
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ณ จังหวัดนครนายก 
 



 

ค าน า 

 
 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 จังหวัดนครนายก โดยได้รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของจังหวัด รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง  ๆ จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนที่มาร่วมโครงการ ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังคณะอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนเพ่ือด าเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประเด็นข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
     คณะกรรมการโครงการสมาชิกวฒุิสภาภาคตะวันออก 

          ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
 



 

สารบัญ 
 
 

   หน้า 
 
ค าน า 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชน  ๑ 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก  
  ขอ้มูลทั่วไป  ๑ – ๖  
  การหารือกบัส่วนราชการ  ๖ 
  การรบัฟังประเด็นปญัหาของสว่นราชการและประชาชน ๑๔ 
  การลงพื้นทีเ่พื่อศึกษาดูงาน ๒๒ 
ภาคผนวก 
 รูปภาพประกอบกิจกรรม ๒๘ 

 



  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที ่ ณ ศาลากลางจงัหวัดนครนายก 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดยสังเขป) 

 "จังหวัดนครนายก" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ๑๐๗ กม. มีเนื้อที่
ประมาณ ๒,๑๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๓๒๖,๒๕๐ ไร่ มีประชากรจ านวน ๒๖๐,๐๙๓ คน 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 
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และจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ อ าเภอ 
๔๑ ต าบล ๔๐๘ หมู่บ้าน  

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเปน็ที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวนัออกเป็นภูเขาสูงชนั 
ในเขตอ าเภอบา้นนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี สว่นหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ ซึ่งเป็นเขตรอยตอ่กับอีก ๓ จังหวัด ได้แก ่สระบุรี นครราชสีมา และปราจนีบุร ีซึง่มีเทือกเขา
ติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสงูที่สุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดบัน้ าทะเล
๑,๓๕๑ เมตร สว่นทางตอนกลางและตอนใต้เปน็ที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นสว่นหนึง่ของที่ราบสามเหลี่ยม
ลุ่มแมน่้ าเจ้าพระยาที่เรียกวา่ “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดนิเหนียว โดยมดีิน
เปรี้ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครนายกมีรายได้หลัก ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๑) ด้านเกษตรกรรม 
    สินค้าเกษตรหลัก ประกอบด้วย ข้าว, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ ปศุสัตว์/ประมง ประกอบด้วย 

สุกรขุน, ไก่เนื้อ/ไก่ชน, และปลา โดยมีมูลค่าในภาคการเกษตร จ านวน ๕,๘๓๒ ล้านบาท ภาคนอก
เกษตรกรรม จ านวน ๒๑,๐๐๓ ล้านบาท และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว จ านวน ๙๖,๕๘๙ บาท/คน/ป ี
 ๒) ดา้นการท่องเทีย่ว  
     จังหวัดนครนายกมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๑ แบ่งเป็น ชาวไทย 
จ านวน ๓,๐๒๗,๐๘๐ คน และ ชาวต่างชาติ จ านวน ๒๙,๓๕๐ คน  
 
 “วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครนายก”  คือ “นครนายกเมืองน่าอยู่” 

 เป้าหมายการพัฒนา   

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความปลอดภัย
ตรงกับความต้องการของตลาด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการ
ประชุมที่ได้มาตรฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้ง
เสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
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๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการบังคับใช้กฎหมายจากภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่   

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแ้บบส ารวจความคดิเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
โดยได้รบัแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชดุ และใช้วิธวีิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถติเิชิงพรรณนา 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย 
หญิง 

๗๔ 
๒๖ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 ๒. ระดับการศกึษา 
   

ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 
ปริญญาตร ี

ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
สูงกว่าปรญิญาตร ี

ไม่ได้เรียน 

๓๕ 
๒๕ 
๑๕ 
๑๕ 
๑๐ 
- 

รวม ๑๐๐ 
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 ๓. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
อื่น ๆ  

๔๓ 
๒๘ 
๑๒ 
๑๐ 
๗ 

รวม ๑๐๐ 
 
 ๔. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชกิวฒุิสภาจากช่องทางใด 
 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน ์

บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 
อินเตอร์เน็ตและสือ่สังคมออนไลน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
อื่น ๆ  

