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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจ 
ในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการให้ความเห็นชอบในเรื่อง 
ส าคัญ ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ เจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง 
ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไก
ไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยกันขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 “โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก” เป็นหนึ่งใน “โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน” ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภากับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีในการเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกัน
ขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
สอดคล้องกันและเป็นระบบ อันจะน าไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
 รายงานฉบับนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการลงพ้ืนของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัด
จันทบุรี โดยได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ต่าง  ๆ จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมโครงการ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยัง
คณะอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเพ่ือด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการแก้ไขประเด็นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
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โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และ
จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย และน ามาเป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับ
หลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และสะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่
การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกระดับ ใช้เป็นเวทีในการเข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของทุกส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้  
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

การลงพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก
ของประเทศ ท าให้ทราบว่า ทั้ง ๓ จังหวัด มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ๑) จังหวัด
ระยอง มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการ
ท่องเที่ยว ๒) จังหวัดตรำด มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านการ
ท่องเที่ยว และด้านการค้าชายแดน และ ๓) จังหวัดจันทบุรี มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการเกษตร ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการค้าชายแดน และด้านการท่องเที่ยว 
โดยทั้ง ๓ จังหวัดสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก 

จังหวัดระยอง เป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ในบริบทการพัฒนา ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิสัยทัศน์จังหวัดระยองปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ คือ “เมืองนวัตกรรมก้ำวหน้ำ 
พัฒนำอย่ำงสมดุล บนพื้นฐำนควำมพอเพียง” มุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแส 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองซึ่งค่อนข้างมีผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ได้แก่ การขอแก้ไขกฎหมายผังเมือง
เพื่อก าหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน และยังมีประเด็นเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง บรเิวณ
ชายหาดแหลมเจริญถึงมาบตาพุด ชายหาดแสงจันทร์ และชายหาดเนินพระ เป็นระยะทางประมาณ 



๒๑.๗๕ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ได้ขอให้ภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเข้ามาดูแลแก้ไข  
ในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งประชาชนยังประสบปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
บนเกาะเสม็ด ซึ่งประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ต้องได้รับแก้ไข  
โดยเร่งด่วน 

 จังหวัดตราด ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดตราด ที่วางไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “ตรำดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มุ่งเน้น 
พัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานรากการท่องเที่ยว ภาคเกษตรครบวงจร การบริการและการค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยมี
ประเด็นที่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้แก่ ๑) ประเด็นกำรค้ำชำยแดน ที่ขอให้ภาครัฐช่วยผลักดัน
การเปิดด่านท่าเส้นซึ่งเป็นช่องทางการค้าธรรมชาติเป็นด่านถาวร เพ่ือขยายการค้ากับจังหวัดพระตะบอง 
และจังหวัดโพธิสัตย์ ประเทศกัมพูชา และผ่านไปยังประเทศเวียดนาม ๒) ประเด็นกำรประมง ในเรื่อง
ของเรือประมงพาณิชย์ที่ลักลอบเข้ามาท าประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตให้ท า
ประมงได้เฉพาะเรือประมงพ้ืนบ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกัน โดยขอให้ภาครัฐทบทวน
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประมงให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  
๓) ประเด็นกำรเกษตร ประชาชนมีความกังวลในเรื่องที่รัฐบาลประกาศยกเลิกยาฆ่าหญ้า ๓ รายการ  
ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตัวยา ๓ รายการที่ยกเลิกไปในราคา
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการ ได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกขาย 
ท าให้ทุเรียนขาดคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับทุเรียน โดยต้องมีกฎหมายบังคับชาวสวน พ่อค้าแม่ค้า ให้มีจิตส านึก
รับผิดชอบ รวมถึงต้องใช้มาตรการสุ่มตรวจทุเรียนอ่อนซึ่งจะท าให้การป้องกันการตัดทุเรียนอ่อน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ๔) ประเด็นกำรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
จังหวัดตราด เพราะจังหวัดตราดมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหมู่เกาะต่าง ๆ ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก ภาคประชาชนและภาคเอกชน
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
พิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสนามบินทั้ง ๓ แห่ง ให้เป็นแหล่งเชื่อมต่อการท่องเที่ยวทางภาค
ตะวันออก สร้างสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะช้าง สนับสนุนเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) 
รวมถึงยกระดับด่านชายแดนจังหวัดตราด ทั้ง ๓ ด่าน ให้สามารถใช้พาสปอร์ตและได้รับวีซ่าชั่วคราว  
เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



จังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาภาคตะวันออก สู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ว่า “จันทบุรีเมือง
เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่ำสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง”ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๔ ด้าน คือ  
๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ ๒) สร้างเสริม
และยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง  
๓) พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ  
๔) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งส่วนราชการ
และประชาชนต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ได้มีการพูดคุย ประกอบด้วย ๑) ประเด็นกำร
ขำดแคลนแรงงำนในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยให้ส านักงานจัดหางานจังหวัดเร่งด าเนินการ 
ขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน เพ่ือจัดท าโครงการ one stop service ในการขอและต่อใบอนุญาต
น าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้แนวทางเดียวกับการบริหารจัดการแรงงานประมง  
ในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ตัวบุคคลเข้าระบบสารสนเทศกลางเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้แรงงาน และแก้ไขปัญหาในด้านเวลา
และระยะทาง ๒) ประเด็นกำรขำดแคลนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร ประชาชนต้องการแหล่งกักเก็บน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง รวมถึงพ้ืนที่กักเก็บน้ าในช่วงอุทกภัย โดยขอให้มี
โครงการวางท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองขลุงไปยังพ้ืนที่ ๘ ต าบล ได้แก่ ต าบลตะปอน ต าบลบางชัน 
ต าบลบ่อ ต าบลวันยาว ต าบลซึ้ง ต าบลตรอกนอง ต าบลวังสรรพรส และต าบลมาบไพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในเกือบทุกจังหวัดของภาคตะวันออก โดยทุกภาคส่วน
ควรน าปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั้งระบบ พร้อมทั้งเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ๓) ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมำยผังเมืองของจังหวัด
จันทบุรี ในประเด็นนี้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรน าเรื่องผังเมือง  
มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยส ารวจความต้องการของชุมชน พ้ืนที่ และส่วนราชการ  
เพื่อพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญมากขึ้น พร้อมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป 

 

อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน คณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ขอน าส่งข้อมูลรายงานผลการลงพ้ืนที่  

ณ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กับคณะกรรมการ

อ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขประเด็นข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

 



 



สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า 
บทสรุปผูบ้ริหาร 
ส่วนที่  ๑  
 โครงกำรสมำชกิวุฒิสภำพบประชำชน  ๗  
 คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำในพ้ืนที่ภำคตะวันออก ๑๒ 

ส่วนที่  ๒ 
 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ณ จังหวัดระยอง ๑๗ 
  ขอ้มูลทั่วไป ๑๙  
  การหารือกบัส่วนราชการ ๒๔ 
  การรบัฟังประเด็นปญัหาของประชาชน ๒๘ 
  การลงพื้นทีศ่ึกษาดูงาน ๓๒ 

ส่วนที่ ๓ 
 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ณ จังหวัดตรำด ๔๓ 
  ขอ้มูลทั่วไป ๔๕ 
  การหารือกบัส่วนราชการ ๕๐ 
  การรบัฟังประเด็นปญัหาของประชาชน ๕๓ 
  การลงพื้นทีศ่ึกษาดูงาน ๕๙ 

ส่วนที่  ๔ 
 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ณ จังหวัดจันทบุร ี ๗๕ 
  ขอ้มูลทั่วไป ๗๗ 
  การหารือกบัส่วนราชการ ๘๒ 
  การรบัฟังประเด็นปญัหาของประชาชน ๘๕ 
  การลงพื้นทีศ่ึกษาดูงาน ๙๐ 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๕ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ๑๐๑ 
  สรปุผลการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพนัธ์  ๑๐๓ 

ส่วนที่ ๖  
 ภำคผนวก  
  การตดิตามผลประเดน็ขอ้คิดเห็นและข้อรอ้งเรียน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
 โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน 

 คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำในพื้นที่ภำคตะวันออก 
 



  ๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน 

หลักกำรและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มีเจตนารมณ์ที่ส่งผลส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาไว้หลายประการ ซึ่งเจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่ง ตามมาตรา ๖๕ ที่บัญญัติให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสร้างกลไกไว้ในหมวด ๑๖ นั่นคือ 
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น ยังได้สร้างกลไกใหม่
ที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เนื้อหา รวมทัง้การประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการที่มาตรา ๒๖ บัญญัติให้กฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคล ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย และการที่มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน มาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่บัญญัติให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบและ
น ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว 
ต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 กลไกและกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามมาตรา ๑๑๔ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช
ก าหนด การกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา การพิจารณาให้บุคคลด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การให้
ความเห็นชอบให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่
มาตรา ๒๗๐ บัญญัติเพิ่มขึ้นให้เป็นหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาในช่วง ๕ ปีแรก อีกด้วย ดังนั้น การจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์สมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้น
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการ ที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 



  ๑๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

กับประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ โดยการลงไปในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความ
เดือดร้อนอย่างแท้จริง แทนการรอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการจากการรายงาน
มาตามระบบที่เป็นอยู่ วุฒิสภาจึงเห็นควรจัดให้มี “โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน” เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ
ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักส านึกรับผิดชอบ 
ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะน าไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคม 
ที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
 
๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย  
 ๒.๒ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๒.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
 ๒.๔ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา  
 ๒.๕ เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ ที่บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตามผล  
การด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
เสนอแนะ และเร่งรัด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศและตามที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 



  ๑๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๓. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ๓.๑ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ  
 ๓.๒ กลุ่มการศึกษา  
 ๓.๓ หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓.๔ องค์กรภาคเอกชน  
 ๓.๕ สื่อมวลชน  
 ๓.๖ อื่น ๆ  
 
๔. วิธีด ำเนินงำน  
 ๔.๑ พบกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค ์เพื่อเยี่ยมเยือน รับฟังความคิดเห็น  
 ๔.๒ จดักลุม่ย่อยลงพ้ืนที่กลุม่เป้าหมายตามประเดน็เฉพาะด้านที่ก าหนด  
 ๔.๓ น าขอ้มูลที่ได้รบัมาวิเคราะห์และด าเนนิการตามกลไกของวฒุิสภา  
 ๔.๔ รายงานผลการด าเนนิงานตอ่ประธานวฒุิสภา  
 
๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๕.๑ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาในการตรากฎหมาย  
 ๕.๒ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูล 
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  และพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๕.๓ ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สอดคล้องกับหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
 ๕.๔ ได้รับทราบความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสะท้อนปัญหาไปสู่การแก้ไข โดยอาศัยกลไกของ
วุฒิสภา  
 ๕.๕ ได้รับทราบผลด าเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 



  ๑๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก บุญสรา้ง  เนียมประดิษฐ์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร 
ประธานกรรมการ 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร 
รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 

พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 
รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 

 

นางกอบกลุ  อาภากร  ณ  อยุธยา 
รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 

 

นายเจน  น าชัยศิร ิ
กรรมการ 

นายชาญวิทย์  ผลชวีิน 
กรรมการ 

 

นางดวงพร  รอดพยาธิ ์
กรรมการ 

 

พลอากาศเอก ถาวร  มณพีฤกษ์ 
กรรมการ 

 



  ๑๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก เทพพงศ์  ทิพยจันทร์ 
กรรมการ 

 

พลเอก ธงชัย  สาระสุข 
กรรมการ 

 

พลเอก นาวิน  ด าริกาญจน์ 
กรรมการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ 
กรรมการ 

 

พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์  
กรรมการ 

 

พลเอก มารตุ  ปัชโชตะสิงห์ 
กรรมการ 

 

พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธกิาร 
กรรมการ 

 

พลเรือเอก ลือชยั  รดุดิษฐ์ 
กรรมการ 

 

พลเอก วราห์  บุญญะสิทธิ ์
กรรมการ 

 



  ๑๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก วสันต์  สุรยิมงคล 
กรรมการ 

 

นายวันชัย  สอนศิร ิ
กรรมการ 

 

นางสาววไิลลักษณ์  อรินทมะพงษ์ 
กรรมการ 

 

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง  
กรรมการ 

 

พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา 
กรรมการ 

 

นายสุรเดช  จิรัฐติิเจริญ 
กรรมการ 

 

นายอุดม  วรัญญูรัฐ 
กรรมการ 

 

นายก าพล เลิศเกียรตดิ ารงค์ 
กรรมการ 

 

พลเรือเอก ฐนิธ กติติอ าพน 
กรรมการ 

 



  ๑๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณรงค์ รตันานุกลู 
กรรมการ 

 

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 
กรรมการ 

 

รองศาสตราจารย์พลเอก ไตรโรจน์ ครธุเวโช 
กรรมการ 

 

พลเอก วลติ โรจนภักด ี
กรรมการ 

 

พลเอก วินัย สร้างสขุด ี
กรรมการ 

 

นายวิรตัน์ เกสสมบรูณ์ 
กรรมการ 

 

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุรรณ 
กรรมการ 

 

หม่อมหลวงสกุล มาลากุล 
กรรมการ 

 

นายสมศักดิ์ โชติรตันะศิริ 
กรรมการ 

 



  ๑๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำในพื้นที่ภำคตะวันออก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก สมหมำย เกำฏีระ 
กรรมการ 

 

นำยสุวรรณ เลิศปัญญำโรจน์ 
กรรมการ 

 

พลเอก อู้ด เบื้องบน 
กรรมการ 

 

นำงสำวชำลสิำ  ชยัทรัพยไ์พศำล
กรรมการและเลขานุการ 

 

นำงสำวรำตรี ข ำบริสุทธิ ์
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 

นำงอรวรรณ วชัรีวงศ์ ณ อยุธยำ 
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 

นำงสำวสุทธิรำ  ชมเจริญ 
กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 

https://service.senate.go.th/registration/showdata.php?id=MzM0MTkwMDE1ODAzNw==


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒ 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  

ณ จังหวัดระยอง 
 



 

  ๑๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพุธที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง  จังหวดัระยอง  

๔. กลุ่มเป้าหมาย /ประเดน็การรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย  

  มีกลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการ จ านวน  ๑๐๐  คน ประกอบดว้ย  
 ๔.๑ ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน และกลุ่มเกษตรกร  
 ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานจังหวัดระยอง ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
 ๔.๓ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ๔.๔ สื่อมวลชน ได้แก่ สมาคมสื่อมวลชนระยอง NBT ระยอง สวท. ระยอง NNT กรมประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง มติชนออนไลน์ หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์ และระยองโพสต์ออนไลน์ เมาส์เมามัน
โพสต์ออนไลน์ ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย สยามเนชั่น สถานีวิทยุแอทระยองเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง  
แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง เป็นต้น  
 ๔.๕ อื่น ๆ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ของทุกส่วน
ราชการ) 



๒๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

     ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับประชาชนในระดับพ้ืนที่ (อบต.) ที่เป็นรูปธรรม (ระบุแผนงานโครงการ  
การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ ที่ชัดเจน)   
 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเด็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่ และเมือง
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน ร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ  
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด 

๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดยสังเขป)    

 ระยองเป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็น  
แหล่งท่องเที่ยว และมีผลไม้ชั้นยอด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  มีเนื้อที่ ๓,๕๕๒ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๒,๒๒๐,๐๐๐ ไร่ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน 
๗๒๓,๓๑๖ คน ประชากรแฝง ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐  คน  ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชากร ปี ๒๕๖๐ 
เท่ากับ ๑,๐๐๙,๔๙๖ บาท/คน/ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม เท่ากับ ๙๘๔,๙๘๐ ล้านบาท  อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจร้อยละ ๖.๔  

 ภาคเกษตรกรรม มีพื้นที่ ๑,๓๑๐,๙๓๗ ไร่ ครอบครัวเกษตร ๔๔,๕๖๔ ครอบครัว มียางพาราเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นพืชที่เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัด พ้ืนที่ปลูก ๖๑๓,๒๒๐ ไร่ สัปปะรด  
ปลูกมากเป็นอันดับสองของประเทศ พ้ืนที่ปลูก ๓๗,๗๐๐ ไร่ มังคุด “The Queen of Fruit” พ้ืนที่ปลูก 
๒๘,๒๒๖ ไร่ เงาะปลูกมากเป็นอันดับ ๖ ของประเทศ พ้ืนที่ปลูก ๘,๔๘๙ ไร่ มันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูก 
๓๖,๙๓๖ ไร่ และทุเรียน พ้ืนที่ปลูก ๖๙,๑๘๗ ไร ่

 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม 
และสวนอุตสาหกรรม รวม ๒๔ แห่ง มีการลงทุนรวม ๑.๓๘ ล้านล้านบาท และมีโรงงานทั้งสิ้น ๒,๙๐๘ แห่ง 
โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี สารและวัสดุเคมี อะโลเมติกส์ 



๒๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

เม็ดพลาสติก อีกทั้งมีการผลิตสิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า 
มีอัตราการจ้างงาน ๑๗๔,๙๐๐ คน 

 การท่องเที่ยว มีชายหาดยาวกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร จ านวน ๒๕ หาด (อ าเภอเมือง ๑๙ หาด อยู่บน 
เกาะเสม็ด ๙ หาด อ าเภอแกลง ๓ หาด อ าเภอบ้านฉาง ๓ หาด)  จ านวนห้องพัก ๑๕๔,๒๔๕ ห้อง อยู่ห่างจาก 
กรุงเทพฯ เพียง ๑๗๙ กิโลเมตร แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยงชุมชน  และศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อด้านการ
ท่องเที่ยวกับภาคอื่น ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร เป็นต้น โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ านวนนักท่องเที่ยว 
ถึง ๗,๓๑๙,๔๘๙ คน  (ชาวไทย จ านวน ๖,๗๙๒,๗๓๒ คน ชาวต่างประเทศจ านวน ๕๒๗,๒๑๖ คน)  
ท ารายได้กว่า ๓๓,๘๑๑.๓๖ ล้านบาท 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต้ ติดชายฝัง่อ่าวไทย ยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก ติดตอ่เขตอ าเภอนายายอาม อ าเภอแก่งหางแมว จังหวดัจันทบุร ี
ทิศตะวันตก ตดิต่อเขตอ าเภอสัตหีบ อ าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบุร ี
แบ่งเขตการปกครองเป็น ๘ อ าเภอ โดยประกอบด้วย ๕๔ ต าบล ๔๓๙ หมู่บ้าน ๘๐ ชุมชน  

ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง
เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๒ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๔๒ แห่ง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและน านวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา เป็นเมืองที่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี – เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยวิสัยทัศน์ จังหวัดระยองปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ คือ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล 
บนพ้ืนฐานความพอเพียง” มุ่งเน้นพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม 
สงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในและภายนอก  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง ได้ด าเนินการจัดท าภายใต้เป้าหมาย ๔ ข้อ คือ 

๑. เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชยกรรม เป็นไปอย่างสมดุล 

๒. คุณภาพชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความมั่นคง
ทางสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓. ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนด าเนินกิจกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม   

๔. อุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการน านวัตกรรมมาใช้
อย่างเหมาะสม ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน .  

โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและ 

ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  

ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : สร้างความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม 

และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายจากภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่   

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน  คิดเปน็ร้อยละ ๑๔๓ % เกินกว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ๔๓ % 
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  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน          ผู้บริหาร ร.ร./คร ู

                   ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั     ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน    

               อืน่ ๆ ไดแ้ก ่สื่อมวลชน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอถึงความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของจังหวัด โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นความสอดคล้อง
ของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดให้เกิดความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ  และแผนยุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจ มาร่วมรับฟังพร้อมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ  
ที่ต้องการน าเสนอสู่สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป  

 ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม         ไมเ่หมาะสม  

                      อื่น ๆ .......................................................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม                   ไมเ่พียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต   (ไม่ม)ี 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๑ ควรจัดให้มีแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชน 
ที่ชัดเจนและสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
  ๑๑.๒ ในการรับฟังประเด็นปัญหาจากประชาชน ควรมีค าถามน าเพ่ือให้ประชาชนได้ตอบให้ตรง
กับประเด็นที่ต้องการอย่างแท้จริง และมีการสรุปในแต่ละหัวข้อเพ่ือให้ง่ายต่อการสรุปประเด็นปัญหา
และน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามความต้องการของประชาชน 
  ๑๑.๓ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพ้ืนที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



๒๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 

การหารือกับสว่นราชการ 
   

 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประกอบด้วย  
 (๑) นายเจน น าชัยศิร ิ   สมาชิกวุฒิสภา  (หัวหน้าคณะ) 
  (๒) นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕)   พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๖) พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๙) นายอุดม  วรญัญรูัฐ  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๐) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  สมาชิกวุฒิสภา 

 สมาชิกวุฒิสภาและส่วนราชการได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่เป็นรูปธรรม  

๑. จังหวัดระยองได้มีการผลักดันโครงการตามแผนการพัฒนาจังหวัดระยอง ได้แก่ 

  ๑.๑ การส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นรายละเอียด 
(EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก) (ระยะที่ ๒) เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี 

 ๑.๒ การพัฒนาเส้นทางเลี่ยงเมืองระยอง สาย ง. ผังเมืองรวมเมืองระยอง เพ่ือเพ่ิมช่องจราจร
จาก ๔ ช่องจราจรเป็น ๖ ช่องจราจร บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓ เพ่ือแก้ไขปัญหาคอขวดและแยกตะพง  

  ๑.๓ ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง (LRT) แยกเป็น  

    ระบบรถบัส (Smart Bus) ระยะทาง ๘๙.๙๓ กิโลเมตร จ านวนสถานี ๓๖ สถานี 
รถที่ใช้บริการ จ านวน ๑๙ คัน ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ๑๙๔,๔๐๓,๐๐๐ บาท 



๒๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

    ระบบขนส่งมวลชนโดยใช้ระบบ LRT ระยะที่ ๑ (สถานีตะพง ถึงสถานีศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง)  รวมระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ใช้งบการลงทุน จ านวน ๑๒,๘๕๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท 
มีสถานีตลอดเส้นทาง  

    ระบบขนส่งมวลชนโดยใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบา ระยะที่ ๒ (สถานีศูนย์ราชการ
จังหวัดระยอง ถึงสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์) ก าหนดสถานีตลอดเส้นทาง จ านวน  
๕ สถานี ใช้งบลงทุน จ านวน ๑๒,๔๕๘,๗๔๑,๘๘๐ บาท   

    ระบบรถบัส (Smart Bus) ก าหนดเส้นทางเดินทาง ระยะยาว (๑๑-๒๐ ปี) 
(๒๕๗๐-๒๕๗๙) ใช้ระบบรถบัส (Smart Bus) ระยะทาง ๗๘.๖๐ กิโลเมตร จ านวนสถานี ๑๐ สถานี  
ใช้งบลงทุน ๑๐๐,๑๖๖,๐๐๐ บาท  

๒. การน าไปประยุกต์ใช้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยได้มีการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๒.๑ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๒ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ข้อ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
  ความก้าวหน้าในการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดระยอง : 
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (ทางตรง – ทางอ้อม) และแนวทางการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ภารกิจของ EEC ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง ภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก โดยใช้งบประมาณ 
๑.๗ ล้านล้านบาท ได้แก่ ๑) การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ๒) การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
ระยะที่ ๓ ๓) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ๔) โครงการรถไฟความเร็วสูง ๕) โครงการรถไฟ
รางคู่ ๖) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๗) การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๘) การพัฒนา
เมืองใหม่ 

 จากนั้น ได้มีการกล่าวถึงผลกระทบที่พบมากในจังหวัดระยอง  ได้แก่ ๑) ความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ ๒) ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา ๓) ความเหลื่อมล้ าด้านสาธารณสุข ๔)  ความเหลื่อมล้ า 



๒๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ด้านที่ดินท ากิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการด าเนินงานในการ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 

 ๑) การส่งเสริมการมีงานท า ประกอบด้วย 

  การพัฒนาทักษะ  

  ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุด้วยการเพ่ิมโอกาสในการท างาน  

  การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้  
ในกระบวนการผลิต การแปรรูป รวมถึงการจัดหาช่องทางการตลาด 

 ๒) การส่งเสริมการมีทีด่ินท ากิน ประกอบด้วย 

   กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  

   แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ท ากินของประชาชน  

   รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน  

   ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพ่ือการประกอบ
อาชีพส าหรับประชาชน เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรม และมีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง (แปลงทรัพย์สินเป็นทุน)  

 ๓) การส่งเสริมด้านสวสัดกิาร  ประกอบดว้ย 

   การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

    พัฒนาสถานพยาบาลให้เพ่ิมก าลังคนและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยาย 
การให้บริการ  

  ยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่  

  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัวได้มากขึ้น  

  สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

๔) การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ประกอบดว้ย 

   การกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคม ขนส่งมวลชน การสื่อสาร 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม  

 การจัดท าผังเมือง EEC เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลดการกระจัดกระจายของเมือง ปกป้องพ้ืนที่เกษตรกรรม วางแผน  
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 
 



๒๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ความส าเร็จโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 

 ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ ต าบลน้ าคอก 

อ าเภอเมืองระยอง บนพ้ืนที่ ๔๒๙ ไร่ ขยะที่เข้าสู่ศูนย์ก าจัดขยะฯ มาจากรถขยะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดระยอง โดยผ่านเครื่องชั่งน้ าหนักเพ่ือจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ  มีขยะ

โดยประมาณ ๘๐๐ ตัน/วัน ซึ่งจะเข้าสู่อาคารคัดแยก ขยะอินทรีย์ที่ผ่านการคัดแยกจะ เข้าสู่ระบบ 

หมักก๊าชชีวภาพ และตะกอนที่ได้จะน าไปผลิตเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือคืนสู่ชุมชนรอบศูนย์ก าจัดขยะฯ 

ต่อไป นอกจากนี้เชื้อเพลิง RDF ที่คัดแยกได้ จะถูกน าไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ก าลังจะด าเนินการ

แล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขยะที่เหลือจากการคัดแยกจะถูกน าไปฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาลต่อไป  

ปัญหาอุปสรรคของโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง 

 เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 

 ผู้น ามีความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานศูนย์ก าจัดขยะฯ ส าเร็จหรือไม่ 

 มีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ  

 ความร่วมมือของประชาชนและการเมืองในพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะฯ ดีหรือไม่ 

 หน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งผู้ก ากับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยขับเคลื่อน

หรือไม่ 

 งบประมาณ ทั้งที่รัฐจัดสรรมาสนับสนุน และความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่จะท าให้งานไม่ชะงัก 

 
 จากน้ันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพปัญหา
และข้อร้องเรียน ซ่ึงมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน ๑ คน คือ 
 

ชื่อ – สกุล/ที่อยู ่ ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
นายสุทธ เหมสกล  
ที่อยู่ ๒๙/๑๘ หมู่ ๔  
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง  

๑. โครงการขนาดเล็กที่ท้องถิ่นดูแล ควรได้รับการยกเว้นระเบียบ
บางข้อ บางประเด็น เพื่อให้ท างานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
๒. ควรสนับสนุนงบประมาณ และข้อมูลแก่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว 
ชุมชนและโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ควรด าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กัน พร้อมร่วมกันวางแผนอย่างต่อเนื่อง 



๒๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ชื่อ – สกุล/ที่อยู ่ ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
โทร. ๐๘๖-๓๑๒-๓๓๒๑ 
 
หมายเหตุ : รวบรวมใส่ในตาราง
สรุปข้อมูลโครงการ สว. พบประชาชน 
ภาคตะวันออก เพ่ือน าส่ งคณะ 
อนุกรรมการรวบรวมแยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียนแล้ว 

๓. แก้ข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
เช่น เกาะเสม็ด ควรได้รับการยกเว้น 
๔. ควรมีกองทุนสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
๕. ควรมีการจัดการเรื่องที่ดินที่ท ากินของชาวบ้านที่อยู่รอบเขต
รัศมีเมืองการบิน ให้ได้มีเอกสารสิทธิ์ 
๖. เพิ่มสถานพยาบาลให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง 
๗. เพิ่มสถานศึกษาและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๘. ยกเว้นระเบียบการใช้เงินสมทบของท้องถิ่นในเขต EEC  
๙. สนับสนุนท้องถิ่นที่พร้อมจะยกฐานะพิเศษ ให้สามารถท าได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมั่นคง 

  

การรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 

 

การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่ง  
ได้เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (เทศบาลเมืองมาบตาพุด)  

  ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งและการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดระยอง และการวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมชายฝัง่
ตะวันออกปี ๒๕๕๒ พบว่า แนวชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบปัญหาถูกกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 
๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๒ ของความยาวชายฝั่งของจังหวัด โดยในจ านวนนี้ 
มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับวิกฤต จ านวนหลายแห่ง ได้แก่ ชายหาดแหลมเจริญถึงมาบตาพุด 
ชายหาดแสงจันทร์ ชายหาดต าบลเนินพระ เป็นต้น  
  การกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เกิดจากการขาดหายไปของตะกอนที่หมุนเวียน   
ในระบบ ท าให้ระบบขาดความสมดุล สาเหตุการกัดเซาะเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ความรุนแรงของ  
กระแสคลื่นกระทบพ้ืนที่ชายฝั่ง การขาดหายของตะกอนที่มาจากแม่น้ า การเปลี่ยนแปลงทิศทางของ  
คลื่นที่เข้ากระทบพ้ืนที่ชายฝั่ง การบุกรุกท าลายป่าชายเลน การถมทะเลขณะท าท่าเรือมาบตาพุดเฟสที่ ๑ 
ซึ่งปัจจุบันก าลังมีการถมส าหรับท่าเรือเฟสที่ ๓ ที่จะยื่นออกไปในทะเลเกือบหนึ่งกิโลเมตร ยิ่งจะส่งผล
กระทบถึงกระแสน้ าและระบบนิเวศน์พอสมควร 
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 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

  ตัวแทนภาคประชาชนได้กล่าวกับสมาชิกวุฒิสภา ถึงความต้องการที่จะให้ภาครัฐทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเข้ามาดูแลแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ เท่าที่
จะหางบประมาณได้ก่อน แต่ในอนาคตควรมีการแก้ไขแบบยั่งยืนต่อไป ดังนี้ 

   การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม เป็นการแก้ไข   
โดยการสลายพลังงานคลื่นที่เหมาะสม ช่วยให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนทรายชายฝั่งและยึดแนว 
ชายฝั่ง เหมาะส าหรับบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ  

   โครงสร้างแข็ง (hard solution) ได้แก่ ก าแพงกันคลื่น (sea wall) เขื่อนกันคลื่นนอก
ชายฝั่ง (offshore break water) เขื่อนหินทิ้ง (revetment) เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty) หรือรอดักทราย 
(groin)  

   โครงสร้างอ่อน (soft solution) ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เสาเข็มหรือเสา คอนกรีต
สลายพลังคลื่น ไส้กรอกทราย การเติมทราย (beach nourishment)  

 ๑.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
      ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้จังหวัด ท าการศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการด าเนินการ  

 ๑.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
  น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 ๒. ประเด็นการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพ้ืนที่ 

 ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีสถานะเป็นที่ดินราชพัสดุทั้งเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเปล็ด 
เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในพ้ืนที่ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง และต าบลแกลง 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยเหลือที่ดินเพียงประมาณ ๗๐๐ ไร่ ที่ยังคงเป็น 
ที่ราชพัสดุ ซึ่งก็เกิดปัญหาความไม่แน่ชัดของแนวเขตมาโดยตลอด เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานใช้แผนที่
อ้างอิงคนละฉบับ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่เช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์บางกลุ่มถูกกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แจ้งความด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหาความ
ไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่ที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่อยมา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๓  
ได้มีการน าก าลังเข้าจับกุมผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ๔๒ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการจับกุมเพิ่มขึ้น
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อีก ๒ ราย ท าให้มีประชาชนเข้าร้องเรียนและด าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้เข้ามาด าเนินการแก้ไขและไกล่เกลี่ย 

 ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

   ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ธนารักษ์ในพ้ืนที่ และประชาชน
ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ตามแนวเขตเดิม (ปี ๒๕๒๔) ที่มีการปักแนวเขตไว้  
เนื่องจากประชาชนถูกไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เขาอาศัยอยู่เดิม  

   ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติท าตามมติคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ คือ ให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้าอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ได้โดยการเช่าพื้นที่ 

   ตัวแทนภาคประชาชนและธนารักษ์ในพ้ืนที่ ขอให้หน่วยงานผู้มีอ านาจเร่งบังคับใช้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ วรรค ๒ เพื่อยกเลิกพ้ืนที่บางส่วนออกจากกรม
อุทยานฯ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยกันอย่างสงบสุข  

   ตัวแทนภาคประชาชน ได้เสนอให้มีการยกเลิกเขตอุทยานแห่งชาติ ออกจากพ้ืนที่
เกาะเสม็ด เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 

   ตัวแทนภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐพิจารณาน าข้อกฎหมายจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก าหนดเขตผังเมืองในพ้ืนที่เกาะเสม็ด ทั้งนี้ เพ่ือถอนพ้ืนที่ของประชาชน 
บางส่วนบนเกาะเสม็ดออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ 

   ตัวแทนภาคประชาชน ขอความกรุณาภาครัฐและผู้มีอ านาจสั่งการกรมอุทยานแห่งชาติ 
ยับยั้งการจับกุมประชาชนผู้อาศัยเดิมบนพ้ืนที่เกาะเสม็ด  

 ๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
   ที่ประชุมได้มีมติว่า ให้กรมธนารักษ์ในพ้ืนที่เป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมเอกสาร 
รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมข้อร้องเรียนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการเสนอไปยัง
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่ วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมและน าส่งข้อมูลมายังวุฒิสภา เพื่อจะได้ด าเนินการเร่งรัดและติดตามต่อไป 

 ๒.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
 น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 ๓. ประเด็นผลกระทบจากการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

 ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 

       เนื่องจากการพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมในหลายมิติ   
เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย 
ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้านธุรกิจ
ระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต จึงท าให้เกิดผลกระทบหลายอย่างต่อชาวบ้านและชุ มชน ได้แก่  
การออกผังเมืองไม่เป็นไปตามหลักการผังเมือง เพราะไม่ได้จัดท าอยู่บนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของภาคตะวันออก ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นผังเมือง 
ที่เอื้อประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ท าลายระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะแหล่งความมั่นคงทางอาหารที่ส าคัญ
ของภาคตะวันออกและทั้งประเทศ ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างผลกระทบ  
กับประชาชนจ านวนมากในพื้นที่ 

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความตอ้งการของประชาชน 
       ตัวแทนภาคประชาชน เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรมสีม่วงให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อที่ดินเพ่ือหวังผลก าไร  

  ตัวแทนภาคขนส่ง เสนอให้ภาครัฐผลักดันและแก้ไขปัญหาภาคขนส่งสินค้าในระบบทางน้ า 
และระบบรางให้มากขึ้น โดยการขนส่งทั้งสองระบบนี้มีต้นทุนต่ า แต่การบริหารจัดการมีความล่าช้า ซึ่งหาก 
มีการแก้ไขได้จะช่วยลดปัญหาระบบการขนส่งทางถนนในเรื่องที่จอดรถ และความแออัดบนท้องถนน  
ได้เป็นอย่างดี  

  ประธานชุมชนของท้องถิ่นจังหวัดระยอง ขอให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) โดยคืนประโยชน์กลับสู่ท้องถิ่นในรูปแบบกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ 
   - กองทุนสนามบิน เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสนามบิน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง 
 - ควรมีกองทุนน้ า เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบโรงงาน 
 - กองทุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสดูแลและได้ประโยชน์
จากกองทุนโดยทั่วถึง  

 ๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 

  ที่ประชุมมีมติว่า ควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้
สอดคล้องกับบริษัทของคนในพ้ืนที่ อาทิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างและพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็กแทนรัฐได้  

 ๓.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
       น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 



๓๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน 

 

 

 สมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปยังค่ายตากสิน จันทบุรี (กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ 
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเข้าสักการะสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยาย  
เกี่ยวประวัติศาสตร์ความเป็นมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้อิสรภาพ และเยี่ยมชม
อาคารโบราณสถานต่าง ๆ โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาร่วมให้
การต้อนรับ และนาวาโท อกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผบ.พัน ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. กล่าวบรรยายถึงความเป็นมา
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้ 

  ควรพัฒนาให้ค่ายตากสินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมท าการประชาสัมพันธ์ 
ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก  

  จัดท าวีดิทัศน์บรรยายสรุป ตามข้อมูลที่น าเสนอ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับบุคคลภายนอก 
ได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

  อาจเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่ได้เข้ามาเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพและ
พัฒนาทางด้านภาษาให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง 
 
 

************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ภาพประกอบกิจกรรม 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 



๓๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือและรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 



๓๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือและรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและการทับซ้อนของพื้นที่ 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 



 

 

๓๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือและรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นผลกระทบจากการด าเนินการของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 



๓๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 



 

 

๓๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 



๔๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

 



 

 

๔๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 



๔๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน  

ณ จังหวัดตราด 
 



 

  ๔๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๔๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ องคก์ารบริหารสว่นต าบลแหลมกลัด จังหวดัตราด 

๔. กลุ่มเป้าหมาย /ประเดน็การรับฟังความคิดเห็น 

  กลุ่มเป้าหมาย  

  มีกลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการ จ านวน  ๑๐๐  คน ประกอบดว้ย  
 ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการ 
 ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานจังหวัดตราด ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด 
 ๔.๓ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๔.๔ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ว หอการค้าจังหวดัตราด สมาคมอุตสาหกรรม 
 ๔.๔ สื่อมวลชน ได้แก่ NBT ตราด,สวท. ตราด, NNT กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง ๓, ช่อง ๗, ช่อง ๙, 
ไทยพีบีเอส, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชามติ, ส.ปชส.จังหวัด, ชมรมพลังสื่อตราด เป็นต้น  

 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ของทุกส่วน
ราชการ) 
     ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับประชาชนในระดับพ้ืนที่ (อบต.) ที่เป็นรูปธรรม (ระบุแผนงานโครงการ  
การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ  ที่ชัดเจน)   
 

 



 

  ๔๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการดึงเอาพลังของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน ร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม 
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเอง และท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดยสังเขป) 

 "จังหวัดตราด" เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรูปร่างลักษณะคล้ายหัวช้าง มีเนื้อที่ 
๒,๘๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๖๑,๘๗๕ ไร่  อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา
ทั้งทางบกและทางทะเล ยาว ๓๓๐ กิโลเมตร มีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นแบ่ง 
เขตแดนตลอดแนวยาว ๑๖๕ กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ขนาดเล็กเป็นอันดับ ๔ ของภาคตะวันออก และเป็นอันดับที่  ๕๖ ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายใหม่ บางนา-บ้านบึง-แกลง-ตราด เป็นระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย และน่านน้ าทะเลของประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ทิศตะวันออก 
ติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และ ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด ๒๒๙,๔๐๘ คน เป็นชาย ๑๑๕,๑๗๕ คน หญิง ๑๑๕,๒๓๓ คน 
ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่ อ าเภอเมืองตราด ร้อยละ ๔๐.๘๒ รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอเขาสมิง ร้อยละ ๑๙.๖๒ อ าเภอบ่อไร่ ร้อยละ ๑๕.๕๒ อ าเภอคลองใหญ่ ร้อยละ ๑๑.๐๖ อ าเภอ
แหลมงอบ ร้อยละ ๘.๔๓ อ าเภอเกาะช้าง ร้อยละ ๓.๔ และอ าเภอเกาะกูด ร้อยละ ๑.๐๗ 
 
