
 

สรุปจ ำนวนเรื่องต่ำงๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนรบัมำ 

ในพืน้ที่ ๘ จังหวัดภำคตะวันออก 
 

จังหวัด 
ประเภท : หนังสอื 

จ ำนวน/เรือ่ง 
ประเภท : วำจำ 
จ ำนวน/เรือ่ง 

ปัญหำเรื่องเกี่ยวกบั 

ที่ดิน น้ ำ เกษตร คมนำคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม ข้อเสนอแนะ 

๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ๓   ๑ ๒ ๑    

๒. จังหวัดชลบุร ี ๒ ๑๑  ๑  ๓ ๓ ๑ ๕  
๓. จังหวัดระยอง ๓ ๘ ๑   ๔  ๑ ๕  
๔. จังหวัดจันทบุร ี ๑ ๓   ๑    ๒ ๑ 
๕. จังหวัดตราด ๓ ๗ ๔  ๑  ๒  ๓  
๖. จังหวัดนครนายก ๖ ๖ ๔  ๑ ๒  ๑ ๔  
๗. จังหวัดปราจีนบุร ี  ๔  ๑   ๑  ๒  
๘. จังหวัดสระแก้ว  ๔    ๑ ๒  ๑  

จ ำนวนเร่ือง  
แยกตำมประเภท 

๑๖ ๔๖ ๙ ๒ ๔ ๑๒ ๙ ๓ ๒๒ ๑ 

รวมเร่ืองทั้งหมด ๖๒  

 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๓ 
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ตำรำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภำคตะวันออก 

ประเภท : กำรร้องเรียนด้วยหนังสือ 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ ปัญหาด้าน 
การคมนาคม 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

นำยณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดำ 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๐๒๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕   
ได้มีหนังสือลงวันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๒  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เร่ือง : ความเดือดร้อนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบจากการก่อสร้างถนน 
ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท (ก าลังด าเนินการก่อสร้าง) 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้: ปัญหาความเดือดร้อนจากมลพิษของ
จุดพักรถบรรทุกตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
ชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และผลกระทบจากการก่อสร้างถนน 
ชบ ๓๐๐๙ ของทางหลวงชนบท ท าให้เกิดน  าท่วม 
ควำมต้องกำร : ขอให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานของ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี – หนองคาย 
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 
๓๕๙) และการก่อสร้างถนน ชบ ๓๐๐๙ 
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  
วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

๙ ตุลำคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการ 
ด้านรวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรให้ส่งเรื่องดังกล่าวไป
ยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
๒๒ ตุลำคม ๖๒ – พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ 
คือ 
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๖ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน นายณัฐธีระธร 
พงค์ธนบุญปรีดา 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ 
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา มีบันทึก ด่วนที่สุด ลงวนัที่ ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  คณะกรรมาธิการฯ 
ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเข้า
ร่วมประชุมเพื่อชี แจงข้อมูลข้อเท็จจริง
แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี  
ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ซ่ึงผู้ร้องเรียนมี
ความพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยชี แจงเป็นเอกสาร ซ่ึง
ผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว   
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๒ ปัญหาด้าน
การคมนาคม 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

นายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา 
ที่อยู่ : ๕๓/๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๒๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๑ ๗๕๔๕   
ได้มีหนังสือลงวันที ่๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เร่ือง : ผลกระทบที่เกิดขึ นและอนาคตอาจจะเกิดขึ นของ
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๗ 
(ถนน ๓๐๐๙ บริเวณ กม.๑๐๗+๒๐๐) -ท่าเรือแหลมฉบัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ของทางหลวงชนบท (ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง)   
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้:  
๑. ถนนมีความสูง ไม่สามารถระบายน  า 
ตามซอยได้ ในอนาคตอาจท าให้ท่วมขังบ้านเรือน 
๒. ความกว้างของถนน จ านวน ๖ ช่อง 
จราจร มีจุดรับโค้งจ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการตั งร้าน
ขายของช าของประชาชน 
๓. ถนนเข้าซอยติดกับโครงการ มีปัญหาช่วงทางเข้าออก 
เนื่องจากถนนมีความลาดชัน อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 
ควำมต้องกำร : ขอให้มีการด าเนินการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการด าเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชน 
 
 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม  
วุฒิสภา  เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 

๙ ตุลำคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการ 
ด้านรวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
๒๒ ตุลำคม ๖๒ – พลเอก สิงห์ศึก  
สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ 
คือ 
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๓๙๙๗ ลงวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรียน นายณัฐธีระธร 
พงค์ธนบุญปรีดา 
๑๘ พฤศจิกำยน ๖๒  
– พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ 
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา มีบันทึก ด่วนที่สุด ลงวนัที่ ๑๘ 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง แจ้งผลการ
พิจารณา สรุปได้ดังนี  คณะกรรมาธิการฯ 
ได้พิจารณาโดยเชิญผูแ้ทนกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท และผู้ร้องเรียนเข้า
ร่วมประชุมเพื่อชี แจงข้อมูลข้อเท็จจริง
แล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี  
ประเด็นที่ ๑ กรมทางหลวงชนบทได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใน
เบื องต้นให้แก่ผู้ร้องเรียน ซ่ึงผู้ร้องเรียนมี
ความพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
ประเด็นที่ ๒ กรมทางหลวงได้ชี แจง
กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยชี แจงเป็นเอกสาร ซ่ึง
ผู้ร้องเรียนแถลงว่าไม่ติดใจในประเด็น
ดังกล่าว 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๓ ข้อเสนอแนะ จันทบุร ี
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

รศ.ดร. พิชัย สราญรมย ์
ทีอ่ยู่ : ๕๔/๓๕ หมู่ ๒ ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศพัท์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๑๗๓๕   
ได้มีหนังสือลงวันที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 
เร่ือง : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีต่อคณะสมาชิก
วุฒิสภาในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้: ผู้ร้องได้รวบรวมความคิดเห็นของ 
ชาวจังหวัดจันทบุรี เพื่อประกอบการกลั่นกรองกฎหมาย ดังนี  
๑. การบริหารทรัพยากรน  า 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง 
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและพลังงานทดแทน 
๔. การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุร ี
๕. การวางผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
๗. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควำมต้องกำร : เพื่อประกอบการกลั่นกรองกฎหมายและ 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง ดังนี  
๑. คณะ กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 
๒. คณะ กมธ.การ
คมนาคม วุฒิสภา 
๓. คณะ กมธ. 
การพลังงาน 
วุฒิสภา 
๔. คณะ กมธ. การ
สาธารณสุข วุฒิสภา 
๕. คณะ กมธ.การ
บริหารราชการ
แผ่นดิน วุฒิสภา 
๖. คณะ กมธ. 
การศึกษา วุฒิสภา 

๓๐ ตุลำคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 
๑๓ พฤศจิกำยน ๖๒ - พลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๘ ฉบับ
ดังนี   
๑. การบริหารทรัพยากรน  าธรรมชาติ 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งกมธ.ทรัพยากรฯ  
(สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ 
พ.ย. ๖๒) 
๒. ระบบคมนาคมและการขนส่ง ส่ง
กมธ.คมนาคม (สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๐ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๓. ระบบการพัฒนาพลังงานและ
พลังงานทดแทน ส่ง กมธ.พลังงาน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๒ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. 
๖๒) 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๔. การสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรี  
ส่ง กมธ.สาธารณสุข (สว ๐๐๐๑.๐๑/
๑๔๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๕. การวางผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.บริหารราชการแผ่นดิน (สว 
๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. 
๖๒) 
๖. ระบบการศึกษาจังหวัดจันทบุรี  
ส่งกมธ.ศึกษา (สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๕ 
ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒)  
๗. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
(สว ๐๐๐๑/๔๓๕๘ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. 
๖๒) 
๘. แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ (สว ๐๐๐๑/
๔๓๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒) 
๒๘  พฤศจิกำยน  ๖๒ – 
คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข  
วุฒิสภำ มีบันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๙.๑๙/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งว่ากระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีแ่ละ
อ านาจโดยตรงในการพิจารณาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด้านบุคลากรภายในกระทรวง
สาธารณสุข จึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบและ
พิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้อง และขอให้
แจ้งผลการพิจารณามายัง
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
วุฒิสภา และผู้ร้องเรียน เพื่อทราบต่อไป 
ทั งนี  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
วุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งผลการ
ด าเนินการดังกล่าวไปยัง รศ.ดร.พิชัย  
สราญรมย์ ผู้ร้องเรียน เพื่อทราบด้วยแลว้ 
๑๑  ธันวำคม  ๖๒ –  
คณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน วุฒิสภำ  
มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรื่องดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็น 
ค าร้องทุกข์ตามบทนิยามในข้อ ๔ แห่ง
ระเบียบส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นเพียงข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรี ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรยุติการ
พิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั งนี  
คณะกรรมาธิการจะได้น าข้อมูล
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะในส่วนที่เก่ียวข้องส าหรับใช้
เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ศึกษาตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการต่อไป 
๑๙ ธันวำคม ๖๒ – คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
วุฒิสภำ ได้มีบันทึกข้อความ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ด่วนที่สดุ ที่  
สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๒๐๒๗ ลงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า
คณะกรรมาธิการทรัพยากรฯ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของฝ่ายบริหาร 
จึงส่งข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรน  า ไปยัง 
กรมทรัพยากรน  า และส่งข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปยังกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป ทั งนี   คณะกรรมาธิการ
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ได้มีหนังสือแจ้งผู้เสนอเรื่องเพื่อทราบอีก
ทางหนึ่งด้วยแล้ว  
๒๗ ธันวำคม ๖๓ - นำยพงษ์พัฒน์  
วงศ์ตระกูล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัด
จันทบุรี ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัด
จันทบุรี ที่ จบ ๐๐๑๗.๒/๑๕๑๖๓ ลง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า  
จังหวัดจันทบุรีไดแ้จ้งข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาจังหวัดจันทบุรีดังกล่าวให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป
แล้ว ทั งนี  จังหวดัจะรายงานผลการ
ด าเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป 
๑๖ มกรำคม ๖๓ – พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญำธิกำร ประธำนคณะกรรมำธิกำร
กำรคมนำคม วุฒิสภำ มีบันทึกข้อความ 
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า 
คณะกรรมาธิการได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะซ่ึงมีสาระส าคัญเก่ียวกับ
ระบบคมนาคมและการขนส่งรวม ๔ 
ประเด็นไว้เพื่อประกอบการพิจารณา
ศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๔ ปัญหาที่ดิน ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีต าบลตะกาง 
ที่อยู่ : ส านักงานเทศบาลต าบลตะกาง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
๒๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙ ๕๑๗ ๑๓๖ – ๗ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรียน คณะกรรมการวุฒิสภา 
เร่ือง : แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ในพื นทีต่ าบลตะแกงและพื นทีต่ าบล
ใกล้เคียงมีพื นที่ทางการเกษตรที่ยงัไม่ได้รับเอกสารสิทธิจ านวน
หลายแปลง โดยยังไม่มีการส ารวจเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดนิ  
เป็นเหตุให้เกษตรกรขาดโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ 
จากภาครัฐ 
ควำมต้องกำร : ขอให้ช่วยเร่งรัดติดตาม 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา 

๓๐ ตุลำคม ๖๒ – คณะอนุกรรมการ
ด้านรวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าว 
ไปยังคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 
๑๓ พฤศจิกำยน ๖๒ - พลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๒๖ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายอภิเดช  
บุญล้อม 

๕ เศรษฐกิจ ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก ๒ 
ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก ๒ 

ส่งเรื่องที่ ๑ ไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ 

๑๙ พฤศจิกำยน ๖๒ – 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควร
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๒๓/๑ ม.๔ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด ๒๓๐๐๐ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรียน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร หัวหน้าคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
เร่ือง : ช่วยติดตามให้ห้าง Modern Trade เสียภาษีให้กับ
ท้องถิ่น และการเพิ่มชนิดไม้ตามกฎหมายเก่ียวกับการแปรรูปไม้ 
๑๓ ชนิด 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ :  
๑. กรณีห้าง Modern Trade (ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่) ที่เข้ามา
ท าธุรกิจในท้องถิ่น ไม่เสียภาษีนิติบุคคลปลายปีให้กับท้องถิ่น แต่
เสียภาษรีวมที่ส านักงานใหญ่ ส่งผลกระทบต่อยอดรวมภาษีนิติ
บุคคลของแต่ละจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นทุกจังหวัด
ถูกแย่งส่วนแบ่งทางการค้าและต้องรับภาษีที่เพิ่มขึ น ซ่ึงไม่เป็น
ธรรมกับผู้ประกอบการรายย่อย (SME)  
๒. ขอเพิ่มประเภทชนิดของไม้ตามกฎหมายที่เก่ียวกับการแปร
รูปไม้ ๑๓ ชนิดตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีความล่าช้า 
ควำมต้องกำร : ขอให้ช่วยด าเนินการ 

การเงิน และการ
คลัง 
ส่งเรื่องที่ ๒ ไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
๒๘ พฤศจิกำยน ๖๒ - พลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๓ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน 
และการคลัง วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๙๖ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
๓. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๕๙๑ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายพิพัฒน์ 
ฤกษ์สหกุล 



- ๑๓ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๘ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สุรศักดิ์  
กำญจนรัตน์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
วุฒิสภำ ได้มีบันทึกข้อความ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาว่า
การเพิ่มชนิดไม้ตามกฎหมายเก่ียวกับการ
แปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด นั น เป็นการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการแปรรูปไม้ ๑๓ ชนิด
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๓๗ ซ่ึงอยู่นอกเหนือหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมาธิการที่จะรับ
ไว้พิจารณาได้ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของกรมป่าไม้ ดังนั น 
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวให้กรมป่าไม้พิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ทั งนี  
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 
๒๑ กมุภำพันธ์ ๖๓ – นำยวิสุทธ์ิ ศรี
สุพรรณ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำร
เศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง 



