอบครอง
จริงหรือไม่ พื นที่ของเราอยู่ติดทะเลเพราะ
เราเพาะปลูกแต่จ้าเป็นต้องเก็บไม้ไว้เป็น
พื นที่กันลม 

๑๑ นางสาวพรศริิ  
อินทรห์อม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปญัหาการปล่อยน า้ทิ งลงในแหล่งน ้า    
     อยากให้หน่วยงานรัฐลงส้ารวจแหล่ง
น ้า เพราะปัจจุบันมีการปล่อยน ้าทิ งโดยไม่
มีการจัดเก็บแหล่งน ้าแต่กลับน้าน ้าทะเลมา
ใช้เป็นน ้าจืด ซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมาก
เพราะของใช้ในครัวเป็นสนิมทั งหมด (ก๊อก
น ้าต่าง ๆ โดนสารเคมีกัดกร่อน อายุการใช้
งานสั นลง)   

จังหวดัภูเกต็  
รับไปด้าเนนิการ  

 

๑๒ นายอนนัต ์ 
อินทรห์อม   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง กา้นนั ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีวาระการ
ด้ารงต้าแหน่ง 
       ขอเสนอข้อคดิเห็นว่า ให้ก้านนั 
ผู้ใหญ่บ้านมวีาระแค่ ๕ ป ีให้เลือกตั งใหม่ 
เหมือนการเลือกตั งทัว่ไป เพือ่ป้องกนัการ
ผูกขาด 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 

      

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑๓ นายเรือง   
กิ่งแก้ว   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหำกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย 
      เสนอความเห็นขอแก้ไขให้ยกเลิก
กฎกระทรวง ๔๓ เรื่องไม่ให้ก่อสร้างที่อยู่
อาศัยในพื นที่ที่มีความสูงเกิน ๘๐ เมตร
จากน ้าทะเล เสนอผู้ว่าราชการหลายครั ง
แล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ท้าให้ชาวบ้าน
ขาดโอกาสในการได้ที่อยู่ที่อาศัย จะอ้าง
อย่างเดียวว่าเป็นพื นที่เกาะ 

ส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมาธกิาร 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  
เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการในสว่นที่

เกี่ยวขอ้งต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 

 

๑๔ นายสุเทพ  
จินดาไทย  
  

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปญัหาการออก ส.ค.๑ ล่าช้า 
  
 

จังหวดัภูเกต็  
รับไปด้าเนนิการ 

 

๑๕ นายวนิัย  
ชิดเชียว 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
       ปัญหาเรื่องที่ดินท้ากินที่ยังรั ง วัด 
ไม่แล้วเสร็จในพื นที่จังหวัดภูเก็ตมีความ
ล่าช้ามาก และการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.  
ให้ประชาชนน้อยเกินไป เนื่องจากทุกวันนี 
ประชาชนต้องการที่ดินท้าการเกษตร
จ้านวนมากขึ น เนื่องจากภาคการท่องเที่ยว
ทรุดตัว ต้องท้าการเกษตรมากขึ น 

รับทราบเปน็ขอ้มูล
ประกอบการด้าเนินงาน 

 

๑๖ นายวนิัย  
ชิดเชียว 

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง หนว่ยงานภาครฐัที่ดแูลด้าน
การเกษตรขาดการบูรณาการในการท้างาน 

รับทราบเปน็ขอ้มูล
ประกอบการด้าเนินงาน 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

        ทุกวันนี่หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลด้าน
การเกษตรมีหลายหน่วยงานมาก แต่ละ
หน่วยงานต่างออกนโยบาย โครงการและมี
วิธีการท้างานต่างกันท้าให้ประชาชนสับสน 
และดูแลประชาชนในไม่เป็นองค์รวม ควร
บูรณาการการท้างานให้มากขึ น 

๑๗ นายสัมพันธ์  
นักสืบ   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปญัหาเรื่องการออกโฉนดชมุชน และ
การประกอบอาชีพของชาวอูรักลาโว้ย 
 ๑. ช่วยผลักดันเรื่องการถอดถอน
โฉนดที่ดินเดิม และการออกโฉนดชุมชน 
ซึ่งได้มีการฟ้องร้องและชนะคดีแล้ว (พื นที่
บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต)  
 ๒. ขอทะเบียนบ้ านจ้ านวน ๖๕ 
ครัวเรือน 
 ๓. ชาวบ้านท้าการประมงจับสัตว์น ้า
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื นที่อุทยาน ขอความ
ชัดเจนเรื่องนี  เพราะชาวบ้านเดือดร้อนใน
การประกอบอาชีพมาก 
 

ประเด็นที่ ๑ – ๒ 
ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
(๒๔-๑๑-๖๓) 
 
ประเด็นที่ ๓  
รับทราบเปน็ขอ้มูล
ประกอบการด้าเนินงาน 

 

๑๘ นายสัมพันธ์  
นักสืบ   

ภูเก็ต  
(๒๙-๓๐ 
กย.๖๓) 

เรื่อง ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค และการ
ขอมีบัตรประชาชนของชาวอูรักลาโว้ย 
 ๑. ขอมิเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้ – มิเตอร์
น ้าประปาไม่ได้ 

ประเด็นที่ ๑ จังหวดั
ภูเก็ต รบัไปด้าเนนิการ 
 
ประเด็นที่ ๒ 
กรณีเห็นควรสง่เรื่อง 

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

 ๒. มีประชาชนชาวอูรักลาโว้ยในพื นที่ 
ไม่มีบัตรประชาชน เนื่องจากตกส้ารวจ  
 

ให้คณะกรรมาธกิาร 
การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา  เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้าเนนิการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 (๒๔-๑๑-๖๓) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ  
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้  

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ    

๑๐. จังหวัดยะลำ 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายหะมิดงิ   
สานอ  โต๊ะครู
โรงเรียนพัฒนา

เยาวชน 
(ปอเนาะปาแด
รู) อ้าเภอยะหา  
จังหวดัยะลา   

ยะลา 
(๑๖/๐๘/๖๒) 