 
 
 
 
 



 

  ๔๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ศักยภาพของจังหวดัตราด 

 โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ จังหวดัตราดมีรายไดห้ลัก ประกอบดว้ย ๓ สว่นคอื  
 ๑) เกษตรกรรม   
    จังหวัดตราดมีรายได้หลักเข้าพ้ืนที่มาจากภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราดมีมูลค่า ๔๗,๖๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๓ ของ GDP ประเทศ รายได้
ต่อหัว ๑๗๑,๔๖๑ บาท/คน/ปี 
  ภาคเกษตร มีมูลค่า ๒๓,๓๗๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๔๙) สินค้าส าคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ สัปปะรด  
  นอกภาคเกษตร มีมูลค่า ๒๔,๓๒๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๑) ประกอบด้วย ภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม สาขาการผลิตส าคัญ ได้แก่ การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใชส้่วนบุคคล ของใช้ในครัวเรือน บริการขนส่ง 

 ๒) ดา้นการท่องเทีย่ว  
     จังหวัดตราดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม และมีความหลากหลายทางกายภาพ 
เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะหมู่เกาะกว่า ๕๒ เกาะ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายได้จาก
การท่องเที่ยว ๑๙,๑๒๖ ล้านบาท นักท่องเที่ยวจ านวน ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน  
 ๓) การคา้ชายแดน  
     จังหวัดตราดมีช่องทาการค้าชายแดน  ๓ ช่องทาง มีมูลค่าการค้าชายแดน ช่วง ๑๐ เดือนแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณ ๓๐,๒๒๗ ล้านบาท ดังนี้ 
   จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก 
   จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะมว่ง 
   ช่องทางการค้าทางธรรมชาตบิ้านทา่เส้น 

 การคมนาคม 
 จังหวัดตราดมีเส้นทางคมนาคม ครบทุกเส้นทาง ได้แก่ 
 ทางบก : มีเส้นทางสายหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท สายบางนา – ตราด (ทางหลวงหมายเลข ๓) 
 ทางน้ า : มีท่าเทียบเรือน้ าลึกขนาดกลาง (๕๐๐ ตันกรอส) ที่อ าเภอคลองใหญ่ สามารถรองรับการขนส่ง
ทางน้ าและเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม อินโดจีน และนานาชาติ ที่ได้มาตรฐาน
เป็นอย่างดี 
 ทางอากาศ : มีสนามบินเอกชนจ านวน ๑ แห่ง (บริษัทบางกอกแอร์เวย์) วันละ ๓ เที่ยวบินกรณี
ปกติ วันละ ๖ เที่ยวบิน กรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว 

 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดตราด ที่วางไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 โดยมีวิสัยทัศน์   “ตราดเมืองมั่งคั่ง ชุมชนมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 



 

  ๔๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด   
 ๑. การพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจากฐานรากการท่องเที่ยว ภาคเกษตรครบวงจร การบริการ
และการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติที่เติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายรวม 
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายจากภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่   

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

เมือง
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

เมือง
เกษตร 
คุณภาพ 

เมือง
การค้า 

ชายแดน 



 

  ๔๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๗๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓ % เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๔๓ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

                      ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./คร ู
 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน              อื่น ๆ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

    ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าที่ทางส านักงานจังหวัดตราดได้ด าเนินการ
จัดท าขึ้น ซึ่งประชาชนที่เข้ามารับฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการสะท้อน
ให้ภาครัฐรับรู้และรับทราบถึงความเดือดร้อน โดยบรรยากาศในการพูดคุยเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง  

     ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ  

  ๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลการลงพ้ืนที่ในครั้งที่ผ่านมา เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการให้ข้อมูลและการ
ตอบข้อซักถามถึงประเด็นปัญหาที่ประชาชนเคยน าเสนอมา 
  ๑๑.๒ การประสานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้การลงพื้นทีเ่ป็นไปตามแผน
และก าหนดการ 
  ๑๑.๓ ควรก าหนดประเด็นการลงพ้ืนที่ให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  ๕๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

การหารือกับสว่นราชการ 
 

  คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน ประกอบด้วย  
 (๑) พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา  (หัวหน้าคณะ) 
 (๒)  นายเจตน์  ศิรธรานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓)  พลเรือเอก  ชมุนุม  อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
  (๔) นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕)  นายเจน  น าชัยศริ ิ   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๖) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๗) พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๙)  พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๐)  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑)  นางสาววิไลลกัษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๒) พลเอก วสันต์  สุริยมงคล  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๓) นายอดุม  วรัญญูรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๔) พลเอก ไตรโรจน์  ครธุเวโช  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๕) นายชาญวิทย์ ผลชีวิน  สมาชิกวุฒิสภา 
 
 สมาชิกวุฒิสภาและส่วนราชการร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 ประเด็นเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
รูปธรรม  
  จังหวัดตราดได้น ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความ
เหลื่อมล้ า โดยการจัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
 



 

  ๕๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

  ๑. กิจกรรมคลีนิคแก้จน มีการด าเนินการจ านวน ๒ จุด ได้แก่ 

     จุดที่ ๑ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้หอม หมู่ที่ ๕ ต.ช้างทูน อ. บ่อไร่ จ.ตราด 

     จุดที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร หมู่ท่ี ๓ ต. ช้างทูน อ.บ่อไร จ.ตราด 
 ๒. กจิกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ มีลักษณะโครงการ คือ 

     เป็นการต่อยอดอาชีพเดิม หรือเสริมอาชีพใหม่ตามความต้องการของครัวเรือนยากจน 
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     สามารถสร้างรายได้และเห็นผลไว 

     มีลักษณะเหมือนกองทุนหมุนเวียน 

    มีตลาดรองรับและเป็นอาชีพที่ประเมินได้ 
 ๓. กิจกรรมจัดท าสื่อสรุปผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรม  

    เพ่ือเป็นการถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

    น าไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
 

 ประเด็นปัญหาที่พบจากการหารือ 

    การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปได้ยาก ควรน าข้อมูลที่เป็นฐานหรือคลังข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยมารวมกัน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือจะท าให้ได้รับทราบถึงปัญหา
ของพ่ีน้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ 

    การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ าไม่จ าเป็นต้องน าเงินไปช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ควรแก้อย่างเป็นระบบด้วยการวางแผนท่ียั่งยืน ได้แก่ การน าผลผลิตมาแปรรูป
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร พร้อมทั้งขอให้ภาครัฐผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานสินค้าของ
เกษตรกร โดยบังคับใช้กับเกษตรกรทุกคนที่สมัครใจเข้าร่วม เพ่ือเป็นการรับรองและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การส่งออกให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิต และการตรวจสอบสินค้าส่งออกควรมี
ความชัดเจน เพื่อป้องกันการไม่มีมาตรฐานของสินค้า 

    การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ควรพัฒนาเพ่ิมศักยภาพทางการค้าขาย แปรรูปเพ่ิมนวตักรรม
ให้มีมูลค่ามากขึ้น เพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ได้แก่ น้ ามันกฤษณา ที่ส่งออกไปยังประเทศโอมานและ
ประเทศดูไบ 

    ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม คือ การขอใบอนุญาตทั้งโรงงานและแรงงาน ซึ่งต่างก็จ าเป็น 
ต้องใช้ใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเรือประมง ใบอนุญาตอื่นทางเกษตร  



 

  ๕๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ซึ่งใบอนุญาตบางอย่างไม่สามารถท าได้ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ในส่วนนี้ควรมีการขับเคลื่อนให้สามารถ 
ขอใบอนุญาตในพ้ืนที่ได้  

    พิจารณาร่างกฎหมายยกระดับด่านหาดเล็ก ด่านท่าเส้น ด่านบ่อไร่ และเนิน ๔๐๐ เป็นจุด
ผ่อนปรน และให้มีการผ่านแดนแบบหนองคายโมเดล และเชียงรายโมเดล 

   งบประมาณที่พิจารณาสู่จังหวัดตราด มีไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา ควรมีการจัดหา
แหล่งเงินทุนเข้าเติมในระบบการท่องเที่ยว 

   ปัญหาประชากรแฝงที่อยู่ในจังหวัดตราดเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของการ
สาธารณสุข การศึกษา และรายได้ที่จะเข้ามาสู่จังหวัดอย่างแท้จริง  

    ผู้ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่ หรือกลุ่มธุรกิจ SME ได้รับความเดือดร้อนจาก 
ความไม่เป็นธรรมในการเสียภาษีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) เข้ามาประกอบธุรกิจ 
ในพ้ืนที่ แต่ไม่ได้เสียภาษีให้กับพ้ืนที่นั้น ๆ ส่งผลให้ตัวเลขภาษีที่สรรพากรจัดเก็บ มีปริมาณน้อยลงอย่างมาก 
ปัญหานี้สรรพากรแก้ไขโดยเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากกลุ่มธุรกิจ SME ดังนั้น ขอเรียกร้องให้เร่งด าเนินการ 
แก้ไข ซึ่งจะมีวิธีการใดบ้างที่ท าให้กลุ่มธุรกิจ modern Trade ต้องเสียภาษีให้กับพื้นที่เมื่อเข้ามาท าธุรกิจ
ในพ้ืนที่  

 

 จากน้ันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพปัญหา
และข้อร้องเรียน ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน ๑ คน คือ 

ชื่อ – สกุล/ที่อยู ่ ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
นายประจิม แพทย์นุเคราะห์ 
ที่อยู่ ๑๒๕  หมู่ ๑๐ ต าบลห้วยแร้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัด ตราด 
โทร. ๐๘๙-๕๒๐-๕๗๒๗ 
 
หมายเหตุ : รวบรวมใส่ในตาราง
สรุปข้อมูลโครงการ สว. พบประชาชน 
ภาคตะวันออก เพ่ือน าส่ งคณะ 
อนุกรรมการรวบรวมแยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียนแล้ว 

กรณีปัญหาการไม่ยอมคืนพ้ืนที่สัมปทานป่าไม้สวนป่าห้วยแร้ง 
(ตามข้อเรียกร้องให้คืนพ้ืนที่ให้รัฐของสภาองค์กรชุมชนต าบลห้วย
แร้ง) 



 

  ๕๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 

 

 

การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งได้
เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ประเด็นการค้าชายแดน 

  ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นตั้งอยู่ที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ติดกับบ้านทมอดา อ าเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ ๓.๓ แสนคน 
และบริเวณชายแดนมีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวจีน อาทิ โรงแรม บ่อนคาสิโน 
อาคารที่พักอาศัย ปั้มน้ ามัน ร้านค้า เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดการขยายตัวอีกในอนาคต  จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการค้าการลงทุนและเม็ดเงินหมุนเวียนบริเวณชายแดนเพ่ิมมากขึ้น   ทั้งนี้ 
ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น จังหวัดตราด ถือเป็น ๑ ใน ๔ จุดผ่อนปรนที่รัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศจะยกระดับและเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร     

 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

   ตัวแทนภาคเอกชนขอให้รัฐช่วยผลักดันการเปิดด่านท่าเส้นเป็นด่านถาวร เพ่ือขยาย
การค้ากับจังหวัดพระตะบอง และจังหวัดโพธิสัตย์ ประเทศกัมพูชา และผ่านไปยังประเทศเวียดนามได้ 
โดยปัจจุบันด่านท่าเส้นอยู่ในความดูแลของศุลกากรคลองใหญ่ 

   ตัวแทนจังหวัด ชี้แจงว่า สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้อนุมัติในหลักการให้
เปิดใช้เส้นทางด่านท่าเส้นแล้ว แต่ให้จังหวัดด าเนินการหารือกับภาคประชาชนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม 
และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา   

   ตัวแทนจากกรมทางหลวงชนบท ขอให้ทางจังหวัดช่วยเร่ งรัดกรมป่าไม้ให้อนุมัติ 
ใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อไปยังชายแดนด่านท่าเส้น ระยะทาง ๒ กิโลเมตร เพ่ือใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมาระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งกรมทางหลวงชนบทมีงบประมาณให้พร้อมแล้ว 

   ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเปิด
การค้าที่ด่านถาวร โดยขอให้ประโยชน์ลงถึงชุมชนในพื้นที่ด้วย  

   ตัวแทนภาคประชาชน แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเปิดด่านธรรมชาติบ้านท่าเส้น
เป็นด่านถาวร เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จะเป็นผู้ประกอบการเสียส่วนใหญ่ ชาวบ้านจะได้ประโยชน์
น้อยมาก จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการให้ชาวบ้านมีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปิดด่านถาวรและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
 



 

  ๕๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ๑.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  จังหวัดควรจัดเวทีหารือและจัดท าเอกสารสรุปความต้องการของประชาชน รวมถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

  ควรให้ความรู้แก่ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการปรับตัว และเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น  

  ภาครัฐควรสนับสนุนการเปิดช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้นให้เป็นด่านถาวร
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทางชายทะเลให้เป็นจุดขายที่ดีของจังหวัดรองรับชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ามา
ท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทย   

 ๑.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
  น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 ๒. ประเด็นการประมง 

 ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
           ตราดมีชายฝั่งทะเลยาว ๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรดประเทศกัมพูชา โดยได้ประกาศเขตทะเล
ชายฝั่งระยะ ๕ ไมล์ทะเล (ประมาณ ๙.๒๖ กม.) ตลอดแนวชายฝั่ง ยกเว้นบริเวณรอบเกาะจะใช้ระยะ  
๓ ไมล์ทะเล (ประมาณ ๕.๕๖ กม.) แต่มักจะมีปัญหาเนื่องจากเรือประมงพาณิชย์ลักลอบเข้ามา 
ท าประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งตามกฎหมายอนุญาตให้ท าประมงได้เฉพาะเรือประมงพ้ืนบ้านเท่านั้น 
ท าให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกัน นอกจากนี้ มักมีเรือประมงเข้าไปจับปลาในน่านน้ าอาณาเขต
กัมพูชาโดยเสียค่าธรรมเนียมนอกระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุม 

     ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความตอ้งการของประชาชน 
            ตัวแทนภาคประชาชน เสนอให้มีการสร้างเขื่อนกันทราย บริเวณอ่าวละวะ เพ่ือป้องกัน
คลื่นใหญ่จากลมทะเล หรือขุดลอกร่องน้ าซึ่งขณะนี้ตื้นเขิน เพ่ือให้เรือประมงสามารถเดินเรือผ่านได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ าลด 
            ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน มีข้อเสนอถึงภาครัฐ ดังนี้ 
               - ขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องการจดทะเบียนเรือประมงขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามกฎหมาย 
               - ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่นเดียวกับที่สนับสนุนภาค
การเกษตรอื่น ๆ 



 

  ๕๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

                - ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยริมน้ าซึ่งเป็นกรณีสิ่งล่วงล้ าล าน้ าตาม 
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย โดยปัจจุบันมีการเก็บค่าเช่าที่แพงในอัตราตารางเมตรละ ๕ บาทต่อปี 
ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามากเกินไปไม่สามารถจ่ายได้ 
                - ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ ามาก 
           ผู้แทนชุมชน เสนอให้มีกองทุนที่ดินเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านริมน้ า และขอให้หน่วยงานรัฐ
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหรือหาทุนส าหรับจัดซื้อที่ดินให้แก่ชาวบ้านริมน้ า 

     ๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
           ที่ประชุมมีมติเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง ให้มีความชัดเจน
มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่ประกอบอาชีพในภาคการประมง ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายได้ 

     ๒.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
               น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 ๓. ประเด็นการเกษตร 

 ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  ปัจจุบันการท าเกษตรในจังหวัดตราด ยังพบการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วย
จากสารเคมีทางการเกษตร อีกทั้งผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบจากการบริโภคสินค้าที่ใช้สารเคมีในการผลิต 
ประกอบกับปัจจุบันกระแสการผลิตสินค้าเกษตรทั่วโลกให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็น
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์  สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช และการดัดแปลงพันธุกรรมของสินค้าเกษตร  

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

   ภาคประชาชน มีความกังวลในเรื่องที่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกยาฆ่าหญ้า ๓ รายการ 
เนื่องจากยาฆ่าหญ้าทั้ง ๓ รายการนี้ เป็นยาฆ่าหญ้าที่ดีที่สุด และยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดดีและทดแทนได้ 
ดังนั้น ขอให้รัฐบาลจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตัวยา ๓ รายการที่ยกเลิกไป โดยขอให้
มีราคาที่เหมาะสม และในขณะที่อยู่ระหว่างจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนขอให้สามารถใช้ตัวยาทั้ง ๓ รายการนี้ไป
พรางก่อนได้ 

   ผู้ประกอบการล้ง ได้แสดงความกังวลในปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนออกขาย ทุเรียน
ขาดคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลต่อภาคการส่งออกทุเรียน  และการบริโภค
ภายในประเทศ ทั้งที่ทุเรียนจังหวัดตราดเป็นที่ต้องการของตลาดโลก มีชื่อเสียงและคุณภาพ ดังนั้น ขอให้



 

  ๕๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ภาครัฐเข้ามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกทุเรียน สร้างจิตส านึกแก่ชาวสวนทุเรียนไม่ตัด
ทุเรียนอ่อนออกขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคการส่งออก  

   ภาคประชาชนต้องการให้รัฐเข้ามาควบคุมต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร ซึ่งปัจจุบัน  
มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ น้ ามันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เป็นต้น 

   ผู้ประกอบการภาคการเกษตร มีความกังวลใจเรื่องการขาดแคลนแรงงานเกษตร
ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากกฎระเบียบในการขอแรงงานต่างด้าวในระบบมีความยุ่งยากและ 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ต้องเร่งจ้างให้ทันกับช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงอาจท าให้ต้อง  
พ่ึงแรงงานต่างด้าวนอกระบบซึ่งผิดกฎหมาย ขอให้รัฐช่วยด าเนินการแก้ไขระบบการขออนุญาตแรงงาน 
ให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น  

   ภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐด าเนินการเปิดตลาดกลางสินค้าการเกษตรในลักษณะเดียวกบั
ตลาดไทและสี่มุมเมือง เพ่ือเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคตะวันออก และลดต้นทุนการขนส่ง  

   ภาคประชาชน ขอให้รัฐผลักดันราคาสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง แทนการ
สนับสนุน พยุงราคา หรือประกันราคา เพราะการด าเนินการในลักษณะดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากรัฐบาลสามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ จะท าให้เกษตรกรมีก าไรมากขึ้น  

   ภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ สปก. ให้มีความ
ยืดหยุ่น สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเหล่านั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเสนอให้ปรับปรุงกฎหมาย สปก. 
ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ เปลี่ยนจากป่าเสื่อมโทรมให้เป็นแหล่งชุมชน  

 ๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 

   ผู้แทนภาคประชาชน ให้ข้อมูลถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าหญ้า เนื่องจากสภาพ
ภูมิประเทศและอากาศของไทย มีผลต่อการขึ้นของวัชพืชโดยเฉพาะหญ้าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังไม่มี
เครื่องมือหรือวิธีการใดที่สามารถก าจัดวัชพืชเหล่านั้นได้โดยไม่ใช่สารเคมี  

   ปัญหาเรื่องการตัดทุเรียนอ่อน ทุกภาคส่วนเห็นควรว่า ต้องร่วมมือกันสร้างมาตรฐาน
เกี่ยวกับทุเรียน โดยต้องมีกฎหมายบังคับชาวสวน พ่อค้าแม่ค้า ให้มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อทุเรียนทุกลูก 
อาจเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน GMP โดยภาครัฐต้องก ากับดูแลไม่ให้มีการ 
สวมสิทธิ์ รวมถึงต้องใช้มาตรการสุ่มตรวจทุเรียนอ่อนบนเส้นทางคมนาคม จะท าให้การป้องกันทุเรียน
อ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้มีการสนับสนุนทางวิชาการและทางธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้กับ
เกษตรกร ได้แก่ การหาตลาดและความต้องการของผู้บริโภค การส ารวจปัจจัยการผลิต สภาพที่ดิน  
สภาพดิน พร้อมข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านวิชาการและการน านวัตกรรมมาใช้ในการ



