สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
*********************

๑. ชื่อโครงการ
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดาเนินการ
๓. สถานที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย



สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานภาครัฐ
เยาวชน




ประชาชนทัว่ ไป
อื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แ ละบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบั บ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดาเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทาให้ได้ข้อมูล ปัญหา
และความต้องการที่แท้จริ งจากทุกฝ่ายต้องดาเนินการโดยการลงไปพบปะพูด คุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กาหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดยสังเขป)
"จังหวัดฉะเชิงเทรา" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๓๕๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ๗๒.๗๕% ป่าไม้ ๑๓.๒๓% และ
ชุมชน ๖.๕๖% โดยมี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ สูงกว่า
ระดับน้าทะเลประมาณ ๒ เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอาเภอสนามชัยเขตและอาเภอ

๒
ท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพื้นที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสภาพพื้นที่ราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้า พื้นที่จะค่อย ๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออก
และทิศเหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชันเป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่อาเภอพนมสารคามและอาเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้าทะเล ๓๐ - _๘๐ เมตร จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีแม่น้าบางปะกงไหลผ่านพื้นที่อาเภอต่าง ๆ คือ อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบางคล้า อาเภอ
เมือง อาเภอบ้านโพธิ์ และออกสู่อ่าวไทยที่อาเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๒
กิโลเมตร และมีประชากรทั้งหมดจานวน ๗๑๕,๐๐๙ คน และประชากรแฝง จานวน ๒๐๔,๒๘๖ คน
เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น ๑๑ อาเภอ
๑. อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
๒. อาเภอบางน้าเปรี้ยว
๓. อาเภอบ้านโพธิ์
๔. อาเภอบางปะกง
๕. อาเภอบางคล้า
๖. อาเภอราชสาส์น
๗. อาเภอพนมสารคาม
๘. อาเภอแปลงยาว
๙. อาเภอสนามชัยเขต
๑๐. อาเภอท่าตะเกียบ
๑๑. อาเภอคลองเขื่อน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๓๔๑,๑๑๖ ล้านบาท อยู่ในลาดับที่ ๘ ของประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ปี ๒๕๖๐ มูลค่า ๔๒๗,๔๐๙ บาท อยู่ในลาดับที่ ๖ ของประเทศ
“วิสัยทัศน์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา” คือ “เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
นิเวศ แหล่งผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
อย่างสมดุล สวัสดิการสังคมมีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง”
๗. วิธีการดาเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)
ลงพื้ น ที่ รั บ ฟั ง การขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิ รู ปประเทศของจั งหวั ด และการ
นาแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์
ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และแบ่งกลุ่มรับฟัง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากประชาชนในพื้นที่

๓
๘. วิธกี ารประเมินผล
 สังเกต
สัมภาษณ์

 สอบถาม

ใช้เครื่องมือสื่อสาร

อืน่ ๆ

การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๔๐๐ คน ส่วนการประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จานวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
๕๙
๔๑
๑๐๐

ร้อยละ
๕๙.๐๐
๔๑.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน ๕๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๙) รองลงมา ได้แก่
เพศชาย จานวน ๔๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑)
๒. อายุ
อายุ
๕๑ – ๖๐
๔๑ – ๕๐ ปี
มากกว่า ๖๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๒๑ – ๓๐ ปี
น้อยกว่า ๒๐ ปี
รวม

จานวน
๓๗
๒๕
๒๑
๑๑
๔
๒
๑๐๐

ร้อยละ
๓๗.๐๐
๒๕.๐๐
๒๑.๐๐
๑๑.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จานวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๗) รองลงมา
ได้แก่ ๔๑ – ๕๐ ปี จานวน ๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๕) มากกว่าอายุ ๖๐ ปี จานวน ๒๑ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จานวน ๔ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๔) และอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี จานวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามลาดับ

๔
๓. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้เรียน
รวม

จานวน
๓๙
๓๒
๒๑
๔
๑๐๐

ร้อยละ
๓๙.๐๐
๓๒.๐๐
๒๑.๐๐
๔.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน ๓๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๙)
รองลงมา ได้แก่ประถมศึกษา จานวน ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒) ปริญญาตรี จานวน ๒๑ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑) และอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) ตามลาดับ
๔. อาชีพหลัก
อาชีพหลัก
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวม

จานวน
๗๒
๑๒
๑๐
๔
๒
๑๐๐

ร้อยละ
๗๒.๐๐
๑๒.๐๐
๑๐.๐๐
๔.๐๐
๒.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพหลักค้าขาย จานวน ๗๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๒) รองลงมา
ได้แก่ รับจ้าง จานวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) เกษตรกรรม จานวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) และอื่นๆ จานวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒)
ตามลาดับ

๕
๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด
ช่องทางการรับรู้
บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กานัน
วิทยุ/โทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
อื่น ๆ
รวม

จานวน
๔๖
๔๒
๒๐
๑๖
๒
๑๐๐

ร้อยละ
๔๖.๐๐
๔๒.๐๐
๒๐.๐๐
๑๖.๐๐
๒.๐๐
๑๐๐.๐๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากบุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตาบล,
ผู้ใหญ่บ้าน, กานัน จานวน ๔๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖) รองลงมา ได้แก่ วิทยุ/โทรทัศน์ จานวน ๔๒ คน
(คิดเป็นร้อยละ ๔๒) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จานวน ๒๐ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จานวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖) และอื่นๆ จานวน ๒
คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามลาดับ
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการดาเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ (%)
มาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

๑. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๓. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ท่านได้รบั
ความรูแ้ ละสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวติ
๔. ท่านรู้จักอานาจและหน้าที่ของวุฒิสภา
๕. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
วุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๖. ท่านรู้จักสมาชิกวุฒิสภา
รวม