เรื่อง ขอรอ้งทุกข์ความเดือดร้อน
จากราชการประกาศทีด่ินของ
สถาบนัปอเนาะเปน็เขตป่า  
กล่าวโดยสรปุ   
“โรงเรียนพัฒนาเยาวชน (ปอเนาะ
ปาแดรู) อ้าเภอยะหา  จังหวัดยะลา  
ได้เปิดท้าการเรียนการสอนมาแล้ว 
เป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ต่อมา ปี 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ทางราชการได้ประกาศ
ให้เขตที่ดินของโรงเรียน เป็นเขต
พื นที่ป่า อันส่งผลกระทบให้โรงเรียน
ไม่สามารถยื่นขออนุญาตให้เปิดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ส า ย ส า มั ญ   
โดยส้านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา แจ้งว่า ต้องมีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั งของสถานศึกษา  
จึงจะสามารถขออนุญาตเปิดการ
เรียนการสอนสายสามัญได้” 

(ปัญหาด้านสังคม) 

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั
ยะลา    

(คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหา การบกุรุกทีด่ิน
ของรฐั จงัหวัดยะลา - 

กบร.จังหวัดยะลา)   
(๘ /๑๑ / ๒๕๖๒) 

 
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของจงัหวัดยะลา 
 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

๑๐. จังหวัดยะลำ   

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายยู่สิน  
จินตภากร  

รอง
นายกเทศมนตรี

นครยะลา 
  
       

ยะลา   
(๒๐ /๐๘/

๖๓) 

เรื่อง การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ 
สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยากให้
ด้าเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยด้า เนินการเป็นภาพรวมของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เฉพาะเมืองใด
เมืองหนึ่ง จะท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการน้า
เทคโนโลยี  และบุคลากรท้ องถิ่ น มา
สนับสนุนการด้าเนินการทางเศรษฐกิจ  
น้าจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาพัฒนา และ
ส่งเสริมคนท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น  ทั้ งนี้  ภาครัฐต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง 
เพ่ือให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการ
ลงทุน รวมทั้ง ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในทุกภาคส่วน การพัฒนาจึงจะด้าเนินไป
ได้โดยเร็ว 
           (ปัญหาสังคม)   

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน วฒุิสภา 

  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๒๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

 
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 

วุฒิสภา  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๒ นายยู่สิน  
จินตภากร  

รอง
นายกเทศมนตรี

นครยะลา 

ยะลา   
(๒๐ /๐๘/

๖๓) 

เรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยานเบตงให้
รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่  โดยท่าอากาศ
ยานเบตง เป็นอากาศยานที่ เป็นความ
ต้องการของชาวเบตง เพ่ือส่งเสริมด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
ซึ่งใกล้เปิดให้บริการแล้ว แต่ข้อเท็จจริง คือ 
สามารถให้บริการได้เฉพาะเครื่องบินขนาด
เล็กเท่านั้นไม่สามารถให้บริการส้าหรับ
เครื่องบินขนาดใหญ่แบบไอพ่นได้ท้าให้
สูญเสียโอกาสในด้านเศรษฐกิจไม่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกลได้ 
จึงควรพัฒนาให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่
ได้ 
    (ปัญหาคมนาคม)            
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา 
  ได้รบัทราบ และเปน็
ข้อมูลประกอบการ

ด้าเนินงาน    
(๒๙ /๐๘ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา   

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ 

๑๓. จังหวัดสตลู  

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ ๑) นายชัยพร   
เอ้งฉว้น   
รองประธาน
หอการค้า
จังหวดัสตูล   
๒)นายอดุลย์  
ชนะบณัฑิต 
ประธานชุมชน
ท่องเที่ยวบากนั
ใหญ่    

สตูล 
(๐๗/๐๘/๖๓) 

เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูล 
(๑) สตูลเป็นจังหวัดที่มีความอุดม
สมบูรณ์แต่ยังขาดความร่วมมือใน
การท่องเที่ยว และยังไม่มีระบบการ
จัดการที่ดีพอ สถานที่ท่องเที่ยวมี
เป็นจ้านวนมากไม่ใช่เพียงเกาะหลี
เป๊ะเท่านั้น อยากให้ภาครัฐให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังจาก 
โควิด ๑๙ คลี่คลาย เนื่องจากเกาะ
หลีเป๊ะและอีกหลายเกาะไม่สามารถ
ขอใบอนุญาตประกอบการ ได้   
จึงไม่สามารถขอสินเชื่อได้  
(๒) ควรมีการจัดตั้งงบกลางเพ่ือเป็น
กองทุนในการพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ว
ในทุกด้านเพ่ือยกระดับท่องเที่ยว
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ๕ ดาว 
  (ปัญหาเศรษฐกิจ) 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

 
 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วฒุิสภา        

 



ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ   

๑๓. จังหวัดสตลู     

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ นายพงศ์
จักรกฤษณ ์ 
สิทธิบุศย ์

ประธานชมรม
วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง
จังหวดัสตูล 

 

สตูล  เรื่อง  การพัฒนาด้านคมนาคมและการ
สื่อสารในจังหวัดสตูล ในประเด็น ดังนี้ 
(๑) การทบทวนปรับปรุงถนนสาย ๔๑๔๕ 
(ถนนทุ่งนุ้ย – คลองแงะ) ระยะทาง ๒๕ 
กิโลเมตร ไปยังอ้าเภอหาดใหญ่   
(๒) โครงการปรับปรุงสนามบินกองทัพ
ทหารอากาศ (สนามบินควนขัน ) เ พ่ือ
ด้าเนินการสร้างสนามบินขนาดเล็ก ส้าหรับ
เครื่องบินประมาณ ๒๐ – ๕๐ ที่นั่ง รองรับ
การขนส่งและการศึกษา รวมทั้งการจัดตั้ง
เป็นวิทยาลัยการบิน  
(๓) การพัฒนาสนามบินสตูลที่ ต้าบลเจ๊ะ 
บิลัง ซึ่งศึกษาเรียบร้อยแล้ว      
(๔) ควรพัฒนาอินเทอร์เน็ตการสื่อสารใน
พ้ืนที่ ที่ ยั ง ไม่ มีป ระสิทธิภาพเ พียงพอ  
(ต.ตันหยงโป/ต.เกาะสาหร่าย)   

(ปัญหาคมนาคม) 
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา   

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 
 
  

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา   



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๒ นายพงศ์
จักรกฤษณ ์ 
สิทธิบุศย ์

ประธานชมรม
วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง
จังหวดัสตูล 

 