 

  ๕๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ควบคุมและพัฒนาสายพันธุ์พืชผลทางการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้ง
แนะน าให้เกษตรจังหวัด น าประเด็นที่ดินมาด าเนินการศึกษาให้เกิดเป็นมาตรฐานแก่ประชาชนด้วย 

 ๓.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
  น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 ๔. ประเด็นการท่องเที่ยว 

 ๔.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  จังหวัดตราดมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน  
นักท่องเที่ยวถึง ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน ส่งผลให้มีรายได้ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๑๙,๑๒๖ 
ล้านบาท เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้สินค้าภาคการเกษตร อาทิ ผลไม้  
มีราคาดีขึ้นและขายได้ในปริมาณเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชายังให้ความสนใจที่จะ
เข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น ซึ่งต าบลแหลมกลัด จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ธรรมชาติ และพ้ืนที่เชิง
ประวัติศาสตร์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกมากมาย 

 ๔.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 
   ภาคเอกชน ต้องการให้ยกระดับด่านชายแดนจังหวัดตราด จ านวน ๓ ด่าน ให้เป็น
ด่านผ่อนปรน ที่สามารถใช้พาสปอร์ตและได้รับวีซ่าชั่วคราวจ านวน ๓ วัน ๒ คืน เป็นลักษณะสนับสนุน
การท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวอย่างของจังหวัดหนองคายโมเดล  
   ภาคเอกชน ต้องการให้รัฐสร้างสะพานและเส้นทางคมนาคม (ถนน) เข้าสู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดตราดต้องการงบประมาณสนับสนุน  
จากภาครัฐมาพัฒนาพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวในอัตราที่มากกว่าการจัดสรรในระบบปกติ เนื่องจาก
จังหวัดตราดสามารถจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวในรูปแบบภาษี โดยน าส่งเข้าส่วนกลางเป็นจ านวน
มากกว่าจังหวัดอื่น ในขณะที่การจัดสรรรายได้ของจังหวัดอยู่ในอัตราปกติเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ  
   ภาคเอกชน ขอให้ภาครัฐ สนับสนุนเรื่องของครูสอนด าน้ าที่เป็นของคนไทย เพ่ือน า
รายได้เข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันประเทศทางแถบยุโรปได้เข้ามาเปิดโรงเรียนสอนด าน้ าในพ้ืนที่
จังหวัดตราดเป็นจ านวนมาก ท าให้รายได้รั่วไหลออกนอกประเทศเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก   

 ๔.๔ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
   ภาครัฐควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยแบ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป็น ๒ ประเภทคือ 



 

  ๕๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

      - นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เข้ามาร่วม
เป็นช่วงเวลาฤดูท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้พร้อม
รองรับนักท่องเที่ยว 
   - นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (กลุ่ม Hi End) โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกระทรวง
การต่างประเทศให้เผยแพร่ควบคูก่ับการประชาสัมพันธอ์าหารไทย 
   ภาครัฐควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะพัฒนาการเชื่อมโยงสนามบินทั้ง ๓ แห่ง 
ให้เป็นแหล่งเชื่อมต่อการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเพ่ือแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ  ในภูมิภาคต่อไป 
   เสนอแนะการสร้างรายได้จากโรงเรียนสอนด าน้ า การสอนด าน้ า ฝึกครูสอนว่ายน้ า  
ที่ได้มาตรฐานของจังหวัดตราด โดยแนะน าหน่วยฝึกของทหารเรือ พร้อมทั้งการสร้างโรงเรียนด าน้ าให้ได้
มาตรฐานสากล 

 ๔.๕ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 

  น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๕๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน 

 

 

 

 สมาชิกวุฒิสภาเดินทางไปยังตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
และท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ณ เทศบาลต าบลบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   
โดยสรุปประเด็นการลงพ้ืนที่ได้ ดังนี้ 

 ๑. ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น เพ่ือศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

    
  

  ๑.๑ สาระส าคัญ/สภาพปัญหา 

   ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น เป็นช่องทางธรรมชาติที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งชายแดนไดม้าตัง้ตลาด
ท าการค้าขาย ทั้งนี้การเข้ามาอยู่ภายใต้การตรวจตราของกองร้อยทหารพรานที่ได้ด าเนินการตรวจ
ป้องกันไม่ให้มีการออกนอกบริเวณ เพ่ือป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง เนื่องจากปัจจุบันไม่มีด่านตรวจ 
คนเข้าเมือง แต่มีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพ่ือตรวจการเข้าออก ซึ่งหากพัฒนาเป็นด่านถาวร 
จะส่งเสริมด้านการค้าชายแดนในบริเวณดังกล่าว โดยสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง และสินค้าต้นทุนการเกษตร 
(ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ) สามารถผ่านทางช่วงทางนี้ในจ านวนที่จ ากัด ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หากมูลค่าเกินกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ประกอบการที่จะขนส่งต้องเดินทางไปติดต่อศุลกากรที่อ าเภอคลองใหญ่ ซึ่งมีระยะทาง
ห่างออกไปประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ชาวจังหวัดเวียลเวง และจังหวัดโพธิสัตว์ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว
ทางประเทศไทยก็ไม่ได้รับความสะดวกเช่นกัน ซึ่งหากพัฒนาเป็นด่านถาวรได้ จะเป็นการเพ่ิมช่องทาง
ขนส่งสินค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง และสามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี 

 

 

 



 

  ๖๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

  ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

    หากมีการเปิดด่านชายแดน ขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ประกอบอาชีพ
ค้าขายเช่นเดิม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป 

     การกับกับดูแลช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ปัจจุบันมีหน่วยกองร้อยทหารพราน
ดูแลเพียงหน่วยงานเดียว ท าให้การตรวจสอบการเข้า-ออกยังไม่ละเอียดเพียงพอ ขอให้ภาครัฐสนับสนุน
ระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่หากมีการเปิดเป็นด่านถาวร
ในอนาคต  

  ๒ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ณ เทศบาลต าบลบ้านหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เพื่อส ารวจและรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นในการเปิดใช้ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  

 

 

 

 

 
   ๒.๑ สาระส าคัญ/สภาพปัญหา 
   การพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด มีเหตุผลและความจ าเป็น 
มาจากการที่จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล หากพิจารณาศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว การพัฒนาการขนส่ง
ทางน้ าโดยการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์พบว่ามีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะที่อ าเภอคลองใหญ่มีการใช้
ท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก แต่ขณะนั้นยังเป็นท่าเรือขนาด
เล็กและไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ จึงด าเนินการก่อสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือเป็นประตูการค้า
ทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ๒) เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทาง
น้ า พร้อมกับการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งทางน้ ามากยิ่งขึ้น ๓) เพ่ือการขนส่งสินค้าและเพ่ือการท่องเที่ยวอัน
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาค อันจะเปน็การเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
   



 

  ๖๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

   การสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ใช้งบประมาณ ๑,๒๙๕ ล้านบาท เริ่มด าเนินการ
กอ่สร้างขึ้นในปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ เสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๕๙ ขณะนั้นได้มีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรืออเนกประสงค์ดังกล่าว ซึ่งเทียบเคียงจากท่าเรือเอกชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหลายราย  

  ๒.๒ ประเด็นหารือ 
   ปัญหาการเปิดใช้ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่เกิดจากไม่มีผู้เข้ามาบริหารจัดการ
ท่าเรือ ซึ่งทางกรมธนารักษ์ ได้ประกาศหาผู้บริหารแต่ก็ยังไม่มีบริษัทใดกล้าเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ 
ปัญหาอีกประการหนึ่งอาจเกิดจากการขนส่งที่ไม่สะดวก โดยปกติท่าเรือที่ใช้เพื่อการขนส่งจะต้องมีเครน
ยกส าหรับขนถ่ายสินค้าแต่ท่าเรือแห่งนี้ ไม่มี เครนการขนถ่ายสินค้า จึงไม่สามารถตอบโจทย์
ผู้ประกอบการได้ อีกทั้งปัญหาในเรื่องความลึกของบริเวณรอบ ๆ ท่าเรือที่มีเพียง ๖ เมตร ท าให้การ
เดินเรือที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เนื่องจากมีความตื้นเขินเกินไป 

  ๑.๓ ข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 
   จากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งท่าเรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้นั้น เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่มี
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อแนะน าว่า ควรย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิม  
ในการเริ่มด าเนินการก่อสร้างครั้งแรกว่ามีการศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ บุคคลใดเป็น
ผู้อนุมัติโครงการหน่วยงานหรือบริษัทใดท าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาโครงการซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการ
ตรวจสอบต่อไป  

  ทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมรับฟังได้เสนอประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

 
ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

นายวีระชาญ ทีปาระยะกุล 
นายกเทศมนตรีคลองใหญ่  
ทีอ่ยู่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่ 
หมู่  ๒ ถนนมุ่ งคี รี  ต าบล
คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด 
โทร. ๐๘๑-๘๖๔-๓๙๒๕ 
 
 
 

ขอพ้ืนที่ส าหรับสร้างส านักงานบนพ้ืนที่
ราชพัสดุ  ซึ่งข้อมูลเดิมของที่ดินนั้น 
ใช้ส าหรับเป็นที่ตั้งส านักงาน เนื่องจาก
ตั้งแต่สมัยเป็นสุขาภิบาลนั้นได้กันพ้ืนที่
ไว้และได้ถมที่ดินจ านวน ๑๘ ไร่แต่การ
ก่อสร้างจ า เป็นต้องใช้ งบประมาณ
จ านวนมาก จึงต้องใช้วิธีการกู้เงินเพ่ือ
น าเงินมาถมดินและก่อสร้างส านักงาน 
โดยในการกู้เงินจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ 
ดังนั้นจึงน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาผู้ว่า

สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อแนะน า
ในเรื่องดังกล่าวนี้ว่าให้มีการ
พูดคุยกันในระดับกรม กระทรวง 
และเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรี
เพ่ือหาแนวทางในการขอใช้ที่
ราชพัสดุดังกล่าว โดยในเบื้องตน้ 
สมาชิกวุฒิสภาได้รับเอกสาร
น าเสนอให้กับคณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกเรื่องและติดตาม



 

  ๖๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

ประเด็นร้องเรียน 

การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ 
ในหมู่ ๓ ต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด เนื้อที่แปลงหมายเลข
ทะเบี ยน  ที่  ตร .  ๔๗๒ 
จ านวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน 
๒๕ วา ตั้งอยู่บนหมู่ที่ ๓ 
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 
    
 

ราชการจังหวัดขณะนั้น (ปี ๒๕๓๕)  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าให้โอน
พ้ืนที่สุขาภิบาลเป็นที่ราชพัสดุและให้
ด าเนินการท าเรื่องขอใช้ในภายหลัง  
แต่เมื่อด าเนินการโอนเป็นที่ราชพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว พบปัญหาคือ ไม่สามารถ
ขอ ใช้ ที่ ร าช พัสดุ ไ ด้  เ นื่ อ ง จากติ ด 
ข้อกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกฎหมายของกรมการ
ปกครอง ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันเทศบาล
คลองใหญ่จึ งมี พ้ืนที่ ส าหรับใช้ เป็น
ส านักงานเพียง ๑ ไร่ ซึ่งคับแคบและ
ยากต่อการบริหารจัดการ และอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในด้าน
สาธารณสุขและการดูแลพ่ีน้องประชาชน
ด้านอื่น ๆ 

เรื่องร้องเรียน เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้รูด  
ที่อยู่  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้รูด อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด  
โทร. ๐๘๑-๗๓๓-๗๙๙๐ 

    
ประเด็นร้องเรียน 
๑. การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ราชพัสดุ ซึ่งเป็นเส้นทาง
และสระน้ า ส าธ ารณ ะ  

- ปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกประกาศใช้
ในพ้ืนที่คลองใหญ่ ท าให้ประชาชนเสีย
พ้ืนที่สาธารณะจ านวน ๘๙๕ ไร่ ซึ่งรวมถึง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ถนน ประปา 
โดยมี บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 
เป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์ 
 
- ปัญหาเรื่องบ่อขยะ ซึ่งมีการลงทุน
ก่อสร้างอาคารโรงจัดเก็บขยะโดยใช้
งบประมาณจ านวนมาก ปัจจุบันมีการ
จัดเก็บขยะอยู่ที่ วันละ ๒๐ ตัน แต่
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ใน
อั ต ร า ที่ น้ อ ย ม า ก  ป ร ะ ม า ณ ปี ล ะ 

- ประเด็นการเช่าที่ราชพัสดุ 
สมาชิกวุฒิสภามีข้อกังวลใน
อนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่า
ของบริษัท  พร็ อพเพอร์ ตี้  
เพอร์เฟค ที่รวมถึงถนนและ
ประปาในหมู่บ้านด้วยนั้น โดย
บริษัทอาจมองเห็นผลประโยชน์
และเรียกเก็บค่าเช่าจากการ
ใช้ถนนและประปานี้ ซึ่งจะท าให้
ชาวบ้ านเกิดความเดือดร้อน 
เป็นอย่างมาก ดังนั้นขอให้
กรมธนารักษ์เข้าไปดูแลใน
รายละเอียดของสัญญาและ



 

  ๖๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

โดยเป็นเส้นทางสาธารณะ
เก่าแก่ของชุมชนมานาน 
ได้ถูกให้เอกชนเช่าไป ท า
ให้ประชาชนไม่สามารถใช้
พ้ืนที่ได้ (ปัจจุบันกรมธนารักษ ์
ให้  บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้  
เพอร์เฟค เช่า) 
 
๒. ขอเพ่ิมเงินอุดหนุนให้
มากกว่า ๓% ที่ได้รับ หรือ
ขอยกเว้นระเบียบการใช้
เงินอุดหนุนจัดการศูนย์
รวมขยะซึ่งแต่ละแห่งจะ
ได้รับเพียง ๓%   

๘๐๐,๐๐๐ บาท ท าให้ไม่สามารถน า
เงินที่ ได้ รับมาปรับปรุ งหรือพัฒนา 
โรงจัดเก็บขยะได้มากเท่าที่ควร การ
บริหารจัดการในงบประมาณที่จ ากัด 
จึงท าได้ยาก ดังนั้นขอเสนอให้ยกเว้น
ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนจัดการศูนย์รวม
ขยะที่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๓% นี้ 
หรือขอเพ่ิมเงินอุดหนุนให้มากกว่า ๓% 
เพ่ือน ามาบริหารจัดการโรงเก็บขยะ 
ให้ได้อย่างเพียงพอ 
 

กันพ้ืนที่สาธารณะออกจากสัญญา 
โดยผู้แทนจากกรมธนารักษ์ 
ได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่
เกี่ยวกับการกันพ้ืนที่ออกจาก
สัญญาเช่า ซึ่งต้องน าเสนอสู่
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
เนื่องจากสัญญาเช่าได้เกิดขึ้น
ก่อนแล้ว โดยอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 
๒๖,๐๐๐ บาทต่อไร่ โดยเฉล่ีย
มีรายได้จากค่าเช่าที่ปีละ ๑๔ 
ล้านบาท จากนั้น สมาชิกวุฒิสภา
ได้สอบถามกรมธนารักษ์ว่า 
อธิบดีกรมธนารักษ์จะสามารถ
ช่วยแก้ไขในเรื่องสัญญานี้ได้
หรือไม่ ประการใด โดยขอให้
กรมธนารักษ์ในพ้ืนที่ด าเนินการ 
ส่งเรื่องที่ เป็นข้อกังวลของ
วุฒิสภาต่อไปยังอธิบดีกรม
เพ่ือพิจารณาและด าเนินการ
ต่อไป โดยทั้งสองประเด็นนี้ 
วุฒิ สภาจะน า เสนอให้ กั บ
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยก
เรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  
 

***************************** 
 



 

  ๖๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 

 



 

  ๖๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 

 



 

  ๖๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 

 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 



 

  ๖๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการค้าชายแดน  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 
 



 

  ๖๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการประมง 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการประมง 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 



 

  ๖๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการท่องเที่ยว 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมือง จังหวดัตราด 

 



 

  ๗๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

 



 

  ๗๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ ตลาดชายแดนบ้านท่าเส้น ต าบลแหลมกลดั อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

 



 

  ๗๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 



 

  ๗๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 



 

  ๗๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 
ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๔ 
สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน  

ณ จังหวัดจนัทบุร ี
 



 

  ๗๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ๗๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดจนัทบุร ี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย /ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 มีกลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการ จ านวน  ๑๐๐  คน ประกอบดว้ย  
 ๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการ 
 ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานจังหวัดจันทบุรี ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
 ๔.๓ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 ๔.๔ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมาคม
อุตสาหกรรม 
 ๔.๔ สื่อมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ,  NNT กรมประชาสัมพันธ์, สวท. จันทบรี, 
ส.ปชส. จังหวัดจันทบุรี, สื่อเคเบิ้ล จันทบุรี และสื่อท้องถิ่น ได้แก่ ข่าวชัดประเด็นจริง, คมชัด TV ออนไลน์, 
ข่าวจันทบุรี, ส านักข่าวความมั่นคง, TIGER NEWS TV,  ข่าวชัดออนไลน์ เป็นต้น  

 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

 ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
     ๑.๑ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด (ของทุกส่วน
ราชการ) 
  ๑.๒ การน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนและ  
ลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับประชาชนในระดับพ้ืนที่ (อบต.) ที่เป็นรูปธรรม (ระบุแผนงานโครงการ  
การปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ  ที่ชัดเจน)   
 



 

  ๗๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ

 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในประเด็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่ และเมือง
เศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดยสังเขป) 

 จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีเนื้อที่ ๖,๓๘๘ 
ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ า และที่ราบชายฝั่งทะเล 
ในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้มีประมาณ ๓ ใน ๑๐ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสระแก้ว  ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา  ทิศใต้ 
ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 
๒๓๘ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ๗๖ ต าบล ๗๒๘ หมู่บ้าน  

ข้อมูลความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวดัจันทบุรี 

จากผลการด าเนินการของจังหวัดจันทบุรีที่ได้ด าเนินงานสอดคล้องเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด สามารถส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดจันทบุรี สร้างความเจริญเติบโตทางรายได้ และ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดในปี 

๒๕๖๑ เท่ากับ ๑๓๘,๔๔๒ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๔.๘ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) 

อยู่ที ่๒๕๔,๕๘๒ บาท ต่อคนต่อปี อยู่ทีอ่ันดับที่ ๑๔ ของประเทศ 

ด้านการเกษตร จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่การเกษตร  ๒,๒๘๕,๐๑๔ ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 

๘๑,๒๐๐ คน ๔๕,๖๘๙ ครัวเรือน ดัชนีรายได้เกษตรกร ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ขยายตัวร้อยละ 

๗๐.๑ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ ๓๓.๓ 



 

  ๗๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ อยู่ที่

ประมาณ ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท มีการจ้างงานกว่า ๕๐,๐๐๐ คน  

ด้านการค้าชายแดน จังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนถาวร ๒ จุด คือ บ้านแหลม และบ้านผักกาด จุดผ่อน

ปรน ๓ จุด คือ บ้านสวนส้ม บ้านซับตารี และบ้านบึงชะนังล่าง มีมูลค่าการค้าชายแดน ณ เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๒ จ านวน ๑๒,๗๓๑.๙๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๑.๒๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าอยู่ที่ 

๑๒,๐๙๗.๒๔ ล้านบาท 

ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน ๘,๔๖๙.๔๕ ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๐๑ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ ๗,๖๒๙.๔๗ ล้านบาท และมีจ านวนผู้มาเยี่ยม

เยือน ๒,๔๘๖,๔๖๕ คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐๕.๖๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีรายได้อยู่ที่ ๒,๒๗๐,๐๙๔ คน 

จังหวัดจันทบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามยทุธศาสตรช์าต ิ

๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา 

ภาคตะวันออก สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ในปี ๒๕๖๓ เป็น “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง” 

ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ๔ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ โดยมี

เป้าประสงค์เพื่อให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

๒. สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

สูเ่ศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้มูลค่าการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมั่นคงปลอดภัย 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี

เป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบและสมดุลและมี

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

  ๘๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐาน
การตลาดนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรีได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง  โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้มูลค่าการค้าชายแดน การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนมั่นคงปลอดภยั 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ ฟ้ืนฟูอย่างเป็น
ระบบและสมดุลและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. วิธีการด าเนินการ (ลกัษณะกิจกรรม) 

 ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายจากภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่   

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม  ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้๗๐  คน 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔๓% เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๔๓% 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

           ประชาชนทั่วไป                  เด็ก – เยาวชน   ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู
    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน            อื่น ๆ 

 
 

 
  
 

 



 

  ๘๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ส่วนราชการจังหวัดได้น าเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดที่สอดคล้องและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งน าเสนอโครงการและกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าที่ทางจังหวัดได้ด าเนินการให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ 
โดยประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังมีความสนใจที่จะสอบถามและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการสะท้อนสู่จังหวัดและภาครัฐเพ่ือให้ช่วยแก้ไขต่อไป  

 ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม      ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนนิการ  

    เพียงพอ/เหมาะสม                           ไม่เพียงพอ 
 

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

๑๑.ข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๑ ควรศึกษาสภาพปัญหาของจังหวัดก่อนการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการรับฟัง 
ประเด็นปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ถูกต้อง 

  ๑๑.๒ ควรศึกษาข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลและการ
จัดท ารายงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

  ๘๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การหารือกับสว่นราชการ 

 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 

 

 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประกอบด้วย 
 (๑)  พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา  (หัวหน้าคณะ) 
 (๒)  นายเจตน์ ศิรธรานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓)  พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) นางกอบกุล อาภากร ณ อยธุยา  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕)  นายเจน  น าชัยศริ ิ   สมาชิกวุฒิสภา 
 (๖) นางดวงพร รอดพยาธิ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๗) พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๙)  พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๐)  ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑)  นางสาววิไลลกัษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๒) พลเอก วสันต์  สุริยมงคล  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๓) นายอดุม  วรัญญูรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๔) พลเอก ไตรโรจน์  ครฑุเวโช สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๕) นายชาญวิทย ์ ผลชวีนิ  สมาชิกวุฒิสภา 
  
 สมาชิกวุฒิสภาและสว่นราชการรว่มพูดคุยประเด็นต่าง ๆ สรปุได้ดงันี้ 

 ประเด็นเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนลดความเหลื่อมล้ า โดยร่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
รูปธรรม  
    จังหวัดจันทบุรีได้น ายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า โดยการจัดโครงการ ดังนี้ 

 ๑. ด้านความมั่นคง  
  ๑.๑ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชงิบรูณาการ มกีระบวนการ ๔ ขัน้ตอน คือ  
   - การชี้เปา้หมายชีวติครัวเรอืนยากจน 



 

  ๘๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

   - การจัดท าแผนที่ชวีิต 
   - การบรหิารจัดการชวีิต 
   - การดแูลชวีิต 
  ๑.๒ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน มีเปา้หมายส าคญั คอื 
   - สร้างอาชีพ 
   - สร้างรายได้ในระดับครวัเรอืน 
   - ขบัเคลื่อนโดยใช้หลักสอนชาวบา้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยด าเนินการ
ตามเกณฑ์ชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. ด้านความมั่งคั่ง 
  ๒.๑ โครงการ ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันและเพ่ิมขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือกระจายรายได้และปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 

  ๒.๒ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีเป้าหมาย คือ สร้างรายได้ให้ชุมชน 
ประชาชนมีความสุข ด าเนินการใน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยงชุมชน และบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี 

 ๓. ด้านความยั่งยืน 
  ๓.๑ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคมในการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นกองทุนที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ 
และเพิ่มศักยภาพสตรีและเครือข่าย  

  ๓.๒ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 

  ๓.๓ โครงการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวกันของคน 
ในชุมชนโดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

  จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้พบว่า มีประชาชนจ านวน ๕๐ ครัวเรือน ที่ไม่สามารถด าเนินการ
พัฒนาทั้ง ๓ ด้านได้ เนื่องมาจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนกลุ่มนี้จะไม่สามารถ
พัฒนาได้ เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  
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 แนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับกลุ่มที่พัฒนาไม่ได้ คือ  

  น าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล อาทิ หน่วยงานสาธารณสุขลงไปดูแลในเรื่องของ
สุขภาพ พร้อมทั้งน าเงินเข้าไปช่วยเหลือถ้าพบปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัย และชุมชนจะระดมเงินบริจาคของ
คนในพ้ืนที่มาช่วยเหลือกัน โดยมีนายกเหล่ากาชาด รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ได้เข้ามาร่วมสมทบด้วย หลังจากนั้นจะรายงานไปยังจังหวัดให้รับทราบ  

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้ง 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

  มีการออกบัตรผู้พิการให้กับผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมี อสม. ของหมู่บ้านเข้าไปคอยดูแล  
โดยจะมีกิจกรรมไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมให้ค าแนะน าในการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 ประเด็นปัญหาที่พบจากการหารือกับส่วนราชการ 

    สิ่งที่ส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนมาด้วยกันตลอด คือเรื่อง “มหานคร
ผลไม้” ซึ่งยังขาดยุทธศาสตร์ในการขยายสินค้าไปสู่ต่างประเทศ ท าให้ที่ผ่านมาต้องด าเนินนโยบายแบบ
ตั้งรับ สิ่งที่เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการด าเนินการคือ การท างานในเชิงรุก เรื่องการขยาย
ตลาดในระดับนานาชาติ เพ่ือแก้ปัญหาการผูกขาดล้งจากจีน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีงบประมาณ 
และติดระเบียบของทางราชการในการใช้งบประมาณซึ่งตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลิตผล
ทางด้านผลไม้ของประเทศไทยค่อนข้างสูง แต่เราขาดความร่วมมือจากรัฐบาลในการประสานงาน  

    การขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ มีความจ าเป็นค่อนข้างมาก ในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 
กัมพูชา เวียดนาม ลาว ซึ่งผู้ประกอบการต้องผ่านแดนเสมอ แต่ภาครัฐขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการ 
ท าให้เกิดปัญหา ซึ่งภาคเอกชนต้องด าเนินการเอง แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 

   ขอให้จังหวัดมีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ส าหรับรองรับการจัดการประชุมระดับนานาชาติ 
เพื่อขยายการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี 

    ระบบการจัดการทางด้านข้อมูลที่ขาดการบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน 
เพราะไม่มีตัวกลางในการเชื่อมข้อมูล ขอให้จังหวัดเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อไป 

    ขอเสนอแนะให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนในภาคการเกษตร ได้แก่ การส่งออกผลไม้ไปขาย  
ยังต่างประเทศ แก้ไขปัยหาการขาดแคลนแหล่งน้ า การขาดแคลนแรงงานในช่วงการเก็บเกี่ยว ซึ่งหาก
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจันทบุรีดียิ่งขึ้น 

    ข้อเสนอแนะด้านผังเมือง ได้แก่  
        -  ผังเมืองของจังหวัดจันทบุรีไม่สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจาก
จังหวัดระยองท่ีติดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดชายแดน ท าให้ได้รับสิทธิ
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การรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน 

 

พิเศษในเรื่องของผังเมือง แต่จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เหมาะสมในการสัมมนาและ
ท่องเที่ยว มีความสามารถรองรับในเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวได้ แต่กลับขาดการลงทุน เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องของผังเมือง  
   - การแก้ไขปัญหาผังเมือง ควรค านึงถึงสิ่งที่จะได้รับมากับสิ่งที่เสียไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ 
โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ถี่ถ้วนภายใต้แนวคิด “เจริญช้าแต่มั่นคงและยั่งยืน” ซึ่งต้องสอดคล้องกับ 
อัตลักษณข์องจังหวัดจันทบุรีในเรื่องของความเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์ไว้  

 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา 

   เห็นควรให้จันทบุรีจัดท าโมเดลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความ
เหลื่อมล้ า เพื่อน าเสนอเป็นตัวอย่างสู่จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศต่อไป 

    ทางจังหวัดควรหาข้อสรุปทางความคิด พร้อมทั้งบูรณาการความต้องการของทุกภาคส่วน
เข้าด้วยกัน ว่าต้องการให้จังหวัดจันทบุรีเป็นแบบใด จะเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองมหานครผลไม้ หรือจะ
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ก็ขอให้หารือกันแล้วเดินตามแผนที่วางไว้ จะท าให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 

 

การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งได้
เป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ประเด็นการขาดแคลนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 

 ๑.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย ส่งผล
โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตที่จะสร้างรายได้แก่เกษตรกรและประเทศชาติ รัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญและมีนโยบายในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบและสร้างรายได้ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานใน
พ้ืนที่มากกว่า ๑๙,๐๐๐ คน โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตรจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการ
ท างานเพราะปัจจุบันแรงงานคนไทยไม่นิยมรับจ้างท างานภาคการเกษตร 
 ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดจันทบุรีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
แรงงานต่างด้าวในการเก็บผลผลิต หากล่าช้าจะท าให้ไม่สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดปลายทางได้
ตรงเวลา ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายมากขึ้นและยังส่งผลต่อราคาผลไม้ ทั้งนี้ ผลผลิตภาคการเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
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 ๑.๒ ประเด็นหารือ/ความตอ้งการของประชาชน 

  ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาต
แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ซึ่งต้องด าเนินการทุกเดือน ท าให้เสียเวลาและ
งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว  

  ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐควรจัดบริการในรูปแบบ one stop service ใน
ทุกกระบวนการของการขออนุญาตน าเข้าแรงงานและการต่อใบอนุญาต  

  ตัวแทนผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวล าไย (ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์) และช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้อื่น ๆ  
(ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม) 

 ๑.๓ ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม 
 ที่ประชมุมีมติ ดังนี ้

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดควรเร่งด าเนินการขออนุญาตต่อกรมการจัดหางาน เพ่ือ
จัดท าโครงการ one stop service ในการขอและต่อใบอนุญาตน าเข้าแรงงาน โดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวทางเดียวกับการบริหารจัดการแรงงานประมงซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์
ตัวบุคคลเข้าระบบสารสนเทศกลาง เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้แรงงาน และแก้ไขปัญหาในด้านเวลาและระยะทาง 

  ภาครัฐพิจารณาออกมาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีก ๕ ปี ข้างหน้า เนื่องจากการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีความต้องการ
ด้านแรงงานเช่นเดียวกัน อีกทั้ง มีอัตราการจ้างงานอยู่ในระดับเดียวกับประเทศไทย 

 ๑.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
 น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 ๒. ประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 ๒.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 

  การขยายตัวของจังหวัดจันทบุรีในระยะ ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านพืชผลทาง
การเกษตรไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน มังคุด มีราคาสูงขึ้น ท าให้เกิดการขยายตัวในภาคการเกษตร อีกทั้ง
จันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมากจึงท าให้มีการขยายตัวทางด้านประชากรเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
ซึ่งในอดีตปัญหาแหล่งน้ าอาจจะยังไม่มีปัญหามาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล มีการอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้ า  
แต่ในปัจจุบันการเกษตรและการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวขึ้นเป็นจ านวนมากมีการบุกรุกผืนป่า ท าให้



 

  ๘๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

เกิดความแห้งแล้งและเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งจนท าให้เกษตรกรและชาวบ้านขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ใน
การอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้เพ่ือการเกษตร ขณะที่ปริมาณน้ าในล าคลองธรรมชาติ และแหล่งกักเก็บน้ า
ในชุมชน เริ่มเหลือน้อยลงจนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้จึงท าให้สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีปัญหามากขึ้น 

  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าของจังหวัดจันทบุรี มีลุ่มน้ าหลัก ๓ ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ลุ่มน้ าโตนเลสาป และลุ่มน้ าปราจีนบุรี มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย ๖,๖๖๒ ล้านลูกบาตรเมตร 
มีปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ ๒,๖๐๐ ล้านลูกบาตรเมตร สามารถเก็บกักได้ประมาณ ๔.๖% ของปริมาณ
น้ าท่าทั้งหมด จังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง จ านวน ๕ แห่ง และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก จ านวน 
๓๐ แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ ๑๘๘,๙๘๐ ไร่  

 ๒.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

   ภาคประชาชนต้องการแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
ในฤดูแล้งและพ้ืนที่กักเก็บน้ าในช่วงอุทกภัย โดยขอให้มีโครงการวางท่อส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองขลุงไปยัง
พ้ืนที่ ๘ ต าบล ได้แก่ ต าบลตะปอน ต าบลบางชัน ต าบลบ่อ ต าบลวันยาว ต าบลซึ้ง ต าบลตรอกนอง  
ต าบลวังสรรพรส และต าบลมาบไพ เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า 

   ภาคประชาชนขอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องการก่อสร้าง 
อ่างเก็บน้ า การบริหารจัดการดินที่ขุดลอกจากคูคลอง ซึ่งไม่สามารถเอาดินออกจากพ้ืนที่ได้ เนื่องจาก  
ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินโดยกรมเจ้าท่า หากขนออกไปถือว่าลักทรัพย์ของทางราชการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

   ภาคประชาชนขอให้ภารรัฐมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือกฎหมาย 
คนละฉบับ เพ่ือให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้  อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่ต้อง 
มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการขออนุญาต เช่นกรมอุทยานฯ ป่าสงวน
แห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

   ขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) จัดให้มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า
เพ่ิมเติมเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การกักเก็บและใช้ประโยชน์จากน้ าฝนก่อนไหลลงสู่ทะเลหรือประเทศ 
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะท าให้ปริมาณน้ าฝนที่มีมากน ามาใช้ในช่วงขาดแคลนได้ 

   ภารรัฐและภาคประชาชน มีความกังวลในระบบกระจายน้ า  ซึ่งมีไม่เพียงพอส าหรับ
พ้ืนที่การเกษตรที่ก าลังขยายตัวขึ้น  
 
 



 

  ๘๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ๒.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

   ทุกภาคส่วนควรน าปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปทั้งระบบ พร้อมทั้งเริ่ม
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

   กรณีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ าซึ่งติดขัดจากการใช้พ้ืนที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชนั้น กรมชลประทานจะต้องพยายามด าเนินการจัดท า EIA ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้กรมอุทยานฯ 
พิจารณา หากไม่มี EIA การขออนุญาตย่อมไม่ได้รับการพิจารณา  

   การจัดท าเส้นทางน้ าของทางจังหวัดจันทบุรี คงต้องใช้ระบบท่อส่งน้ า มากกว่าใช้เส้นทาง 
คูคลอง 

 ๒.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
 น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  
 ๓. ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 

 ๓.๑ สาระส าคัญ/ประเด็นการพัฒนา 
  ผังเมืองเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพราะ  
ผังเมืองไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบพ้ืนที่เท่านั้น แต่ผังเมืองคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  
ให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถอยู่ในเขตพ้ืนที่ของตนได้อย่างมีความสุข แต่อย่างไรก็ตามการเติบโต  
ทางเศรษฐกิจอาจท าให้ความสุขของชุมชนถูกบดบังด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ความสุขของชุมชนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา 
ผังเมือง จึงต้องมีการท าประชาพิจารณ์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน  
เพ่ือน าไปสู่การออกแบบวางผังพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนเพ่ือให้ได้ผังการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต พร้อมทั้งมาตรการทางผังเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน
และเหมาะสมแก่การเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
  ผังเมืองจังหวัดจันทบุรีที่ออกมานั้น เป็นไปตามความต้องการของคนในจังหวัด ซึ่งเกิดจาก

การท าประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมและตัดสินใจ เป็นนโยบายในการก าหนด

มาตรการด้านผังเมืองระดับพ้ืนที่อ าเภอในอนาคต ๒๐ ปี เพ่ือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ

คมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการด าเนินการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับอ าเภอและระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ 



 

  ๘๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 ๓.๒ ประเด็นหารือ/ความต้องการของประชาชน 

   ผู้ประกอบการ ขอให้ภาครัฐช่วยปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองให้สอดรับกับ  
ความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของจังหวัดจันทบุรี 

   ผู้แทนภาคประชาชน ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเรื่องเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เช่น ปรับพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่หมดสภาพเป็นที่พักโฮมสเตย์ 

 ๓.๓ ข้อหารือที่ได้จากการประชุม 
  ที่ประชุมมีมติว่า ควรน าเรื่องผังเมืองมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยส ารวจความ
ต้องการของชุมชน พ้ืนที่ และส่วนราชการ เพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เจริญอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ (พ้ืนที่สีเขียวตามกรอบผังเมือง) ดังนี้ 

 ควรจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด และก าหนดรายละเอียดของผังเมืองให้ชัดเจน 

   การจัดท าผังเมือง ควรส ารวจความต้องการของชุมชนและก าหนดข้อยกเว้นให้สามารถ

ด าเนินการสร้างสถานประกอบการโรงแรมได้ เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

 ๓.๔ การด าเนินการต่อไปของคณะกรรมการฯ 
 น าเสนอคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ๙๐ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน 

 

 
 
 
 สมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาดูงาน บริษัท จันทบุรี   ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ ากัดและ 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ต าบลเขาวัว– พลอยแหวน ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑. บริษัท  จันทบุรี  ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ ากัด 

 

 
 
  เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓ เกิดสภาวะผลไม้ล้นตลาด ราคาทุเรียนกิโลละ ๕ – ๑๐ บาท  
นายบุญส่ง พฤกษากิจ  เจ้าของสวนทุเรียน จึงได้คิดหาวิธีการที่จะยืดอายุทุเรียนและเพ่ิมมูลค่าทุเรียน 
จากเดิมเกษตรกรได้น าทุเรียนสุกที่เหลือจากการขายน ามากวนเพ่ือเป็นทุเรียนกวนส่งขาย แต่จากกรณี
ทุเรียนล้นตลาดจึงได้คิดค้นวิธีน าทุเรียนดิบมาทอด และเพ่ิมมูลค่าทุเรียนสุกโดยการพรีซดราย 
(Freezedried Technology) โดยจัดตั้งบริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ ากัด เพ่ือเป็นโรงงานแปรรูป
ผลไม้แห่งแรกของจันทบุรี โดยได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแปรรูปผลไม้ อาทิ การอบกรอบด้วยสุญญากาศ 
(Vacuum Frying) ซึ่งเป็นการน าทุเรียนไม่ได้ขนาด และทุเรียนดิบห่ามมาแปรรูป ภายหลังได้มีการพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้การอบแทนการทอด โดยปัจจุบัน
บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ตโปรดักส์ จ ากัด ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยร่วมมือกับสถาบันราชภัฏจันทบุรีและมี
บุคลากรจากส่วนต่าง ๆ  ศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

 

 



 

  ๙๑ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ส่งขายภายในประเทศ ภายใต้ยี่ห้อ บีฟรุ๊ต (bee fruits),  
บุญเที่ยง โดยจัดจ าหน่ายที่ Top market, Big C, ๗-๑๑  ร้าน มายช้อยส์ (My Choice) และส่งจ าหน่าย 
ยังต่างประเทศ 

  ด้านแรงงาน ใชแ้รงงานประมาณ ๕๐ คน ส่วนใหญ่เปน็ชาวต่างชาติ   

  การผลิต  เป็นไปได้ด้วยดี มีผลผลิตประมาณวันละหลายแสนบาท คุณภาพของสินค้าเป็น
สินค้า  OTOP ระดับ ๕ ดาวของจังหวัดจันทบุรี  ในส่วนการจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ยังมีข้อจ ากัดไม่สามารถน าไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญได้  เนื่องจากติดขัดเรื่องข้อจ ากัด
ทางธุรกิจเจ้าของสถานที่ไม่เปิดโอกาสให้น าสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นเข้าไปวางจ าหน่าย 

 คณะสมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะให้ติดต่อน าสินค้าไปจ าหน่ายบนเครื่องบิน  โดยการแนะน า
ส่งเสริม สินค้า OTOP ๕ ดาว ของไทย 
 

๒.  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว 

 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเขาวัว - พลอยแหวน ภายใต้การบริหาร
จัดการโดย นายอุทัย เพ่งจิตน์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาวัว - พลอยแหวน ร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด
จันทบุรี และพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี  ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ ด้านที่อยู่อาศัย สุขลักษณะ 
ฉุกเฉิน - ภัยพิบัติ  คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาของประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด วิธีการพัฒนา
จังหวัดได้ส ารวจข้อมูลของประชาชน และส่งต่อข้อมูลให้กับท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทันทีหากมีปัญหา เช่น คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาให้ทุนเรียนดีแต่ยากจนโดยได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจากกาชาดจังหวัดจันทบุรี ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ และการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและทุพพลภาพ ท้องถิ่นเซ็น MOU 
กับ สปสช. ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน มีโครงการต่าง ๆ เช่น การออกก าลังกายให้คนมีสุขภาพ
แข็งแรง ส่วนคนป่วยจะแบ่งคัดเลือก เป็น ๔ กลุ่ม มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด และท้องถิ่น 
มีข้อมูลอย่างชัดเจน มีการติดตามโดยภาคประชาชนและชุมชน มีทะเบียนเป็นรายบุคคล   

 คณะสมาชิกวุฒิสภา  ได้ให้ค าชื่นชมในการบริหารจัดการที่มีความร่วมมือกันระหว่าง ท้องถิ่น ท้องที่ 
พัฒนาชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องที่อย่างชัดเจน และสามารถน าไป
เป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้ อย่างชัดเจน 

 
 

************************** 
 



 

  ๙๒ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 



 

  ๙๓ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 



 

  ๙๔ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 



 

  ๙๕ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 



 

  ๙๖ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบของที่ระลึกให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นการขาดแคลนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
 



 

  ๙๗ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นประเด็นการขาดแคลนแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
 

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน 
ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดจันทบุรี 

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
 



 

  ๙๘ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบริษัทบีฟู๊ด การแปรรูปฟรีซดราย 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน  

ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 



 

  ๙๙ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพ้ืนที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบริษัทบีฟู๊ด การแปรรูปฟรีซดราย 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาวัว – พลอยแหวน  

ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
 





    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๕ 
สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ ์

 





 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๓ 

สรุปผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก (ครั้งที่ ๔)   

ณ จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๑. ก่อนลงพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภาสัมภาษณ์
ออกอากาศในรายการของสถานี
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) 
    - สมัภาษณ์ นายอุดม วรัญญูรัฐ 
สมาชิกวุฒสิภา สมัภาษณ์ ในรายการ 
“ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ภาคค่่า” 
    -  สัมภาษณ์ นายเจน  น าชัยศิริ  
ในรายการ “ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล 
ภาคค่่า”  
 

    

 
 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ออกอากาศ 
เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐  นาฬิกา 
 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) ออกอากาศ 
เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

 

 
  
 
 

 
 
 

 

๑.๒ จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์  
(spot) 
 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand   

 

http://www.senate.go.th/


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๔ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 ๒. สื่อท้องถิ่น  

- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
https://www.facebook.com/32888333087
3028/posts/793970101031013/ 

 

 

๑.๓ จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ 
(banner) 
 
 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethaila 

 
 
 

๑.๔ จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
(press release) 
 
 
 
 
 

๑. สื่อท้องถิ่น  
- ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จังหวัด
ตราด และจังหวัดจันทบุรี 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/328883330873028/posts/793970101031013/
https://www.facebook.com/328883330873028/posts/793970101031013/
http://www.senate.go.th/


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๕ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๒. ระหว่างลง

พื้นที่ 
 
 
 
 

๒.๑ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ 
- จังหวัดระยอง (๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  
๒. สื่อกลาง 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
https://www.facebook.com/3288833308
73028/posts/794762874285069/ 

 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
(สวท.ระยอง) 
https://www.facebook.com/3952006542
66834/posts/753819345071628/ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.senate.go.th/
https://www.facebook.com/395200654266834/posts/753819345071628/
https://www.facebook.com/395200654266834/posts/753819345071628/


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๖ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detai
l/TCATG191009161947191 

 
 

- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   
คอลัมน์ ย่าใหญ่การเมือง ฉบับวันท่ี ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 
- หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ 
https://www.matichon.co.th/region/new
s_1706309 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๗ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

 

๒. สื่อท้องถิ่น 
- สถานีวิทยุแอทระยองเรดิโอ FM 92.25 
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8
%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E
0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%
B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0
%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cS
MGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY 

 
- นิตยสาร WE ARE Rayong (นิตยสารระยอง) 
https://www.facebook.com/28806975123
2750/posts/2610404518999250/ 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY
http://www.atrayong.net/2019/10/10/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/?fbclid=IwAR1wDDA02cSMGnublNO9ZkG-Ae9nyUmO3j88kjWcE52jltKFjXCdHcJ3SvY


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๘ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข่าว อบจ.ระยอง 
https://m.facebook.com/story.php?story_f
bid=2331234227191458&id=100009147119892 

 
 
 

 
 

- หนังสือพิมพ์มติข่าว 
https://www.facebook.com/39149534768
7576/posts/1128371277333309/ 

 
 

- หนังสือพิมพ์ปรัชญาข่าว 
https://www.facebook.com/1312897042
13212/posts/401674893841357/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2331234227191458&id=100009147119892
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2331234227191458&id=100009147119892


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๐๙ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- จังหวัดตราด (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 

- หนังสือพิมพ์ มวลชนบรูพา 
https://m.facebook.com/story.php?stor
y_fbid=1763724150438010&id=100004013264128 

 
 
- หนังสือพิมพ์  ดีดีโพสต ์นิวส์ 
http://www.ddpostnews.com/57318 

 
 
๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.ddpostnews.com/57318
http://www.senate.go.th/


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๐ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สื่อกลาง 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด 
https://www.facebook.com/49356123732
8523/posts/3285626584788627/ 

 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
(สวท.ตราด) 
https://www.facebook.com/20162963086
40277/posts/2460931704176733/ 

 
- หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
https://siamrath.co.th/n/108132 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๑ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
https://thainews.prd.go.th/th/news/det
ail/TCATG191010204659617 

 
- สถานีโทรทัศน์ NBT  
https://m.youtube.com/watch?v=MdF4kEZxq_w 

 
๓. สื่อท้องถิ่น 
- ศูนย์ข่าว เอสเอ็มเอ็นนิวส์ ดร.แก้ว. จิตอาสา 
https://m.facebook.com/story.php?story_f
bid=1263130090558384&id=100005842153
220 

 

 
 

 
 

 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191010204659617
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191010204659617
https://m.youtube.com/watch?v=MdF4kEZxq_w


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๒ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-หนังสือพิมพ์ประชามต ิ
https://www.facebook.com/prachamatit
rat/videos/2612554218972047/ 

 
 
 
 
 
 

- ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fb
id=935433866843199&id=408424702877454 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๓ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จังหวัดจันทบุรี (๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 

- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=2361666577296303&id=100003589500039 

 
- กอ.รมน.จังหวัดตราด 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
1418827788268607&id=708792702605456 

 
 
๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา 
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา 
- Instrgram senatethailand  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2361666577296303&id=100003589500039
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2361666577296303&id=100003589500039
http://www.senate.go.th/


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๔ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สื่อกลาง 
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุร ี
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=2473109686103484&id=100002134297339 

 
 
 

 
- ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
https://thainews.prd.go.th/th/news/det
ail/TCATG191010112855366 

 
 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
(สวท.จันทบุรี) 
https://www.facebook.com/1988982531
374996/posts/2391967027743209/ 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๕ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
https://m.facebook.com/groups/204196
189986035?view=permalink&id=693214
551084194 

 
๓. สื่อท้องถิ่น  
- ข่าวจันทบุรี 
https://www.facebook.com/pr.chanthab
uri/posts/2526766667603703 

 

- คมชัด AEC TV ออนไลน์ 
https://aec-tv-online2.com/?p=360274 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://m.facebook.com/groups/204196189986035?view=permalink&id=693214551084194
https://m.facebook.com/groups/204196189986035?view=permalink&id=693214551084194
https://m.facebook.com/groups/204196189986035?view=permalink&id=693214551084194


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๖ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 

- ส านักข่าวความมั่นคง 
http://www.xn--22ceam2gca3da8bob 
7fa9ckd74a6bi7g.com/?p=24270 

 
- ส านักข่าว:TIGERNEWS 
http://www.tigernews.tv/?p=161155 

 
 
- เพจข่าวชัดประเด็นจริง 
http://www.khaochad.com/374529?r=1&w
idth=1440 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๗ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวชัดออนไลน์ 
http://www.khaochad.com/374529 

 
 

- นิตยสาร PoliceMagazine24 
https://policemagazine24.blogspot.com/2
019/10/blog-post_841.html?m=1 

 
- เคเบิลทีวี จันทบุรี (CTV) 
https://youtu.be/SoTKv0ICq6I 

 

 
 

 
 

 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๘ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 

๒.๒ จัดท าคลิปวิดีโอสัมภาษณ์/สื่อ
สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา 

 

 

- คลิปสัมภาษณ์ นายเจน น าชัยศิริ 
สมาชิกวุฒิสภา และประชาชน
จังหวัดระยองที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 

- คลิปสัมภาษณ์ พลเอก วรพงษ์  
สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
รองประธานกรรมการโครงการฯ คน
ที่หนึ่ง และประชาชนต าบลแหลม
กลัด จังหวัดตราดที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
- คลิปสัมภาษณ์ พลเอก วรพงษ์  
สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะ
รองประธานกรรมการโครงการฯ คน
ที่หนึ่ง และประชาชนจังหวัด
จันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการฯ 

๑. สื่อของวฒุิสภา 
- facebook วุฒิสภา  
- Twitter @SenateThailand 
- เว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th  
- ช่องทาง line วุฒิสภา, Instrgram 
senatethailand  
- https://youtu.be/U-wAJmxZR_E 

 
- https://youtu.be/4xRm8P7vrKo 

 
    

- https://youtu.be/h63pdIYgB8w 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.senate.go.th/
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo


 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๑๙ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
๓. หลังลงพื้นที ่ ๓.๑ เชิญสมาชิกวุฒิสภา สัมภาษณใ์น

รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา (TPTV 10) และสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 
 

- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV 10) 
ออกอากาศวันพุธท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๒.๓๐ นาฬิกา ในรายการ “ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล 
ภาคเท่ียง” โดยเชิญ นายอุดม วรัญญูรัฐ  สมาชิก
วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ 
 

 
 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (FM. 87.5) 
ออกอากาศวันศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๗.๓๐ นาฬิกา ในรายการ “Inside รัฐสภา” โดยเชิญ 
นายเจน  น่าชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๒๐ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน ช่องทางสื่อ ผลการประชาสัมพันธ์ 
- สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (FM. 87.5) 
ออกอากาศวันจันทร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ในรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” โดยเชิญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ  สมาชิกวุฒิสภา  
ให้สัมภาษณ์ 

 
 

 
 

๓.๒ จัดท าบทความ “สกู๊ปพิเศษ”
การลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร 
“สารวุฒิสภา”  

- วารสาร “สารวุฒิสภา” ฉบับเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒  
 
 

 
อยู่ระหว่างด่าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จงัหวัดภาคตะวนัออก 
๑๒๑ 

 

 

https://youtu.be/4xRm8P7vrKo https://youtu.be/h63pdIYgB8w 

จังหวัดระยอง 

https://youtu.be/U-wAJmxZR_E 

จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี 

คลิปวิดีโอสัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)  

จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี 

https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/4xRm8P7vrKo
https://youtu.be/h63pdIYgB8w
https://youtu.be/h63pdIYgB8w
https://youtu.be/h63pdIYgB8w
https://youtu.be/h63pdIYgB8w
https://youtu.be/h63pdIYgB8w
https://youtu.be/U-wAJmxZR_E


 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๖ 
ภาคผนวก 



 



 

แนวทางการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนและการแสดงความคดิเห็น 

โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
คร้ังที่ ๓  จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี วันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ที ่
(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  

และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 
ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

การร้องเรียนโดยหนังสอืราชการส่งถึงวุฒิสภา มีจ านวน ๒ เรือ่ง ดังนี ้

๑. รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย์ 
ที่อยู่ ๔๕/๓๕ หมู่ ๒ ต ำบลจันทนิมิต  
อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
เบอร์โทร ๐๘๑-๘๖๕๑ ๗๓๕ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำจงัหวดัจันทบุร ีในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
๑. กำรบริหำรทรัพยำกรน้ ำธรรมชำติ 
๒. ระบบคมนำคมและกำรขนส่ง 
๓. ระบบกำรพัฒนำพลังงำนและพลังงำนทดแทนทดแทน 
๔. กำรสำธำรณสขุในจังหวดัจันทบุร ี
๕. กำรวำงผังเมืองของจงัหวัดจนัทบุรี 
๖. ระบบกำรศึกษำจังหวัดจนัทบุร ี
๗. ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
๑๘ ต.ค. ๖๒ น ำส่งส ำนักบริหำรงำน
กลำง ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
เลขรับ ๑๙๘ 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  
และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

๒.  นายอภิเดช บุญล้อม 
นำยกเทศมนตรีต ำบลตะกำง 
ที่อยู่  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ตะกำง อ ำเภอเมือง จังหวัดตรำด 
เบอร์โทร ๐๓๙-๕๑๗-๑๓๖-๗ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

พ้ืนที่ต ำบลตะกำงและต ำบลใกล้เคียง ยังมี พ้ืนที่ทำงกำรเกษตร ที่ยังไม่ได้รับ
เอกสำรสิทธิ์หลำยแปลง (เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่ำงที่ดิน สปก. กับที่ดินที่มีเอกสำร
สิทธิ์) ท ำให้เกษตรกรขำดโอกำสในกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ  เช่น 
กำรได้รับกำรชดเชยช่วยเหลือทำงกำรเกษตร กำรขอไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร กำร
ขอก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย กำรขอ GAP ด้ำนพืช เป็นต้น 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว  
  
๑๘ ต.ค. ๖๒ น ำส่งส ำนักบริหำรงำน
กลำง ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
เลขรับ ๑๙๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก (พื้นที่จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี) วันที่  ๙ – ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชกิวุฒิสภา 

หมายเหต ุ การด าเนินการ 
และตดิตามผล ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
๑.๑ ประเด็นการกดั
เซาะชายฝั่งในพื้นที่
จังหวัดระยอง 
(เทศบาลเมืองมาบตาพุด) 
 
ผู้น ากลุ่ม  
นำยบุญเลิศ แก่นสำร 
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ ๗  
โทร. ๐๙ ๐๗๖๒ ๙๕๐๙ 

แนวชำยฝั่งทะเลจังหวัด
ระยองประสบปัญหำถูกกัด
เซำะเป็นระยะทำงประมำณ 
๒๑.๗๕ กิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๘๒ ของควำมยำว
ชำยฝั่งของจังหวัด โดยใน
จ ำนวนนี้ 
มีแนวชำยฝั่งที่ถูกกัดเซำะ
ระดับวิกฤต จ ำนวนหลำยแห่ง 
ได้แก่ ชำยหำดแหลมเจริญถึง
มำบตำพุด ชำยหำดแสงจันทร์ 
ชำยหำดต ำบลเนินพระ เป็น
ต้น โดยแนวชำยหำดได้ถูกกัด
เซำะจนหำยไป และมีกำรกัด
เซำะจนถึงถนนเลียบชำยหำด 
โดยเฉพำะช่วงที่มีพำยุเข้ำจะ
ท ำให้เกิดปัญหำมำกข้ึน  
 

๑. โครงสร้ำงแข็ง ได้แก่ 
ก ำแพงกันคลื่น เขื่อนกัน
คลื่นนอกชำยฝั่ง เขื่อนหิน  
เขื่อนกันทรำยและคลื่น 
หรือรอดักทรำย  
๒. โครงสร้ำงอ่อน 
ได้แก่ แนวไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น เสำเข็มหรือเสำ 
คอนกรีตสลำยพลัง
คลื่น ไส้กรอกทรำย 
กำรเติมทรำย  

ผู้น ำท้องถิ่น และผู้น ำชุมชน 
เสนอไปยังผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด เพื่อขอให้มีกำร 
ศึกษำแนวทำงแก้ไข 
ได้แก่ กำรสร้ำงเขื่อน
ตำมแนวชำยหำด  
กำรสร้ำงก ำแพงดันคลื่น 
กำรเติมทรำยลงในทะเล 
กำรลงหินเพื่อลดแรง
กระแทกของคลื่น ทั้งนี้ 
ต้องผ่ำนกำรศึกษำและ
พิจำรณำของ EIA ก่อน 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีกำร
ด ำเนินกำร ขอฝำกให้มี
กำรเร่งรัดและพิจำรณำ
ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ปัญหำ
อย่ำงรวดเร็ว 

๑. สนับสนุนให้มี
กำรศึกษำถึงผลกระทบ
ในภำพรวมของพ้ืนที่
ตลอดแนวชำยฝั่ง  
๒. เห็นสมควรเสนอ
ประเด็นปัญหำดังกล่ำว
ไปยังคณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน  

 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนปฏริูป
ประเทศ ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง 
      
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน    
- คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
 



ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชกิวุฒิสภา 

หมายเหต ุ การด าเนินการ 
และตดิตามผล ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑.๒ ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาเกาะเสม็ดและ
การทับซ้อนของพ้ืนที่ 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำยสมจิตร์ ทองบริสุทธ์ 
ธนำรักษ์พ้ืนที่ระยอง 
โทร. ๐๖ ๕๕๑๓ ๑๘๖๑ 

ปัญหำทับซ้อนของพ้ืนที่เกำะ
เสม็ดเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ 
จำกกำรกั้นพ้ืนที่ ๗๐๐ ไร่ของ
กรมอุทยำนแห่งชำติกับ
ประชำชนในพื้นท่ี ซึ่งไม่มีกำร
รังวัด โดยมีเพียงกำรปักป้ำย
แนวเขตเท่ำนั้น ต่อมำในปี 
๒๕๓๓ ได้มีกำรน ำก ำลังเข้ำ
จับกุมผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ 
๔๒ รำย จำกนั้นในปี ๒๕๔๑ 
ได้มีกำรจับกุมเพ่ิมขึ้นอีก ๒ 
รำย ขณะนั้นมีประชำชนเข้ำ
ร้องเรียนและด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรของกฎหมำย  
ซึ่งคณะกรรมกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของ
รัฐ (กบร.) เข้ำมำด ำเนินกำร
แก้ไขและไกล่เกลี่ย 

๑. ขอให้ตรวจสอบแนว
เขตเดิม หำกพบว่ำ
ช ำรุดควรรีบด ำเนนิกำร
ปรับปรุงแก้ไข 
๒. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ 
ลงพ้ืนที่ร่วมตรวจสอบ
แนวเขตพร้อมประชำชน 
๓. ใช้พระรำชบัญญัติ
อุทยำนแห่งชำติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๑๖ 
วรรค ๒ เพ่ือยกเลิก
พ้ืนที่บำงส่วนออกจำก
กรมอุทยำน  
๔. ยกเลิกเขตอุทยำน
แห่งชำติออกจำกพ้ืนที่
เกำะเสม็ด 
๕. ใช้ประโยชน์จำก
เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก 
(EEC)  ในกำรก ำหนด 

-ไม่มี- ๑. แนะน ำให้กรมธนำรักษ์
ในพ้ืนที่รวบรวมเอกสำร 
และหลักฐำนต่ำง ๆ  
ข้อร้องเรียนจำกชำวบ้ำน
และผู้ประกอบกำร 
เสนอไปยังศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัด ปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รวบรวมและน ำส่งข้อมูล
มำยังวุฒิสภำ เพื่อจะได้
ด ำเนินกำรเร่งรัดและ
ติดตำมต่อไป 