๔๖ 
๓๙ 
๑๔ 
๗ 
- 

รวม ๑๐๐ 
 
 ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

รวม 

- ท่านรู้จักสมาชิกวฒุิสภา - ๑ ๔๘ ๔๑ ๑๐ ๑๐๐ 
- ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ 
  ทรงเปน็ประมขุ 

- - ๓ ๘๗ ๑๐ ๑๐๐ 

- ท่านรู้จักอ านาจและหนา้ทีข่องวุฒิสภา - ๓ ๕๒ ๔๐ ๕ ๑๐๐ 
- ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ 
  วฒุิสภาที่เกี่ยวกบัการปฏิรปูระเทศและ 
  ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑ ๒ ๔๐ ๔๐ ๗ ๑๐๐ 

- จากการลงพื้นที่ของสมาชกิวุฒสิภา ท่านได้รบั
ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ข
ปัญหาในการด าเนนิชีวติ 

 ๒ ๔๖ ๔๐ ๑๒ ๑๐๐ 

- ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชกิวฒุิสภา 
  พบประชาชน 

  ๒๐ ๗๕ ๕ ๑๐๐ 



๕ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐ % เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

                      ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./คร ู
 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อืน่ ๆ  

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ปลัดจังหวัด ส านักงานจังหวัด ศึกษาธิการ
จังหวัด ชลประทานจังหวัด ทางหลวงชนบท ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เกษตรจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอเมือง อ าเภอปากพลี อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอบ้านนา 
 - สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์นครนายกนิวส์ , หนังสือพิมพ์บูรพาจังหวัดนครนายก, กรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก , ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 
หนังสือพิมพ์บ้านข่าว, ช่อง ๗ เป็นต้น 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

    ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้ และได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับฟังข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ที่ต้องการสะท้อนให้ภาครัฐรับรู้และรับทราบถึงความเดือดร้อน โดยบรรยากาศในการพูดคุยเป็นไปด้วย
ความเป็นกันเอง  
 
 
 

 
 
 

 

 



๖ 
 

     ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 

   ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ  

  ๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
   -  ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 
   -  ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในอ าเภอต่าง ๆ ของ
จังหวัดนครนายกอีกในโอกาสต่อไป 

  ๑๑.๒ ข้อเสนอแนะจากฝ่ายเลขานุการฯ 
   - การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ลักษณะ ๑ วัน  
ไป/กลับ พบว่า มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางเนื่องจากจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออก  
มีระยะทางที่ค่อนข้างไกลและต้องใช้เวลาในการเดินทาง ประกอบกับสภาพการจราจรที่ติดขัด ท าให้การ
เดินทางเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น เพ่ือให้การลงพ้ืนที่เป็นไปตามก าหนดการและวัตถุประสงค์  
เห็นควรลงพ้ืนที่ดูงานจ านวน ๑ แห่ง/๑ วัน หรือแบ่งคณะตามจ านวนพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางครั้งต่อไป 
 

 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 

 
การหารือกับส่วนราชการ 

 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย  

(๑) พลเอก วรพงษ ์สง่าเนตร   สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ)  
(๒) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  สมาชิกวุฒิสภา  
(๓) นายเจน นาชัยศิร ิ   สมาชิกวุฒิสภา  
(๔) นายชาญวิทย ์ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา  
(๕) พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์  สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

 
 



๗ 
 

(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุส่ง ไข่เกษ  สมาชิกวุฒิสภา  
(๗) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา  
(๘) พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ สมาชิกวุฒิสภา 
(๙) พลเอก วสันต ์สุริยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) นางสาววิไลลกัษณ ์อรนิทมะพงษ ์ สมาชิกวุฒิสภา  
(๑๑) พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์ เชิดบญุเมือง สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๒) พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา  
(๑๓) นายณรงค์ รัตนานุกูล   สมาชิกวุฒิสภา  

  (๑๔) นางสาวดาวน้อย สุทธนิิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา  
 
 สมาชิกวุฒิสภาและสว่นราชการรว่มพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ สรุปไดด้ังนี ้ 

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดนครนายก และการ 
น าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า และปัญหาต่าง ๆ  
ในระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และท้องถิ่น ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง 

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดนครนายก โดยน าวิสัยทัศน์ของประเทศไทยมาเป็น
กรอบหลัก และได้ยึดแนวทาง ๖ ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหาร
และด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 