สตูล เรื่อง  การผลักดันเรื่องมรดกโลก มรดกทาง
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์อุทยานการ
เรียนรู้ในจังหวัดสตูล 
(๑) การพัฒนาจังหวัดสตูลกับการเป็น
มรดกโลก ได้แก่ อุทยานธรณีโลก มรดก
โลกทางพหุวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองเก่าสตูล 
และมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
(๒) ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้
เขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล  
ซึ่ ง เป็นการเผยแพร่ความรู้ ทั้ ง ในด้าน
ประวัติศาสตร์ เมือง ภูมิ เมือง และภูมิ
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากพบฟอสซิล ๕๕๐ 
ล้านปี และเสาไม้พระหลักเมือง รวมทั้งมี
โครงการสร้างเจดีย์บนยอดเขา  

 (ปัญหาสังคม)  
  

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

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

  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการ 

การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม  วุฒิสภา    

๓ นายเจตกร  
หวนัสู 

ประธานสภา
การท่องเที่ยว

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสตูล 

สตูล เรื่อง การพัฒนาท่าเทียบเรือในจังหวัดสตูล 
ควรมีการพัฒนาสตูลให้เป็นเมืองท่า ได้แก่ 
ท่าเทียบเรือต้ามะลัง ควรพัฒนาให้สามารถ
รองรับเรือเฟอร์รี่แบบขนรถและคน เชื่อม
ถึงรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียได้  ควร
พัฒนาท่าเทียบเรือปากบาราให้เป็น HUB 
เชื่อมยุทธศาสตร์เมืองท่าอันดามัน – ตรัง – 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วุฒิสภา   
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วุฒิสภา    

 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ลันตา – กระบี่ – ภูเก็ต และควรมีจุดจอด
เรือส้าราญที่เกาะตะรุเตา เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

             (ปัญหาคมนาคม)   
 

๔ นายเจตกร  
หวนัสู 

ประธานสภา
การท่องเที่ยว

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัสตูล 

สตูล เรื่อง  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล 
(๑) สตูลเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านการผจญภัย เช่น กีฬาปีนหน้า
ผา เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
รวมทั้งสามารถเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬา
ระดับชาติได้ 
( ๒ )  ค ว รส่ ง เ ส ริ มก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมือง
เก่าสตูล เกาะตะรุเตา รวมทั้งควรมีการเชิด
ชูบุคคลส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดด้วย 
       (ปัญหาสังคม)    
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา  
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภา  

 

๕ รศ.ทญ. สุพัศ  
จึงพาณิชย์  

ประธานชมรม

สตูล เรื่อง ใบอนุญาตประกอบโรงแรมบนเกาะ
หลีเป๊ะ  ควรด้าเนินการแก้กฎระเบียบใน
การขอใบอนุญาตสร้างโรงแรมบนเกาะหลี
เป๊ะ ให้สามารถจดทะเบียนใบอนุญาตได้ 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ 

การท่องเที่ยว วุฒิสภา  
(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภา 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ธุรกิจโรงแรม 
จังหวดัสตูล 

เนื่องจากมีข้อกฎหมายควบคุมอาคาร
ก้าหนดไม่ให้สามารถสร้างโรงแรมบนเกาะ
หลีเป๊ะได้  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   (ปัญหาสังคม)  

 

 

๖ จ.ส.ต.มณัฐ 
ปลอดทอง 
นำยจักกริช  
ติงหวัง   
เครือข่าย
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวดั
สตูล 

 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

ประเด็นที่ ๑ กำรท่องเที่ยว 
เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

สตูล เริ่มมาจากงานอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล ราวเมื่อปี ๒๕๔๒ จุดเริ่มต้นด้าน
งานวิจัยศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านบ่อเจ็ด
ลูก และได้ร่วมอีกหลายชุมชน จนปัจจุบัน
มีสมาชิกที่มาจาก ๓๐ ชุมชนทั่วจังหวัด
สตูล เป้าประสงค์ของเครือข่ายฯ ได้แก่ 

๑. อนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๒. ฟ้ืนฟูภูมิปญัญา ประเพณี 
วัฒนธรรม 

๓. สร้างการเรียนรู้ 
๔. สร้างกลไกขับเคลื่อนกลุ่มองค์กร

ในชุมชน 
๕. เสริมสร้างรายได้ของคนในชุมชน 
ทั งนี ในสว่นของการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจงัหวัดสตูล ทีเ่หน็ปัญหาในระดบั

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั  
(๒๕/๑๒/ ๒๕๖๓) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

โครงสร้างกับการบริหารจดัการ การเข้าถึง
งบประมาณ เราเองในความเป็นเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชมุชน นั น อยากเปน็ส่วน
หนึ่งของการพฒันาชมุชน – ประเทศ  

ข้อเสนอ 
๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ชุมชน

จังหวัดสตูล ผ่านกลไกพื นที่ในแต่ละระดับ 
(ผ่านกลไกเครือข่ายท่องเที่ยว โดย ชุมชน
จังหวัดสตูล CBT Satoon) 

๒. สนบัสนนุส่งเสริม ให้เปน็ไป 
ตามแนวทางท้องถิน่ ชุมชนนั นๆ ดา้น
ฐานข้อมูลพื นที ่ดว้ยการยกระดบั 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่ม โดย ชุมชน  
จ.สตูล 
      ประเด็นที่ 2 ของบประมาณ 
ขอรับงบประมาณสนับสนุน ปรับปรุงสนาม
กีฬา โรงเรียนบ้านเกตรี ประกอบด้วย 
ระบบไฟฟ้า , ปรับพื นสนาม , อัฒจันทร์ , 
ปรับพื นสนามใหม่ให้สูงขึ น งบประมาณ 
๘,๐๐๐,๐๐๐.- (แปดล้านบาท) 

๗ นำยอภิชิต ใจ
แก้ว 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

๑. จังหวัดสตูล มีมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
มี ๓ โครงการ 

๑.๑ โครงการอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
จังหวัดสตูล ด้าเนินการแผนแม่บทเก่า ยัง

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั  
(๒๕/๑๒/ ๒๕๖๓) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