 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนปฏริูป
ประเทศ ประเด็น
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน    
- คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
 



 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชกิวุฒิสภา 

หมายเหต ุ การด าเนินการ 
และตดิตามผล ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

เขตผังเมืองเพ่ือแก้ไข
ปัญหำเขตอุทยำน
แห่งชำติ 
๖. ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งกำร
ยับยั้งกำรจับกุม โดย
ยึดหลักนิติธรรมและ
อยู่บนพื้นฐำนของกำร
อยู่ดีกินดี 
 

๑.๓ ประเด็น
ผลกระทบจากการ
ด าเนินการของเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกในพื้นที่
จังหวัดระยอง 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำงภัทรชนันท์ ผ่องผำด  
โทร. ๐๘ ๑๑๗๒ ๑๔๘๐ 

กำรพัฒนำพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกครอบคลุมใน
หลำยมิต ิจึงท ำให้เกิดผล
กระทบหลำยอย่ำงต่อชำวบ้ำน
และชุมชน ได้แก่ กำรออกผัง
เมืองไม่เป็นไปตำมหลักกำรผัง
เมือง ท ำลำยระบบนิเวศ 
ท ำลำยวิถีชีวิตดั้งเดิม 

๑. ควรมีกำรฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ และคืน
ประโยชน์กลับสู่
ท้องถิ่น  โดยแก้ไข
กฎหมำยให้มีกองทุน
ต่ำง ๆ อำทิ 
- ควรมีกองทุนสนำมบิน 
เพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนำพื้นที่โดยรอบ
สนำมบิน รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียง 

องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีกฎหมำยที่
สำมำรถสร้ำงและพัฒนำ
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน
ขนำดเล็ก แทนรัฐได้ 
พร้อมทั้ง ปรับปรุงกำร
จัดเก็บและระบบภำษี 
โดยแก้ไขกฎหมำยให้
สำมำรถจัดเก็บภำษีแก่
เรือท่ีเข้ำมำเทียบท่ำ 
และน ำรำยได้ดังกล่ำว

สมำชิกวุฒิสภำ 
ได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและ
ภำคเอกชนที่น ำเสนอ 
และจะด ำเนินกำรส่งไป
ยังคณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นเศรษฐกิจ
พิเศษ  
๑.๒ แผนแม่บทฯ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
ประเด็นพื้นท่ีและ
เมืองหน้ำอยู่อัจฉริยะ 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
เศรษฐกิจ กำรเงิน 
และกำรคลัง 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
 



ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชกิวุฒิสภา 
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- ควรมีกองทุนน้ ำเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนำพ้ืนที่
เกษตรกรรมโดยรอบ
โรงงำน 
- ควรตั้งกองทุน
โรงไฟฟ้ำ และให้ชุมชน
ได้มีโอกำสดูแล และได้
ประโยชน์โดยทั่วถึง  
 

ส่วนหนึ่งกลับมำพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 

- คณะกรรมำธิกำร
ปกครองท้องถิ่น 

นายสุทธ เหมสกล  
ที่ อยู่  ๒๙/๑๘ หมู่  ๔ 
ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอ
บ้ำนฉำง จังหวัดระยอง  
โทร. ๐๘๖-๓๑๒-๓๓๒๑ 
  
(เสนอโดย : วาจา) 
 

 ๑. โครงกำรขนำดเล็ก 
ที่ท้องถิ่นดูแลควรได้รับ
กำรยกเวน้ระเบียบ 
บำงข้อบำงประเด็น 
เพ่ือให้ท ำงำนได้อย่ำง
รวดเร็วมำกขึ้น  
๒. ควรสนับสนุน
งบประมำณ และข้อมูล
แก่ท้องถิ่นได้อย่ำง
รวดเร็ว ชุมชนและ

 ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน  
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
๑.๒ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ด้ำนกฎหมำย 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน 
และกำรคลัง 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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โครงกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษ EEC 
ควรด ำเนินกำรไปพร้อม ๆ  
กันพร้อมร่วมกัน
วำงแผนอย่ำงต่อเนื่อง 
๓. แก้ข้อกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับที่เป็นปัญหำ
ต่อกำรพัฒนำควรได้รับ
กำรยกเว้น 
๔. ควรมีกองทุน
สนำมบินนำนำชำติอู่
ตะเภำ 
๕. ควรมีกำรจัดกำร
เรื่องท่ีดินที่ท ำกินของ
ชำวบ้ำนที่อยู่รอบเขต
รัศมีเมืองกำรบิน ให้ได้
มีเอกสำรสิทธิ์ 
๖. เพ่ิมสถำนพยำบำล
ให้สอดคล้องกับกำร
เติบโตของเมือง 

- คณะกรรมำธิกำร
กำรกฎหมำย  
กำรยุติธรรม และกำร
ต ำรวจ 
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หมายเหต ุ การด าเนินการ 
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๗. เพ่ิมสถำนศึกษำ
และยกระดับให้มี
คุณภำพ 
๘. ยกเว้นระเบียบกำร
ใช้เงินสมทบของ
ท้องถิ่นในเขต EEC  
๙. สนับสนุนท้องถิ่นที่
พร้อมจะยกฐำนะพิเศษ 
ให้สำมำรถท ำได้อย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้องและ
มั่นคง 
 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมกลัด จังหวัดตราด 
๒.๑ ประเด็นการค้า
ชายแดน 
 

ผู้น ากลุ่ม 
นำวำเอกเชษฐำ คุ้มเจริญ 
ผู้บังคับหน่วยเฉพำะกิจ
นำวิกโยธินตรำด 
โทร. ๐๘ ๓๗๐๒๖๘๘๘ 

ช่องทำงกำรค้ำทำงธรรมชำติ
บ้ำนท่ำเส้นตั้งอยู่ที่ต ำบล 
แหลมกลัด อ ำเภอเมือง  
จังหวัดตรำด ติดกับบ้ำนทมอดำ 
อ ำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ 
ประเทศกัมพูชำ มีประชำกร
ประมำณ ๓.๓ แสนคน และ
บริเวณชำยแดนมีโครงกำร
ก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ของ 

๑. ขอให้รัฐช่วยผลักดัน
กำรเปิดด่ำนท่ำเส้น
เป็นด่ำนถำวร เพ่ือ
ขยำยกำรค้ำกับจังหวัด
พระตะบอง และ
จังหวัดโพธิสัตย์ 
ประเทศกัมพูชำ และ

จัดเวทีให้ทุกฝ่ำยได้
ร่วมกันหำรือเพ่ือหำ
ข้อสรุปให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เพื่อลด
ควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคต  

 

สมำชิกวุฒิสภำ 
ได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและ
ภำคเอกชนที่น ำเสนอ 
และจะด ำเนินกำรส่งไป
ยังคณะอนุกรรมกำร

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทฯ 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 
 
 
 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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นักลงทุนชำวจีน อำทิ โรงแรม 
บ่อนคำสิโน อำคำรที่พักอำศัย 
ปั้มน้ ำมัน ร้ำนค้ำ เป็นต้น  
ซึ่งคำดว่ำจะเกิดกำรขยำยตัว
อีกในอนำคต จนกลำยเป็น
ชุมชนขนำดใหญ่ ท ำให้เกิด
กำรค้ำกำรลงทุนและเม็ดเงิน
หมุนเวียนบริเวณชำยแดนเพิ่ม
มำกขึ้น  ทั้งนี้ ช่องทำงกำรค้ำ
ทำงธรรมชำติบ้ำนท่ำเส้น 
จังหวัดตรำด ถือเป็น ๑ ใน ๔ 
จุด ผ่อนปรนที่รัฐบำลของทั้ง
สองประเทศจะยกระดับและ
เปิดเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 

ผ่ำนไปยังประเทศ
เวียดนำมได้ 

๒. สภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ (สมช.) ได้อนุมัติ
ในหลักกำรให้เปิดใช้
เส้นทำงด่ำนท่ำเส้นแล้ว 
แต่ให้จังหวัดด ำเนินกำร
หำรือกับภำคประชำชน
เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสม 
และเสนอไปยัง ครม. 
ให้พิจำรณำ   
๓. จังหวัดช่วยเร่งรัด
กรมป่ำไม้ให้อนุมัติ 
ใช้พื้นที่ในกำรก่อสร้ำง
ถนนเพ่ือเชื่อมต่อไปยัง
ชำยแดนด่ำนท่ำเส้น 
ระยะทำง ๒ กิโลเมตร 
ซึ่งกรมทำงหลวงชนบท
มีงบประมำณให้แล้ว 
๔. กำรบริหำรจัดกำร
กำรเปิดกำรค้ำท่ีด่ำน

รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
พำณิชย์และ
อุตสำหกรรม 
- คณะกรรมำธิกำรกำร
ปกครองท้องถิ่น  
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ถำวร ขอให้ประโยชน์
ลงถึงชุมชนในพ้ืนที่ด้วย  
๕. ประชำชนเรียกร้อง
ให้ภำครัฐเข้ำมำบริหำร
จัดกำรให้ชำวบ้ำนมี
ควำมพร้อมในกำร
ปรับตัวเพ่ือรองรับกำร
เปิดด่ำนถำวรและได้รับ
ประโยชน์อย่ำงแท้จริง 
 

๒.๒ ประเด็นการ
ประมง 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำยวัชระ เกิดสม 
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ ๑ 
ต ำบลแหลมกลัด 
โทร. ๐๘ ๙๒๕๔ ๘๗๙๙ 
 
 
 

ตรำดมีชำยฝั่งทะเลยำว 
๑๖๕.๕ กิโลเมตร จรด
ประเทศกัมพูชำ มักจะมี
ปัญหำ เนื่องจำกเรือประมง
พำณิชย์ลักลอบ เข้ำมำท ำ
ประมงชำยฝั่งในระยะไม่เกิน 
๓,๐๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ในเขต
ของประมงพ้ืนบ้ำน ท ำให้เกิด
ปัญหำข้อขัดแย้งระหว่ำงกัน 
นอกจำกนี้ มักมีเรือประมงเข้ำ
ไปจับปลำในน่ำนน้ ำอำณำเขต

๑. เสนอให้มีกำรสร้ำง
เขื่อนกันทรำย บริเวณ
อ่ำวรำวะ เพ่ือป้องกัน
คลื่นใหญ่จำกลมทะเล 
หรือขุดลอกร่องน้ ำ 
ซึ่งขณะนี้ตื้นเขิน 
เพ่ือให้เรือประมง
สำมำรถเดินเรือผ่ำนได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในช่วงน้ ำลงต่ ำ 

-ไม่มี- สมำชิกวุฒิสภำ 
ได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและ
ภำคเอกชนที่น ำเสนอ 
และจะด ำเนินกำรส่งไป
ยังคณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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นายราวี ศิลาอาสน์  
ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๒ ต ำบล
แหลมกลัด อ ำเภอเมือง
ตรำด จังหวัดตรำด 
โทร. ๐๘ ๐๑๙๑ ๓๑๖๙ 
 
 
นางนิภา ปั้นเงิน  
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำร 
ส่วนต ำบลแหลมกลัด  
โทร. ๐๘ ๙๙๓๘ ๔๐๐๙ 
 
 

กัมพูชำโดยเสียค่ำธรรมเนียม
นอกระบบ ซึ่งเสี่ยงต่อกำรถูก
จับกุม 
 

๒. ประมงพ้ืนบ้ำน  
มีข้อเสนอถึงภำครัฐ  
ให้แก้ไขปัญหำเรื่องกำร
จดทะเบียนเรือประมง
ขนำดเล็กที่ยังไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมกฎหมำยและ
ช่วยเหลือผู้ประกอบ
อำชีพประมงพ้ืนบ้ำน 
เช่นเดียวกับท่ีสนับสนุน
ภำคกำรเกษตรอ่ืน ๆ 
๓. ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหำ 
ใบอนุญำตที่อยู่อำศัย
ริมน้ ำ โดยปัจจุบนัมีกำร
เก็บค่ำเช่ำที่แพงในอัตรำ
ตำรำงเมตรละ ๕ บำท
ต่อปี ซึ่งชำวบ้ำนเห็นว่ำ
มำกเกินไปไม่สำมำรถ
จ่ำยได้ 
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๔. ขอให้ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบกำรเลี้ยงปลำ
เลี้ยงกุ้ง เนื่องจำกปัจจุบัน
รำคำตกต่ ำมำก 
๕. เสนอให้มีกองทุน
ที่ดินเพ่ือช่วยเหลือ
ชำวบ้ำนริมน้ ำ และขอให้
หน่วยงำนรัฐสนับสนุน
งบประมำณจัดซื้อหรือ
หำทุนส ำหรับจัดซื้อ
ที่ดินให้แก่ชำวบ้ำน
ริมน้ ำ 

๒.๓. ประเด็น
การเกษตร 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำยสมำน อินทรพักตร์ 
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตรำด 
โทร ๐๘ ๑๘๐๓ ๑๑๗๑ 

กำรท ำเกษตรในจังหวัด
ตรำด ยังพบกำรใช้ปุ๋ยและ
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิม
ปริมำณและคุณภำพของ
ผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกร
เสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดกำรเจ็บป่วยจำก
สำรเคมีทำงกำรเกษตร อีกท้ัง

๑. กำรประกำศยกเลิก
ยำฆ่ำหญ้ำ ๓ รำยกำร 
ขอให้รัฐบำลจัดหำ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนใน
รำคำที่เหมำะสม โดย
ขอให้สำมำรถใช้ตัวยำทั้ง 
๓ รำยกำรนี้ได้ไปพรำง
ก่อน 

กรมวิชำกำรเกษตร 
ซึ่งรับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบทุเรียนส่งออก 
มีข้อจ ำกัดในกำร
ตรวจสอบในเรื่องของ
เวลำ ประกอบกับทุเรียน
มีระยะเวลำเน่ำเสียท ำให้
กำรตรวจสอบต่ ำกว่ำ

๑. สมำชิกวุฒิสภำ
เสนอให้มีกำรสนับสนุน
ทำงวิชำกำรและทำง
ธุรกิจ เพื่อน ำมำใช้กับ
เกษตรกร ได้แก่ กำร
หำตลำดและควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค 
กำรส ำรวจปัจจัยกำร

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรเกษตร 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
เกษตรและสหกรณ ์

 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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ผู้บริโภคยังได้รับผลกระทบ
จำกกำรบริโภคสินค้ำที่ใช้
สำรเคมีในกำรผลิต ประกอบ
กับปัจจุบันกระแสกำรผลิต
สินค้ำเกษตรทั่วโลกให้
ควำมส ำคัญกับกำรท ำเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเป็นกระบวนกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีสังเครำะห์ สำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนกระตุ้น
กำรเจริญเติบโตของพืช และ
กำรดัดแปลงพันธุกรรมของ
สินค้ำเกษตร  

๒. ปัญหำกำรตัด
ทุเรียนอ่อน ทุเรียน
ขำดคุณภำพและ
ทุเรียนไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด 
ส่งผลต่อภำคกำร
ส่งออกทุเรียน และกำร
บริโภคภำยในประเทศ 
ขอให้ภำครัฐเข้ำมำ
ควบคุมคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรส่งออก 
สร้ำงจิตส ำนึกแก่
ชำวสวนทุเรียน เพ่ือ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันใน
ภำคกำรส่งออก  
๓. ขอให้รัฐเข้ำมำ
ควบคุมต้นทุนกำรผลิต
ด้ำนกำรเกษตร ซึ่ง
ปัจจุบันมีรำคำสูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ 

มำตรฐำนจึงต้องมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำน 
ให้เกษตรกรมีควำม
รับผิดชอบต่อทุเรียน 
ทุกลูก อำจเป็นกำร
รวมกลุ่มกันเพ่ือขอกำร
รับรองมำตรฐำน GMP 
โดยรัฐก ำกับดูแลไม่ให้มี
กำรสวมสิทธิ และระบบ
กำรแจกฟรีจำก
หน่วยงำนรัฐต้องไม่มี 
 

ผลิต สภำพที่ดิน  
สภำพดิน พร้อมข้อมูล
ในกำรพัฒนำปรับปรุง
ทำงด้ำนวิชำกำร และ
กำรน ำนวัตกรรมมำใช้
ในกำรควบคุมและ
พัฒนำสำยพันธ์ตำม
ควำมต้องกำรของ
ตลำด พร้อมทั้งแนะน ำ
ให้เกษตรกรจังหวัดน ำ
ประเด็นที่ดินมำ
ด ำเนินกำรศึกษำให้เกิด
เป็นมำตรฐำนแก่
ประชำชนด้วย 
๒. ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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น้ ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย 
ค่ำจ้ำงแรงงำน กำร
ขนส่ง เป็นต้น 
๔. กำรขำดแคลน
แรงงำนเกษตรในช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิต 
เนื่องจำกกฎระเบียบใน
กำรขอแรงงำนต่ำงด้ำว
ในระบบมีควำมยุ่งยำก
และใช้เวลำนำน 
๕. ขอให้ภำครัฐ
ด ำเนินกำรเปิดตลำด
กลำงสินค้ำกำรเกษตร
ในลักษณะเดียวกับ
ตลำดไท และสี่มุมเมือง 
เพ่ือเป็นแหล่งกระจำย
สินค้ำของภำคตะวันออก 
และลดต้นทุนกำรขนส่ง  
๖. ขอให้รัฐผลักดัน
รำคำสินค้ำกำรเกษตร
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ให้สูงขึ้นอย่ำงแท้จริง 
แทนกำรพยุงรำคำ  
หรือประกันรำคำ  
๗. ขอให้ภำครัฐ
ช่วยเหลือในเรื่อง
เอกสำรสิทธิ์ สปก.  
และปรับปรุงกฎหมำย 
สปก.ให้มีควำมยืดหยุ่น 
สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกที่ดินเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้ เช่น เปลี่ยน 
ป่ำเสื่อมโทรมให้เป็น
แหล่งชุมชน  

๒.๔. ประเด็นการ
ท่องเที่ยว 
 
ผู้น ากลุ่ม 
น.ส. จิตรำภรณ์ ฝั้นศิร ิ
ท่องเที่ยวจังหวัดตรำด 
โทร. ๐๓๙ ๕๒๓ ๓๖๙ 

จังหวัดตรำดมีนักท่องเที่ยวและ
ผู้มำเยือนเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ ำนวน
นักท่องเที่ยวถึง ๒,๑๖๖,๑๗๖ คน 
ส่งผลให้มีรำยได้ที่เกิดจำกภำค
กำรท่องเที่ยวเป็นจ ำนวน 
๑๙,๑๒๖ ล้ำนบำท เนื่องจำก 

๑. ต้องกำรให้ยกระดับ
ด่ำนชำยแดนจังหวัด
ตรำด จ ำนวน ๓ ด่ำน 
ให้เป็นด่ำนผ่อนปรน  
ที่สำมำรถใช้พำสปอร์ต
และได้รับวีซ่ำชั่วครำว
จ ำนวน ๓ วัน ๒ คืน 

-ไม่มี- น ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็นกำรท่องเที่ยว 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำรกำร
ท่องเที่ยว 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ 
โดยเฉพำะหมู่เกำะต่ำง ๆ  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
นำนำชำติ โดยเมื่อนักท่องเที่ยว
เข้ำมำท่องเที่ยวจ ำนวนมำก 
ส่งผลให้สินค้ำภำคกำรเกษตร 
อำทิ ผลไม้มีรำคำดีขึ้นและขำย
ได้ในปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน 
นอกจำกนี้ นักท่องเที่ยวชำว
กัมพูชำยังให้ควำมสนใจที่จะเขำ้
มำท่องเที่ยวทำงทะเลมำกขึ้น 
ซึ่งต ำบลแหลมกลัด จังหวดัตรำด 
มีพ้ืนที่ธรรมชำติ และพ้ืนที่เชิง
ประวัติศำสตร์ที่สำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อีกมำกมำย 
 