  Empower ให้กับหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 

  จังหวัดนครนายกมีแนวคิดในการสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเข้มแข็ง  
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้อ าเภอและจังหวัดมีความเข้มแข็งตามไปด้วย (สร้าง เอ็มพาวเวอร์)  
โดยงบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรมาจะน าลงสู่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จ านวน ๑๐๐ 
ล้านบาท แยกเป็นรายอ าเภอ ๆ ละ ๒๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ านวน ๖๐ ล้านบาท ส าหรับการบริหาร
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ใน ๔ ประเด็น ๆ ละ ๑๕ ล้านบาท โดยในระยะแรกด าเนินการในลักษณะ "ราษฎรคิด 
ราชการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ราษฎรได้ประโยชน์" ด้วยการน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาระดับหมู่บ้านของตนเอง โครงการที่เกิดขึ้นจึงตรงตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเป็นหลัก 
จังหวัดจะด าเนินการบริหารงบประมาณที่จัดสรรให้ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการเป็น 
"ราษฎรคิด ราชการอนุมัติ ราษฎรจัดซื้อจัดจ้าง และราษฎรได้รับประโยชน์" เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการและงบประมาณ จะท าให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุ้มค่า 
ดังนั้น เมื่อสามารถผลักดันการกระจายงบประมาณและวิธีคิดรับผิดชอบลงสู่หมู่บ้านแล้ว เมื่อหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอมีความเข้มแข็ง ภาคราชการก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น การท างานของภาคราชการน้อยลง 
เพราะประชาชนในหมู่บ้านสามารถดูแลและบริหารจัดการกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๘ 
 

  บูรณาการด้านการข่าว 

  จังหวัดนครนายกได้มีการบูรณาการด้านการข่าวให้เชื่อมโยงกับความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งได้มีโครงการติดกล้อง CCTV ในพ้ืนที่เชื่อมต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง (เข้า-ออกจังหวัด) ทั้ง ๔ ช่องทาง อาทิ เขตรอยต่อจังหวัดสระบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกล้อง CCTV จะสามารถเห็นเลขทะเบียนรถได้ชัดเจน โดยใช้
งบประมาณของจังหวัด และมอบหมายให้สถานีต ารวจภูธรเป็นผู้ดูแล 

   ดูแลพ้ืนที่เปราะบาง ความปรองดอง โดยโครงสร้าง กอ.รมน. จังหวัด และ กอ.
รมน. อ าเภอ 

  โครงสร้างกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (กอ.รมน.จังหวัด
นครนายก) มีแนวคิดที่จะสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตามโควต้ าที่ได้รับจัดสรรระหว่าง กอ.รมน.
จังหวัดและอ าเภอ ซึ่งจังหวัดนครนายกให้ความส าคัญกับพ้ืนที่เปราะบางที่มีปัญหาเรื่องความปรองดอง
สมานฉันท์ ส่วนนี้นับเป็นความโชคดีที่ไม่พบปัญหามากนัก แต่จะมีพ้ืนที่ห่างไกลที่เสมือนเป็นพ้ืนที่  
ถูกทอดทิ้ง ซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภฏัที่อยู่ในจังหวัดนครนายกเข้าไปดูแล  

  ยาเสพติด 

  จังหวัดนครนายกยังคงมีปัญหาในเรื่องยาเสพติดอยูใ่นระดับร้อยละ ๐.๑๔ โดยได้มีการจัด
โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 

  เกษตรสร้างมูลคา่ 

 เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย การแปรรูปสนิคา้การเกษตร 
การพัฒนาผลไม้ในพ้ืนถิ่น การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร มีการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน GAP และโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Organic Thailand (เป็นเครื่องหมายรับรองปัจจัยการผลิต แหล่งการผลิต หรือผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และกรมประมง) 
และระบบการรับรองตนเอง โดยเกษตรกรร่วมกันก าหนดและรับรองขึ้น  
 