นักผังเมือง 
อดีต/ อดตี 
สปช. จ.สตูล  
 

ไม่ได้ท้าแผนแม่บทใหม่ (Modern Plan) 
ใหม่  คือ ยังไม่ลง Action Plan และผัง
แม่บท / โครงการย่อยอื่นๆ เป็นเครื่องมือ
ออกแบบ เพ่ือป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว / กระทรวงทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

๑.๒ Smart City / กระทรวง ICT  
๑.๓ แผนและผังเมืองเก่าสตูล ส่งเสริม

ฐานเศรษฐกิจใหม่/กระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ปริมาณงาน ๕๐% ทั ง ๓ 
โครงการ  จั ดท้ าแผนงาน/ โครงการ
งบประมาณ 

๒. ต้นทุนงานวิจัยระดับพื นที่ (Action 
Plan) มีงานวิจัยจ้างที่ปรึกษา ทั ง scale 
จังหวัดและลงระดับพื นที่ บางพื นที่เน้น
รูปธรรม มิติพัฒนาเมือง เช่น งานเขตเมือง 
(สตูล) มีบริษัทที่ปรึกษาถึง ๔ บริษัท ท้า
การวิจัย จึงควรเอาต้นทุนแผนงานโครงการ 
ประสานงบประมาณต่อไป โดยให้เน้นเชิง
บูรณาการหน่วยงานทุกระดับ 

๓. เพิ่มเติม (ส่วนของจังหวัด) กลไกใน
การขับเคลื่อนระดับจังหวัด โดยท้างานให้มี
เอกภาพ โดยเอาน้าพื นฐานภาคประชาชน 
และต้นทุนงานวิจัยเดิม 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๔. โค ร งกา ร พื น ฐ าน ใหญ่ ๆ  เ ช่ น 
โครงการสนับสนุนโครงการสะพานสตูล-
เปอร์ลิส, โครงการถนนสตูล – คลองแงะ, 
สนามบินจังหวัดสตูล, ท่าเรือจังหวัดสตูล 
เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา – 
สตูล, โครงข่ายถนนเพ่ือการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๕. โครงการหลี เป๊ ะ  (ผู้ ตรวจ
ราชการ มท.) เดิมมีการศึกษาแผนเชิง
บูรณาการ ของ KMITL และ เฟส ๒ กรม
โยธาธิการและผังเมือง แผนงานโครงการ 
พร้อมขับเคลื่อนทุก ๆ มิติ แก้ไขทั งระบบ 

๘ รศ.ทพญ. สุพิศ 
จึงพำณิชย์  
ประธานชมรม
ธุรกิจโรงแรม จ.
สตูล 
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

เนื่องจาก แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง
สตูลมีปัญหา ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าเมืองจาก
น โ ย บ า ย ที่ เ ปิ ด  ต ม . ห ลี เ ป๊ ะ  ท้ า ใ ห้
นักท่องเที่ยวไป หลีเป๊ะ เข้าลังกาวี ไม่ผ่าน
ตัวเมืองเหมือน ๔ – ๕ ปีก่อน 

จึงขอเสนอโครงการเพ่ือช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวในตวัเมือง คอื ตวัเทศบาล
เมืองสตูล จะมีคลองและทะเลล้อมรอบ 
เหมือนเปน็เกาะ จะขอเสนอให้มีโครงการ 
ดูดทรายตามคลองที่ล้อมรอบ (ทรายจะ
เป็น ทรายขาว) เพ่ือใช้คลองเป็นการ
ท่องเที่ยว โดยชาวบ้านที่มีเรอืท้าประมง

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั  
(๒๕/๑๒/ ๒๕๖๓) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั  



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

พื นบ้านอยูแ่ล้ว ได้ท้ามาหากินได้ เรามี
ท่าเรือเสน็เต็น, ท่าเรือตา้มะลัง, ท่านเรือ
โคกพะยอม, ท่าเรือตลาดสดเทศบาล, 
ท่าเรือมา้ขาว ฯลฯ 

ส้าหรับทรายที่ดูดไปเมื่อขนมาแล้ว 
เราน้าไปถมที่ ท่าเรือเกาะนก เพ่ือสร้าง
หาดทรายให้ นักท่องเที่ยว เล่นน ้าได้ เพ่ือ
ชาวบ้านในเมืองได้ท้ามาหากินกันได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ท่านเดิม) ท่าน
สุเมธ  ท่านเคยส้ารวจแล้วท่านให้ข้อมูลว่า 
มีจุดที่ตื นเขินไม่มาก ท่านผู้ว่าฯ สุเมธ ได้
ขุดลอกคลองในบางจุด แต่ก็ยังตื นเขินอีก 
จึงแนะน้าให้ดูดทรายใต้น ้าขึ นมาใช้ โดย
ทรายพวกนี สีขาว (เป็นข้อมูลที่ได้รับมา) 

หมายเหต ุ: เดิมการท่องเทีย่วใน
ตัวเองท้าธุรกิจกันไม่มาก ร้านอาหารทีข่าย
อาหารโบราณ โรตี จะมีชาวบ้านขายตาม
ริมถนนในช่วงเย็น แต่ตอนนี ไม่มีเกิดขึ น
มาแลว้ 

 
๙ นำงณัฐกำนต์  

ศรียำน  
สตูล 

(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

๑. การใช้พื นที่ทีด่ินสาธารณะ 
สามารถออกหนงัสือรบัรองมาตรฐานสินค้า
ได้ เช่น GAP หรือ ออแกนิคไทยแลนดไ์ด้
โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีด่ิน 

ส่งเรื่องไปยงัจังหวดั  
(๒๕/๑๒/ ๒๕๖๓) 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
บ้านโท๊ะ 
 

๒. การขอใช้พื นที่ดนิสาธารณะ ที่ดนิ
ราชพัสดุ ในการประกอบอาชีพ – เลี ยงชีพ
ได้ เป้าหมายการรวมกลุ่มกนัใช้พื นที่ที่ดนิ
สาธารณะ – ราชพัสด ุ

๓. การก้าหนดแนวเขตพื นทีข่องที่ดนิ
สาธารณะที่ชดัเจน (ปกัเขตแดน) 

๑๐ นำยสมใจ   
ตั้งเอยีด 
ประธานชุมชน
คุณธรรม 
  
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

๑. อยากให้หน่วยงาน จัดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน รวมเป็นตารางร่วมกัน จะ
ได้กระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆ  