เป็นลักษณะสนับสนุน
กำรทอ่งเที่ยว ซึ่งมี
ตัวอย่ำงของจังหวัด
หนองคำยโมเดล  

๒. ต้องกำรให้รัฐสร้ำง
สะพำนและเส้นทำง
คมนำคม (ถนน) เข้ำสู่
เกำะช้ำง จังหวัดตรำด 
โดยขอให้ภำครัฐสนับสนุน
เคเบิ้ลคำร์ (Cable 
Car) เพ่ือส่งเสริมภำค
กำรท่องเที่ยว  
๓. ต้องกำรงบประมำณ
สนับสนุนจำกภำครัฐ 
มำพัฒนำพ้ืนที่และ
แหล่งท่องเที่ยวใน
อัตรำที่มำกกว่ำกำร
จัดสรรในระบบปกติ 
เนื่องจำกจังหวัดตรำด
สำมำรถจัดเก็บรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว โดย
น ำส่งเข้ำส่วนกลำงเป็น

- คณะกรรมำธิกำร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จ ำนวนมำก ในขณะที่
กำรจัดสรรรำยได้ของ
จังหวัดอยู่ในอัตรำปกติ
เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ   
๔. ขอให้ภำครัฐ 
สนับสนุนเรื่องของครู
สอนด ำน้ ำที่เป็นของ
คนไทย เพ่ือน ำรำยได้
เข้ำสู่ประเทศไทย  
 

นายวีระชาญ   
ทีปาระยะกุล 
นำยกเทศมนตรี 
คลองใหญ่  
ที่อยู่ เทศบำลต ำบล
คลองใหญ่ หมู่  ๒ ถนน
มุ่งคีรี ต ำบลคลองใหญ่ 
อ ำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตรำด  
โทร. ๐๘๑-๘๖๔-๓๙๒๕ 

พ้ืนที่สร้ำงส ำนักงำนบนพื้นที่
รำชพัสดุ ซึ่งข้อมูลของที่ดินใช้
ส ำหรับเป็นที่ตั้งส ำนักงำน
เทศบำลฯ เดิมสมัยที่เป็น
สุขำภิบำลนั้น  ได้กันพื้นที่ไว้
และได้ถมที่ดินจ ำนวน ๑๘ ไร่
แต่จ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ
จ ำนวนมำกจึงต้องใช้วิธีกำรกู้
เงินเพ่ือกำรถมดินและกำร
ก่อสร้ำงส ำนักงำน โดยในกำร
กู้เงินจะต้องมีเอกสำรสิทธิ์ 

๑. ต้องกำรใหภ้ำครัฐ
ช่วยเหลือใหส้ำมำรถใช้
ที่รำชพัสดุในกำร
ก่อสร้ำงเทศบำลได ้

-ไม่มี- น ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน  

๑.๑ แผนปฏิรูป

ประเทศ ด้ำนกำร

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 

๒. ส่งต่อข้อมลู 

- คณะกรรมำธิกำรกำร

ปกครองท้องถิ่น 
- คณะกรรมำธิกำรกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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(เสนอโดย : วาจา 
มีเอกสารประกอบ) 

ดังนั้นจึงน ำเรื่องดังกล่ำวไป
ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ขณะนั้นในปี ๒๕๓๕ โดยผู้ว่ำ
ได้ให้ค ำแนะน ำให้โอนพื้นที่
สุขำภิบำลเป็นที่รำชพัสดุและ
ให้ด ำเนินกำรท ำเรื่องขอใช้ใน
ภำยหลัง แต่เมื่อด ำเนินกำร
โอนเป็นที่รำชพัสดุเรียบร้อย
แล้วปัญหำคือ ไม่สำมำรถขอ
ใช้ที่รำชพัสดุได้เนื่องจำกติด
ข้อกฎหมำยของกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กฎหมำยของกรมกำรปกครอง 
ด้วยเหตุนี้ปัจจุบันเทศบำล
คลองใหญ่จึงมีพ้ืนที่ส ำหรับใช้
เป็นส ำนักงำนเพียง  ๑ ไร่ ซึ่ง
คับแคบและยำกต่อกำร
บริหำรจัดกำร และอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชนทั้ง
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ในด้ำนสำธำรณสุขและกำร
ดูแลพ่ีน้องประชำชนด้ำนอ่ืน ๆ 
 

นายสุรศักดิ์  
อินทรประเสริฐ  
นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไม้รูด  
ที่อยู่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
ไม้รูด อ ำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตรำด  
โทร. ๐๘๑ ๗๓๓ ๗๙๙๐ 
 
(เสนอโดย : วาจา 
มีเอกสารประกอบ) 

ปัญหำเรื่องบ่อขยะซึ่งมีกำร
ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงจัดเก็บ
ซึ่งใช้งบประมำณจ ำนวนมำก
ปัจจุบันมีกำรจัดเก็บขยะอยู่ที่
วันละ ๒๐ ตัน แต่งบประมำณ
ที่ได้รับกำรสนับสนุนอยู่ในอัตรำ
ที่น้อยมำกโดยประมำณปีละ 
๘๐๐,๐๐๐ บำท ดังนั้น 
จึงไม่สำมำรถน ำเงินมำปรับปรุง
หรือพัฒนำได้มำกเท่ำที่ควรกำร
บริหำรจัดกำรในงบประมำณที่
จ ำกัดจึงท ำได้ยำก ขอเสนอให้
ยกเว้นระเบียบกำรใช้เงิน
อุดหนุนจัดกำรศูนย์รวมขยะ
จ ำนวน ๓% นี้  
 

๑. ขอเพ่ิมงบประมำณ
จำกรัฐที่เคยอุดหนนุ 
๓% ให้มำกขึ้น หรือให้
ยกเลิกกฎหมำยกำร
อุดหนุนงบประมำณ 
เพ่ือจะได้จัดเก็บเอง 
๒.ปัญหำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษถูกประกำศใช้ 
ในพ้ืนที่คลองใหญ่  
ท ำให้ประชำชน 
เสียพ้ืนที่สำธำรณะ
จ ำนวน ๘๙๕ ไร่  
ซึ่งรวมถึงถนน ประปำ 
โดยมี บริษัท  
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 
เป็นผู้เช่ำกับ 
กรมธนำรักษ์ 

-ไม่มี- น ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน  
๑.๑ แผนปฏิรปูประเทศ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
๑.๒ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ด้ำนกฎหมำย 
๑.๓ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น
ด้ำนสังคม  
 
๒ ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 
- คณะกรรมำธิกำร
กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน  
และกำรคลัง 
- คณะกรรมำธิกำรกำร 
บริหำรำชกำรแผ่นดนิ 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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นายประจิม แพทย์นุเคราะห์  
ที่อยู ่๑๒๕ หมู่ ๑๐ 
ต ำบลห้วยแร้ง อ ำเภอ
เมือง จังหวัด ตรำด  
เบอร์โทร ๐๘๙-๕๒๐-
๕๗๒๗ 
 
(เสนอโดย : วาจา 
มีเอกสารประกอบ) 

กรณีปัญหำกำรไม่ยอมคืน
พ้ืนที่สัมปทำนป่ำไม้สวนป่ำ
ห้วยแร้ง (ตำมข้อเรียกร้องให้
คืนพ้ืนที่ให้รัฐของสภำองค์กร
ชุมชนต ำบลห้วยแร้ง) 

ขอให้รัฐสนับสนุนท ำป่ำ
ชุมชนในพ้ืนที่ ๑,๙๐๐ 
ไร่ โดยให้รัฐเป็นพ่ีเลี้ยง
และชำวบ้ำนหรือชุมชน
เป็นคนดูแล โดยไม่พ่ึงรัฐ 

  ๑. เรื่องนี้อยู่ใน 

๑.๑ แผนปฏิรูป

ประเทศ ด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
๒. ส่งต่อข้อมลู 

- คณะกรรมำธิกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิ่งแวดล้อม 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
๓.๑ ประเด็นการขาด
แคลนแรงงานในช่วง 
เก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำยอ ำนำจ จันทรส 
นำยกสมำคมชำวสวน
ล ำไยจังหวัดจันทบุรี 
โทร. ๐๘ ๑๘๖๔๘๓๕๔ 

ในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตภำค
กำรเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี มี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องใช้
แรงงำนต่ำงด้ำวในกำรเก็บ
ผลผลิต หำกช้ำจะท ำให้ไม่
สำมำรถกระจำยผลผลิตออกสู่
ตลำดปลำยทำงได้ตรง
เวลำ ส่งผลท ำให้เกิดควำม
เสียหำยมำกข้ึนและยังส่งผล
ต่อรำคำผลไม้ ทั้งนี ้ผลผลิต

๑. ขอให้ภำครัฐช่วยเร่ง
แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำร
ต่อใบอนุญำตแรงงำน
ต่ำงด้ำว โดยเฉพำะใน
ขั้นตอนกำรตรวจสุขภำพ 
ซึ่งต้องด ำเนินกำรทุกเดือน 
ท ำให้เสียเวลำ และ
งบประมำณ   
๒. ขอให้ภำครัฐควร
จัดบริกำรในรูปแบบ 

ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดควรเร่งด ำเนินกำร
ขออนุญำตต่อกรมกำร
จัดหำงำน เพ่ือจัดท ำ
โครงกำร one stop 
service ในกำรขอและ
ต่อใบอนุญำตน ำเข้ำ
แรงงำน โดยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้

น ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำก
ประชำชนและภำคเอกชน 
ด ำเนินกำรส่งไปยัง
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน
กำรเกษตร 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
กำรเกษตรและสหกรณ์ 
- คณะกรรมำธิกำรกำร
พำณิชย์และตสำหกรรม 
- คณะกรรมำธิกำร
กำรแรงงำน 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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ภำคกำรเกษตรในจังหวัด
จันทบุรี สำมำรถสร้ำงรำยได
เข้ำประเทศมำกกว่ำ 
๕๐,๐๐๐ ล้ำนบำทต่อปี  

one stop service  
ในทุกกระบวนกำร 
ขออนุญำตน ำเข้ำแรงงำน
และกำรต่อใบอนุญำต 
๔. ขอให้มีภำครัฐช่วย
เร่งแก้ไขปัญหำในเรื่อง
กำรขำดแคลนแรงงำน 
โดยเฉพำะช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวล ำไย (ระหว่ำง
เดือนตุลำคมถึง
กุมภำพันธ์) และช่วง
เก็บเก่ียวผลไม้อ่ืน ๆ 
(ระหว่ำงเดือนมีนำคม
ถึงกรกฎำคม) 
 

แนวทำงเดียวกันกำร
บริหำรจัดกำรแรงงำน  
ซึ่งมีกำรจัดเก็บข้อมูล 
อัตลักษณ์ตัวบุคคลเข้ำ
ระบบสำรสนเทศกลำง
เชื่อมโยงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
๒. พิจำรณำออก
มำตรกำรระยะยำวใน
กำรแก้ไขปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนที่อำจ
เกิดข้ึนในอนำคตอี ๕ ปี 
ขึ้นหน้ำ 
 

๓.๒. ประเด็นการขาด
แคลนแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 
 
 

กำรขยำยตัวของ จ.จันทบุรีใน
ระยะ ๓๐ ปีที่ผ่ำนมำ 
โดยเฉพำะทำงด้ำนพืชผลทำง
กำรเกษตร ท ำให้เกิดกำร
ขยำยตัวในภำคกำรเกษตร อีก

๑. ต้องกำรแหล่งกัก
เก็บน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
บริโภคและกำรเกษตร 
ในฤดูแล้งและพ้ืนที่กัก
เก็บน้ ำในช่วงอุทกภัย 

๑. ควรน ำปัญหำที่เกิดขึ้น
เข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูป
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเริ่ม
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นกำร

สมำชิกวุฒิสภำ
เห็นชอบกับกำรที่จะ
จัดท ำ EIA ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ คณะสมำชิก
วุฒิสภำ จะน ำปัญหำ

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
ทั้งระบบ 
 

๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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หมายเหต ุ การด าเนินการ 
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ผู้น ากลุ่ม 
น.ส. ภำวนำ พรรณศิริ 
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตรำด 
โทร. ๐๙ ๒๙๒๔ ๑๕๘๒ 

ทั้งจันทบุรีมีผู้คนอพยพเข้ำมำ
อยู่เป็นจ ำนวนมำกจึงท ำให้มี
กำรขยำยตัวทำงด้ำนประชำกร
เพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย 
ซึ่งในอดีตปัญหำแหล่งน้ ำ
อำจจะยังไม่มีปัญหำมำก 
เพรำะฝนตกต้องตำมฤดูกำล มี
กำรอนุรักษ์พ้ืนที่แหล่งน้ ำ  
แต่ในปัจจุบันกำรเกษตรและ
กำรท่องเที่ยวได้มีกำรขยำยตัว
ขึ้นเป็นจ ำนวนมำกมีกำรบุก
รุกผืนป่ำ ท ำให้เกิดควำมแห้ง
แล้งและเริ่มประสบปัญหำภัย
แล้งจนท ำให้เกษตรกรและ
ชำวบ้ำนขำดแคลนน้ ำเพ่ือใช้
ในกำรอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
ใช้เพื่อกำรเกษตร ขณะที่
ปริมำณน้ ำในล ำคลองธรรมชำติ 
และแหล่งกักเก็บน้ ำในชุมชน 
เริ่มเหลือน้อยลงจนไม่สำมำรถ

โดยขอให้มีโครงกำรวำง
ท่อส่งน้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำ
คลองขลุงไปยังพ้ืนที่ ๘ 
ต ำบล ได้แก่ ต ำบลตะ
ปอน ต ำบลบำงชัน 
ต ำบลบ่อ ต ำบลวันยำว 
ต ำบลซึ้ง ต ำบลตรอกนอง 
ต ำบลวังสรรพรส และ
ต ำบลมำบไพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหำขำดแคลนน้ ำ 
๒. ขอให้มีกำรแก้ไข
กฎหมำย ระเบยีบที่
เป็นอุปสรรค ทั้งเรื่อง
กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำ 
กำรบริหำรจัดกำรดินที่
ขุดลอกจำกคูคลอง  
ซึ่งไม่สำมำรถเอำดิน
ออกจำกพ้ืนที่ได้ 
เนื่องจำกถือว่ำเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน

แก้ไขปัญหำในระยะยำว
อย่ำงยั่งยืน 
๒. กรณีกำรก่อสร้ำง
แหล่งเก็บกักน้ ำติดขัด
จำกกำรใช้พ้ืนที่ของกรม
อุทยำน สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืชนั้น กรม
ชลประทำนจะต้อง
พยำยำมด ำเนินกำร
จัดท ำ EIA ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เพ่ือให้กรม
อุทยำนฯ พิจำรณำ หำก
ไม่มี EIA กำรขออนุญำต
ยอมไม่ได้รับกำรพิจำรณำ  
๓. กำรจัดท ำเส้นทำงน้ ำ
ของทำงจังหวัดจันทบุรี 
คงต้องใช้ระบบท่อส่งน้ ำ 
มำกกว่ำใช้เสน้ทำงคูคลอง 
 

ดังกล่ำวเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๒. ส่งต่อข้อมลู 
๒.๑ คณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 



 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพื้นที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชกิวุฒิสภา 

หมายเหต ุ การด าเนินการ 
และตดิตามผล ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

สูบขึ้นมำใช้ได้จึงท ำให้
สถำนกำรณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่
ต่ำง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีเริ่มมี
ปัญหำหนัก 

    
 

โดยกรมเจ้ำท่ำ หำกขน
ออกไปถือว่ำลักทรัพย์
ของทำงรำชกำร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ท้องถิ่นสำมำรถ
แก้ไขปัญหำด้วยตนเองได้ 
๓. ขอให้ภำรรัฐมี
กำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐซึ่งถือ
กฎหมำยคนละฉบับ 
เพ่ือให้สำมำรถร่วมกัน
แก้ไขปัญหำของ
ประชำชนไดอ้ำทิ กำร
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำที่
ต้องมีหน่วยงำนหลำย
หน่วยงำนเข้ำมำ
เกี่ยวข้องในกระบวนกำร
ขออนุญำต เช่นกรม
อุทยำนฯ ป่ำสงวน
แห่งชำติ และเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ เป็นต้น 
๔. ขอให้ส ำนักงำน
ทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 
(สทนช.) จัดให้มี
ยุทธศำสตร์กำรบริหำร
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จัดกำรน้ ำเพ่ิมเติมเป็น
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำร
กักเก็บและใช้
ประโยชน์จำกน้ ำฝน
ก่อนไหลลงสู่ทะเลหรือ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  
ซึ่งจะท ำให้ปริมำณ
น้ ำฝนที่มีมำกน ำมำใช้
ในช่วงขำดแคลนได้ 
๕. ภำรรัฐและภำค
ประชำชน มีควำม
กังวลในระบบกระจำย
น้ ำ  ซึ่งมีไม่เพียงพอ
ส ำหรับพื้นที่กำรเกษตร
ที่ก ำลังขยำยตัวขึ้น  

๓.๓ ประเด็นเกี่ยวกับ
กฎหมายผังเมืองของ
จังหวัดจันทบุรี 
 
ผู้น ากลุ่ม 
นำงบุญจิรำ เจริญศักดิ์ 
โยธำธิกำรและผังเมือง 
โทร. ๐๘ ๑๕๗๖ ๙๙๗๘ 

ผังเมืองจังหวัดจันทบุรี เป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของคนใน
จังหวัด ซึ่งเกิดจำกกำรท ำ
ประชำพิจำรณ์จำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมประชุมและ
ตัดสินใจเป็นนโยบำยในกำร
ก ำหนดมำตรกำรด้ำนผังเมือง
ระดับพ้ืนที่อ ำเภอในอนำคต 

๑. ขอให้ภำครัฐช่วย
ปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับผังเมืองให้ 
สอดรับกับควำม
เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันของจังหวัด
จันทบุรี 

๑. ควรน ำเรื่องผังเมืองมำ
จัดท ำเป็นยุทธศำสตร์ของ
จังหวัด โดยส ำรวจควำม
ต้องกำรของชุมชน พ้ืนที่ 
และส่วนรำชกำร เพ่ือ
พัฒนำจังหวัดให้เจริญ
อย่ำงยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น
กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ 

คณะสมำชิกวุฒิสภำ 
ได้รับประเด็นปัญหำ
กฎหมำยผังเมืองของ
จังหวัดจันทบุรีข้ำงต้น  
เพ่ือเสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำร
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน
พื้นที่และเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะ 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะกรรมำธิกำร
ปกครองท้องถิ่น 

 ๒๙ ต.ค. ๖๒  
น ำส่งคณะอนุกรรมกำร
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียน 
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๒๐ ปี เพ่ือกำรจัดระเบียบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ
คมนำคมและขนส่ง สำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร และบริกำร
สำธำรณะ กำรส่งเสริมและ
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
เพ่ือรองรับควำมเจริญเติบโต
ขององค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด
อย่ำงเป็นระบบ 

๒.ขอให้ภำครัฐช่วย
พิจำรณำเรื่องเอกสำร
สิทธิ์ต่ำง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชน
มำกที่สุด เช่น ปรับ
พ้ืนที่บ่อเลี้ยงกุ้งที่ 
หมดสภำพเป็นที่พัก
โฮมสเตย์ 

  
 

(พ้ืนที่สีเขียวตำมกรอบ
ผังเมือง) ดังนี้ 
  - ควรจัดท ำยุทธศำสตร์
จังหวัด และก ำหนด
รำยละเอียดของผังเมือง
ให้ชัดเจน 
  - กำรจัดท ำผังเมือง ควร
ส ำรวจควำมต้องกำรของ
ชุมชนและก ำหนด
ข้อยกเว้นให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรสร้ำงสถำน
ประกอบกำรโรงแรมได้ 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
๒. พิสูจน์สิทธิสถำน
ประกอบกำร/โรงแรม  
ตำมพ้ืนที่ชำยแดนอ ำเภอ
สอยดำว และอ ำเภอโป่ง
น้ ำว่ำได้ครอบครองมำ
ก่อนกำรประกำศเขต
พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน และ
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ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดจันทบุรีก ำลัง
พิจำรณำเพิกถอนเขต
พ้ืนที่ทับซ้อนกับโฉนด
ของรำษฎร 

 

 