 
ภาพที่ ๑ การสรา้งมูลคาให้กับสินค้าเกษตร 



๙ 
 

 ส่งเสริมการตลาดผลไม้พ้ืนถิ่น  

 ผลไม้พ้ืนที่ของจังหวัดนครนายก ได้แก่ มะยงชิด มะปรางหวาน เป็นสินค้าบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  
ได้ส่งเสริมการลดสารเคมีและการควบคุมแมลงวันผลไม้ ด้วยการน าเทคโนโลยมีาสง่เสรมิและควบคมุท าหมนั
แมลงวันทอง และเพิ่มผลผลิตด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี ส่งผลใหผ้ลไม้มีผลิตผลมากขึ้นไม่น้อยกว่า 
๓๐ % โดยเริ่มศึกษาทดลองที่หมู่บ้านดงละคร แหล่งผลิตขนุนส่งออกตลาดมหานาค และแหล่งผลิต
มะยงชิดขนาดใหญ่ รวมถึงน านวัตกรรมมาช่วยให้มะยงชิดมีความหวานได้มาตรฐานการส่งออกและเพิ่ม
มูลค่าของมะยงชิด เนื่องจากมะยงชิดอ่อนไหวต่อฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งมีการแปรรูปข้าว
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ตัวอย่างผลผลิตที่ได้จากการแปรรูปจากข้าว 
คือ สบู่สปาจมูกข้าว ชาข้าวเปลือกงอก กยุช่ายบ้านนา ซึ่งเป็นกุยช่ายออแกนิค โดยใช้ข้าวพันธ์ กข ๔๓ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ ๒ การแปรรูปผลติภัณฑ์จากขา้ว 
 

 โครงการระบบกระจายน้ าสู่ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา (โมเดลคลองห้วยถ่าน) 

 จังหวัดนครนายกมีระบบกระจายน้ า การดูแลรักษาประตูปิด-เปิดน้ า โดยร่วมกับท้องถิ่น
อ าเภอบ้านนาและสถาบันปิดทองหลังพระ น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่สอนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
แก้ไขปัญหาน้ ากันเองในพ้ืนที่ โดยสอนวิธีการปรับปรุงประตูระบายน้ า ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ เพราะเกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการเกษตรมากขึ้น  

 

 
 

ภาพที่ ๓ ระบบกระจายน้ าสู่ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา (โมเดลคลองห้วยถ่าน) 
 



๑๐ 
 

  สนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นา (บ่อจิ๋ว) 

การขุดบ่อจิ๋วเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง จากปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยกรมชลประทาน
มีระบบแพร่กระจายน้ าไม่เพียงพอ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ ท าให้เกิดแนวคิดในการสรา้ง
บ่อจิ๋วขึ้นในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง โดยปรึกษากับกรมพัฒนาที่ดินออกแบบบ่อจิ๋วตามขนาดของพ้ืนที่  
มีความจุตั้งแต่ ๕๐๐ คิว ๑,๐๐๐ คิว และ ๑,๕๐๐ คิว โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการท าบ่อจิ๋ว คือ 
ประชาชนสามารถปลูกผักต่าง ๆ บริเวณรอบบ่อ น าออกขายได้วันละไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ บาท นอกจากนี้ 
บ่อจิ๋วยังส่งเสริมในเรื่องของโครงการเกษตรปลอดภัย เพราะน้ าในบ่อจิ๋วส่วนใหญ่เป็นน้ าฝนจึงไม่
ปนเปื้อนสารเคมี 

 

 
 

ภาพที่ ๔ แหล่งน้ าในไร่นา (บ่อจิ๋ว) 
 

 สนับสนุนให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อและโครงการอ่างเก็บน้ าคลองบ้านนา 

 อ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ เป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับสั่งให้ด าเนินการ โดยปัจจุบัน
ได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้ามาติดตามให้เร่งด าเนินการ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ของกรมชลประทานในการเข้ามาท าการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยศึกษา
จากโมเดลเขื่อนนฤบดินทรจินดา ซึ่งหากด าเนินการส าเร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ าได้มากกว่า ๘๕ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  

 

 
 

ภาพที่ ๕ อ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ 

 

 



๑๑ 
 

 โครงการอ่างเก็บน้ าคลองบ้านนา เป็นความต้องการของชาวบ้านกว่า ๓,๐๐๐ คน  
ในการเข้าชื่อร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ าท่วมน้ าแล้ ง โดยจะด าเนินการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของ
มรดกโลก จึงต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อีกเป็นจ านวนมาก 
 

 
 