๓.๘๑

๐.๙๗๑

๗๖.๒๐

มาก

๓.๔๗

๑.๐๑๐

๖๙.๔๐

มาก

๓.๔๗

๐.๙๕๘

๖๙.๔๐

มาก

๒.๙๙
๒.๙๓

๐.๙๔๘
๐.๙๕๖

๕๙.๘๐
๕๘.๖๐

ปานกลาง
ปานกลาง

๒.๙๐
๓.๗๗

๐.๙๕๙
๐.๗๐๘

๕๘.๐๐
๗๕.๔๐

ปานกลาง
มาก

๖
ผู้เข้าร่วมกิ จกรรมมี ความรู้ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับวุ ฒิสภาโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก ร้ อยละ
๗๕.๔๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
จานวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ ๗๖.๒๐
ส่วนอีก ๒ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุ ข และจากการลงพื้นที่ของ
สมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิต
ร้อยละ ๖๙.๔๐ เท่ากัน ส่วนอีก ๓ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ท่านรู้จักหน้าที่และอานาจของสมาชิกวุฒิสภา ร้อยละ ๕๙.๘๐ ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
วุฒิสภาที่เกี่ ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๕๘.๖๐ และท่ านรู้จักสมาชิกวุฒิสภา
ร้อยละ ๕๘.๐๐ ตามลาดับ
๙. ผลการดาเนินงาน
๙.๑ เชิงปริมาณ
- จานวนเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ ๑๐๐ คน
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐๐ เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓๐๐ %
- แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย)
เด็ก – เยาวชน
ผู้บริหาร ร.ร./ครู
 ประชาชนทั่วไป

 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ผูแ้ ทนหน่วยงานภาคเอกชน  อืน่ ๆ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
- หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อ าเภอ ได้ แ ก่ นายอ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา
นายอาเภอบางปะกง โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ผู้อานวยการโครงการชลประทาน ผู้อานวยการ
สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมง
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด
- ภาคเอกชนระดับจังหวัด ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตาบล ในอาเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน กลุ่มเกษตรกร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- สื่อมวลชน ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวกรม นสพ.ไทยนิวส์ ออนไลน์
ฉะเชิงเทรานิวส์ ออนไลน์ นสพ.เพื่อปวงชน นสพ.สยามโฟกัส ทอล์คนิวส์ออนไลน์ Hot news Thailand
สานักข่าวสมาคมตารวจ

๗
๙.๒ เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และอานาจของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้ง ได้แสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และยัง มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น ต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภา
สอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องการสะท้อน
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อน โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเองอย่างมาก
๙.๓ เชิงเวลา



เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
อื่น ๆ ..........................................................................

๙.๔ งบประมาณดาเนินการ
 เพียงพอ/เหมาะสม

ไม่เพียงพอ

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)
๑๑. ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๑๑.๑ ขอให้ช่วยดูแลปัญหาปากท้องประชาชนและปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่ตลาดบ่อบัว
๑๑.๒ ขอให้ ช่วยแก้ไขปัญหาตลาดบ่อบั วอย่ างจริงจั ง ไม่ต้องการตลาดนายทุ น ต้ องการตลาด
ประชารัฐ และช่วยผลักดันทาตลาดประชารัฐให้สาเร็จ
๑๑.๓ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างนายทุนและคนจน
๑๑.๔ มีความพึงพอใจมากที่สมาชิกวุฒิสภามารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๑๑.๕ ขอให้ช่วยตรวจสอบการทาสัญญาระหว่างรถไฟกับทางห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัว ว่ามีการ
ดาเนินการกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ และขอให้ช่วยยกเลิกสัญญา และคืนความสุขให้ประชาชน เพราะมี
ประชาชนอีกเป็นจานวนมาก ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐและรอการแก้ไข
๑๑.๖ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้า และสองมาตรฐานในสังคม
๑๑.๗ ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้า ชาวนาได้รับความเดือนร้อนมาก พร้อมหา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกร
๑๑.๘ ขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามเรื่องการดาเนินการสร้างประตูน้าบางขนากที่ไม่มีความ
คืบหน้า ทาให้ไม่มีน้าใช้ในด้านการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งฤดู
๑๑.๙ ระยะเวลาการพูดคุยและติดตามปัญหาน้อยเกินไป แต่พึงพอใจในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

๘
๑๒. สรุปสาระสาคัญของการดาเนินโครงการ

การหารือกับส่วนราชการ
คณะกรรมการโครงการสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาพบปะประชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด ภาคตะวั น ออก
ประกอบด้วย
(๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ)
(๒) พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
สมาชิกวุฒิสภา
(๓) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา
(๔) นายเจน นาชัยศิริ
สมาชิกวุฒิสภา
(๕) นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ
สมาชิกวุฒิสภา
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา
(๗) พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
สมาชิกวุฒิสภา
(๘) นายสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ
สมาชิกวุฒิสภา
(๙) นายกาพล เลิศเกียรติดารง
สมาชิกวุฒิสภา
(๑๐) นายณรงค์ รัตนานุกูล
สมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
สมาชิกวุฒิสภา
(๑๒) หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
สมาชิกวุฒิสภา
(๑๓) นายอุดม วรัญญุรัฐ
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาแนะนาบทบาทหน้าที่และอานาจของวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการ
และประชาชนทีม่ าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็น
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนครนายก และการ
นาแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้า และปัญหาต่าง ๆ
ในระดับจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น และท้องถิ่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยนายุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหารและ
ดาเนิ นการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และนาแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ คือ การพัฒนาภาค และพื้นที่
เศรษฐกิ จ มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ภ าคตะวั น ออก ซึ่ ง มี ๕ ด้ า น ประกอบด้ ว ย
๑) พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยในอาเซียน ๒) พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี

๙
คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานสากล ๓) ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ น ค้ า และธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
๔) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ ๕) แก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ จนสามารถนามาจัดทาเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อแผน EEC
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ ๒ : พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ไ ด้
มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ ๓ : เกษตรปลอดภั ย โดยพั ฒ นาองค์ ก รภายในจั ง หวั ด ให้ อ อก
ใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GMP)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม เพิ่มทักษะการใช้ชีวิตแก่
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ ๕ : อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนา ทาให้พบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งส่วนราชการได้
นาเสนอแก่สมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ดังนี้
๑. ปั ญหาด้านคุณภาพชี วิต คือ ด้านสาธารณสุ ข โดยในปี ๒๕๖๒ จั งหวั ด ฉะเชิง เทรา
ติ ด อั น ดั บ ๒ ของประเทศในปั ญ หาสถิ ติ ด้ า นผู้ ป่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกสู ง ซึ่ ง พบผู้ เ สี ย ชี วิ ต ถึ ง ๒ ราย
แต่หลังจากทุกหน่วยงานช่วยกันเข้ามาแก้ไขปัญหา ทาให้ปัจจุบันลดอันดับลงมาอยู่ที่ ๓๕ ควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบผู้เสียชีวิตอีกเลย
๒. ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรามีป่าเขาอ่างฤาไนเป็นป่า
สงวนทั้งหมด ปัญหาใหญ่ที่พบคือเรื่องช้างป่า ซึ่งปัจจุบันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นองค์ประธานในโครงการ
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้มีการดาเนินงานเร่งแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนกับช้างอยู่
ร่วมกันได้ในป่านี้อย่างสมดุล
๓. ปัญหาทางด้านการเกษตร ภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้าฝนที่มีไม่เพียงพอในการเกษตร
โดยในรอบปีที่ผ่านมาปริมาณน้าฝนตกมาเพียง ๖๐% จากที่เคยตก จึงทาให้ ปริมาณน้ามีไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคและบริโภคในหน้าแล้งปี ๒๕๖๓ นี้ โดยปัจจุบันส่วนราชการ โดยเฉพาะกรมชลประทานเขต
และจังหวัด เข้ามาดูแลประชาชน โดยมีเป้าหมายว่าในครึ่งปี ๒๕๖๓ จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องน้าสาหรับ
อุปโภคและบริโภค แต่ในส่วนเรื่องน้าสาหรับการเกษตรอาจยังมีปัญหา เนื่องจากต้นทุนของน้าภายใน
จังหวัดมีไม่เพียงพอ
๔. ปัญหาการขาดแคลนน้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้าในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
นาเสนอแผนผันน้าส่วนเกินจากอ่างเก็บน้าคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว มาลงอ่างเก็บน้าคลองสียัด

๑๐
ซึ่งอ่างเก็บน้าคลองสียัดนี้ออกแบบให้มีความจุถึง ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณน้าท่าเฉลี่ย
ซึ่ งมี ปริ มาณปี ละ ๒๘๕ ล้ านลู กบาศก์ เมตร และจะท าให้ สามารถผั นน้ าเก็ บได้ ปี ละประมาณ ๑๒๘
ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในพื้นที่ในยามเกิดวิกฤติขาดแคลนน้าได้
๕. ปัญหาด้านอุตสาหกรรม ไม่ใช่ปัญหาความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแต่เป็นปัญหา
เกี่ยวกับการนาขยะรีไซเคิลเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันหนังสือพิมพ์
นิวยอร์กไทมส์ ได้นาเสนอข่าวถึงการที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ถูกจับดาเนินคดีในเรื่องดังกล่าว โดยปัญหานี้
ส่วนราชการมีความหนักใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีอานาจในการดาเนินการ โดยอานาจทั้งหมด
อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางจังหวัดเป็นเพียงผู้ดูแลทุกข์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในพื้น ที่ ซึ่งทุกหน่ ว ยงาน ได้แก่ ตารวจ อุต สาหกรรมจั งหวัด สรรพากร แรงงานจังหวั ด
พยายามส่งตัวแทนเข้าไปตรวจสอบตลอด แต่ติดขัดในข้อกฎหมายบางประการ จึงไม่สามารถทาได้เต็มที่
๖. การจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งสร้าง
ปัญหามลพิษให้อย่างมากมาย หากเก็บภาษีและนาเข้าจังหวัดได้ จะสามารถนาเงินมาพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และยังนามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
๗. ปัญหาการบริหารจัดการตลาดบ่อบัวที่เกิดขึ้น ทาให้ประชาชนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย ไม่มีที่ทากิน จึงมีความต้องการให้รัฐเข้ามาจัดทาตลาดประชารัฐ สาหรับให้ประชาชนมีที่ทากิน
๘. ปัญหาการรับถ่ายโอนพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แก่ ถนน ลาคลอง แต่ไม่มอบอานาจให้ดาเนินการ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อาทิ การซ่อมแซมถนนหนทาง
การขุดลอกคูคลอง ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอานาจ
รับ ผิด ชอบ อีกทั้ง งบประมาณที่ไ ด้รั บจัด สรรมาก็ไม่ เพียงพอ ขอฝากสมาชิ กวุฒิส ภาในการผลักดั น
งบประมาณและโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย
๙. ปัญหาน้ากัดเซาะชายฝั่ง และแผ่นดินทรุดตัวบริเวณ ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะทางกว่า ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก จึงขอเสนอให้ตัดถนนเลียบชายทะเล ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งได้
ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการรับฟังแผนพัฒนาของจังหวัดที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทาให้พบปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้น ที่
ภาคตะวันออก ได้ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา สรุปได้ดังนี้
๑. ปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ ที่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยให้อานาจในการจัดเก็บภาษีแก่ท้องถิ่นดาเนินการ
จัดเก็บได้ จึงแนะนาให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่ อนาไปใช้
ดาเนินการต่อไป
๒. ปัญหาการบริหารจัดการตลาดบ่อบัว ทางคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ดาเนินการในเบื้องต้นโดยเชิญการรถไฟ บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ มาประชุมร่วมกั น ๒-๓ ครั้ง เพื่อขอดูสัญญา
ที่การรถไฟทาไว้กับบริษัทฯ ซึ่งติดประเด็นในข้อกฎหมายหลายประการ และในช่วงบ่ายทางคณะฯ จะลง