- ๑๔ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

วุฒิสภำ ได้มีบนัทึก ด่วนที่สุด ที่ สว
(กมธ.๑)๐๐๐๙/๐๑๐๙๘ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งผลกำร
พิจำรณำว่ำ คณะกรรมาธิการมีมติให้ยุติ
การพิจารณา สรุปได้ดังนี  กรณีห้าง 
Modern Trade เข้ามาท าธุรกิจใน
ท้องถิ่น โดยมิได้ช าระภาษีนิติบุคคล
ประจ าปีให้กับท้องถิ่น แต่ช าระภาษีนิติ
บุคคลประจ าปีรวมที่ส านักงานใหญ่ ซ่ึง
ตั งอยู่ที่กรุงเทพ ส่งผลกระทบต่อยอด
รวมภาษีนิติบุคคลของแต่ละจังหวัด และ
ขอให้ผลักดันให้ห้าง Modern Trade 
เสียภาษีให้กับท้องถิ่น  
    ผู้แทนกรมสรรพากร ได้ให้ข้อมูลสรุป
ได้ดังนี   
    - การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเสีย
ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของก าไรสุทธิ 
ในทางภาษีอากร ส านักงานใหญ่และ
สาขาของห้าง Modern Trade ถือเป็น
หน่วยภาษีเดียวกัน จึงน ารายได้และ
รายจ่ายมารวมยื่นเสียภาษี และภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลถือว่าเป็นภาษีส่วนกลาง จึง
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ยังไม่มีการจัดสรรรายได้ให้กับราการส่วน
ท้องถิ่น 
    - การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเสียใน
อัตราร้อยละ ๗ ซ่ึงเรียกเก็บจากภาษีขาย
หักภาษีซื อจากผู้ใช้สินค้าหรือผู้ให้บริการ 
และจะมีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ
ราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และปัจจุบัน
ห้าง Modern Trade ได้มีการแยกยื่น
แบบรายการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นราย
สถานประกอบการอยู่แล้ว  
    ทั งนี  ได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ
ด้วยแลว้ 

๖ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นายสมพล  จีรพรชัย 
ที่อยู่ : ๑๐๙ ม.๑๑ ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
๒๖๐๐๐  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๔๗๙ ๑๐๘๗ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ผู้ร้องและชาวบ้านที่อยู่ติดโรงงาน 
บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ประกอบกิจการผลิต
ชิ นส่วนรถยนต์ ได้รับความเดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียงตั งแต่ปี 
๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยโรงงานดงักล่าวประกอบกิจการโดยไม่

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๘ พฤศจิกำยน ๖๒ – 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควร
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
๑๑ ธันวำคม ๖๒ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

มีใบอนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ปลูกสร้างรุกล  าคลองธรรมชาติ และไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองและพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ในการนี  ได้มีการร้องเรียนไปยังอุตสาหกรรม
จังหวัด โยธาธิการจังหวัด ทีด่ินจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กอ.รมน.
จังหวัด แต่ไม่มีก าหนดระยะเวลาและการด าเนินการที่ชัดเจน  

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๕๘๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๖ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน นายสมพล  
จีรพรชัย 
๘ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สุรศักดิ์  
กำญจนรัตน์ ประธำนคณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
วุฒิสภำ ได้มีบันทึกข้อความ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการกรณีได้รับความ
เดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียงจากการ
ประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ยามา
โตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ก่อให้เกิด
มลพิษทางเสียง และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  
คณะกรรมาธิการจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการแก้ไขปัญหาโดยตรง เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี  
๑. ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ ในประเด็นที่เก่ียวกับ
โรงงานประกอบกิจการเป็นเหตุให้เกิด
มลพิษทางเสียง 
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในประเด็น
ที่เก่ียวกับโรงงานประกอบกิจการ โดยไม่
มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ 
๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นต่างๆ  
ประกอบด้วย 
     (๑) ประเด็นที่เก่ียวกับโรงงาน
ประกอบกิจการ โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
     (๒) ประเด็นที่เก่ียวกับโรงงานตั งอยู่
บนที่สาธารณประโยชน์ฝ่าฝืนต่อ



- ๑๘ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

พระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องที่ พระพทุธศักราช ๒๔๕๗ 
     (๓) ประเด็นที่เก่ียวกับการขยาย
พื นที่ปลูกสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๔. กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการก่อสร้างสิ่งรุกล  า
ล าน  าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน  าไทย พระ
พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทั งนี  
คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้อง
เพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว 
๒๓ มกรำคม ๖๓ – นำยณัฐพงศ์  
ศิริชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัดนครนายก 
ที่ นย ๐๐๑๗.๑/๖๐๓ ลงวันที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาน เรื่อง ประชาชนยื่น
หนังสือต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีเรื่อง
ร้องเรียน บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอ
ริ่ง จ ากัด 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๓ ก.พ. ๖๓ – พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เพื่อทราบต่อไป 

๗ ปัญหาด้าน
สังคมและ

อ่ืนๆ 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นายวิเชียร  ล าเจียก 
ที่อยู่ : หมู่บ้านเดอะรอยัล ลากูน ต.ทรายมูล อ.องครักษ์  
จ.นครนายก ๒๓๐๐๐ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน ประธานวุฒิสภา 
เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน  าประปาใช้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านหมู่บ้านเดอะรอยัล ลากูน 
จ านวนกว่า ๔๐ หลังคาเรือน ไม่มีน  าประปาใช้ ต้องซื อ
น  าประปาจากองค์การบริหารส่วนต าบลทรายมูล เสียค่าใช้จ่าย
ลูกบาศก์เมตรละ ๖๒.๕๐ บาท แม้ว่าจะมีการขยายท่อประปา
มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่อของ
โครงการได้เพราะระบบท่อของโครงการไม่ได้มาตรฐาน สร้าง
ความเดือดร้อนอย่างมาก ชาวบ้านได้ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจงัหวัดนครนายก จัดการให้เจ้าของ
โครงการจัดท าระบบน  าประปาและเชื่อมต่อให้แล้วเสร็จ และ
ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาแล้ว แต่จนระยะเวลา
ล่วงเลยมากว่า ๒ ปีแล้ว คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจงัหวัด
นครนายกไม่สามารถบังคับคดีได้ ประกอบกับชาวบ้านไม่จ่าย
ค่าบริการสาธารณะส่วนกลางของหมู่บ้านเนื่องจากโครงการ 

บันทึกเรียนพลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
ประธาน
คณะกรรมการ
อ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 

๒๘ พฤศจิกำยน ๖๒ – 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม  แยก
เรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควร
ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพื่อส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักกฎหมาย เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
๑๙ ธันวำคม ๖๒ – พลเอก โปฎก 
บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมการด้าน
รวบรวม  แยกเรื่องและติดตามเรื่อง
ร้องเรียน ได้มีหนังสือเรียนพลเอก  
สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน เพื่อส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง
ส านักกฎหมาย  
๒๖ ธันวำคม ๖๒ ผู้อ านวยการ
ส านักงานประธานวุฒิสภา ได้มีบันทึก
ข้อความ ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๖๘๔ ลง



- ๒๐ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย เป็นเหตุให้เจ้าของโครงการ
ฟ้องชาวบ้านเพื่อเรียกเก็บค่าส่วนกลาง และศาลจังหวัด
นครนายกได้ตัดสนิให้ชาวบ้านกว่า ๒๐ รายต้องจ่ายค่าส่วนกลาง
และมีการบังคับคดีแล้ว  

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เพื่อเสนอ
แนวทางในการด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
๑๗ มกรำคม ๖๓ – ผู้อ านวยการส านัก
กฎหมาย ได้มีบันทึกข้อความ ที่ สว 
๐๐๑๒.๑๒/๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๓ แจ้งผลการด าเนินการจัดท า
ความเห็นทางกฎหมาย สรุปความได้ดังนี  
๑. ในส่วนของคดีปกครอง เม่ือศาล
ปกครองมีค าพิพากษาสูงสุดแล้ว แต่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจงัหวัด
นครนายก ยังไม่สามารถด าเนินการใดๆ 
ให้บริษัท ปุษยา พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด 
ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลได้ เห็น
ควรส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป 
๒. ในส่วนของคดีแพ่ง เห็นควรแจ้งผู้ร้อง
เพื่อจ่ายค่าส่วนกลางตามค าพิพากาของ
ศาลต่อไป 
๓. กรณีโครงการหมู่บ้านเดอะรอยัล ลา
กูน ไม่จัดท าระบบน  าประปาให้แล้วเสร็จ 
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ล ำดับ
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ท าให้ชาวบ้านได้รับความเสียหาย ถือ
เป็นการกระท าละเมิดต่อเนื่องของบริษัท 
ปุษยา พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด และบริษัท 
ปุษยา พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด ต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
ดังกล่าว  
๒๙ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๑๕ ลงวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน นายวิเชียร 
ล าเจียก 

๘ ปัญหาที่ดิน นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นายไพศาล พิศดาร 
ที่อยู่ : เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๗๑ ๒๙๘๘ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด
นครนายก 

๒๘ พฤศจิกำยน ๖๒ – 
คณะอนุกรรมการด้านรวบรวม แยกเรื่อง
และติดตามเรื่องร้องเรียน เห็นควรส่ง
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ล ำดับ
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภา 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่อง
ที่ดินท ากินตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงที่ดิน
ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่
ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมืองนครนายก  และต าบลบ้านพร้าว 
ต าบลบ้านป่าขะ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๔ 
โดยเขตหวงห้ามได้ทับทีด่ิน ส.ค.๑ จ านวน ๓ ต าบล คือต าบล
พรหมณี ต าบลศรีกะอาง ต าบลเขาเพิ่ม ชาวบ้านจึงขอให้มีการ
ออกโฉนดในที่ดินดงักล่าว  

เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจต่อไป 
๑๑ ธันวำคม ๖๒ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๗ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๗๗๘ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียน นายไพศาล 
พิสดาร 

๙ ปัญหาที่ดิน นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

ก านันต าบลนาหินลาด 
ที่อยู่ : ที่ท าการก านันต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื นที่ภาคตะวันออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านประสบปัญหา ๒ เรื่อง ได้แก่ 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๙ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
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ล ำดับ
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ที่ดนิท ากินของชาวบ้านอยู่ในเขตป่าไม้และเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีการจับ GPS เป็นรูปแปลงที่ดินท ากินตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แต่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท ากินอย่างเป็นทางการ 
๒. การออกเอกสารสิทธ์ทับที่สาธารณะต าบลนาหินลาด เนื อที่
ประมาณ ๑๐ – ๑๑ แปลง แต่มีการออก นสล.เพียงแปลงเดียว 
คือเนินเหล่าสูง ส่วนแปลงที่มีปัญหาและยกเลิกการออก นสล. 
คือเนินหลุมเอียน ซ่ึงมีเนื อที่ประมาณ ๓๔๕ ไร่ ๓ งาน มีการขึ น
ทะเบียนที่สาธารณะเม่ือปี ๒๔๖๙ แต่จากการเดินส ารวจพบว่า 
ที่สาธารณะหายไปประมาณ ๒๔๐ ไร่ จากการตรวจสอบ
เบื องต้น พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่สาธารณะ 

ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๔๐ ลงวนัที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๘๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน ก านันต าบลนาหินลาด 
๑๗ มกรำคม ๖๓ – นำยณัฐพงศ์  
ศิริชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัดนครนายก 
ที่ นย ๐๐๑๗.๑/๔๘๔ ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง ขอให้
ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ต าบล 
นาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก  
๑๓ กมุภำพันธ์ ๖๓ – พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ทราบ 
๒๑ กุมภำพันธ์ ๖๓ – คณะกรรมำธิกำร
กำรทรัพยำกร ธรรมชำติและ



- ๒๔ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส่ิงแวดล้อม ไดม้ีบนัทึกข้อควำม ที่ สว
(กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๑๐๘๙ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณา 
สรุปความได้ดังนี  กรณีปัญหาที่ดินใน
ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก (พื นที่จังหวดัภาคตะวันออก) 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็น ดังนี  
    ๔.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นการกล่าวถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าโดย
ก าหนดแนวทางและขั นตอนการ
ด าเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
การส ารวจการถือครองที่ดิน การพิสูจน์
สิทธิ์ และการรับรองสิทธิ์ ซ่ึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการส ารวจการถือ
ครองที่ดินไว้ โดยต้องเป็นที่ดนิทีท่ ากิน
ต่อเนื่องนับจากวันสงวนหวงห้ามเป็น
พื นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั งแรก หากมี
พื นที่บางส่วน ชาวบ้านไม่ได้ท าประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จะไม่ด าเนินการ
รังวัดให้ และกันคืนเป็นพื นที่ป่าไม้ต่อไป 
แต่ด้วยปัจจุบันได้มีการประกาศใช้บังคับ
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
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ผลกำรด ำเนินงำน 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีการ
ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายทีด่ินแห่งชาติ (คทช.) เม่ือวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซ่ึงรัฐบาลได้มี
นโยบายให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ทุก
ลุ่มน  า ส าหรับกรณีของผู้ร้องเรียนอาจถือ
ได้ว่า เป็นชุมชนอยู่ในกลุ่มที่ ๔ ชุมชนที่
จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่
อาศัยอยู่เดิม มีการก าหนดขอบเขตพื นที่
ท ากินเป็นที่ยอมรับร่วมกันและให้สิทธิท า
กินมิให้เอกสารสิทธิ โดยแนวทางที่
ด าเนินการ คือ ต้องส ารวจการ
ครอบครองที่ดินและตรวจสอบการ
บริหารจัดการพื นที่โดยจดัระเบียบพื นที่
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชจะพิจารณาอนุญาตตาม
กฎหมาย ดังนั น คณะกรรมำธิกำรจึงส่ง
เร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวไปยัง
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแหง่ชำติ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไป  



- ๒๖ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

    ๔.๒ กรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการให้
ติดตามตรวจสอบกรณีการออกเอกสาร
สิทธิทับที่สาธารณะต าบลนาหินลาด ตาม
ความในมาตรา ๘ ของประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ได้ก าหนดว่า บรรดาที่ดินทั งหลาย
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือ
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดนินั น ถ้าไม่มี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้อธิบดี
มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา และ
ด าเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควร 
แก่กรณี อ านาจหน้าที่ดังว่านี  รัฐมนตรี
จะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอ่ืนเป็น
ผู้ใช้ก็ได้ ดังนั น คณะกรรมำธิกำรจงึส่ง
เร่ืองร้องเรียนดงักล่ำวไปยังอธิบดกีรม
ที่ดินพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจต่อไป 

๑๐ ปัญหาด้าน
คมนาคม 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นายวัชระ  ประสิทธิ์ 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๒ ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒ ๖๓๖ ๓๓๕๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่ภาคตะวนัออก 
เร่ือง : (ไม่มี) 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด
นครนายก 

๙ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  



- ๒๗ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ปัญหาถนนบริเวณวัดอ าภา แยกสาย
ล าลูกกา – บางน  าเปรี ยว เชื่อมต าบลศรีษะกระบือ และต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไม่มีไหล่ทาง ไม่มี
ทางเท้า ท าให้การสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง ใน
เบื องต้นได้มีการเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานที เก่ียวข้อง ซ่ึงได้รับ
แจ้งว่าไม่มีบรรจุในแผนงานพัฒนาของกรมทางหลวง และ
ต้องการเส้นทางจักรยานเพื่อใช้ในการสัญจร 