ภาพที่ ๖ โครงการอา่งเก็บน้ าคลองบ้านนา 
  

  ด้านการท่องเที่ยว  
 จังหวัดนครนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยสนับสนุนการขับขี่จักรยาน
ปลอดภัยด้วยการก่อสร้างถนนจักรยาน ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนจังหวัดนครนายกขอเป็นจังหวัด
น าร่องในการใช้ถนนจักรยานแยกออกมาต่างหากจากถนนสัญจร พร้อมทั้งด าเนินการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวทางน้ า อาทิ การจัดตั้งตลาดน้ า การจัดการแข่งขันเรือยาว และยังได้ส่งเสริมกิจการโรงแรม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมและห้องประชุม ส่งผลให้โรงแรมในจังหวัดผ่านมาตรฐานของ
กรมท่องเที่ยว ระดับ ๔ ดาว จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท และชลพฤกษ์ รีสอร์ท  ระดับ ๓ ดาว 
จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ วังรี รีสอร์ท และภูเขางาม รีสอร์ท เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ยังส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยได้ด าเนินการติดตั้ง
ไฟฟ้าริมทาง ไฟส่องสว่าง เพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนบนถนนสายทางหลักเชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน ๑๓๕ ตัว และกล้องตรวจจับ
ความเร็ว จ านวน ๙ ตัว เป็นต้น โดยจังหวัดนครนายกมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 

 แผนปรับปรุงพ้ืนที่ริมแม่น้ านครนายกเป็นพ้ืนที่แห่งใหม่ที่จะท าให้เกิดการออกก าลังกาย 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ่าง
เก็บน้ านฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองดงละคร โดยการสร้างถนนโดยรอบเมืองดงละคร 
 โครงการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมหมู่บ้านไทยพวนและ

อนุรักษ์ระบบนิเวศนกเหยี่ยวด า ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี  
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสนับสนุนโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมระดับภูมภิาค 

ร่วมกับ สสปน. โดยใช้พ้ืนที่ของโรงเรียนนายร้อย จปร.  
 



๑๒ 
 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ถนน จังหวัดนครนายกได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาการจราจร ดังนี้ 

  การก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชนครนายก-สระบุรี ระยะทาง ๑๐๔.๗ กิโลเมตร  
มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณด่านจตุโชติ  บนถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก จากนั้นแนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนน 
หทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ ถนนล าลูกกา และถนนรังสิต-นครนายก แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่าน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ (ถนนสุวรรณศร) และขนานไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๓๒๒๒ เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข  ๖ (บางปะอิน-นครราชสีมา) และ
ทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ 
(ถนนมิตรภาพ) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เพ่ือลดความแออัดบนถนนสายรังสิต - นครนายก  
ซึ่งกรมทางพิเศษอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมและการออกแบบ คาดว่าจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ โดยใช้เวลาในก่อสร้างประมาณ ๗ ป ีจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๒  

 นอกจากนี้จังหวัดนครนายก ได้เสนอส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ในการสร้างสะพานกลับรถที่บริเวณคลอง ๑ - คลอง ๕ เพ่ือแก้ปัญหารถติด และการก่อสร้าง
ถนนโลคัลโรด (Rocal Road) เลียบริมฝั่งคลอง บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนคลอง ๒๙ เพือ่กระจายการจราจร
จากฝั่งถนนหลักในระหว่างรอการก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชนครนายก-สระบุรี 

  ขยายเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ นครนายก -บางหอย -บ้านสร้าง – 
พนมสารคาม ขยายเป็นมาตรฐานทางหลวง ๔ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เพื่อใช้เป็น
เส้นทางขนส่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนจะได้เดินทางด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
ส าหรับถนนหมายเลข ๓๐๗๖ นี้ ถูกบรรจุไว้ในแผนของกรมทางหลวงแล้ว ในขั้นตอนการออกแบบและ
จัดสรรงบประมาณ 

  ประปา 
  ขยายการให้บริการน้ าประปา โดยน าน้ าจากเขื่อนขุนด่านปราการชลมาผลิต
เป็นน้ าประปา งบประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งคณะรัฐมนตรีสัญจรได้อนุมัติ
งบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพ่ือสร้างระบบน้ าประปาในเขตอ าเภอเมืองและเขตอ าเภอองครักษ์ 
ซึ่งหากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาปัญหาน้ าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขยายเขตจ่ายน้ า ต าบลบางสมบูรณ์ ต าบลบางลูกเสือ ต าบลทรายมูล อ าเภอ
องครักษ์ งบประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน  
  