๑๑
พื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทางสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ทอดทิ้ง และพร้อมจะช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
๓. ปั ญ หาเรื่ อ งโรงงานอุ ต สาหกรรมน าขยะรี ไ ซเคิ ล เข้ า มาด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาให้ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยก าหนดค่ า BOD
(Biochemical Oxygen Demand) ในการวัดค่าความเน่าเสียจากน้าที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
พร้อมทั้งกากับดูแลและสร้างวินัยให้เจ้าของโรงงานไม่ให้ปล่อยน้าเสียทิ้งลงสู่แหล่งน้า วางเครือข่าย
โดยให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล นอกจากนี้ยังแนะนาว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหนังสือร้องเรียน
เข้ามายังวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจะช่วยผลักดันให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่
การรับฟังประเด็นปัญหาของส่วนราชการและประชาชน
จากการรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของส่วนราชการ ทาให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๓
ประเด็น ดังนี้
๑. ประเด็นการบริหารจัดการตลาดบ่อบัว
๑.๑ สาระสาคัญ/ความเป็นมาของปัญหา
ข้อเท็จจริงของตลาดบ่อบัว
ตลาดบ่อบัว เป็นตลาดเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกว่า ๖๐ ปี ก่อสร้างขึ้นโดยความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชน ตั้งอยู่บนพื้น ที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เดิมใช้สัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟฯ
มีพ่อค้าแม่ค้าขายของกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น มีร้านค้ามากกว่า ๔๐๐ ร้านค้า ตั้งขายตั้งแต่ริมถนน
ทางเท้า ยาวตลอดมาจนถึงตัวตลาด
ปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าเกิดขึ้นเมื่อช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ที่การรถไฟฯ ไม่ต่อสัญญา
เช่าที่ดินให้กับชุมชน แต่กลับไปทาการเปิดประมูลเพื่อจัดหาผู้บริหารจัดการตลาดแทน ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้เกิดการพิพาทเรื่องที่ดินกับทางชุมชน โดยบริษัทฯ นายทุนร่วมกับการรถไฟฯ ดาเนินการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีกับชาวบ้าน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดี
ปัจจุบัน ทางการรถไฟฯ ให้บริษัทห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา ทาสัญญาเช่าที่ดินของ
การรถไฟ โดยทาสัญญาระยะยาว เพื่อให้ทาการพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดที่บริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารเอง
โดยที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และค้าขายในพื้นที่นั้นมาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดิน
ทั้งที่มีมติจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้บริษัทถอนคดีความชาวบ้าน
ที่อยู่ในศาลเสียทั้งสิ้น และที่ผ่านมาชุมชนเองก็พยายามหาทางออกร่วมกันโดยมีการเจรจาร่ว มกัน
ระหว่างบริษัทนายทุน การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานรัฐ (อปท.) แต่ก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จ

๑๒
ที่ ผ่ า นมาพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ชุ ม ชนตลาดบ่ อ บั ว จ่ า ยค่ า เช่ า ที่ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
บ่อบัวพัฒนามาโดยตลอด แต่พื้นที่ตลาดไม่ได้มีการพัฒนาใด ๆ ทั้งเรื่องบ่อน้าทิ้ง สิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ
และการปรับปรุงแผงร้านค้า ซึ่งอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมาก ไม่มีความสะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ทาให้
ตลาดอยู่ในภาวะซบเซา ผู้ซื้อไม่อยากเดินเข้าตลาด และหันกลับไปเดินตลาดที่มีการปรับปรุงเรียบร้อย
แล้วที่ด้านหน้าและติดกับตลาดเก่าแห่งนี้ ทั้ง นี้ ตลาดด้านหน้ามีการเก็บค่าเช่าแผงในอัตราที่แพงมาก
คือ ๒ ตารางเมตรในราคา ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเก็บค่าเช่ารายวันอีกด้วย
ข้อมูลในส่วนของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
เมื่อเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้รับข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะดาเนินการ
จัดทาสัมปทานรอบใหม่ โดยประมาณปี ๒๕๕๗ เทศบาลได้ส่งหนังสือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อ ขอกั น พื้ น ที่ส่ ว นหนึ่ ง ให้ กั บเทศบาลก่ อสร้ างตลาดในพื้น ที่การรถไฟฯ เพื่อ ประโยชน์ข องพี่ น้ อ ง
ประชาชน ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กันพื้นส่วนหนึ่งให้เทศบาล แต่เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัย
อยู่เป็นจานวนมาก และต้องจ่ายค่าเช่าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย เทศบาลจึงไม่สามารถนามา
ทาเป็นตลาดได้ และได้ส่งพื้นที่ดังกล่าวให้ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฉะเชิงเทราจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัย
ต่ อ มา ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บ่ อ บั ว พั ฒ นาได้ รั บ สั ม ปทานเข้ า ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ก ารรถไฟ
แห่งประเทศไทย แต่ก็มิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ไม่มีการก่อสร้างปรับปรุงตลาดตามที่ระบุ
ในสัญญา จากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้บอกเลิกสัญญาและฟ้องร้องห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา
ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ก่อสร้างอาคารตลาดตามระยะเวลาที่สัญญากาหนด ซึ่งห้างหุ้นส่วนจากัด
บ่อบัวพัฒนาได้ยื่นฟ้องกลับและเรียกร้องค่าเสียหายแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยว่า การบอกเลิกสัญญานั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีการต่อสู้คดีกันจนในที่สุดนาไปสู่การไกล่เกลี่ยและยอมความ คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด
บ่อบัวพัฒนาได้รับสัมปทานในสัญญาเช่นเดิม และได้ทาสัญญาเช่าขึ้นใหม่ ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่ต้องเสียค่าปรับบอกเลิกสัญญา
ในขณะนั้น ปี ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ พี่น้องประชาชนชาวตลาดบ่อบัวได้ร้องขอให้เทศบาล
ดาเนินการช่วยเหลือ ซึ่งเทศบาลได้ทาหนังสือเชิญบุคคลและส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออก
โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้เทศบาลขอใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นตลาดในปัจจุบัน เพื่อก่อสร้างเป็นตลาด
(ขอใช้พื้นที่ฟรี) ซึ่งห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนาผู้รับสัมปทานยินดีให้ใช้พื้นที่ แต่มีเงื่อนไขว่า การรถไฟ
แห่งประเทศไทยต้องคืนผลประโยชน์ที่การรถไฟเรียกเก็บจากส่วนที่เป็นตลาด ประกอบกับผู้อยู่อาศัย
ในส่วนอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ด้านหน้ าตลาดที่ได้บอกเลิกสัญญาไปก่อนหน้าแล้ว ต้องการให้เทศบาล
ทาเรื่องขอใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้น เทศบาลจึงได้ทาหนังสือขอใช้พื้นที่ส่วนที่เป็นตลาดและตัว อาคาร
พาณิชย์ไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑) ให้ใช้พื้นที่เฉพาะตลาดสด ไม่เห็นชอบในส่วนของอาคาร
๒) เทศบาลต้องจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที่ระยะก่อสร้าง ๕ ปี ค่าธรรมเนียม ๓ ล้านกว่าบาท/ปี
ระยะคงที่ ๕ ปี และค่าเช่า ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท/ปี ปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา ๑๕ % ทุก ๆ ๕ ปี สัญญาเช่า
กาหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้พื้นที่เมื่อใดก็ได้ และ
เทศบาลต้องส่งคืนทันที กรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นตามสัญญา เทศบาลจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ

๑๓
๓) เทศบาลต้องจ่ายค่าชดเชยมูลค่าอาคารและสิ่ง ปลูกสร้างโครงการตามที่ได้ทาสัญญาไว้
ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีถ้ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นตามสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย
จะได้รับผลประโยชน์คิดเป็นเงินโดยประมาณ ๑๔๘ ล้านบาท และชดเชยค่าความเสียหายทางธุรกิจ
ให้กับห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา เป็นเงินจานวน ๑๕๐ ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขอเรียนว่า ไม่สามารถจัดหา
เงินที่มีมูลค่าเกือบ ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยดังกล่าวได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
ซึ่งเทศบาลมีความสามารถเฉพาะค่าก่อสร้างตลาดและการบริหารจัดการตลาด
๑.๒ การดาเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเบื้ องต้ นได้ มี ก ารเจรจาพู ด คุ ย และแสวงหาทางออกร่ ว มกั น ทั้ ง ในส่ ว นของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ คณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา การรถไฟแห่งประเทศไทย ตารวจ แต่ปัญหาหลักก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นที่พอใจของ
ทั้งสองฝ่ายได้
สาหรับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้เสนอทางออก ๓ ข้อ ดังนี้
๑) รัฐบาลเป็นผู้ออกเงินชดเชย เพื่อก่อสร้างเป็นตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล
๒) ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนการคิดค่าชดเชยใหม่อยู่ ในอัตราที่สามารถ
จ่ายได้ และขอให้มีการผ่อนจ่ายระยะยาวได้
๓) ขอให้รัฐบาลเป็นผู้ทาเรื่องขอใช้พื้นที่ตลาดไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยใช้
งบประมาณของรัฐบาลก่อสร้างเองหรือมอบหมายให้ท้องถิ่นก่อสร้างและบริหารจัดการ
๑.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน
๑) ต้องการตลาดประชารัฐ บริหารงานโดยภาครัฐ ไม่ต้องการระบบนายทุนเข้าบริหารจัดการ
๒) ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดที่มีความสะอาด เหมาะสาหรับ
เข้ามาจับจ่ายสินค้า
๓) ต้องการให้ค่าเช่าแผงร้านค้าอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม ไม่แพงเกินไป
๔) ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสในการเปิดประมูลระหว่างการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา
๑.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตลาดบ่อบัวพัฒนา
เรียบร้อยแล้ว และเรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กรรมาธิการคมนาคม) อยู่ระหว่างพิจารณา
ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะนาไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดาเนินการ
เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในเบื้องต้นจะเรียกดูสัญญาที่การรถไฟแห่งประเทศไทยทาไว้กับ
ห้างหุ้นส่วนจากัดบ่อบัวพัฒนา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และหากได้
บทสรุปจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป

๑๔
๒. ประเด็นด้านการเกษตร
๒.๑ สาระสาคัญ/ความเป็นมาของปัญหา
สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี และกาลังทวีความ
รุนแรงขึ้นในทุกขณะ เกษตรกรชาวนาร้องขอไปยังชลประทานจังหวัดเร่งส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร
หลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทาให้นาข้าวได้รับความเสียหายเนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
แห้งขอด ส่วนน้าจากแม่น้าบางปะกงก็ไม่สามารถนามาใช้ได้เพราะประสบกับภาวะน้าเค็ม ดังนั้น จึงต้อง
อาศั ย น้ าจากคลองชลประทานช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง อี ก ทั้ ง เกษตรกรชาวสวน ชาวไร่ รวมถึ ง
ภาคอุตสาหกรรม ต่างต้องการน้าใช้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องทาการกักเก็บน้าสาหรับจัดทาน้าประปา
ส่วนหนึ่ง และน้าเพื่อใช้ผลักดันน้าเค็มอีกส่วนหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ อาทิ ราคาสินค้าการเกษตรตกต่า ราคาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ปัญหาดินเค็ม และปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ถูกแพปลาเอาเปรียบตาชั่ง โดยชั่งน้าหนักปลา
ขาดหายไป ๒๐๐-๓๐๐ กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ภาครัฐ
เข้ามาดูแล
๒.๒ การดาเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ ร่วมกัน หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร
โดยการจั ด ท าแผนเตรีย มป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หาภั ยแล้ ง แต่ ด้ ว ยสภาพภู มิอ ากาศที่ เ ปลี่ ยนแปลง
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทาให้ น้าในเขื่อนมีน้อย ไม่สามารถปล่อยมาช่วยเหลือให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกรได้
ทั้งนี้ ผู้แทนจากกรมชลประทานได้ชี้แจงว่า เขื่อนขุนด่านปราการชลจะระบายน้าเพื่อใช้
สาหรับการประปาทุกวัน ที่ปริมาณวันละ ๑๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อการเกษตรจะกาหนดระบายน้า
๒ ช่ ว ง ช่ ว งแรกระว่ า งวั น ที่ ๑ - ๒๐ ธั น วาคม ๒๕๖๒ ช่ วงที่ ส องระหว่า งวั น ที่ ๒๐ มกราคม – ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่วันละ ๑.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภั ยแล้งของพี่น้อง
ประชาชนได้ระดับหนึ่ง
๒.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน
๑) ขอให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลและตรวจสอบมาตรฐานของแพปลา ให้มี
ระบบการชั่งน้าหนั กที่ได้มาตรฐาน ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบพี่ น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงปลา
๒) ขอให้ ภาครัฐอุด หนุนเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
๓) ขอให้ภาครัฐควบคุมให้เขื่อนขุนด่านปราการชลและอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดาปล่อยน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าแล้งและผลักดันน้าเค็มในพื้นที่ฉะเชิงเทรา
๔) บริเวณโดยรอบวัดสมานรัตนาราม ที่เรียกว่ากระเพาะหมู ขอเสนอให้เป็นแหล่งจัดเก็บ
น้าจืด ซึ่งสามารถจุน้าได้มากกว่า ๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางวัดต้องการน้าจืดสาหรับใช้ในภาคธุรกิจ
การท่องเที่ยว