ที่ สว ๐๐๐๑/๘๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก  
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๘๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน นายวัชระ ประสิทธิ์ 
๒๓ มกรำคม ๖๓ – นำยณัฐพงศ์  
ศิริชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัดนครนายก 
ที่ นย ๐๐๑๗.๑/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
๑๓ กมุภำพันธ์ ๖๓ – พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ทราบ 

๑๑ ปัญหาสังคม
และอ่ืนๆ 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

เครือข่ายคนรักษ์นครนายก 
ที่อยู่ : ที่ท าการเครือข่ายคนรักษ์นครนายก มรดกธรรมชาติ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ ๔๗๙ ๑๐๘๗ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรียน คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่ภาคตะวนัออก 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ 

๙ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  



- ๒๘ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เร่ือง : (ไม่มี) 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก
กรณีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเ์พื่อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ 
๑. การท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นขัดกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยไม่เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านส่วนใหญ่ และเป็น
การรับฟังความคิดเห็นด้านเดียว อีกทั งยังมีการแจกเงินและ 
ผ้าห่มให้ผู้เข้าร่วมด้วย 
๒. ที่ตั งโครงการขัดหลักเกณฑ์สากล คือ ตั งอยู่ริมแม่น  า
นครนายก ทั งที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
ก าหนดว่าพื นที่ตั งจะต้องไม่เป็นที่ลุ่มน  าท่วมถึง ไม่เป็นแหล่ง
ชุมชน ไม่เป็นดินอ่อน น  าใต้ดินต้องอยู่ลึก ฯลฯ 
๓. ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
๔. การสร้างโครงการใหม่ทับซ้อนกับการทุจริต 
๕. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อชาวนครนายก 
ควำมต้องกำร : ขอให้ขนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีออกจากพื นที ่

๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๘๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน เลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อน าเรียน
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันต ิ
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน เครือข่ายคนรักษ์นครนายก 
๒๓ มกรำคม ๖๓ – นำยณัฐพงศ์  
ศิริชนะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
ได้มีหนังสือศาลากลางจังหวัดนครนายก 
ที่ นย ๐๐๑๗.๑/๒๘๓ ลงวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
กรรมการอ านวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เรื่อง เครือข่ายคน
รักษ์นายก มรดกธรรมชาติ ยื่นหนังสือ
ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา  
๑๓ กมุภำพันธ์ ๖๓ – พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการ
อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ทราบ 



- ๒๙ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑๒ ปัญหา
คมนาคม 

ฉะเชิงเทรา 
(๑๓ ธ.ค. 

๖๒) 

นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สองคลอง   
ที่อยู่ : ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง อ าเภอ 
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ 
๗๘๒ ๓๑๖๖ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เรียน หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน 
เร่ือง : ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตต าบล 
สองคลอง 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ประชาชนในเขตต าบลสองคลองได้รับ
ความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาน  าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
ปัญหาแผ่นดินทรดุตัว และปัญหาน  าทะเลหนุนสูงส่งผลตอ่การ
ด ารงชีพของประชาชนและกระทบต่อการท่องเที่ยวของวัดหงษ์
ทอง ดังนั น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ดังนี  
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหงษ์
ทอง หมู่ที่ ๙ ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ 
เมตร 
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ฐานกว้าง ๑๒ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร บริเวณตามแนวชายฝั่งทะเลในพื นที่ 
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ส่งเรื่องไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๙ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  มีหนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ
ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๘๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๓ เรียน นายสุชาติ แสวงไวศยสุข 



- ๓๐ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๓. โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม
ทะเล ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ในพื นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , 
๖ , ๙ และ ๑๐ ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๑๓ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นายสุรินทร์  สินรัตน์  ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดระยอง   
ที่อยู่ : ๓๙/๓๑ ม.เพชรรตัน์ ถ.๓๖ ม.๔ ต.ทับมา อ.เมือง จ.
ระยอง ๒๑๐๐๐ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรียน พลเอก วรพงษ์ หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
เร่ือง : มลพิษทางอากาศจากขบวนการผลิตและแนวทางป้องกัน
แก้ไข 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : สืบเนื่องจากพื นที่ต าบลมาบตาพุด  
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง  และพื นที่ข้างเคียง  มีการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจ  โดยตั งแต่มี 
การจัดตั งโรงแยกก๊าซ ปตท. ในพื นที่ต าบลมาบดาพุด อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง และพื นที่ข้างเคียง ส่งผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ น  าเสีย ขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรม และด้านสังคม จนกระทั่งมีการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วยต าบล 
มาบดาพุด และอีก ๕ ต าบลข้างเคียง เพื่อลดและขจัดมลพิษ 
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน แต่ยังปรากฏว่าผลการตรวจวดั
คุณภาพน  าผิวดิน  น  าบาดาล  ฝุ่นละออง PM10  PM2.5 
สารอินทรีย์ระเหย ยังเกินค่ามาตรฐาน และเกิดมลพิษสู่

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๕ มกรำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มี
หนังสือ จ านวน ๒ ฉบับดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑.๐๑/๓๑๑ ลงวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียน ประธาน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๙๒๖ ลงวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียน นายสุรินทร์  
สินรัตน ์



- ๓๑ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าการรับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษ  
กลับมีความรับผิดชอบในรัศมีที่กฎหมายของ สผ. ก าหนดเท่านั น 
ที่จะต้องท ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
(EIA/EHIA) ซ่ึงความเป็นจริงมลพิษทางอากาศ  ทางน  า  ไม่
สามารถควบคุมได้จริงในรัศมีที่กฎหมายก าหนด และการชดเชย
เยียวยาต่อบุคคล ก็จะชดเชยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในรัศมีที่ก าหนด 
แต่ส าหรับพื นที่นอกรัศมีและในธรรมชาตยิังขาดการเหลียวแล
อย่างที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมไม่สมบูรณ์ ขาดธรรมาภิบาล ผู้ร้อง
จึงมีหนังสือมาเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การมีส่วน
ร่วม การรับผิดชอบต่อบุคคลและธรรมชาติอย่างเที่ยงธรรมใน
การควบคุม การรายงานเฝ้าระวังการปนเป้ือนจากมลพิษทุก
ประเภท โดยรับผิดชอบให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ นจริง 

๑๔ ปัญหา
คมนาคม 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นายอิทธิ  แจ่มแจ้ง  ประธานชุมชนหนองแฟบ   
ที่อยู่ : ชุมชนหนองแฟบ เมืองมาบตาพุด เลขที่ ๑ ถ.ประชารัตน์ 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรียน ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื นที่จังหวดัภาคตะวันออก 
เร่ือง : ขอความอนุเคราะห์ประสานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชุมชนหนองแฟบได้รับผลกระทบจาก
การกัดเซาะชายฝั่งเนื่องมาจากการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ขณะเดียวกันก าลังจะมีโครงการถม

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
วุฒิสภา 

๑๙ มีนำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส ๓ ออกไปอีกประมาณ  
๑๐๐๐ เมตร  และทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางก าลังจะเปิดใช้
งาน จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้รถยนต์เพิ่มขึ นในพื นที่มาบตาพุด
เพราะเป็นพื นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่นักลงทุนและผู้
ประกอบกิจการต่างๆ เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจและปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  
     เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ลงพื นที่พบปะชุมชนหนองแฟบ เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ทางชุมชนหนองแฟบจึงเสนอปัญหา
และแนวทางการแก้ไขต่อคณะผู้ตรวจราชการฯ โดยคณะผู้ตรวจ
ราชการฯ เห็นด้วยกับสภาพปัญหาและข้อเสนอจากชุมชน จึงมี
ข้อแนะน าให้ชุมชนเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อ
บรรจุในแผนงานและประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนิน
การศึกษาออกแบบและประสานการจัดงบประมาณต่อไป 
     ส าหรับโครงการที่ชุมชนน าเสนอมีดังนี  
     ๑. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหนองแฟบและ 
หาดสนกระซิบ ชุมชนหนองแฟบ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
มีระยะความยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ที่ผ่านมาชายหาดพยูน  
เขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง ได้รับผลกระทบการกัดเซาะจาก
สาเหตุดังกล่าวนี เช่นเดียวกัน แต่ได้รับงบประมาณในการฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั น ชุมชนหนองแฟบ  
จึงขอเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อจัดท าโครงการ
ศึกษาออกแบบและก่อสร้างเขื่อนกั นคลื่น บริเวณหน้าหาดหนอง

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๒ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน นายอิทธิ แจ่มแจ้ง 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

แฟบและหน้าหาดสนกระซิบ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและป้องกัน
ปัญหาการกัดเซาะที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ นเม่ือมีการถมทะเล
เพื่อก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส ๓ โดยชุมชนขอความ
อนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประสานงานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการศึกษาออกแบบและ
ประสานงานทางด้านงบประมาณต่อไป 
     ๒. ปัญหาวิกฤติการจราจรหนาแน่น ขอความอนุเคราะห์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ในฐานะผู้รับผิดชอบถนนหนองแฟบ – พลา 
เพื่อส ารวจออกแบบและจัดหางบประมาณก่อสร้างเป็นถนน ๔ 
ช่องจราจร (ปัจจุบันมีเพียง ๒ ช่องจราจร) พร้อมติดตั งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ นและเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และเป็นเส้นทางที่จะ
เดินทางสู่สนามบินอู่ตะเภาและทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางได้
โดยสะดวก เป็นการเชื่อมต่อกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล   
     ๓. ปัจจุบัน ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ชุมชนหนองแฟบ
จากทางแยกถนนสุขุมวทิเพื่อเข้าพื นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย และชุมชนหนองแฟบ เกิดปัญหาวิกฤตจราจรติดขัด
จ านวนมาก ขณะเดียวกันทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉางก าลังจะ
เปิดใช้งานในอีกไม่ช้านี  คาดว่าจะมีการจราจรเพิ่มในพื นที่นิคม
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ น ชุมชนฯ จึงเสนอแนวทางแก้ไข
ตอ่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส ารวจออกแบบและจัดหางบประมาณก่อสร้างสะพานลอยข้าม
แยกตัววาย เพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ที่จะเกิดขึ น 
     โครงการดังกล่าวข้างต้นทั ง ๓ โครงการ ได้เสนอผ่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดระยอง ส าหรับโครงการที่ ๑ การแก้ปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบเรื่องนี ให้
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ขณะนี ก าลังด าเนินการส ารวจ
ศึกษาข้อมูล เพื่อท าการออกแบบและจัดหางบประมาณ ดังนั น  
ชุมชนหนองแฟบ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากวุฒิสภาโปรด
ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดสรร
งบประมาณ และประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อ
ด าเนินการโครงการ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ต่อไป 

๑๕ ปัญหา
คมนาคม 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นายไพโรจน์  สุวรรณวิจิตร  คณะกรรมการชุมชนหนองน  าเย็น   
ที่อยู่ : คณะกรรมการชุมชนหนองน  าเย็น ๓๙ สุขุมวิท ต าบล 
เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ 
ได้มีหนังสือ (ไม่ลงวันที่) 
เรียน พลเอก วรพงษ์ รองประธานคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคจะวันออก  
คนที่หนึ่ง 
เร่ือง : ขอส่งประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนมายังโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื นที่จังหวัดภาคตะวันออก  
คนที่หนึ่ง 

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
วุฒิสภา 

๑๙ มีนำคม ๖๓ - พลเอก สิงห์ศึก สิงห์
ไพร ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  มี
หนังสือ จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี  
๑. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
ที่ สว ๐๐๐๑/๔๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรียน ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม วุฒิสภา 
๒. หนังสือคณะกรรมการอ านวยการฯ  
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ขอส่งประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพื นที่เมืองมาบตาพุด ดังนี  
     ๑. ไม่มีป้ายบอกโครงการเริ่มสร้างถนน 
     ๒. ไฟส่องสว่างช ารุดบ่อย หรือแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลา
กลางคืนช่วงด าเนินการก่อสร้าง ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทางโครงการ
ไม่เร่งแก้ไข ต้องมีการแจ้งจากประชาชนบ่อยครั ง 
     ๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐมารับฟังปัญหาและผลกระทบ 
     ๔. แบริเออร์กั นไม่เพียงพอ ท าให้เกิดอุบัติเหตุขั นรุนแรง 
     ๕. ทางโครงการเคยแจ้งว่าจะมีน  ามารดถนนเพื่อลดฝุ่น แต่
เม่ือด าเนินการโครงการกลับไม่มีการรดน  าบนถนน ท าให้
ประชาชนบริเวณนั นต้องใช้น  าประปาของตัวเองมารดถนนแทน 
     ๖. จากข้อ ๕ ประชาชนเอาน  าประปามารดถนนเพื่อลด
ปัญหาเรื่องฝุ่น แต่กลับโดนหัวหน้าโครงการที่ก่อสร้างถนนมาต่อ
ว่า ว่าไม่ให้เอาน  ามารดถนน เพราะจะท าให้ถนนช ารุด 
     ๗. โครงการมีการท าประชาคม โดยมติจากการท าประชาคม
เลือกแบบโครงสร้างที่ ๓ ว่าผิวถนนจะเท่าเดิมทั งฝั่งด้านซ้าย ฝั่ง
ด้านขวา และทางตรงสะพานข้ามแยก ไม่มีการถมดินเพิ่ม แต่
เม่ือด าเนินโครงการจริง มีการถมดินจากผิวถนนขึ นมากว่า ๓ 
เมตร ทั ง ๔ ฝั่งถนน ท าให้ผิวจราจรสูงมาก ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนในบริเวณนั นไม่สามารถท าการค้าขายได้ และการขุด
ทางลอดสะพานไม่ถึง ๑๓ เมตร ตามแบบที่ผ่านการท า
ประชาคม โดยอ้างเหตุผลว่า ขุดลงไปจะเจอน  าใต้ดิน จึงจะต้อง

ที่ สว ๐๐๐๑/๑๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรียน นายไพโรจน์ 
สุวรรณวิจิตร 
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ท าการถมถนนให้สูงขึ นมาแทน ซ่ึงอยากทราบว่าท าไมไม่มี
การศึกษาถึงน  าใต้ดินในบริเวณนั นก่อน เพราะหากประชาชน
ทราบว่าจะต้องมีการถมดินสูงขนาดนี  คงไม่ผ่านการประชาคม 
     ๘. ตามที่โครงการมีการท าประชาคม แผนงานก่อสร้างถนน
นี จะก าหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ความ
คืบหน้าโครงการในปัจจุบัน (วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓) 
ยังด าเนินการไม่เสร็จทุกฝั่งถนน พื นถนนหลายจุดยังไม่มีการเท
พื นถนนเลย ซ่ึงดูจากหน้างานแล้วคาดว่าไม่เสร็จทันในเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แน่นอน เป็นการส่งผลกระทบให้ประชาชน
ที่อยู่อาศัยบริเวณโครงการได้รับความเดือดร้อนมากขึ น ทั ง
การค้าขาย การจราจร รวมถึงฝุ่นที่เกิดจากโครงการ ฯลฯ 