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงชวีิต 

   จังหวัดนครนายกมีปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผูสู้งอายุอยู่คนเดียว 
ปัญหาเด็กและเยาวชน มีเด็กตั้งครรภ์อายุเพียง ๑๓ ปี เด็กเดินยา เด็กถูกล่วงละเมิด เด็กถูกทอดทิ้ง 
จังหวัดจึงได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 



๑๓ 
 

     ร่วมกับกองทุนเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จัดท าโครงการศึกษา 
เชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของเด็กอายุ ๒ – ๒๑ ปี ให้ได้เข้าศึกษาต่อและมีงานท าเพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒)  

 ๔. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  การลดความเหลื่อมล้ า ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน คนด้อยโอกาส ประกอบด้วย 

     ปรับสภาพแวดล้อมของบ้านเรื่องและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 
ให้เหมาะสมและปลอดภัย จ านวน ๔๖ หลังคาเรือน งบประมาณ ๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท 

  โครงการ ๑ ต าบล ซ่อมสร้างบ้านน่าอยู่ (ใช้งบประมาณของจังหวัด) จ านวน ๔๕
ต าบล  ๑๓๗ หลังคาเรือน งบประมาณ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท 

   ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ๔๐ ราย งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการดูแลผู้สูงอายุ  

  โครงการดูแลผู้ด้อยโอกาส 

  โครงการดูแลผู้พิการ 

  การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา ได้แก่ 

     โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
ประจ าจังหวัดและอ าเภอ งบประมาณ ๓๔ ล้านบาท 

 จังหวัดผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เป็น
โรงพยาบาลหลักส าหรับภาคตะวันออก ๒ ในการเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคมะเร็ง ซึ่งทางจังหวัดได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีสัญจรเพ่ือพิจารณา 
พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์สมาชิกวุฒิสภาช่วยเร่งผลักดันให้โครงการส าเร็จเป็นรูปธรรม 

 เสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทิ้งกัน โดยใช้โมเดล “คน
นครนายกไม่ทิ้งกัน” โดยการสนับสนุนร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้ โดยใช้กลไกของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พชจ.) ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และส านักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) 
 
 ๕. ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ จังหวัด 
มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ ๔ เรื่อง คือ  

 

 



๑๔ 
 

  ด้านการดูแลน้ าเสีย  

  ด้านผังเมือง 

  ด้านการก าจัดขยะ ๒ Cluster 

  ด้านการปลูกต้นไม้  

 โดยปัญหาการก าจัดขยะ เกิดจากท่ีจังหวัดนครนายกมีปริมาณขยะถึง ๑๔๐ ตัน/วัน จังหวัด
ปราจีนบุรีมีปริมาณขยะ ๓๐๐ ตัน/วัน ดังนั้นหากร่วมมือกันก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรีจะช่วยให้การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีผังเมืองที่เอื้อต่อการสร้าง
โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้ 
 
 ๖. ยุทธศาสตรด์้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 จังหวัดนครนายกได้มีการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกระจายอ านาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้ง ๔ ท่าน เป็นผู้ว่าน้อย ดูแลพ้ืนที่คนละอ าเภอ ให้มีอ านาจทั้งการบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีกระจายไปยังหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายอ าเภอเป็น 
ผู้ควบคุมดูแล ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการด้านข้อมูล 
หรือ big data โดยให้สถิติจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัด และน าข้อมูลจาก
ทุกส่วนราชการมาด าเนินการจัดเก็บไว้ที่สถิติจังหวัด พร้อมทั้งให้สถิติจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบน าส่งข้อมูล 
ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน 

   การใช้งบประมาณในการบูรณาการตามแผนพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคของจังหวัดนครนายก 

  จังหวัดได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการบูรณาการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคของจังหวัดนครนายก โดยเป็น
การบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนในลักษณะ One Stop Service คือท าแผนครั้งเดียว ประชาคม
ครั้งเดียว เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
พร้อมทั้ งบูรณาการจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพ และเอกภาพในการท างาน คือ (๑) Data  
(๒) Organization (๓) Plan  เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความจ าเป็น (Need) ของประชาชนในทุก
ระดับ และทุกปัญหาโดยจัดเตรียมค าตอบในลักษณะของคลังข้อมูลโครงการ (Project Bank) ไว้รองรับ
มาตรการ/แนวทาง/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในทุกสถานการณ์  และจัดท าข้อมูลโครงการส าคัญ 
ทั้งระยะสั้น (Quick win) และโครงการระยะปานกลาง 
 จากนั้น จังหวัดได้น าเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยเน้นแนวทาง 
คือ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มองอย่างองค์รวม ท าตามล าดับขั้น เริ่มจากจุดเล็ก” ซึ่งมีล าดับ
ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