๑๕
๒.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิ กวุฒิส ภาได้ให้ ข้ อเสนอแนะในเรื่องการจั ด ทาบ่อสาหรับ กักเก็ บน้าในพื้น ที่ของ
เกษตรกรเพื่อป้องกันปัญหาน้าแล้งอีกทางหนึ่ง และได้ให้ข้อมูลในเรื่องการบริหารจัดการเขื่อนขุนด่าน
ปราการชลและอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปล่อยน้าปริมาณมาก ๆ เพื่อช่วยเหลือ
พี่น้องเกษตรกร รวมถึงการออกกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะมีผลบังคับใช้
ภายใน ๕ ปีนี้ เพื่อลดต้นเหตุของการเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ คณะฯ จะรวบรวมและจัดส่งไปยังคณะอนุกรรมาธิการรวบรวม
แยกแยะและติดตามเรื่องร้องเรียน และส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ประเด็นด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
๓.๑ สาระสาคัญ/ความเป็นมาของปัญหา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน
อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะอุตสาหกรรม อากาศ ฝุ่น น้าเสีย ทรัพยากรไม่เพียงพอ การเติบโต
ที่ไม่สมดุล เกิดปัญหาสังคมการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่กับคนที่เข้ามา ทาให้ ประชาชนในพื้นที่ยังมี
ความไม่มั่นใจ ในโครงการ EEC ซึ่งอาจจะมาจากการประชาสัมพันธ์ท่ีน้อยเกินไป มีการโจมตีโครงการ EEC
ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะ การแย่งทรัพยากรในพื้นที่จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ เป็นต้น
๓.๒ การดาเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หอการค้าจังหวัด นาเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวัน ออก
ที่จังหวัดได้วางแผนไว้ ๔ โครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ EEC คือ
๑) โครงการสูบน้าคืนถิ่นเก็บอ่างน้าสียดั
ข้อมูลที่นาเสนอ
อ่างเก็บน้าสียัดมีปริมาณความจุน้า ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติย้อนหลัง ๕ ปี
อ่างมีน้ากักเก็บเพียงประมาณ ๓๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี ๒๕๖๒ อ่างมีปริมาณกักเก็บน้าเพียง
๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หอการค้าจังหวัดจึงนาเสนอโครงการสูบน้ากลับคืนเข้าไปเก็บไว้อ่างเก็บน้า
สียัด เพื่อเพิ่มปริมาณน้าสาหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ซึ่งหาก
ดาเนินการสาเร็จจะทาให้เกิดประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้
 มีน้าใช้เพื่อการเกษตรของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
 มีน้าสาหรับการผลิตน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคคลองท่าลาด การประปา
บางคล้าในพื้นที่ฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 นาน้ามาใช้เพื่อควบคุมและผลักดันน้าเค็มไม่ให้รุกล้าเข้าสู่จังหวัดนครนายกและ
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร
 แก้ปัญหาการขาดแคลนน้าใช้เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค เสริมความเข้มแข็ง
ความสามารถของเกษตรกร เป็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่สาคัญ ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี เป็นสาคัญ

๑๖
๒) โครงการสร้ า งถนนวงแหวนเลี่ ย งเมื อ งจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นช่ ว ง
การศึกษาเส้นทาง คาดจะเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ข้อมูลที่นาเสนอ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ทางเหนือขนาบอยู่ติดกรุงเทพฯ มีพื้นที่ด้านใต้ติดชลบุรีและมี
พื้ น ที่ ด้ า นตะวั น ออกติ ด จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี แ ละสระแก้ ว จึ ง ถื อ ว่ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราเป็ น ประตู
สู่ความเจริญของพื้นที่ EEC ที่สาคัญของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ขณะที่ด้านจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้วเป็นประตูทางเชื่อมต่อสู่ภาคอีสานและประตูสู่ประเทศอินโดจีน ปัจจุบันการจราจร
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมากในรอบเกือบ ๕๐ ปี โดยในพื้น ที่
ไม่มีการตัดถนนเส้นใหม่เลย ซึ่งหากดาเนินโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
สาเร็จ จะช่วยแก้ปัญหารถติดอย่างมากในเขตเมือง เนื่องจากรถที่ต้องการผ่านไปสู่จังหวัดชลบุรี ระยอง
ภาคอีสานและอินโดจีนไม่ต้องขับผ่านตัวเมือง เกิดความคล่องตัวมากขึ้น สร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) โครงการสร้างถนนเลียบชายทะเลเขื่อมต่อจาก ตาบลบางทราย จังหวัดชลบุรี ผ่าน
ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง ต่อเชื่อมถึง อาเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลที่นาเสนอ
ภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ พื้นที่ EEC มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สาคัญ ทาให้การคมนาคมมีความสาคัญมาก แต่ปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคมหลักอยู่เพียง ๒ เส้นทางคือ
ถนนบางนาตราดและถนนมอเตอร์เวย์ เท่านั้น ซึ่งเดิมมีถนนสุขุมวิท แต่ปัจจุบันเป็นเพียงทางเชื่อมมายัง
ถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์ อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีการสร้างถนนเลียบชายทะเลมาสิ้นสุด
ที่ตาบลบางทราย ทาให้รถถูกระบายมาจากถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์ ส่งผลให้การจราจรยัง
หนาแน่นในถนนบางนาตราดและมอเตอร์เวย์ เหมือนเดิม ซึ่งหากโครงการดังกล่าวดาเนินการสาเร็จจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
 เพิ่มเส้นทางการการคมนาคมเชื่อมกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก เพื่อเศรษฐกิจ
ในเขต EEC และการท่องเที่ยวในพื้นที่
 เป็นการเพิ่มศักยภาพของถนนสุขุมวิทที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายทะเล
ที่สร้างขึ้น และสามารถเชื่อมการใช้ประโยชน์สถานีรถไฟฟ้าที่บางปู
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ
 การสร้ า งถนนเลี ย บชายทะเล ต่ อ หม้ อ สะพานจะช่ ว ยลดการกั ด เซาะชายฝั่ ง
ที่ทาให้ ตาบลสองคลองถูกน้ากัดเซาะ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ ๑๕๐๐ ไร่
๔) โครงการผลิตน้าประปาคุณภาพดื่มได้จากก๊อก
ข้อมูลที่นาเสนอ
การผลิต น้าประปาของจังหวัด ฉะเชิงเทรามีโรงงานผลิตน้าที่สาคัญ คือ การประปา
ฉะเชิงเทรา การประปาบางคล้า การประปาคลองท่าลาด (กาลังก่อสร้าง กาลังผลิต ๙.๗ หมื่นลบ.ม./
วัน) โดยน้าดิบที่ใช้ผลิตเป็นน้าที่ส่งมาตามคลองธรรมชาติผ่านชุมชน แหล่งทาการเกษตร อุตสาหกรรม
ทาให้น้าดิบมีการปนเปื้อน มีค่าแมงกานีส และค่าคลอไรด์สูง ทาให้น้าประปามีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
โดยการแก้ปัญหาในเบื้องต้น คือ ต้องวางเส้นท่อส่งน้าดิบจากแหล่งน้าคุณภาพเข้าถึงโรงงานผลิตน้าประปา