๒. สิ่งแวดล้อม ภาพรวมทั งประเทศ 
อยากให้ผู้ที่เกบ็ขยะ ลงทะเบียน แล้วชว่ย
เป็นสวัสดกิารใหบุ้คคลเหล่านั น 

ข้อ ๑ จังหวดัรบั
ด้าเนินการ 

 
ข้อ ๒ ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณา (25-12-63) 

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของจังหวดัทั งสอง
ประเดน็ 

๑๑ นำยพรหมพงศ์  
สิริพรชัยเจริญ  
ประธาน
เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน สตูล 
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

๑. ทางเครือข่ายการทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนฯ ยังไม่มทีี่ท้าการศนูย์บริหาร
ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ของชุมชน เพ่ือชุมชน อย่างเฉพาะเจาะจง 
ชุมชนอยากได้อาคารตามแบบแปลนที่
ส่งไปยังอ้าเภอทุ่งหวา้ แล้ว 

- ข้อร้องเรียน เราได้รับการประสาน
จากทางอ้าเภอทุ่งหว้า และพัฒนาการ
อ้าเภอว่า จะมีช่องทางช่วยเหลือในเรื่อง
อาคาร ที่จะให้ชุมชนได้ใช้เป็นที่ท้าการของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณา (25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ชุมชุนฯ โดยได้แค่ เ พียงฐานราก
อาคารเท่านั น และเราอยากหารือกับทาง
ท่านสมาชิกวุฒิสภา ว่าพอจะมีช่องทางให้
ชุมชนได้มีอาคารตามแบบแปลนที่เราได้
ส่งไปยังอ้าเภอทุ่งหว้า แต่ติดข้อจ้ากัด ต้อง
ได้อนุมัติจากทางจังหวัดก่อนเท่านั น 

๒. กลุ่มสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
มาร่วมกันเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ๑๒ กลุ่ม วิสาหกิจ แต่ไม่มีสถานที่
กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมอย่าง
เฉพาะเจาะจง กลุ่มสตรีมีความต้องการ
สถานที่โรงเรือนที่เป็นมาตรฐานในการ
ประกอบอาหารที่มีการผลิตในชุมชน ของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ
ชุมชน เพ่ือชุมชน 

- ข้อร้องเรียน ทางชุมชนทุ่งหว้า
โฮมสเตย์ อยากได้อาคารสถานที่ในการ
ผลิตประกอบอาหาร ที่เป็นมาตรฐาน ที่
ส ามารถผ่ าน  อย .  ได้  เ พ่ื อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ด้านท่องเที่ยวด้านอาหารของ
ชุมชน และเรื่องโครงการแปลนอาคาร ซึ่ง
ได้ส่งให้อ้าเภอทุ่งหว้า และท่านพัฒนาการ
อ้าเภอทุ่งหว้าแล้ว 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑๒ นำยนันทวัฒน์  
ลิมมิตร 
ที่ปรึกษา CBT 
สตูล 
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

ขอขยายประปา จากอ้าเภอละงู ไปยัง 
ต้าบลสาคร ต้าบลเกาะสาหร่าย เพิ่มกา้ลัง
การผลติ เนื่องจากพี่น้องในต้าบลเกาะ
สาหร่าย น ้าใชไ้ม่สามารถทีจ่ะท้ากิจกรรม
ต่าง ๆ สง่ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และผลผลิตทางสินคา้ชุมชน 
ตลอดจนคุณภาพชวีิตของพ่ีน้องในชมุชน  
โดยโครงการนี ได้เสนอเขา้ไปในแผนกลุ่ม
จังหวดัอนัดามัน 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๓ นำยพุทธำ  
มรรคำเขต
  
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

พัฒนาน ้าตกบ้านโตนปาหนนั หมู่ ๕ 
ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และก่อให้เกดิรายได้
ในชุมชน ดงันั น พื นทีน่ ้าต้าโตนปาหนัน  
มีความตอ้งการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทศัน ์
บริเวณน ้าตก เชน่ หอ้งน า้ สถานที่จอดรถ 
อาคารละหมาด ให้กบันกัทอ่งเที่ยวทีม่า
ท่องเที่ยวน ้าตก (เพิ่มเติม อยากไดอ้าคาร
ละหมาด ที่ดูเรียบรอ้ย มคีวามสะอาด เกดิ
ความพึงพอใจแก่นกัท่องเทีย่ว) 

จังหวดัรบัดา้เนนิการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 

๑๔ นำย 
ดอรอหมำน  
หัสมำ 
ก้านนั  
 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

ในพื นที่บ้านน ้าหรอง หมู่ท่ี ๖ ต.ทุ่งนุ้ย 
ยังมีประชาชนในพื นที ่ยังไมไ่ด้ใช้ไฟฟ้าอยู่
ประมาณ ๕๐ ราย รวมเปน็ครัวเรือน ๓๐ 
ครัวเรือน ด้าเนินการก็ยังขาดการขอ

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณา (25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

อนุญาตจากป่าไม ้จึงต้องการให้ท่าน
สมาชิกวุฒิสภา ช่วยด้าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ 

๑๕ นำยชำเรต๊   
ใจดี 
ประธำนกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน 

สตูล 
(๑๑-๑๓ 
พย.๖๓) 

๑. ปัญหาจากนักท่องเที่ยวร้องเรียน
การบริการ ค่าบริการที่สุงกว่าที่อื่นๆ จึง
อยากให้ท้าการปรับลดราคาการบริการ ซึ่ง
ปัจจุบันนี  อยู่ในการดูแลของ อบจ.สตูล 
เพราะบ่อน ้าร้อนที่อื่น ๆ ราคา ๑๐ – ๓๐ 
บาท แต่ที่บ่อน ้าร้อนทุ่งนุ้ย ๕๐ บาท ต่อ
คน และชาวบ้านเห็นควรให้ อบต.บริหาร
จัดการ 

๒. วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ที่
ผลิตกาแฟโบราณและบริการอาหาร 
ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ยังไม่มมีาตรฐาน หรือ
ได้รบัดาวจาก มาตรฐานตา่งๆ เชน่ อ.ย.  
ฮาลาล และอืน่ ๆ เพราะติดขัดปญัหาเรื่อง
โรงเรือนในการผลิตทีม่ีมาตรฐาน จึงอยาก
ให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอด 
ปรับปรุงโรงเรือนและผลิตภณัฑ์ ให้ได้
มาตรฐานตามล้าดับ 