๑๖ ปัญหาที่ดิน ตราด 
(๙ – ๑๐ 
มี.ค. ๖๓) 

นายเติมศักดิ์  เสริฐศรี   
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 
๒๓๑๗๐ 
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรียน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เร่ือง : ขอความช่วยเหลือติดตามเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อน
ของชาวบ้านอ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ : ชาวบ้านเกาะช้างส่วนใหญ่ จะแจ้ง
สิทธิการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของตนน้อยกว่าที่ดินที่เข้าท า
ประโยชน์ เนื่องจากสมัยก่อนพื นที่เกาะช้างยังมีประชากรน้อย มี
ความเป็นอยู่ล าบาก การคมนาคมไม่สะดวก และหากเป็นการ

ส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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เข้าท ากินในพื นที่บนเนินเขา ชายภูเขา บางรายจะไม่ได้แจ้งสิทธิ
การครอบครอง (ส.ค. ๑) ต่อมา ได้มีการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๕ คดิเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื นที่เกาะช้าง ซ่ึง
ทบัที่ดินท ากินของชาวบ้าน และไม่มีการท าแนวเขตให้เสร็จ
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ต่อเนื่องยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาตั งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๑ และในปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ คณะของพลเอก สุรินทร์ 
พิกุลทอง ได้เข้าส ารวจจับพิกัดขึ นรูปแปลงที่ดินที่มีปัญหาตามที่
รัฐบาลในสมัยนั นสั่งการให้แก้ไข แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติจนถึง
ปัจจุบัน  
    จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื นที่ และการท าประชาคม
หมู่บ้าน มีข้อสรุปว่า 
    - ภายหลังการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ แล้ว ชาวบ้านเกาะช้างที่อยู่มาแต่ดั งเดิมไม่เคยมี
การบุกรุกใดๆ เพิ่มเติมขึ นเลย เพราะเพียงเข้าไปท าประโยชน์ใน
ที่ดินดั งเดิมของตนเอง ก็ยังถูกจับกุมตรวจยึดที่ดนิ ด าเนินคดี 
    - กรณีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับทีด่ินท ากินดั งเดิมของ
ชาวบ้านเจ็กแบ้ หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะช้างใต้ อ าเภอเกาะช้าง (เดิม
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแหลมงอบ) จังหวัดตราด เกือบทั งหมู่บ้าน 
รวมทั งทีต่ั งโรงเรยีนประชุมเมฆอัมพร สถานีอนามัยบ้านเจ๊กแบ้ 
แต่กันออกจากพื นที่ป่าบริเวณบ้านคลองเทียน ซ่ึงมีสภาพป่า
สมบูรณ์ พื นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีร่องรอยการเข้าท าประโยชน์ และ
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มีบ้านเรือนตั งอยู่อาศัยน้อยมาก อีกทั งหลังจากประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ก็ยังไม่ไดมี้การ
ปักแนวเขตฯ ให้ชาวบ้านเจ๊กแบ้ได้เห็นชัดเจนจนถึงปัจจุบัน 
(ระยะเวลาล่วงเลยมาถึง  ๓๘  ปี) 
    - ปัจจุบัน ชาวบ้านเกาะช้างที่เข้าท ากินในที่ดินมาก่อนการ
ประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้ลงชื่อการถือครองที่ดิน
ตามมาตรา ๖๔ ก่อนแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้
ระยะเวลาในการลงชื่อแต่ละหมู่บ้านเพียง ๓๐ วัน ถ้าไม่แจ้งจะ
ถือว่าสละสิทธิ์การครอบครอง และจะถูกยึดที่ดินเป็นของรัฐ 
(อุทยานฯ) ชาวบ้านจึงจ าใจต้องแจ้งลงชื่อการถือครอง ทั งที่ได้
เข้าท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้างในปี พ.ศ.๒๕๒๕ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งว่า สามารถ
ท ากินได้ตามปกติธุระ คราวละไม่เกิน ๒๐ ปี 
    - ภายหลังจากประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีการปักหลักเสาปูน กั นรั วลวดหนาม ในพื นที่
บ้านคลองปิด หมู่ที่ ๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ซ่ึงเจ้าของที่ดิน
เข้าครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงตรงกับภาพถ่าย
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ปี ๒๕๑๘ ก่อนประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง พ.ศ.๒๕๒๕ 

 
***หมำยเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๘ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน  า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ และ ๘. ข้อเสนอแนะ 
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ตำรำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดภำคตะวันออก 

ประเภท : กำรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ปราจีนบุรี 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

ข้อกฎหมำยที่เป็นอปุสรรคในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ สืบนื่องมาจากสภานิติ
บัญญัติได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลาย
ฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร 
๑.  พระราชบัญญตัิการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.  พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขอให้ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

๒ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ปราจีนบุรี 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

กำรขยำยพ้ืนที่ “โครงกำรเขตเศษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก” ให้ครอบคลุม
จังหวัดปรำจีนบุรี คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความ
ล่าช้าในการเพิ่มจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจาก
ระยะเวลาผ่านมา ๒ ปีแล้ว จังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้รับการประกาศเป็นเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูป้ระกอบการจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้รัฐบาล
พิจารณาก าหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื นที่ EEC เฟสที่ ๒ เนื่องจากปราจีนบุรี
ได้รับผลกระทบจากการชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  เพราะ
การไม่ได้สิทธิประโยชน์จาก EEC 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ปราจีนบุรี 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

กำรควบคุมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร เรื่อง กัญชำ ตำมพระรำชบัญญัติยำ
เสพติดให้โทษ (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัย

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ 
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และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ภายใต้การดูแลและควบคุมของ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และห้ามจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตในการน ากัญชามารักษาโรค ปัญหาคือสารสกัดที่จะน ามาใช้
ก าลังจะขาดแคลน ต้องพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดยในเบื องต้น  ต้องมีการน าเข้า
กัญชาเพื่อน ามาพัฒนาสายพันธุ ์รวมถึงควบคุมการใช้กัญชาในการรักษาโรค 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 

๔ ปัญหาแหล่งน  า ปราจีนบุรี 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

ปัญหำอุทกภัยและน้ ำทะเลหนุนแม่น้ ำปรำจนีบุรี สืบเนื่องจากในฤดูฝน จังหวัด
ปราจีนบุรีจะประสบปัญหาอุทกภัย และในฤดูร้อนก็จะประสบภัยแล้ง เกิด
ภาวะการขาดแคลนน  า รวมถึงน  าทะเลหนุนในช่วงฤดแูลง้ สร้างความเสียหาย
ให้แก่ประชาชน เกษตรกร และชาวประมง ประกอบกับสภาพพื นที่มีแม่น  า
ปราจีนบุรีไหลผ่านกลางพื นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพียงเส้นเดียว และทางตอนล่าง
เป็นพื นที่ลุ่มต่ า จึงยังไม่มีระบบการบริหารจัดการน  า ท าให้ไม่สามารถควบคุมน  า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน  าใสน้อย – ใสใหญ่ ซ่ึงขณะนี  โครงการดังกล่าวอยู่ในการด าเนินการของกรม
ชลประทาน 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

สระแก้ว 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

ข้อกฎหมำยที่เป็นอปุสรรคในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ สืบนื่องมาจากสภานิติ
บัญญัติได้ผ่านกฎหมายจ านวนมาก ท าให้มีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้หลาย
ฉบับ ท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับ
หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร  
๑.๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
๑.๒ พระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑.๓ พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๑.๔ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
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ขอให้ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่เก่ียวกับกฎหมายต่างๆ 
๖ ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ 
สระแก้ว 

(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

กำรประกำศเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว จังหวัดสระแก้วก าหนดผังเมืองรวมส่วน
ใหญ่ของจังหวัดเป็นพื นที่สีเขียวซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นเมืองของ
จังหวัด ท าให้อาจไม่เอื อต่อการส่งเสริมการลงทุนให้นักลงทุนมาตั งโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื นที่ จึงต้องการให้ปรับแก้กฎหมายผังเมืองรวม ของจังหวัดเป็น
เขตสีม่วง เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลัง สินค้า แทน
สีเขียวที่ใช้ประโยชน์ทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน  

๗ ปัญหาด้านการ
คมนาคม  

สระแก้ว 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

ปัญหำและอุปสรรคของด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ ของบในการก่อสร้างเส้นทาง
เชื่อมต่อ ระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรป่าไร่ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๘ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สระแก้ว 
(๒๙ – ๓๐ 
ส.ค. ๖๒) 

กำรด ำเนนิกำรตำมบนัทึกข้อตกลง (MOU)  ลำนประชำรัฐ บริเวณนิคม
อุตสำหกรรมและด่ำนศุลกำกรป่ำไร่ เนื่องจากไม่มีการเข้ามาใช้พื นที่ลานประชา
รัฐ เพราะผู้เช่าที่ท าสัญญาเช่าพื นที่  แต่ไม่เข้าใช้พื นที่ , ค่าเช่าพื นที่ มีราคาแพง 
และสภาพแวดล้อมไม่เอื ออ านวยต่อการลงทุน จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการ
ลานประชารัฐ  เพื่อให้ประชาชนในพื นที่สามารถเข้าใช้พื นที่ดังกล่าวได้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๙ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

กำรขยำย หรือปรับปรุง โรงพยำบำลแหลมฉบัง เนื่องจากโรงพยาบาลแหลม
ฉบัง ยังไม่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) จึงขอให้ช่วยผลักดัน
ให้โรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (โรงพยาบาลระดับอ าเภอ) ซ่ึงจะ
ท าให้มีแพทย์เพิ่มขึ น 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การสาธารณสุข 

๑๐ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี กำรจัดเกบ็ภำษีของเทศบำล (ทั้งเทศบำลแหลมฉบงั และเทศบำลพัทยำ) ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงประชาชนทั่วไปจะเสีย

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
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(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ภาษีเพิ่มมากขึ น แต่ภาคธุรกิจที่เช่าท่าเรือแหลมฉบังกลับเสียภาษีเสียน้อยลง ท า
ให้จ านวนภาษีที่เทศบาลจัดเก็บได้ ลดลง จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยหาวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 
 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 

๑๑ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

กำรก ำหนดให้พ้ืนที่แหลมฉบงัเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชำยฝ่ัง
ตะวันออก พบปัญหา ดังนี  
   ๓.๑ การรับรู้และการเตรียมตัวของคนในพื นที่ต่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
   ๓.๒ ประชาชนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเวนคืนที่ดินของประชาชน เพื่อใช้
ในก่อสร้างโครงการต่างๆ 
   ๓.๓ ประชาชนคิดว่าถูกโครงการมาแย่งชิงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม 
   ๓.๔ ผูป้ระกอบธุรกิจจากต่างประเทศได้รับเงื่อนไขพิเศษด้านการลงทุนจากบีโอ
ไอ(BOI) มากกว่าผูป้ระกอบธุรกิจของไทย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๑๒ ปัญหาด้านการ
คมนาคม 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ถนนไม่ไดม้ำตรฐำน ไม่มีระบบส่องสว่าง และขวางทางน  า ไม่ค านึงถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

๑๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ผลกระทบจำกปัญหำแรงงำนย้ำยถิ่นเข้ำ โดยไม่ได้มีการย้ายภูมิล าเนา ท าให้ไม่
สามารถได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามที่พึงมีพึงได้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

๑๔ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี กำรขยำยท่ำเรือแหลมฉบัง (ระยะท่ี ๓) การพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าก าหนด 
เนื่องจากปัญหาสัญญาของสัมปทานกับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทมินอล จ ากัด 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
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(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ท่าเรือต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า (Freight Costs) ลดลงเพื่อเป็น
แรงจูงใจต่อผู้ประกอบการ 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๑๕ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิภำคตะวันออก  
และโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง เช่ือม ๓ สนำมบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – 
อู่ตะเภำ) แบบไร้รอยต่อ โดยขณะนี  ทั ง ๑๑ โครงการมีความล่าช้า ซ่ึงการ
ด าเนินการแต่ละโครงการขึ นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั นๆ 
จึงขอให้ช่วยผลักดันโครงการต่างๆ ให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การคมนาคม 

๑๖ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ปัญหำขยะเมืองพัทยำ สืบเนื่องจากการที่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ท าให้มี
ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื นที่จ านวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยมีจ านวนเพิ่มมากขึ นตามการขยายตัวของชุมชนเมืองพัทยาและมากกว่าความ
เป็นจริง ซ่ึงในปัจจุบันต้องขนย้ายขยะไปก าจัดที่จังหวัดสระบุรีโดยเสียค่าขนส่งใน
การด าเนินการเดือนละ ๒๐ ล้าน แต่สามารถจัดเก็บค่าขยะต่อเดือนได้เพียง ๓ 
ล้านบาทเท่านั น จึงต้องการของบประมาณเพิ่มเติมในการก าจัดขยะ โดยให้
สอดคล้องกับจ านวนประชาชนที่แท้จริงที่อาศัยอยู่ในพื นที ่

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
 

๑๗ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ข้อกฎหมำยที่เป็นอปุสรรคเกี่ยวกบักำรบริหำรรำชกำรของจังหวดั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิน่ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา จึงต้องการให้แก้กฎระเบียบต่างๆ เนื่องจากปัญหาในพื นที่เมืองพัทยา
แตกต่างกับพื นที่อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยได้เคยมีการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ไปแล้ว แต่เรื่องก็เงียบไป 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น  
 

๑๘ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก กรณีผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงสถำนีรถไฟ
ควำมเร็วสูง ประชาชนต้องการความชัดเจนในการพัฒนาของโครงการ และ
แนวทางเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
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เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๑๙ ปัญหาแหล่งน  า ชลบุรี 
(๑๑ – ๑๒ 
ก.ย. ๖๒) 