๑๗
ฉะเชิงเทรา วางเส้นท่อจากลุ่มน้าเจ้าพระยาไปยังประปาบางคล้าและประปาคลองท่าลาด รวมถึงการวาง
เส้นท่อรับน้าจากอ่างสียัดไปยังประปาในบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งหากดาเนินการสาเร็จจะส่งผลประโยชน์
แก่พี่น้องประชาชน ดังนี้
 ทาให้การผลิตน้าประปามีคุณภาพ ลดค่าแมงกานีสที่ทาให้เกิดตะกอนดา ลดค่า
คลอไรด์ที่ทาให้น้ามีความเค็ม
 การใช้สารเคมีและการติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิตน้าประปาลดลง
 น้ าประปาที่ ผ ลิ ต ได้ มี คุ ณ ภาพใช้ เ พื่ อ การบริ โ ภคได้ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยของประขาชน
ลดการซื้อน้าดื่มจากขวดพลาสติกเป็นการลดขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่งด้วย
๓.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน
ขอให้ช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ เพราะจะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
 สมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นและให้คาแนะนาว่า โครงการต่าง ๆ ที่นาเสนอมานั้น
เป็นโครงการที่ดีควรวางแผนและดาเนินการให้เป็นระบบ พร้อมทั้งทาการจัดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 ควรมีแนวทางในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
ทุกด้านเพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่กาลังจะเกิดขึ้น ได้แก่
- การจัดการขยะ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระบบปลอดมลพิษ
- การรักษาพยาบาล โดยพิจารณาจากจานวนประชากรในทะเบียนราษฎร์รวมกับ
แรงงานพลัดถิ่น โดยพิจาณาจากสถิติระบบประกันสังคม
 หน่วยงานราชการควรแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่
จากโครงการ EEC ด้วย
๔. ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง
๔.๑ สาระสาคัญ/ความเป็นมาของปัญหา
พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณหมู่ ๑ บ้านรางตาสอน หมู่ ๒ บ้านคลองเจริญวัย หมู่ ๓
บ้านคลองแสมขาว หมู่ ๖ คลองสอง หมู่ ๙ คลองหงส์ทอง และ หมู่ ๑๐ คลองสีล้ง ตาบลสองคลอง
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาวประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า ๑๐ เมตรต่อปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทาให้เกิดการสูญเสีย
พื้นที่บริเวณชายฝั่งเป็นจานวนมากกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ และยังส่งผลให้บางหมู่บ้านในพื้นที่สูญหายกลายเป็น
ทะเลไปจนชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย โดยสาเหตุ ที่ทาให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คือ ๑) การบุกรุก
ทาลายป่าชายเลน และการเปลี่ยนพื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้า ๒) การเปลี่ยนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และปล่อยทิ้งพื้นที่ให้ร้าง โดยไม่ได้มีการป้องกัน หรือปลูกป่าชายเลนเพิ่ม ๓) การทรุดตัวของแผ่นดินจาก
การสูบน้าบาดาล (ปัจจุบันไม่ได้สูบน้าบาดาลใช้แล้ว) และ ๔) การเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

๑๘
๔.๒ การดาเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการแก้ไขระยะสั้น
 การก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่นบริเวณปากคลองต่าง ๆ ตามหมู่บ้านในตาบลสองคลอง
 การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น
 การใช้ไส้กรอกทราย
แนวทางการแก้ไขระยะยาวเพื่อความยั่งยืน
 โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินคลอดแนวชายฝั่งพื้นที่ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง
 ตรวจสอบตะกอนเลนด้านหลังโครงสร้าง
 โครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
 ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการเติมตะกอนที่ขาดหายไป
 ดาเนินการศึกษาวิจัย ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงสร้าง
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง
 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง เพื่อป้องกันการบุกรุกทาลายป่าชายเลน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของชายฝั่ง คลื่น กระแสน้าชายฝั่ง
กระแสลม น้าขึ้นน้าลง
๔.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน
ขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณเพื่อนามาดาเนินการในโครงการต่าง ๆ ที่กาลังจะเกิดขึ้นใน
ระยะยาว ได้แก่
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
๔.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาแสดงความคิ ด เห็ น และให้ ค าแนะน าว่ า ส่ ว นราชการต้ อ งเป็ น หลั ก
ในการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยนาหลักวิชาการมาใช้ร่วมกับการรับฟังข้อมูลจากชาวบ้าน
เพราะเป็นผู้อยู่ในพื้นที่และได้เห็นการแก้ปัญหาของส่วนราชการมาโดยตลอด ทาให้ทราบว่าสิ่งไหน
ที่ภาครัฐดาเนิ นการแล้วเกิดความยั่งยืน มากที่สุด พร้อมทั้งควรมีแผนระยะยาว โดยวางแผนร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการ ได้แก่ โยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และชุมชน
ในลักษณะบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งประชาชนเองต้องปรับตัวให้พร้อมในการดาเนินการของภาครัฐ และ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักยึดถือ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุและมีผล
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี หากปฏิบัติได้ชุมชนก็จะเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