ส่งเรื่องให้จังหวดั
พิจารณา (25-12-63) 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวดั   

 

 

 

 

 



 ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรร้องเรียนดว้ยหนังสือ   

๑๔. จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี 

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ ๑. นางพิมพ์พร  
ทองสุข 
ประธานภาคี
เครือข่ายภาค
ประชาชน
เกาะสมุย  
๒. นายธีระ  
จารุจิตติพันธ์  
รองนายก
สมาคมสง่เสรมิ
การลงทนุ 
ไทย – จนี  
แห่งเกาะสมุย   

สุราษฎร์ธาน ี
(๑๓/๘/๖๓)  

เรื่อง การผลกัดนัโครงการกอ่สร้าง
สะพานขา้มเกาะสมุย-แผน่ดนิใหญ ่ 
โดยประชากรในเกาะสมุย มจี้านวน
ถึง ๓๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งสว่นมากเปน็
ประชากรทีม่าจากฝัง่แผน่ดนิใหญ ่
มาท้างานและท้ามาหากินบน 
เกาะสมุย ซึง่เปน็เมอืงท่องเที่ยวชั้น
น้าของประเทศ จ้าต้องพึ่งการ
คมนาคมไปมา ดว้ยเรอืเฟอรรี่  
ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะไปมาเชือ่มต่อ
ระหว่างแผน่ดนิใหญ ่– เกาะสมุย 
ถึงแม้จะมีสองท่า แต่กต็้องอาศัยการ
รอคิวที่ใชเ้วลา บวกกบัการเล่นเรือที่
ล่าช้า ท้าให้การเดนิทางข้ามฝั่งต้อง
ใช้เวลานานมาก ยิง่ในวนันกัขัตฤกษ์ 
หรือวันหยุดส้าคัญทางราชการ ก็ยิง่
นานมากๆ ประชาชนทีต่้องอาศัย
การคมนาคมทั้งสองฝั่ง จึงประสบ
ความลา้บากมาอย่างยาวนาน  

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการ 

การคมนาคม วฒุิสภา   
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

วันท่ี ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๔  

    คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้แจ้ง
ผลการด้าเนินการความว่าคณะกรรมาธิการได้
พิจารณาแล้ว และได้มีหนังสือประสานไปยัง
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้พิจารณาประเด็นข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว  โดยกระทรวงคมนาคม ได้มี
หนังสือตอบชี แจง สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  

     โครงการดังกล่าว เป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบในวงกว้างจ้าเป็นต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบและรอบด้าน ประกอบกับขณะนี  
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ด้าเนินการศึกษา 
ออกแบบโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงอ้าเภอ 
ดอนสัก – เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน 
ด้านการคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ทั งฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และฝั่งอันดา
มัน(จังหวัดภูเก็ต) ดังนั น การก่อสร้างสะพาน 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ภาคีภาคประชาชนทั้งสองฝัง่  จึงขอ
ความสนับสนุนมาโครงการสร้าง
สะพานขา้มเกาะสมุย - แผน่ดนิใหญ่
ด้วยความจา้เปน็อย่างยิง่ยวดและ
น้าไปสู่ผลดีอืน่ๆ อีกหลายประการ 
ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ
คุณภาพการด้ารงชีวติของประชาชน 

(ปัญหาคมนาคม) 

ข้ามเกาะสมุย อาจมีผลกระทบต่อภาพรวม 
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั งโครงข่าย 
ถนน ทางราง ทางน ้า และทางอากาศ ที่มี่อยู่เดิม 
และที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต          

    อย่างไร กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง
ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนการศึกษาความเหมาะสม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
สะพาน เชื่ อม เกาะสมุ ย  อ้ า เภอ เกาะสมุ ย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ้าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   ทั งนี  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของกระทรวง
คมนาคม ไปยังนางพิมพ์พร  ทองสุข ประธาน
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเกาะสมุย ด้วยแล้ว     

๒ นายบุญเลื่อง  
หนูชว่ย 
ประธาน
วิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่
ทุเรียน ต้าบล
บ้านส้อง 
อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎร์ธานี   

สุราษฎร์ธาน ี
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื่อง ขอสนับสนุนการขยายเขตส่ง
กระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท้าการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่  โดยวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ก ลุ่ ม แ ป ล ง ใ ห ญ่ ทุ เ รี ย น  
ต้าบลบ้านส้อง อ้าเภอเวียงสระ  
จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี มี ค ว า ม
จ้ า เป็นต้องขอขยายเขตการส่ ง
กระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้ในภารกิจของ
กลุ่มฯ และพัฒนาระบบการผลิต

ส่งเรื่องให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

และแจ้งผู้ร้องทราบ 
(๒๙/๐๙/๖๓) 

วันท่ี ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๓  
การ ไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค (กฟภ . )  ไ ด้ แจ้ ง ผล 
ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร เ บื อ ง ต้ น ใ ห้ ท ร า บ 
ทางโทรสาร ความว่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้ า เ ภ อ เ วี ย ง ส ร ะ  ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าในบริเวณวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
ทุเรียน ต้าบลบ้านส้อง และเข้าพบนายบุญเลื่อง  
หนูช่วย  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน  
เพ่ือสอบถามถึงปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าไม่
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ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการใช้
บริ ก ารของสมาชิ กกลุ่ มฯ  และ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งสมาชิกกลุ่มฯ 
สามารถผลิตทุเรียนได้เพ่ิมขึ้น ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลบ้านส้อง 
จึงขอความอนุ เคราะห์ได้กรุณา
ส นั บ ส นุ น ก า ร ข ย า ย เ ข ต ส่ ง
กระแสไฟฟ้าไปสู่ที่ท้าการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ 

(ปัญหาสังคม)    