ปัญหำน้ ำท่วมในเขตเมืองพัทยำ  
      - พื นที่ด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรี (ด้านที่ติดชายทะเล) มีลักษณะเป็นที่
ราบลูกคลื่นและเนินเขา พื นที่สูงๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด ในฤดูฝน จะมีน  าไหล
จากที่สูงลงมารวมกันที่ในพื นที่ ท าให้เกิดน  าท่วมขัง และไหลลงสู่ทะเล 
      - การขาดแคลนน  าจากการเจริญเติบโตของชุมชนและพื นที่อุตสาหกรรมที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มีความต้องการใช้น  ามากขึ น ประกอบกับพื นที่กักเก็บ
น  า 
มีอยู่อย่างจ ากัด 
      - ปริมาณน  าจ านวนมาก แต่ท่อระบายน  าตามซอยตา่งๆ มีขนาดเล็ก การวาง
ท่อติดปัญหาที่ดนิส่วนบุคคล ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อระบายน  าให้มีขนาดใหญ่
ขึ นได้  
      - หนองพักน  า ถูกถม 
      - ขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหา 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 

๒๐ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายบุญเลิศ แก่นสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗  
โทร. ๐๙ ๐๗๖๒ ๙๕๐๙ 
ประเด็นกำรกัดเซำะชำยฝ่ังในพื้นที่จงัหวัดระยอง  
แนวชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 
๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด 
โดยในจ านวนนี มีแนวชายฝัง่ที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จ านวนหลายแห่ง ได้แก่ 
ชายหาดแหลมเจริญถึงมาบตาพุด ชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดต าบลเนินพระ เป็น

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ต้น โดยแนวชายหาดได้ถูกกัดเซาะจนหายไป และมีการกัดเซาะจนถึงถนนเลียบ
ชายหาด โดยเฉพาะช่วงที่มีพายุเข้าจะท าให้เกิดปัญหามากขึ น 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. โครงสร้างแข็ง ได้แก่ ก าแพงกันคลื่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง เขื่อนหิน  เขื่อน
กันทรายและคลื่น หรือรอดักทราย  
๒. โครงสร้างอ่อน ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือเสา คอนกรีตสลายพลัง
คลื่น ไส้กรอกทราย การเติมทราย 
ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าชุมชน เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้มีการ ศึกษา
แนวทางแก้ไข ได้แก่ การสร้างเขื่อนตามแนวชายหาด การสร้างก าแพงดันคลื่น 
การเติมทรายลงในทะเล การลงหินเพื่อลดแรงกระแทกของคลื่น ทั งนี  ต้องผ่าน
การศึกษาและพิจารณาของ EIA ก่อน ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ได้มีการด าเนินการ ขอฝาก
ให้มีการเร่งรัดและพิจารณาด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

๒๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายสุทธ เหมสกล ที่อยู่ ๒๙/๑๘ หมู่ ๔ ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เบอร์โทร ๐๘๖-๓๑๒-๓๓๒๑ 
๑. โครงการขนาดเล็กที่ท้องถิน่ดูแล ควรได้รับการยกเว้นระเบียบบางข้อบาง
ประเด็น เพื่อให้ท างานได้อย่างรวดเร็วมากขึ น  
๒. ควรสนับสนนุงบประมาณ และข้อมูลแก่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนและ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ควรด าเนินการไปพร้อม ๆ กันพร้อม
ร่วมกันวางแผนอย่างต่อเนื่อง 
๓. แก้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาควรได้รับการยกเว้น 
๔. ควรมีกองทุนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
๕. ควรมีการจัดการเรื่องที่ดินทีท่ ากินของชาวบ้านที่อยู่รอบเขตรัศมีเมืองการบิน  
ให้ได้มีเอกสารสิทธิ์ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 
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๖. เพิ่มสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง 
๗. เพิ่มสถานศึกษาและยกระดับให้มีคุณภาพ 
๘. ยกเว้นระเบียบการใช้เงินสมทบของท้องถิ่นในเขต EEC  
๙. สนับสนุนท้องถิน่ทีพ่ร้อมจะยกฐานะพิเศษ ให้สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องและม่ันคง 

๒๒ ปัญหาที่ดิน ระยอง 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายสมจิตร์ ทองบริสุทธ์ ธนารักษ์พื นที่ระยอง โทร. ๐๖ ๕๕๑๓ ๑๘๖๑ 
ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำเกำะเสม็ดและกำรทับซ้อนของพ้ืนที่ 
ปัญหาทับซ้อนของพื นที่เกาะเสม็ดเกิดขึ นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จากการกั นพื นที่ 
๗๐๐ ไร่ของกรมอุทยานแห่งชาติกับประชาชนในพื นที่ ซ่ึงไม่มีการรังวัด โดยมี
เพียงการปักป้ายแนวเขตเท่านั น ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ได้มีการน าก าลังเข้าจับกุม
ผู้ประกอบการในพื นที่ ๔๒ ราย จากนั นในปี ๒๕๔๑ ได้มีการจับกุมเพิ่มขึ นอีก ๒ 
ราย ขณะนั นมีประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของ
กฎหมาย ซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) 
เข้ามาด าเนินการแก้ไขและไกล่เกลี่ย 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้ตรวจสอบแนวเขตเดิม หากพบว่าช ารุดควรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื นที่ร่วมตรวจสอบแนวเขตพร้อมประชาชน 
๓. ใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ วรรค ๒ เพื่อ
ยกเลิกพื นที่บางส่วนออกจากกรมอุทยาน  
๔. ยกเลิกเขตอุทยานแห่งชาติออกจากพื นที่เกาะเสม็ด 
๕. ใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ในการ
ก าหนดเขตผังเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติ 

๒๖ ธ.ค. ๖๓ – พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มี
หนังสือส่งเรื่องไปยัง กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๒ ก.พ. ๖๓ – นำงอำรี งำมศิริอดุม 
ธนำรักษ์พ้ืนที่ระยอง ไดม้ีหนังสือ
ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ระยอง ที่ กค 
๐๓๑๑.๔๙/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๒ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เร่ือง รำยงำนข้อมูล
ผู้เช่ำที่รำชพัสดุที่ถูกด ำเนินคดบีริเวณ
พ้ืนที่เกำะเสมด็ จงัหวัดระยอง ซึง่มี
สำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้  
    ๑. มีผู้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ รย.๔๔๘ ต าบลเพ อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง (ในพื นที่เกาะ
เสม็ด) ถูกด าเนินคดีรวมทั งสิ นจ านวน ๗ 
ราย ซ่ึงผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ถูกด าเนินคดี
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๖. ให้ผู้มีอ านาจสั่งการยับยั งการจับกุม โดยยึดหลักนิติธรรมและอยู่บนพื นฐานของ
การอยู่ดีกินดี 

กรณีพื นที่เช่าทับซ้อนในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด  
บริเวณแนวเขตแก้ไขปัญหาที่กรมธนา
รักษ์และกรมป่าไม้เคยส ารวจพื นที่และ
จัดท าแผนที่กายภาพบนเกาะเสม็ด
ร่วมกัน หากเป็นพื นที่โล่งเตียนและมีผู้ใช้
ประโยชน์ให้กันออกจากเขตอุทยานฯ  
และมอบให้กรมธนารักษ์น าไปจัดให้เช่า
ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ส าหรับพื นที่ที่เป็น
ป่าให้กันไว้ในเขตอุทยานฯ 
    ๒. ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ หน่วยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  
และสัตว์ป่า (พญาเสือ) ได้เข้าจับกุม
ด าเนินคดีกับราษฎรที่บุกรุกแนวเขต
อุทยานฯ โดยถือเอาแนวเขตจากการถอด
ค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม  
(GPS) และปักหลักเขตอุทยานฯ ใหม่ตาม
แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนด
บริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด 
เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะ
ใกล้เคียง ในท้องที่ต าบลเพ อ าเภอเมือง
ระยอง และต าบลแกลง อ าเภอแกลง 
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จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ท าให้ที่ดนิและอาคารของผู้
เช่าที่ราชพัสดุทั ง ๗ ราย มีแนวเขตพื นที่
เช่าบางส่วนทับซ้อนในเขตอุทยานฯ โดย
ศาลอาญาได้มีค าพิพากษาว่าผู้เช่าทั ง ๗  
ราย มีความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้  
และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ให้ผู้
เช่าและบริวารออกไปจากพื นที่ที่บุกรุก
ดังกล่าวและรื อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 
ให้พ้นจากเขตอุทยานฯ ปัจจุบันผู้เช่าฯ  
ทั ง ๗ ราย ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ระยองขอโต้แย้งคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับ
ค าวินิจฉัยและเห็นว่าค าสั่งของหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่
เกาะเสม็ด ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่
เป็นธรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองระยอง  
รายละเอียดขอบเขตการเช่าของผู้เช่าฯ  
ที่ถูกด าเนินคดีดังกล่าว 

๒๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๔๘๐ 
ประเด็นผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
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การพัฒนาพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมในหลายมิติ จึงท าให้
เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อชาวบ้านและชุมชน ได้แก่ การออกผังเมืองไม่เป็นไป
ตามหลักการผังเมือง ท าลายระบบนิเวศ ท าลายวิถีชีวิตดั งเดิม ประชาชนจึงมี
ความต้องการดังนี  ควรมีการฟื้นฟู อนุรักษ์ และคืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่น  โดย
แก้ไขกฎหมายให้มีกองทุนต่างๆ อาทิ 
- ควรมีกองทุนสนามบิน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาพื นที่โดยรอบสนามบิน รวมทั ง
ชุมชนใกล้เคียง 
- ควรมีกองทุนน  าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนาพื นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
โรงงาน 
- ควรตั งกองทุนโรงไฟฟ้า และให้ชุมชนได้มีโอกาสดูแล และได้ประโยชน์โดยทั่วถึง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกฎหมายที่สามารถสร้างและพัฒนา
สาธารณูปโภคพื นฐานขนาดเล็ก แทนรัฐได้ พร้อมทั ง ปรบัปรุงการจัดเก็บและ
ระบบภาษี โดยแก้ไขกฎหมายให้สามารถจัดเก็บภาษีแก่เรือที่เข้ามาเทียบท่า และ
น ารายได้ดังกล่าวส่วนหนึ่งกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 

เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 

๒๔ เศรษฐกิจ ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นาวาเอกเชษฐา คุ้มเจริญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด 
โทร. ๐๘ ๓๗๐๒ ๖๘๘๘ 
ประเด็นกำรค้ำชำยแดน 
ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นตั งอยู่ที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด ติดกับบ้านทมอดา อ าเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา  
มีประชากรประมาณ ๓.๓ แสนคน และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน อาทิ โรงแรม บ่อนคาสิโน อาคารที่พักอาศัย 
ป้ัมน  ามัน ร้านค้า เป็นต้น ซ่ึงคาดว่าจะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคต จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการค้าการลงทุนและเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดน

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การพาณิชย์และการ
อุตสาหกรรม 
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เพิ่มมากขึ น  ทั งนี  ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด ถือเป็น ๑ 
ใน ๔ จุด ผ่อนปรนที่รัฐบาลของทั งสองประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร 
ประชาชนมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้รัฐช่วยผลักดันการเปิดด่านท่าเส้นเป็นด่านถาวร เพื่อขยายการค้ากับ
จังหวัดพระตะบอง และจังหวัดโพธิสตัย์ ประเทศกัมพูชา และผ่านไปยังประเทศ
เวียดนามได้ 
๒. สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ได้อนุมัติในหลักการให้เปิดใช้เส้นทางด่านท่า
เส้นแล้ว แต่ให้จังหวัดด าเนินการหารือกับภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสม และเสนอไปยัง ครม.ให้พิจารณา   
๓. ขอให้จังหวัดช่วยเร่งรดักรมป่าไม้ให้อนุมัติใช้พื นที่ในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อม
ต่อไปยังชายแดนด่านท่าเส้น ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ซ่ึงกรมทางหลวงชนบทมี
งบประมาณให้แล้ว 
๔. การบริหารจดัการการเปิดการค้าที่ด่านถาวร ขอให้ประโยชน์ลงถึงชุมชนในพื นที่
ด้วย  
๕. ประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการให้ชาวบ้านมีความพร้อมใน
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวรและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

๒๕ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายวัชระ เกิดสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ต าบลแหลมกลัด  โทร. ๐๘ ๙๒๕๔ ๘๗๙๙ 
นายราวี ศิลาอาสน์ ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๒ ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด  เบอร์โทร ๐๘ ๐๑๙๑ ๓๑๖๙ 
นางนิภา ป้ันเงิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด  เบอร์โทร ๐๘ 
๙๙๓๘ ๔๐๐๙ 
ประเด็นกำรประมง 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตราดมีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา มักจะมีปัญหา 
เนื่องจากเรือประมงพาณิชย์ลักลอบ เข้ามาท าประมงชายฝั่งในระยะไม่เกิน 
๓,๐๐๐ เมตร ซ่ึงอยู่ในเขตของประมงพื นบ้าน ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง
กัน นอกจากนี  มักมีเรือประมงเข้าไปจับปลาในน่านน  าอาณาเขตกัมพูชาโดยเสีย
ค่าธรรมเนียมนอกระบบ ซ่ึงเสี่ยงต่อการถูกจับกุม จึงต้องการให้ 
๑. เสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณอ่าวราวะ เพื่อป้องกันคลื่นใหญ่จาก
ลมทะเล หรือขุดลอกร่องน  า ซ่ึงขณะนี ตื นเขิน เพื่อให้เรือประมงสามารถเดินเรือ
ผ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน  าลงต่ า 
๒. ประมงพื นบ้าน มีข้อเสนอถึงภาครัฐ ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจดทะเบียน
เรือประมงขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายและช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบอาชีพประมงพื นบ้าน เช่นเดียวกับที่สนับสนุนภาคการเกษตรอ่ืนๆ 
๓. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยริมน  า โดยปัจจุบันมีการเก็บค่าเช่าที่
แพงในอัตราตารางเมตรละ ๕ บาทต่อปี ซ่ึงชาวบ้านเห็นว่ามากเกินไปไม่สามารถ
จ่ายได้ 
๔. ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี ยงปลาเลี ยงกุ้ง เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ า
มาก       
๕. เสนอให้มีกองทุนที่ดนิเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านริมน  า และขอให้หน่วยงานรัฐ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื อหรือหาทุนส าหรับจัดซื อที่ดินให้แก่ชาวบ้านริมน  า 

๒๖ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายสมาน อินทรพักตร ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โทร ๐๘ ๑๘๐๓ ๑๑๗๑ 
ประเด็นกำรเกษตร 
การท าเกษตรในจังหวัดตราด ยังพบการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร อีกทั งผู้บริโภคยังได้รับ