๑๙
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการพูดคุยกับส่วนราชการและผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และชาวบ้าน ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้แบ่งคณะเดินทางลงพื้นที่ออกเป็น ๒ คณะ คือ ชุมชนตลาด
บ่อบัว ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่น้ากัดเซาะชายฝั่ง ตาบลสองคลอง อาเภอ
บางปะกง จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา เพื่ อศึ กษาสภาพของสถานที่ จริ ง ตามประเด็นปั ญหาที่ เกิดขึ้นของพี่น้ อง
ประชาชน ดังนี้
๑. ชุมชนตลาดบ่อบัว ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะสมาชิ กวุฒิสภาพบประชาชน (คณะที่ ๑) ลงพื้นที่บ ริเวณชุมชนตลาดบ่ อบัวพัฒ นา
เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์แก่สายตา ซึ่งจากการตรวจสอบพบข้อมูล ดังนี้
๑. ตลาดบ่อบั ว เป็ น ตลาดที่ มีความเก่ าแก่ ร้า นค้า แผงลอยอยู่ในสภาพที่เ สื่อมโทรมมาก
ลักษณะเป็นสังกะสี ผุพัง ไม่มีการพัฒนาใด ๆ
๒. ระบบท่อระบายน้าของตลาด มีน้าขัง น้าเน่าเสีย ท่อตัน ไม่มีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี
๓. ปริมาณถังขยะมีน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีจานวนมาก ทาให้ขยะล้นถัง เกลื่อนกลาด
ส่งกลิ่นเน่าเหม็น
๔. ตรวจสอบผังการก่อสร้างอาคารที่บริษัทจัดทาขึ้นตามสัญญา แต่ไม่พบการก่อสร้างตามผัง
ที่กาหนด
๕. ตรวจสอบอาคารพาณิชย์ด้านหน้าตลาด มีความเก่าแก่ แต่ก็มีความแข็งแรง
๖. ตรวจสอบการขายของทางเท้าและริมทาง ยังมีพ่อค้าแม่ค้าข้าขายอยู่บ้าง (ตลาดปิดแล้ว)
๗. ตรวจสอบอัตราค่าเช่าแผงของตลาดใหม่ที่ก่อสร้างขึ้น (ติดกับตลาดเก่า) ตัวตลาดเทพื้นปูน
มีขนาดพื้นที่แบ่งเป็นล็อกขนาด ๒ ตารางเมตร กางด้วยเต้นท์ขนาดเท่า ๆ กัน อัตราแรกเข้า ๒๐,๐๐๐ บาท/
ปี/ล็อก และพบว่ามีการเก็บค่าเช่ารายวัน/รายเดือน ในราคาสูง ซึ่งจากการดูด้วยสายตา เต้นท์ที่กางให้
เช่าไม่มีความคงทนถาวรเท่าที่ควร
๘. ตรวจสอบถนนที่ใช้สัญจรไปมา พบว่าเป็นถนน ๒ เลน และมีความคับแคบ การสัญจร
ไปมาไม่สะดวกเท่าที่ควร
๙. สภาพการค้าขายมีความซบเซา พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดบ่อบัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เนื่ อ งจากอัต ราค่า เช่ าที่ สูง และตลาดไม่ ถูก สุข ลัก ษณะ ไม่ สะอาด ไม่ น่า เดิ น ผู้ซื้ อไม่ เ ข้า มาซื้อ ของ
ในตลาดเก่า ซึ่งส่วนมากจะไปซื้อของตลาดใหม่ที่อยู่ติดกัน ซึ่งมีความสะอาด น่าจับจ่ายมากกว่า
๑๐. พ่อค้าแม่ค้ามีความกังวลถึงความไม่เป็นกลางของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่เข้ามา
ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการรถไฟ บริษัทบ่อบัวพัฒนา จากัด และประชาชน อีกทั้งการร้องขอ
ให้เทศบาลดาเนินการจัดทาตลาดประชารัฐ ให้นั้น ยังไม่พบความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่ง ระยะเวลาที่
ร้องขอไปหลายสิบปีก็ไม่สามารถดาเนินการได้
*******************************

๒๐
ภาพการลงพื้นที่

๒๑

๒๒

๒๓
๒. พื้นที่น้ากัดเซาะชายฝั่ง ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (คณะที่ ๒) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพความเดือดร้อน
ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง บริเวณเลียบ
คลองหงษ์ทอง รวมถึงปัญหาน้าทะเลหนุนสูงเส้นทางเข้า -ออกวัดหงส์ทองตลอดเส้นทาง ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบข้อมูล ดังนี้
๑. พื้นที่บริเวณตาบลสองคลองเกิดปัญหาน้ากัดเซาะชายฝั่งตลอดระยะทางประมาณ ๑๐
กิโลเมตร ทาให้ประชาชนสูญเสียแผ่นดินและที่อยู่อาศัย
๒. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของส่วนราชการ เช่น การปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น การสร้างเขื่อน
เรียงหินป้องกันคลื่น รวมถึงการใช้ไส้กรอกทราย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ส่งผล
ให้เกิดการตกตะกอนและเกิดป่าชายเลนขึ้นเองหลังเขื่อน
๔. ปัญหาน้าทะเลหนุนสูงส่งผลต่อการดารงชีพของประชาชน น้าทะเลท่วมถนนหนทางที่ใช้
สัญจรไปมา ทาให้เกิดความลาบากในการเดินทาง
๕. พบปัญหาแผ่นดินทรุดตัว ณ วัดหงษ์ทอง ซึ่งทาให้แผ่นดินบริเวณวัดสูญหายไปจาก ๒๑ ไร่
ปัจจุบันเหลือเพียง ๘ ไร่เศษ
*****************************
ภาพการลงพื้นที่

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๘
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๙
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๐
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน
ประเด็นปัญหาชุมชนตลาดบ่อบัว

๓๑
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน
ประเด็นปัญหาด้านการเกษตร

๓๒
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน
ประเด็นปัญหาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๓๓
รูปภาพประกอบกิจกรรม

การหารือรับฟังความเห็นร่วมกับประชาชน
ประเด็นการกัดเซาะชายฝั่ง