เพียงพอ รวมถึงชี แจงแผนงานการปรับปรุงระบบ
จ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ ซึ่งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ้า เภอเวียงสระ  ได้ เ ร่ งส้ ารวจ
ประมาณการและเข้าด้าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจและใช้กระแสไฟฟ้าได้เป็นปกติ 
วันท่ี ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๓   
    นายบุญเลื่อง หนูช่วย ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลบ้านส้อง  ได้มีหนังสือ
ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียน 
ประธานกรรมการอ้านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง ขอขอบคุณ ความว่า 
ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์เรื่อง ขอขยายเขต
กระแสไฟฟ้าในเขตพื นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลง
ใหญ่ทุเรียน ต้าบลบ้านส้อง อ้าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือใช้ผลิตและส่งเสริมการ
พัฒนาให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลบ้านส้อง
นั น 
       ขณะนี  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด้าเนินการ
ขยายเขตส่งกระแสไฟฟ้าให้กับวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนต้าบลบ้านส้อง อ้าเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

๓ นายจรัส  ถวิล  
ประธาน

สุราษฎร์ธาน ี
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื่อง ที่ดินที่มีผู้ครอบครองมาก่อน  
ซึ่งได้รับที่ดินมรดกที่ต้าบลบ้านนา 

ส่งเรื่องให้จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ีและแจ้งผู้ร้องทราบ 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
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วิสาหกิจชุมชน 
เกาะลบิง 
จังหวดัตรัง   

อ้าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  และมีผู้อยู่อาศัยในที่ดินนั น 
ต่อมาได้จัดท้า สปก. ในพื นที่นั น 
และไม่สามารถเรียกร้องให้บุคคล
ดังกล่าวและครอบครัวออกจากพื นที่
ได้  (ปัญหาที่ดิน)    

(๒๙/๐๙/๖๓)   

๔ นายสุทัศน์  
อินทร์เนื่อง  
กรรมการ
สมาคมการคา้ 
ผู้ผลิตและค้ารัง
นกแอ่นไทย
สมาคมการคา้
ผู้ผลิตและค้ารัง
นกแอ่นไทย 

สุราษฎร์ธาน ี
(๑๓/๘/๖๓)  

เรื่ อง  การปรับปรุ งกฎหมายให้
อ้านวยความสะดวกให้การประกอบ
อาชีพบ้านรังนกแอ่นเพ่ือสร้างและ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ  โดย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  29 
พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีเหตุผลและ
คว ามจ้ า เ ป็ น เ พ่ื อ ให้ ก า รส ง วน 
อนุรักษ์ คุ้มครอง และบ้ารุงรักษา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า และการบริหารจัดการ
สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ
นิเวศ และความหลากหลายทาง
ชี วภาพใน พ้ืนที่ ดั ง กล่ าว ให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่ งยืน 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งผล
การตอบชี้แจงกระทู้ถาม
ของนายวราวุธ ศิลปะ
อ า ช า  รั ฐ ม น ต รี ว่ า 
ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พย าก รธ ร รมช าติ 
และสิ่ งแวดล้อม กรณี
นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์  
สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้ ง
กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้
ยกระดับนกนางแอ่นที่
ท้ารังในสิ่งปลูกสร้างบ้าน
ให้ เป็นสัตว์ เศรษฐกิ จ 
ของเกษตร  เพ่ือแจ้งให้ 
ผู้ร้องได้รับทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓)   

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๑๗ (สมัยสามัญ
ประจ้าปีครั งที่  ๑) เมื่อวันจันทร์ที่  ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา เป็น
ผู้ ตั ง ก ร ะทู้ ถ าม รั ฐมนตรี ว่ า กา รกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทู้ถาม
เรื่อง  ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ท้ารังในสิ่งปลูก
สร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ
เกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจ้าหน่ายรังนก
นางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้อย่างเสรีเพ่ือ
น้าเงินรายได้เข้ามาฟ้ืนฟูประเทศ หลังการระบาด
ของไวรัสโคโรนา โควิด –๑๙ โดยนายวราวุธ   
ศิ ล ป อ า ช า  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั งกระทู้
ถามตอบชี แจงว่า ขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ว่าด้วย
หลัก เกณฑ์ วิ ธีการ  และเงื่ อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตให้ เก็บ ท้าอันตราย และมี ไว้ ใน
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อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ได้ก้าหนดให้ผู้ประกอบการ
บ้ า น นก แอ่ น กิ น รั ง  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
กรณีเก็บท้าอันตราย หรือมีไว้ใน
ครอบครอง  ซึ่ ง รั ง ขอ งสั ต ว์ ป่ า
คุ้ ม ค ร อ ง  ซึ่ ง ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า
อุปสรรคต่อการพัฒนาการประกอบ
อาชีพ ในทางธุรกิจการค้ารังนกเพ่ือ
เ พ่ิมมู ลค่ าทาง เศรษฐกิ จ ให้ กั บ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ แ ล ะ พ ล เ มื 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 ก ล ่า ว  ใ ห ้มี
ความก้าวหน้าและคล่องตัว ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
ด้านการค้าในปัจจุบัน ประเทศไทยมี
ความจ้าเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้นก
แอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
อย่างเร่งด่วน ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จึงเห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ควรจะต้องรับฟังความ
คิด เห็นของผู้ ประกอบการและ

ครอบครองซึ่งรังนกนางแอ่นกินรังบ้านหรือที่อยู่
อาศัยโดยแยกระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรังนกนางแอ่นกิน
รังในถ ้า และรังนกนางแอ่นกินรังจากบ้านหรือที่อยู่
อาศัยออกจากกันอย่างชัดเจน และเพ่ือความชัดเจน
ในการตีความ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการ
จัดท้าระเบียบดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 
ได้เสียในการเก็บรังนกนางแอ่นกินรังมาร่วมแสดง
ความคิดเห็นด้วย  การออกระเบียบดังกล่าวเพ่ือให้
ประชาชนสามารถมีไว้ในครอบครองซึ่ งรั งนก
นางแอ่นได้อย่างถูกกฎหมาย และเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ
รังนกนางแอ่นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ
ประเทศ   
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ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

สมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอ่นไทย 
เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวอย่าง
รอบด้าน เพ่ือน้าไปประกอบการ
พิ จ า ร ณ า ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการตรากฎหมายในทุก
ขั้นตอนต่อไป 
          (ปัญหาเศรษฐกิจ) 

๕ ๑. นายวรสิทธิ์  
ผ่องค้าพันธุ์ 
นายกสมาคม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาะ 
สมุย  
๒. นายวิทยา 
หวังพฒันธน 
ประธานสภา
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
จังหวดัสุราษฎร์
ธาน ี  