ภาพที่ ๗ การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
   
  จากภาพที่ ๗ มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  ขั้นท่ี ๑ พิจารณาแหล่งข้อมูลของปัญหา 
    ข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
    ปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคม 
    ข้อมูล จปฐ., กชช. ๒ ค  
    ข้อมูลไทยนิยมยั่งยืน 
    ข้อมูลจากส่วนราชการ เช่น 
    ข้อมูลการแพร่ระบาดไข้เลือดออก 
    ข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพติด 
    ข้อมูลของภาคประชาสังคม สส. สว. 

  ขั้นท่ี ๒ พิจารณาความต้องการของประชาชน 
    ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ที่ไหน (ไม่สบาย เป็นอะไร ปวดหัว ปวดท้อง ปวดขา) 
จะได้แก้ไขให้ตรงจุด “เกาให้ถูกที่คัน” 
    แยกปัญหา (ทุกข์) ออกเป็น ๔ กลุ่ม  
     ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
     ปัญหาด้านสังคม 
     ปัญหาด้านมั่นคงปลอดภัย 
     ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๑๖ 
 

  ขั้นท่ี ๓ พิจารณาจากข้อมูล  
   น ามาวิเคราะห์ 
    น ามาสังเคราะห์ 
    แปลความหมายของข้อมูล 

  ขั้นท่ี ๔ การจ าแนกกลุ่มปัญหา  
    แยกเป็น ๒ กลุ่ม ปัญหา คือ 
     ปัญหาจ าเป็นจริงๆ (Need) 
     ความต้องการ (Want) 
    น าปัญหาที่จ าเป็นจริงๆ (Real Needs) มาแยกเป็น 
        ปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไข 
     ปัญหาที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไข 
     เรียงล าดับความส าคัญในแต่ละกลุ่มปัญหา 

    หาวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่อง แต่ละกลุ่ม แล้วแยกเป็น 
      เรื่องที่แก้ไขได้ด้วยตนเอง 
     เรื่องที่ต้องให้ส่วนราชการมาแก้ไข 

  เรื่องที่ต้องให้ส่วนราชการมาแก้ไข 
        เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณ 
        เรื่องที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ 
 
  จากนั้นเป็นการจัดน าแผนพัฒนาลงสู่ระดับพื้นที่ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ ๘ การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 



๑๗ 
 

 
การรับฟังประเด็นปัญหาของส่วนราชการและประชาชน 

 
 
การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งได้เป็น 
๓ ประเด็น ดังนี้ 
 
 ๑. ประเด็นด้านการเกษตร (ดินเปรี้ยว) อุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 
 
  ๑.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 

   ด้านดินเปรี้ยว  
   จังหวัดนครนายกมี พ้ืนที่ดินเปรี้ยวประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่  เกิดจากการสะสมของ
สารประกอบจาโรไซท์ (Jarosite) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผงก ามะถัน ส่งผลให้มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน 
เพ่ือการเกษตร ท าให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่สามารถใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเต็มที่  
ปัจจุบันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พยายามด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้แล้วจ านวน ๙๐,๐๐๐ ไร่  
   การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ที่จังหวัดได้ด าเนินการให้กับประชาชน ได้แก่ 
   - การใช้น้ าชะล้าง 
   - การขังน้ าก่อนปลูก 
   - การใช้ปูนมาร์ล   
   ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยงบประมาณ ในการจัดซื้อปูนมาร์ลเพื่อแจกจ่ายต่อประชาชน 
รวมทั้งต้องอาศัยแหล่งน้ าในการด าเนินการชะล้างความเป็นกรดของดิน  

   ด้านการเกษตร จังหวัดนครนายกมีปัญหาทางด้านการเกษตร ได้แก่ 
-  เกษตรกรไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท านาเป็นแบบไร่นาสวนผสมได้ เนื่องจาก