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
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ผลกระทบจากการบริโภคสินค้าที่ใช้สารเคมีในการผลิต ประกอบกับปัจจุบัน
กระแสการผลิตสินค้าเกษตรทั่วโลกให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และการดัดแปลงพันธุกรรมของสินค้า
เกษตร จึงต้องการให้ 
๑. การประกาศยกเลิกยาฆ่าหญ้า ๓ รายการ ขอให้รัฐบาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน
ในราคาที่เหมาะสม โดยขอให้สามารถใช้ตัวยาทั ง ๓ รายการนี ได้ไปพรางก่อน 
๒. ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน ทุเรียนขาดคณุภาพและทุเรียนไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลต่อภาคการส่งออกทุเรียน และการบริโภค
ภายในประเทศ ขอให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก 
สร้างจิตส านึกแก่ชาวสวนทุเรียน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในภาคการส่งออก  
๓. ขอให้รัฐเข้ามาควบคุมต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ซ่ึงปัจจุบันมีราคาสูงขึ น 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ น  ามันเชื อเพลิง ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เป็นต้น 
๔. การขาดแคลนแรงงานเกษตรในช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต เนื่องจากกฎระเบียบใน
การขอแรงงานต่างด้าวในระบบมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน 
๕. ขอให้ภาครัฐด าเนินการเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรในลักษณะเดียวกับ
ตลาดไท และสี่มุมเมือง เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคตะวันออก และลด
ต้นทุนการขนสง่  
๖. ขอให้รัฐผลักดันราคาสินค้าการเกษตรให้สูงขึ นอย่างแท้จริง แทนการพยุงราคา 
หรือประกันราคา  
๗. ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องเอกสารสิทธิ์ สปก.  และปรับปรุงกฎหมาย สปก.
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ เช่น 
เปลี่ยนจากป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งชุมชน 
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๒๗ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

น.ส. จิตราภรณ์ ฝั้นศิร ิท่องเที่ยวจังหวดัตราด  โทร. ๐๓๙ ๕๒๓ ๓๖๙ 
ประเด็นกำรท่องเที่ยว 
จังหวัดตราดมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพิ่มขึ นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
จ านวนนักท่องเที่ยวถึง ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน ส่งผลให้มีรายได้ที่เกิดจากภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๑๙,๑๒๖ ล้านบาท เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะหมู่เกาะต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยเม่ือ
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้สินค้าภาคการเกษตร อาทิ 
ผลไม้มีราคาดีขึ นและขายได้ในปริมาณเพิ่มมากขึ น นอกจากนี  นักท่องเที่ยวชาว
กัมพูชายังให้ความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ น ซ่ึงต าบลแหลมกลัด 
จังหวัดตราด มีพื นทีธ่รรมชาติ และพื นที่เชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย จึงต้องการให้ 
๑. ต้องการให้ยกระดับด่านชายแดนจังหวัดตราด จ านวน ๓ ด่าน ให้เป็นด่านผ่อน
ปรนที่สามารถใช้พาสปอร์ตและได้รับวีซ่าชั่วคราวจ านวน ๓ วัน ๒ คืน เป็น
ลักษณะสนับสนุนการท่องเที่ยว ซ่ึงมีตัวอย่างของจังหวัดหนองคายโมเดล  
๒. ต้องการให้รัฐสร้างสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะช้าง จังหวัด
ตราด โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเคเบิ ลคาร์ (Cable Car) เพื่อส่งเสริมภาคการ
ท่องเที่ยว  
๓. ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมาพัฒนาพื นที่และแหล่งท่องเที่ยวใน
อัตราที่มากกว่าการจัดสรรในระบบปกติ เนื่องจากจังหวัดตราดสามารถจัดเก็บ
รายได้จากการท่องเที่ยว โดยน าส่งเข้าส่วนกลางเป็นจ านวนมาก ในขณะที่การ
จัดสรรรายได้ของจังหวดัอยู่ในอัตราปกติเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ  
๔. ขอให้ภาครัฐ สนับสนุนเรื่องของครูสอนด าน  าที่เป็นของคนไทย เพื่อน ารายได้
เข้าสู่ประเทศไทย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การท่องเที่ยว 
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๒๘ ปัญหาที่ดิน ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายวีระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีคลองใหญ่  
ที่อยู่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ หมู่  ๒ ถนนมุ่งคีรี ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด เบอร์โทร ๐๘๑-๘๖๔-๓๙๒๕ 
พ้ืนที่สร้ำงส ำนักงำนบนพ้ืนที่รำชพัสดุ ซ่ึงข้อมูลของที่ดินใช้ส าหรับเป็นที่ตั ง
ส านักงานเทศบาลฯ เดิมสมัยที่เป็นสุขาภิบาลนั น  ได้กันพื นที่ไว้และได้ถมที่ดิน
จ านวน ๑๘ ไร่แต่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากจึงต้องใช้วิธีการกู้เงินเพื่อ
การถมดินและการก่อสร้างส านักงาน โดยในการกู้เงินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ ดังนั น
จึงน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั นในปี ๒๕๓๕ โดยผู้ว่าได้ให้
ค าแนะน าให้โอนพื นที่สุขาภิบาลเป็นที่ราชพัสดุและให้ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ใน
ภายหลัง แต่เม่ือด าเนินการโอนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้วปัญหาคือ ไม่สามารถ
ขอใช้ที่ราชพัสดุได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกฎหมายของกรมการปกครอง ด้วยเหตุนี ปัจจุบันเทศบาลคลองใหญ่
จึงมีพื นที่ส าหรับใช้เป็นส านักงานเพียง ๑ ไร่ ซ่ึงคับแคบและยากต่อการบริหาร
จัดการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทั งในด้านสาธารณสุขและการดูแลพี่
น้องประชาชนด้านอ่ืนๆ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การปกครองท้องถิ่น 

๒๙ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด  
ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
เบอร์โทร ๐๘๑-๗๓๓-๗๙๙๐ 
ปัญหำเรื่องบ่อขยะซ่ึงมีการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงจัดเก็บซ่ึงใช้งบประมาณ
จ านวนมากปัจจุบันมีการจัดเก็บขยะอยู่ที่วันละ ๒๐ ตัน แต่งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนอยู่ในอัตราที่น้อยมากโดยประมาณปีละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั น จึง
ไม่สามารถน าเงินมาปรับปรุงหรือพัฒนาได้มากเท่าที่ควรการบริหารจัดการใน
งบประมาณที่จ ากัดจึงท าได้ยาก ขอเสนอให้ยกเว้นระเบียบการใช้เงินอุดหนุน

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ. การปกครองท้องถิ่น 
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จัดการศูนย์รวมขยะจ านวน ๓% นี  จึงต้องการขอเพิ่มงบประมาณจากรัฐที่เคย
อุดหนุน ๓% ให้มากขึ น หรือให้ยกเลิกกฎหมายการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจะได้
จัดเก็บเอง 

๓๐ ปัญหาที่ดิน ตราด 
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายประจิม แพทย์นุเคราะห์  
ที่อยู่ ๑๒๕ หมู่ ๑๐ ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
เบอร์โทร ๐๘๙-๕๒๐-๕๗๒๗ 
กรณีปัญหำกำรไม่ยอมคนืพ้ืนที่สัมปทำนป่ำไม้สวนป่ำห้วยแร้ง (ตามข้อเรียกร้อง
ให้คืนพื นที่ให้รัฐของสภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยแร้ง) ขอให้รัฐสนับสนุนท าป่า
ชุมชนในพื นที่ ๑,๙๐๐ ไร่ โดยให้รัฐเป็นพี่เลี ยงและชาวบ้านหรือชุมชนเป็นคนดูแล 
โดยไม่พึ่งรัฐ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๑ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

จันทบุร ี
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นายอ านาจ จันทรส นายกสมาคมชาวสวนล าไยจังหวัดจันทบุร ี
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔๘๓๕๔ 
ประเด็นกำรขำดแคลนแรงงำนในช่วงเกบ็เกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ในการเก็บเก่ียวผลผลิตภาคการเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการเก็บผลผลิต หากช้าจะท าให้ไม่สามารถกระจาย
ผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางได้ตรงเวลา ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายมากขึ นและ
ยังส่งผลต่อราคาผลไม้ ทั งนี  ผลผลิตภาคการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี สามารถ
สร้างรายไดเข้าประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี จึงต้องการให้ 
๑. ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว 
โดยเฉพาะในขั นตอนการตรวจสุขภาพ ซ่ึงต้องด าเนินการทุกเดือน ท าให้เสียเวลา 
และงบประมาณ   
๒. ขอให้ภาครัฐควรจัดบริการในรูปแบบ one stop service ในทุกกระบวนการ
ขออนุญาตน าเข้าแรงงานและการต่อใบอนุญาต 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การแรงงาน 
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๓. ขอให้มีภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่วง
ฤดูเก็บเก่ียวล าไย (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์) และช่วงเก็บเก่ียวผลไม้
อ่ืนๆ (ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม) 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
๑. ควรเร่งด าเนินการขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน เพื่อจัดท าโครงการ one 
stop service ในการขอและต่อใบอนุญาตน าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวทางเดียวกันการบริหารจัดการแรงงาน ซ่ึงมีการจัดเก็บ
ข้อมูลอัตลักษณ์ตัวบุคคลเข้าระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒. พิจารณาออกมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่
อาจเกิดขึ นในอนาคตอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

๓๒ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

จันทบุร ี
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

น.ส. ภาวนา พรรณศิร ิเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 
โทร. ๐๙ ๒๙๒๔ ๑๕๘๒ 
ประเด็นกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
การขยายตัวของ จ.จันทบุรีในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางด้านพืชผลทาง
การเกษตร ท าให้เกิดการขยายตัวในภาคการเกษตร อีกทั งจันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้า
มาอยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการขยายตัวทางด้านประชากรเพิ่มขึ นตามไปด้วย ซ่ึง
ในอดีตปัญหาแหล่งน  าอาจจะยังไม่มีปัญหามาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการ
อนุรักษ์พื นที่แหล่งน  า แต่ในปัจจุบันการเกษตรและการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัว
ขึ นเป็นจ านวนมากมีการบุกรุกผืนป่า ท าให้เกิดความแห้งแล้งและเริ่มประสบ
ปัญหาภัยแล้งจนท าให้เกษตรกรและชาวบ้านขาดแคลนน  าเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค รวมทั งใช้เพื่อการเกษตร ขณะที่ปริมาณน  าในล าคลองธรรมชาติ และแหล่ง
กักเก็บน  าในชุมชน เริ่มเหลือน้อยลงจนไม่สามารถสูบขึ นมาใช้ได้ ท าให้

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ 
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สถานการณ์ภัยแล้งในพื นทีต่่างๆ ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีปัญหาหนัก จึงมีความ
ต้องการดังนี  
๑. ต้องการแหล่งกักเก็บน  าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในฤดูแล้งและ
พื นที่กักเก็บน  าในช่วงอุทกภัย โดยขอให้มีโครงการวางทอ่ส่งน  าจากอ่างเก็บน  า
คลองขลุงไปยังพื นที่ ๘ ต าบล ได้แก่ ต าบลตะปอน ต าบลบางชัน ต าบลบ่อ ต าบล
วันยาว ต าบลซึ ง ต าบลตรอกนอง ต าบลวังสรรพรส และต าบลมาบไพ เพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน  า 
๒. ขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค ทั งเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บ
น  า การบริหารจัดการดินที่ขุดลอกจากคูคลอง ซ่ึงไม่สามารถเอาดินออกจากพื นที่
ได้ เนื่องจากถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยกรมเจ้าท่า หากขนออกไปถือว่า
ลักทรัพย์ของทางราชการ ทั งนี  เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 
๓. ขอให้ภารรัฐมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐซ่ึงถือกฎหมายคนละ
ฉบับ เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อาทิ การก่อสร้างอ่าง
เก็บน  าที่ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการขอ
อนุญาต เช่นกรมอุทยานฯ ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 
๔. ขอให้ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ (สทนช.) จัดให้มียุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน  าเพิ่มเติมเป็นยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การกักเก็บและใช้ประโยชน์จากน  าฝนก่อน
ไหลลงสู่ทะเลหรือประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงจะท าให้ปริมาณน  าฝนที่มีมากน ามาใช้
ในช่วงขาดแคลนได ้
๕. ภาครัฐและภาคประชาชน มีความกังวลในระบบกระจายน  า  ซ่ึงมีไม่เพียงพอ
ส าหรับพื นที่การเกษตรที่ก าลังขยายตัวขึ น 
ในส่วนของภาครัฐ ต้องการให้ 
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๑. ควรน าปัญหาที่เกิดขึ นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั งระบบ พร้อมทั งเริ่ม
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยนื 
๒. กรณีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน  าติดขัดจากการใช้พื นที่ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชนั น กรมชลประทานจะต้องพยายามด าเนินการจัดท า EIA ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้กรมอุทยานฯ พิจารณา หากไม่มี EIA การขออนุญาตยอมไม่ได้รับ
การพิจารณา  
๓. การจัดท าเส้นทางน  าของทางจังหวัดจนัทบุรี คงต้องใช้ระบบท่อส่งน  า มากกว่า
ใช้เส้นทางคูคลอง 

๓๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

จันทบุร ี
(๙ – ๑๑ 
ต.ค. ๖๒) 

นางบุญจิรา เจริญศักดิ์ โยธาธิการและผังเมือง โทร. ๐๘ ๑๕๗๖ ๙๙๗๘ 
ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยผังเมืองของจังหวดัจันทบุรี 
ผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เป็นไปตามความต้องการของคนในจังหวัด ซ่ึงเกิดจากการ
ท าประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมและตัดสินใจเป็นนโยบายใน
การก าหนดมาตรการด้านผังเมืองระดับพื นที่อ าเภอในอนาคต ๒๐ ปี เพื่อการจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
เพื่อรองรับความเจริญเติบโตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัดอย่างเป็นระบบ จึงมีความต้องการดังนี  
๑. ขอให้ภาครัฐช่วยปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับผังเมืองให้สอดรับกับความ
เจริญเติบโตที่เกิดขึ นในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุร ี
๒.ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากที่สุด เช่น ปรับพื นที่บ่อเลี ยงกุ้งที่หมดสภาพเป็นที่พักโฮมสเตย์ 
ภาครัฐต้องการให้ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยัง กมธ.การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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๑. ควรน าเรื่องผังเมืองมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยส ารวจความ
ต้องการของชุมชน พื นที่ และส่วนราชการ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เจริญอย่างยั่งยืน 
อีกทั งยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (พื นที่สีเขียวตามกรอบผังเมือง) ดังนี  
  - ควรจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด และก าหนดรายละเอียดของผังเมืองให้ชัดเจน 
  - การจัดท าผังเมือง ควรส ารวจความต้องการของชุมชนและก าหนดข้อยกเว้นให้
สามารถด าเนินการสร้างสถานประกอบการโรงแรมได้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน  
ในการนี  สถานประกอบการโรงแรมตามพื นที่ชายแดนของอ าเภอสอยดาว และ
อ าเภอโป่งน  า จังหวัดจันทบุรี ตั งอยู่ในเขตพื นที่ สปก. ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์
สิทธิว่า ได้ครอบครองมาก่อนการประกาศเขตพื นที่ปฏิรปูที่ดิน และส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีก าลังพิจารณาเพิกถอนเขตพื นที่ทับซ้อนกับโฉนดของ
ราษฎร 