สุราษฎร์ธาน ี
(๑๓/๘/๖๓) 

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินของประชาชนเกาะสมุย  
จ้านวน ๖ ประเด็น  ดังนี้ 
๑) ขอการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของ
รัฐบาล โดยลดเงื่อนไขและขั้นตอน 
ในการพิจารณาอนุมัติ Soft Loan 
ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นระยะเวลา 
2 ปี 
๒) ขยายระยะเวลาปลอดเงินต้น 
(Grace Period) และลดดอกเบี้ ย
เงินกู้  ในกรณีที่ผู้ประกอบการมี
สินเชื่อกับธนาคารของรัฐและเอกชน 
ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2564 
๓) ขอขยายเงินเยียวยาเนื่องจาก
ผลกระทบของ โควิ ด  เ ดื อนละ 
5,000 ต่อไปอีก 3 เดือน ส้าหรับ 

ส่งเรื่องให้
คณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วฒุิสภา   
และแจ้งผู้ร้องทราบ 

(๒๙/๐๙/๖๓) 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการการท่องเทีย่ว วฒุิสภา 



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ร ะ กั น ต น ใ น ร ะ บ บ
ประกันสังคม 
๔) ขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือ
จ่ายเงินประกันสังคมอีก 3 เดือน  
ในกรณีเหตุสุดวิสัยจากการแพร่
ระบาดของโรคไวรั ศ โควิ ด  19 
ส้าหรับผู้ที่ประกันตน 
๕) ช่วยเจรจาผ่อนปรนให้ธนาคาร
บริษัทไฟแนนซ์ หรือบริษัทลิสซิ่ง  
เพ่ือยกเว้นในการจ่ายค่างวดรถไป
จนถึง 31 มีนาคม 2564 
๖) ขอให้รั ฐผ่อนปรนมาตรการ
เ ยี ย ว ย า  ป ร ะ กั น สั ง ค ม  70%  
(เลิกจ้าง) ให้ถูกกฎหมาย ในช่วง
วิ กฤติ โ รคระบาดโควิ ด  19 อัน
เนื่องจากสถานท่องเที่ยวที่พ่ึงพาแต่
ชาวต่างชาติ เช่น สมุย พงัน เกาะ
เต่า กระบี่ พังงา ภูเก็ต ยังไม่สามารถ
หารายได้ ท้าให้พนักงานกว่า 90% 
ไม่มีงานท้า 

 

ตำรำงกำรรับเรื่องต่ำง ๆ 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ 

ประเภท : กำรให้ขอ้คิดเหน็และข้อเสนอแนะ   



๑๔. จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี   

ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

๑ ๑. นายบรรเจิด  
เนตรมณ ี 
รองประธาน
ปาล์มแปลงใหญ่ 
อ้าเภอพนม  
๒. นายประสิทธิ ์ 
ชุมศร ี 
กรรมการ 
ธรรมาภิบาล
จังหวดัสุราษฎร์
ธาน ี  
 

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓)  

เรื่อง การเพาะปลูกปาล์มน ้ามันและราคา
ยางพาราตกต่้ า  โดยต้องการผลักดัน
พระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันซึ่งได้เสนอไว้
หลายปีแล้วให้ผ่าน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรที่เพาะปลูกปาล์มน ้ามันได้อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องครบวงจร นอกจากนี  
โรงงานควรแจ้งคุณภาพปาล์มควรแจ้งให้
เกษตรกรทราบค่าน ้ามันว่าอยู่ในระดับใด
ทุกครั งที่ขาย รวมทั งยางพาราซึ่งราคาต่้า
มาก  แต่ ความต้ อ งการซื้ อ ยั งค ง เดิ ม  
ควรพยุงราคาให้แรงงานอยู่ได้   

(ปัญหาเกษตร) 
 

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓) 
 
  

 

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒสิภา    

๒ นายลือชา   
อุ่นยวง  สมาชิก
สภาเกษตรกร 
เขตชัยบุร ี

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓) 

ได้เสนอประเด็นปัญหา เรื่อง ส่งเสริมเลี ยง
ปศุสัตว์รวมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม
น ้ามนั  โดยต้องการให้ส่งเสริมการเลี ยงปศุ
สัตวร์วมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม
น ้ามนั เชน่ แพะ – แกะ ซึ่งจะเปน็การลด
ต้นทนุและเพ่ิมรายได ้เชน่ การประหยัดคา่
ตัดหญ้า และสามารถมีรายได้จากการขาย
สัตว ์

 (ปัญหาเกษตร)   

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓)  
  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒสิภา    



ล ำดับ
ที่  

ชื่อ – สกุล จังหวัด เรื่องรอ้งทุกข ์ กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนิน 

 
๓ นายพิสิทธิ์  

นวนนุน่ 
ประธาน
สหกรณ์ผูเ้ลี ยง
กุ้ง 

สุราษฎร์
ธาน ี

(๑๓/๘/
๖๓)  

เรื่อง  การให้ความช่วยเหลอืผู้เลี ยงกุ้งของ
จังหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นพื นที่เลี ยงกุ้งอนัดบั 
๑ ของไทย ควรให้ความช่วยเหลือผู้เลี ยงกุ้ง 
จ้านวน ๔ ประเด็น ดงันี   
๑) ลดภาษีวัตถุดิบอาหารกุ้ง ซึ่งตอนนี เก็บ
อยู่ ๑๐ – ๑๕ % 
๒) ให้การไฟฟ้า เก็บค่าไฟแบบเกษตรกร 
ไม่ใช่อุตสาหกรรม 
๓)  สนับสนุนพลังงานทดแทน เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต  โดยเฉพาะโซล่ า เซล                                                
ขอให้ช่วยสนับสนุนการติดตั งโซล่าเซลให้รัฐ
ช่วย 30% ของราคาก่อสร้าง 
๔ )  จั ด ตั ง ก อ ง ทุ น กุ้ ง  เ พ่ื อ ช่ ว ย ใ ห้
อุตสาหกรรมกุ้งไปต่อได้ ครอบคลุมปัญหา                                               
ของกุ้งไทย  
           (ปญัหาเกษตร)  
    

ส่งเรื่องไปยงั
คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา    

(๒๙ /๐๙ / ๒๕๖๓)  
  

เรื่องอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒสิภา    

 