๓๔ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
ประเด็นดนิเปร้ียวและด้ำนกำรเกษตร  
๑. ปัญหาดินเปรี ยว จังหวัดนครนายกมีพื นที่ดนิเปรี ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 
เกษตรกรไม่สามารถใช้พื นที่ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ 
๒. ปัญหาน  าท่วมน  าแล้ง ประชากรจังหวัดนครนายกมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
เวลาหน้าแล้งจะขาดแคลนน  าท าการเกษตร เม่ือถึงหน้าน  าก็ประสบกับปัญหา 
น  าท่วม น  าขัง น  าระบายช้า สร้างความเสียหายแก่พืชสวนไร่นา 
ความต้องการของประชาชน 
๑. ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาดินเปรี ยว และต้องการน  าส าหรับชะล้างดิน
เปรี ยว 
๒. ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาน  าท่วมน  าแล้งอย่างเป็นระบบ 
ความต้องการของจังหวัด 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
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๑. ต้องการงบประมาณ เพื่อน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดินเปรี ยว ได้แก่ 
    - การใช้น  าชะล้าง 
    - การขังน  าก่อนปลูก 
    - การใช้ปูนมาร์ล 
๒. ต้องการงบประมาณ ดังนี  
    ๒.๑ งบประมาณซ่อมสร้าง ได้แก่ 
 - ขุดลอกร่องน  าแม่น  านครนายก 
 - ระบบปิด-เปิด ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ ๕ บาน (พื นที่จังหวัดปทุมธานี) 
 - ขุดลอกคลองยาง พร้อมกับเสริมคันคลองยาง 
 - ระบบแพร่กระจายน  าเข้าสู่แปลงเกษตร 
 - ระบบระบายน  าลงสู่แก้มลิงเข้าทุ่งสาธารณ ประโยชน์เขียวด า 
 - โครงการสูบน  าด้วยพลังไฟฟ้า  
 - จัดซื อเครื่องวัดปริมาณน  า 
 - จัดซื อเครื่องขุดบ่อจิ๋ว 
    ๒.๒ ต้องการผลักดันโครงการให้เกิดขึ นเป็นรูปธรรม 
 - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าคลองมะเดื่อ 
 - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าบ้านนา 
    ๒.๓ ขอสนับสนุนในเชิงนโยบาย ข้อกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างจังหวัด  
 - การบริหารจัดการเชิงลุ่มน  าของ ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และนครนายกให้เป็น เห็นควรจัดตั งศูนย์บริหารจัดการน  า โดยมีอธิบดีหรือรอง
อธิบดีชลประทาน เป็นผู้ดูแล 
 - ติดตั งเครื่องสูบน  าขนาดใหญ่เพิ่มที่ไปคลองหกวาเจ้าพระยาไชยานุชิต 
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผันน  าออกจากพื นที่จังหวัดนครนายกในช่วงน  าทว่ม 
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๓๕ ปัญหาที่ดิน นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นางสาวชุติมา ประสพผลพาณิชย์   
ชาวบ้านต าบลทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๘๕ ๔๓๙๘ ๑๙๘ 
พ้ืนที่ สปก. คนจนไม่ได้รับประโยชน์ในที่ดิน การจัดสรรที่ดินท ากิน (สปก.) 
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะเป็นเฉพาะพวก
พ้องของผู้มีต าแหน่ง ผู้มีอ านาจ ส าหรับคนจนที่มีสิทธิ์นั น จะต้องเช่าที่ดินท ากิน 
ขอให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินท ากิน สปก. ให้กับประชาชนคนจนเพื่อท ากินได้อย่าง
เสมอภาค และให้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรทีด่ินท ากิน 
สปก. ด้วย 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล  า 

๓๖ ปัญหาที่ดิน นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

นายชัชวาล  แสงศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๙๗ ๐๗๖๒ ๕๗๑ 
กำรเข้ำท ำประโยชน์ในที่ดินสำธำรณะตดิขัดข้อกฎหมำย 
การเข้าใช้ประโยชน์ที่สาธารณะของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ 
เช่น การขอใช้ที่ดินสาธารณะท าแก้มลิงเพื่อกักเก็บน  าในช่วงน  าท่วมน  าแล้ง มี
ความยุ่งยาก ติดขัดข้อกฎหมาย และต้องใช้ระยะการขออนุญาตและให้อนุญาต
นาน นอกจากนี  ยังมีปัญหาจากกลุ่มนายทุนบุกรุกพื นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 
ขอให้ภาครัฐตรวจสอบและก าหนดแนวเขตพื นที่สาธารณะให้ชัดเจน และขอเสนอ
แก้ไขข้อกฎหมายบางส่วนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะได้ง่ายขึ น 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๗ ปัญหา
คมนาคม 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
นายบุญนาค  ภูมิราช  โทร. ๐๘๗ ๖๑๖๘ ๖๗๒ 
นายฉัตรชยั  สงปรางค์  โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 
นายธวัชชัย  จันทราช  โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
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ล ำดับ
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ประเด็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไม่เพียงพอ เส้นทางคมนาคมจังหวัดนครนายก
การจราจรแออัดช่วงถนนสายนครนายก - องครักษ์ ซ่ึงเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยง
การจราจรจากกรุงเทพมหานคร และเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวนี มีปัญหารถติดขัด และเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั ง รวมถึงระบบสัญญาณจราจรที่ตดิตั งในจังหวัดนครนายกไม่ทั่วถึง 
นอกจากนี  ยังมีปัญหาถนนสายหลักสายซอยต่างๆ อาทิ 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  
- เพิ่มช่องทางการขนส่งผู้โดยสาร 
- ซ่อมแซมคันคลองยาง 
- ปัญหาผู้รับเหมาทิ งงาน 
ความต้องการของประชาชน 
๑. การแก้ไขปัญหาถนน ดังนี  
    ๑.๑ ต้องการให้หน่วยงานซ่อมแซมถนนดอนเจริญ-ล าบัวลอย 
    ๑.๒ ปักเสาเข็มกันดินทลายบริเวณคันคลองที่มีดินสไลด์ ระยะทางยาว
ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย  
๑.๓ ขอให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน ๔ เลน บริเวณคลอง 
๒๙ ผู้รับเหมาทิ งงาน และเร่งรัดบริษัทผู้รับเหมาให้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 
ความต้องการของจังหวัด 
จังหวัดขอหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เก่ียวข้องผลักดันงบประมาณที่ได้
เสนอเพื่อซ่อมสร้างถนนตามแผนงานโครงการของทางหลวง และถนนทีช่ ารุด
เสียหายและที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุ อาทิ 
- ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 
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ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลกำรด ำเนินงำน 

- ก่อสร้างทางยกระดับ 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างเส้นทางกลับรถ 
- ก่อสร้างทางจักรยาน 
- ก่อสร้างทางเท้า และไหล่ทาง  
- ซ่อมแซมถนนสายหลักและทางเข้าหมู่บ้าน 

๓๘ ปัญหาสังคม
และอ่ืนๆ 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
นายฉัตรชยั  สงปรางค์  โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 
นายธวัชชัย  จันทราช  โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 
๑. ระบบกระแสไฟฟ้ำตก จังหวัดได้งบประมาณสนับสนุนจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท 
ในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับ ซ่ึงสามารถแก้ไขได้
ในได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเพิ่มมากขึ น ส่งผลให้
การใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ น จึงท าให้ยังเกิดปัญหาไฟตกไฟดับอยู่บ้าง ทั งนี  ได้รับ
การยืนยันจากผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ปี ๒๕๖๓ จะไม่ให้เกิดปัญหาไฟตก
ไฟดับ โดยจะท าการเพิ่มหม้อแปลงและการเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มเคเบิล 
ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าตก 
ความต้องการของจังหวัด 
ขอให้พิจารณาผลักดันเงินงบประมาณจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจที่ดูแลโครงสร้าง
พื นฐานไฟฟ้าสาธารณะของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟไม่พอใช้ และ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในทุกพื นที่ของจังหวดัทีย่ังเป็นไฟนีออนให้เป็นไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
๒. ระบบประปำ จังหวัดนครนายกและการประปาส่วนภูมิภาค ได้เสนอขอ
งบประมาณเพื่อท าระบบจ่ายน  าแก่ชุมชนรอบนอกและชุมชนเมืองมีการขยายตัว

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
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ล ำดับ
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ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลกำรด ำเนินงำน 

เพิ่มขึ น เม่ือครั งคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวงเงิน ๖๒๐ ล้านบาท ขอให้ภาครัฐจัดท า
ระบบน  าประปาเข้าหมู่บ้าน 
ความต้องการของจังหวัด 
ส่วนราชการขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณางบประมาณ ในการให้ผ่านงบประมาณ 
๖๒๐ ล้านบาท ที่จังหวัดและภาครัฐวิสาหกิจเสนอไปเพื่อที่จะน ามาปรับปรุงระบบ
ประปาโดยใช้น  าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ซ่ึงเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และเรื่องได้ผ่านส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 

๓๙ ปัญหาสังคม
และอ่ืนๆ 

นครนายก 
(๒๒ พ.ย. 

๖๒) 

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
ประเด็นดำ้นสังคม ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เยาวชนเริ่มเข้าสู่ภาวะเสียงจากปัญหายาเสพติด เนื่องจาก 
- บิดามารดาแยกทางกัน และไปอยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย 
พี่ ป้า น้า อา   
- บิดามารดาไม่มีเวลาให้กับลูก เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพในจังหวัดอ่ืน 
- เด็กและเยาวชน ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว  
จึงไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ชักชวนให้มีการเสพยา 
ความต้องการของประชาชน 
๑.ขอให้จัดเจ้าที่ทหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษา
ความปลอดภัย พร้อมทั ง สอดส่องดูแล ดังเช่นในยุครัฐบาล คสช. 
๒. อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ กรณี จับกุมผู้เสพยาเสพติดได้ ยังไม่ควร
กล่าวโทษให้เป็นผู้ต้องหา แต่ควรหาวิธีบ าบัดให้เลิกยาเสพติด เพื่อที่จะได้สามารถ
ไปประกอบอาชีพได้โดยไม่มีประวัติติดตัว 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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ความต้องการของภาครัฐ 
ขอให้มีหน่วยงานที่สอดส่องดูแลร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔๐ ปัญหาด้าน
คมนาคม 

ฉะเชิงเทรา 
(๑๓ ธ.ค. 

๖๒) 

คุณจินดา พุ่มเจริญ  ๔๑/๑๓ ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา  โทร. ๐๙๐ ๓๙๑ ๕๑๘๔ 
ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรตลำดบ่อบัว 
ตลาดบ่อบัว เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า ๖๐ ปีก่อสร้างขึ นโดยความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชน ตั งอยู่บนพื นทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย เดิมใช้
สัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟฯ มีร้านค้ามากกว่า ๔๐๐ ร้านค้า ตั งขายตั งแต่ริมถนน 
ทางเท้า ยาวตลอดมาจนถึงตัวตลาด ปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าเกิดขึ นเม่ือช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ที่การรถไฟฯ ไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินให้กับชุมชน แต่กลับไปท า
การเปิดประมูลเพื่อจัดหาผู้บริหารจัดการตลาดแทน ซ่ึงส่งผลกระทบให้เกิดการ
พิพาทเรื่องที่ดนิกับทางชุมชน  โดยบริษัทฯ นายทุนรว่มกับการรถไฟฯ ด าเนินการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับชาวบ้าน ซ่ึงขณะนี อยู่ระหว่างการบังคับคดี  
ปัจจุบัน ทางการรถไฟฯ ให้บริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ท าสัญญาเช่า
ที่ดินของการรถไฟ โดยท าสัญญาระยะยาว เพื่อให้ท าการพัฒนาพื นที่เป็นตลาดที่
บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารเอง โดยที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และค้าขายในพื นที่นั นมา
เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน ทั งที่มีมติจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้บริษัทถอนคดีความชาวบ้าน 
ที่อยู่ในศาลเสียทั งสิ น และที่ผ่านมาชุมชนเองก็พยายามหาทางออกร่วมกันโดยมี
การเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทนายทุน การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
รัฐ (อปท.) แต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าชุมชนตลาดบ่อบัว 
จ่ายค่าเช่าที่ให้กับบริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนามาโดยตลอด แต่พื นที่

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องนี ไปยังคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม  วุฒิสภา  เนื่องจากเรื่อง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม  
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ตลาดไม่ได้มีการพัฒนาใดๆ ทั งเรื่องบ่อน  าทิ ง ส่ิงปฏิกูล การจัดการขยะ และการ
ปรับปรุงแผงร้านค้า ซ่ึงอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก ไม่มีความสะอาด ไม่ถูก
สุขลักษณะ ท าให้ตลาดอยู่ในภาวะซบเซา ผู้ซื อไม่อยากเดินเข้าตลาด และหัน
กลับไปเดินตลาดที่มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วที่ด้านหนา้และติดกับตลาดเก่าแห่ง
นี  ทั งนี  ตลาดด้านหน้ามีการเก็บค่าเช่าแผงในอัตราที่แพงมาก คือ ๒ ตารางเมตร
ในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเก็บค่าเช่ารายวันอีกด้วย 
ความต้องการของประชาชน 
๑) ต้องการตลาดประชารัฐ บริหารงานโดยภาครัฐ ไม่ต้องการระบบนายทุนเข้า
บริหารจัดการ 
๒) ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดที่มีความสะอาด เหมาะ
ส าหรับเข้ามาจับจ่ายสินค้า  
๓) ต้องการให้ค่าเช่าแผงร้านค้าอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม ไม่แพงเกินไป 
๔) ต้องการให้มีการตรวจสอบการความโปร่งใสในการเปิดประมูลระหว่างการ
รถไฟแห่งประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา 
ความต้องการของภาครัฐ 
ในเบื องต้นได้มีการเจรจาพูดคุยและแสวงหาทางออกร่วมกัน ทั งในส่วนของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทย ต ารวจ แต่ปัญหา
หลักก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจของทั งสองฝ่ายได้ 
ส าหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้เสนอทางออก ๓ ข้อ ดังนี   
๑) รัฐบาลเป็นผู้ออกเงินชดเชย เพื่อก่อสร้างเป็นตลาดประชารัฐ ตามนโยบาย
รัฐบาล  
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๒) ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนการคิดค่าชดเชยใหม่อยู่ในอัตราที่
สามารถจ่ายได้ และขอให้มีการผ่อนจ่ายระยะยาวได้  
๓) ขอให้รัฐบาลเป็นผู้ท าเรื่องขอใช้พื นที่ตลาดไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย
ใช้งบประมาณของรัฐบาลก่อสร้างเองหรือมอบหมายให้ท้องถิ่นก่อสร้างและ
บริหารจัดการ  

๔๑ ปัญหาด้าน
การเกษตร 

ฉะเชิงเทรา 
(๑๓ ธ.ค. 

๖๒) 

นายชาลี เจริญสุข  ๒๒๕ ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. ๐๘๑ ๕๕๕ ๓๒๑๒ 
ประเด็นดำ้นกำรเกษตร 
สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวดัฉะเชิงเทราที่เกิดขึ นเป็นประจ าทุกปี และก าลังทวี
ความรุนแรงขึ นในทุกขณะ เกษตรกรชาวนาร้องขอไปยังชลประทานจังหวัดเร่งส่ง
น  าเข้าพื นที่การเกษตร หลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ท าให้นาข้าวได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากแหล่งน  าตามธรรมชาติแห้งขอด ส่วนน  าจากแม่น  า 
บางปะกงก็ไม่สามารถน ามาใช้ได้เพราะประสบกับภาวะน  าเค็ม ดังนั น จึงต้อง
อาศัยน  าจากคลองชลประทานช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อีกทั ง เกษตรกรชาวสวน 
ชาวไร่ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ต่างต้องการน  าใช้ด้วยเช่นกัน อีกทั งยังต้องท าการ
กักเก็บน  าส าหรับจัดท าน  าประปาส่วนหนึ่ง และน  าเพื่อใช้ผลักดันน  าเค็มอีก 
ส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี  ยังมีปัญหาอ่ืนๆ อาทิ ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า ราคา
ต้นทุนการผลิตสูงขึ น ปัญหาดินเค็ม และปัญหาของเกษตรกรผู้เลี ยงปลาที่ถูกแพ
ปลาเอาเปรียบตาชั่ง โดยชั่งน  าหนักปลาขาดหายไป ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัม ซ่ึง
เกษตรกรผู้เลี ยงปลาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแล 
 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวเกษตรกร โดยการจัดท าแผนเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่ด้วย

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ 
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สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยน  แปลง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลท าให้น  าในเขื่อนมีน้อย 
ไม่สามารถปล่อยมาช่วยเหลือให้เพียงพอกับความตอ้งการของเกษตรกรได้  
ทั งนี  ผู้แทนจากกรมชลประทานได้ชี แจงว่า เขื่อนขุนด่านปราการชลจะระบายน  า
เพื่อใช้ส าหรับการประปาทุกวัน ที่ปริมาณวันละ ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. เพื่อ
การเกษตรจะก าหนดระบายน  า ๒ ช่วง ช่วงแรกระว่างวันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ช่วงที่สองระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่วันละ ๑.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพี่น้องประชาชนได้
ระดับหนึ่ง 
ความต้องการของภาครัฐ 
๑) ขอให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานของแพ
ปลา ให้มีระบบการชั่งน  าหนักที่ได้มาตรฐาน ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบพี น้อง
ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเลี ยงปลา 
๒) ขอให้ภาครัฐอุดหนุนเยียวยาพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 
๓) ขอให้ภาครัฐควบคุมให้เขื่อนขุนด่านปราการชลและอ่างเก็บน  านฤบดินทร
จินดาปล่อยน  าเพื่อแก้ไขปัญหาน  าแล้งและผลักดันน  าเค็มในพื นที่ฉะเชิงเทรา 
๔) บริเวณโดยรอบวัดสมานรัตนาราม ที่เรียกว่ากระเพาะหมู ขอเสนอให้เป็นแหล่ง
จัดเก็บน  าจืด ซ่ึงสามารถจุน  าได้มากกว่า ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางวัด
ต้องการน  าจืดส าหรับใช้ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  

๔๒ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

ฉะเชิงเทรา 
(๑๓ ธ.ค. 

๖๒) 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ  ประธานหอการค้า จ.ฉะเชิงเทรา  
๑๖/๒ หมู่ ๔ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐  
โทร. ๐๘๔ ๓๕๑ ๔๑๖๕ 
ประเด็นเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน
คณะกรรมการอ านวยการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีหนังสือส่ง
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบใน
หลายๆ ด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะอุตสาหกรรม อากาศ ฝุ่น น  าเสีย 
ทรัพยากรไม่เพียงพอ การเติบโตที่ไม่สมดุล เกิดปัญหาสังคมการอยู่ร่วมกันของคน
ในพื นที่กับคนที่เข้ามาในพื นที่ ท าให้ประชาชนในพื นที่ยงัมีความไม่ม่ันใจ ใน
โครงการ EEC ซ่ึงอาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์ที่น้อยเกินไป มีการโจมตี
โครงการ EEC ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะ การแย่งทรัพยากรในพื นที่
จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ เป็นต้น ขอให้ช่วยผลักดันโครงการต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ เพราะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความต้องการของภาครัฐ 
หอการค้าจังหวัดน าเสนอโครงการที่เก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ที่จังหวัดได้วางแผนไว้ ๔ โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ นกับ EEC 
คือ 
๑) โครงการสูบน  าคืนถิ่นเก็บอ่างน  าสียัด 
๒) โครงการสร้างถนนวงแหวนเลีย่งเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอยู่ในช่วง
การศึกษาเส้นทาง คาดจะเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓) โครงการสร้างถนนเลียบชายทะเลเขื่อมต่อจากต าบลบางทราย จังหวัดชลบุรี 
ผ่าน ต าบลสองคลอง  อ าเภอบางปะกง ต่อเชื่อมถึง อ าเภอบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ 
๔) โครงการผลิตน  าประปาคุณภาพดื่มได้จากก๊อก 

เรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
และการอุตสาหกรรม 

๔๓ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นำยบวรวิช ภุชงค ์ ประธานชุมชนซอยร่วมพัฒนา  
ที่อยู่ ๓๕/๑๓ ถนน ตากวน-หาดทรายทอง ซอยร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยอง โทร. ๐๖๓ ๔๐๖๓๔๘๒ 
เร่ือง : การแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับทราบ และ
รับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม ไม่เคยขัดขวาง ไม่เคยคัดค้านการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แต่ก็มีข้อกังวลใจและมีค าถามว่า ประชาชนได้อะไรจาก
นิคมอุตสาหกรรมและ EEC ซ่ึงจากการได้ร่วมโครงการฯ ในวันที่จึงได้รับฟงัข้อมูล
จากทางนิคมอุตสาหกรรม และ EEC ถึงสิ่งที่ท่านจะด าเนินการเพื่อพี่น้อง
ประชาชน ได้แก่ การให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนในพื นที่ การให้โอกาสกับ
ประชาชนในเขตพื นที่และเขตจังหวดัในการที่จะได้งานท าในภาคอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรส่งเสริมเด็กและเยาวชนตั งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยม ศึกษา อาชีวะ
ศึกษา และระดับปริญญา หากต้องการแรงงานแบบไหน ก็ควรส่งเสริมให้ไปใน
ทิศทางนั น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาออกมามีสิทธิ์ และสามารถเข้า
ท างานในภาคอุตสาหกรรมได้ในทันท ี
๒. การจราจรในจังหวัดระยองในช่วงเช้าและเย็น เป็นช่วงเวลาวิกฤตมาก เห็นควร
ส่งเสริมให้น าระบบขนส่งมวลชนมาช่วยในระบบการขนส่ง รวมถึงอาจมีการ
ก าหนดเวลาการปฏิบัติงานให้มีความเหลื่อมล  ากัน เพื่อเป็นการบรรเทาความ
หนาแน่นของการจราจร ทั งในช่วงเวลารีบเร่งตอนเช้า และตอนเย็น รณรงค์ให้
พนักงานหรือผู้บริหารไม่น ารถส่วนตัวมาใช้ในการเดินทาง 
๓. การสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนสี่แยกไฟแดงมาบตาพุด ท าอย่างไรจะไม่เกิด
ผลกระทบต่อพี่น้องภาคประชาชน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภาคประชาชนมากที่สุด 
๔. การตั งกองทุนพลังงาน โดยการเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อย
มลพิษออกสู่บรรยากาศ และน ามาเป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนในพื นที่ 



- ๗๑ - 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ประเด็น จังหวัด ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ผลกำรด ำเนินงำน 

ในการนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบพร้อมรับไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

๔๔ ปัญหาด้าน
สังคมและอ่ืนๆ 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นำยศักดำ จิตดล  ประธานชุมชนหนองบัวแดง  โทร. ๐๙๔ ๘๔๓ ๕๓๐๓ 
เร่ือง : การแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ปัญหาเก่ียวกับการจัดการระบบน  าเสียในครัวเรือนของท้องถิ่น 
๒. การบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานที่สร้างมลพิษอย่างจริงจัง 
๓. การประเมินผลกระทบก่อนการสร้างโครงการต่างๆ ใช้งบประมาณเป็น
แรงจูงใจให้คนในชุมชนไปร่วมประเมิน โดยไม่ครบคลุมกับประชากรส่วนใหญ่ของ
พื นทีท่ี่แท้จริง 
๔. ปัญหาการว่างงานของคนในท้องถิ่นทีต่้องไปท างานต่างจังหวัด ทางนิคม
อุตสาหกรรมยังไม่มีแผนการจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
๕. การก่อสร้างโครงการต่างๆ ผู้รับเหมาในท้องถิ่นมีโอกาสน้อยมาก หรือไม่มีเลย 
๖. การพัฒนาชุมชนควรเริ่มที่ชุมชนใกล้เคียงกับส่วนที่เกิดผลกระทบก่อน 
๗. การรับสมัครงานให้ใช้คุณสมบัติการอาศัยอยู่ในพื นที่ก่ีปี ถึงจะมีคุณสมบัติว่า
เป็นคนในพื นที ่
ในการนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบพร้อมรับไปด าเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับทราบ และ
รับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

๔๕ ปัญหาด้าน
คมนาคม 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นำยชัยนรินทร์ สังข์วิเศษ   
ที่อยู่  ๒๔/๒๐๓ ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. ๐๘๑ ๖๘๓ ๖๖๓๓ 
เร่ือง : การแสดงความคิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก่อสร้างขยายเส้นทางในจังหวัดระยอง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับทราบ และ
รับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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  - ปัญหาผู้รับเหมาขาดประสิทธิภาพ ท างานล่าช้า ท าให้เกิดผลกระทบ
ระยะยาว บางจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง 
 - ขาดวิศวกรที่มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ แก้ไข จุดที่ท าให้เกิดผล
กระทบ 
 - การออกแบบทางเบ่ียงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ยังขาดความเป็น
มาตรฐาน ท าให้การเคลื่อนตัวของยานพาหนะล่าช้า เกิดความติดขัด 
 - จุดหนาแน่น ควรเร่งการก่อสร้างให้รวดเร็ว โดยเฉพาะที่มาบตาพุด 
บริเวณแยกทับมา 
 - ธุรกิจหลายๆ ธุรกิจ ต้องประสบปัญหาช่วยก่อสร้าง จนท าให้ขาดทุน
และเสียหาย 
๒. การพัฒนาให้เกิดความเจริญถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรค านึงถึงผลกระทบให้น้อย
ที่สุด มาตรฐานของผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบวิศวกรม ควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ใช่ท า
เหมือนเดิม และไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชน 
ในการนี  จังหวัดรับทราบข้อเสนอแนะ และจะรับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

๔๖ ปัญหาด้าน
คมนาคม 

ระยอง 
(๑๓ ก.พ. 

๖๓) 

นำยจักตรี วสันต์ช่ืน 
ที่อยู่  ๔๒/๑ ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  
โทร. ๐๘๑ ๓๔๔ ๑๕๖๙ 
เร่ือง : การแสดงความคิดเห็นการได้รับผลกระทบของประชาชน 
จากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ในช่วงการก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง
มาบตาพุด งบประมาณโครงการ ๑,๘๕๐ ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี สิ่งที่
จะก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง คือ  
๑. สะพานกลับรถในเขตชุมชนและปิดแยกไฟแดงที่ ๔ แยกตลาดมาบตาพุด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับทราบ และ
รับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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๒. การท าถนนคอนกรีตใหม่สูงจากถนนเดิม ๒๕ เซนติเมตร พร้อมฟุตบาทที่จะ
สูงขึ นอีก ๒๐ เซนติเมตร รวมความสูงที่จะเพิ่มขึ นเกือบ ๕๐ เซนติเมตร ส่งผลให้
ชาวบ้านโดยรวมได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างครั งนี เป็นจ านวนมาก 
๓. การท าท่อระบายน  าใหม่ขนาด ๒ เมตร จากของเดิมขนาด ๑.๒ เมตร ซ่ึง
ของเดิมยังใช้งานได้ดีอยู ่
๔. การท าฟุตบาทใหม่ ขนาด ๓.๔๕ เมตร ของเดิม ๓ เมตร ท าให้เสียพื นผิว
การจราจรไปอีกครึ่งเมตร 
โดยการก่อสร้างในครั งนี  ด าเนินการในบริเวณเขตเศรษฐกิจชุมชนเมืองมาบตาพุด 
ส่งผลให้ประชาชนและชาวบ้านสองทั งสองฝั่งถนน ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 
ข้อเสนอแนะ 
โครงการนี มีการประชุมเพื่อแสดงการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว เม่ือวันที่ ๗ 
ก.พ. ๖๓ โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับฟังจ านวนมาก และคัดค้านการ
ก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง จึงขอให้แขวงการทางฯ แก้ไขปรับปรุงแบบตามที่
ชาวบ้านได้เสนอไปแล้ว 
ในการนี  จังหวัดรับทราบข้อเสนอแนะ และจะรับไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
***หมำยเหตุ : ประเด็นร้องเรียน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ปัญหาที่ดิน ๒. ปัญหาแหล่งน  า ๓. ปัญหาด้านการเกษตร ๔. ปัญหาด้านการคมนาคม ๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๖. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ ๗. ปัญหาด้านสังคมและอื่นๆ 
 