ประสบกับปัญหาราคาค่าเช่าแพง จึงต้องเร่งท านาให้ได้จ านวนหลายครั้ง  
-  การเผาตอซังนาข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการห้ามเผาต่อซังเพราะจะท าให้เกิดฝุ่นละออง 

PM ๒.๕ ชาวบ้านขอให้ทางจังหวัดช่วยแก้ปัญหา หากจะใช้น้ าย่อยสลายตอซังก็จะต้องใช้สารชีวภาพช่วย
เพ่ือให้น้ าไม่เน่าเสีย หรือหากจะใช้เครื่องจักรกลช่วย ก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ขอให้ภาครัฐ
เข้ามาดูแล  

-  สินค้าประเภทไม้ดอกไม้ประดับ ชาวบ้านไม่ต้องการให้ส่วนราชการเข้าไปดูแลเพราะ
กลัวว่าจะต้องเสียภาษี แต่เมื่อไม่เข้าไปดูแล ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศได้ 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกสินค้า และไม่สามารถเก็บเงินได้  

   ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 
 - ปัญหาขาดแคลนน้ า นครนายกเป็นเมืองเกษตรกรรม และปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ เมื่อ
ประสบปัญหาข้าวขาดน้ าจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวไม่เต็มเมล็ด เวลาสีข้าวจะแตกเสียหาย ขายไม่ได้ราคา 



๑๘ 
 

ซึ่งระเบียบการช่วยเหลือของรัฐบาลต้องเสียหาย ๑๐๐% เท่านั้นถึงจะได้รับการช่วยเหลือ หากเสียหาย
บางส่วนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลด้วย  
  - ปัญหาการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มของแม่น้ านครนายกซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตตัวเมือง
นครนายก และพ้ืนที่ชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครนายก รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาสภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ดินเปรี้ยว
ในเขตอ าเภอเมือง และการสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านนา ในการแก้ปัญหาในเขตอ าเภอบ้านนา ซึ่งหากด าเนินการ
ส าเร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ าร่วมกับโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลได้เป็นอย่างดี  

  ๑.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ด้านการเกษตร (ดินเปรี้ยว)  

   - จังหวัดด าเนินการจัดซื้อปูนมาร์ลเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในการน าไปปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในที่ดินของตนเอง 
   - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดท าโครงการทุ่งรังสิต 
ต าบลทองหลาง อ าเภอบ้านนา ในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยการจัดท าระบบส่งน้ า กระจายน้ า เพื่อ
ควบคุมความเปรี้ยวของดิน และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาที่ดิน จ านวน ๓๐๐ ไร่ ในเขตต าบลทองหลาง ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี ให้สามารถใช้ที่ดินปลูกข้าวหรือท าการเกษตรได้ ซึ่งต้องประสานกับกรมชลประทานในการ
ร่วมกันด าเนินการ ใช้งบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินให้ข้อคิดเห็นว่า หากมีน้ าเป็น
ต้นทุนจะท าให้ใช้งบประมาณไม่มาก  
   - มูลนิธิชัยพัฒนา ด าเนินการศึกษาและทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ซึ่งจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีพืชหลายชนิดที่สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว และได้สรุปผลการศึกษา
ทดลอง เพ่ือเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานได้มากยิ่งขึ้น 

   ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 

   จังหวัดได้มีการแผนด าเนินโครงการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาด้านอุทกภัย ภัยแล้ง ซึ่งยังไม่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
   - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ  
   - โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านนา เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนาอย่าง
ยั่งยืน 
   - โครงการเพ่ิมช่องทางการระบายน้ าในพ้ืนที่อ าเภอองครักษ์ โดยผันน้ าไปลงประตู
จุฬาลงกรณ์เพ่ือออกแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเร่งก่อสร้างประตูปิด-เปิด น้ า เพ่ิมจ านวน ๕ บาน ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเรื่องนี้ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาของจังหวัดแล้ว  
   - โครงการขุดลอกคลองยาง ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และชาวบ้านต้องการเสริม
คันคลองยากอีก ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งทางฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการเสริมเรียบร้อยแล้ว  



๑๙ 
 

   - ขุดลอกร่องน้ านครนายก เนื่องจากแม่น้ านครนายกที่กรมเจ้าท่ารับผิดชอบมีความยาว
ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร ยังไม่เคยได้ขุดลอก จึงต้องการให้กรมเจ้าท่าช่วยดูแลในเรื่องของการขุดลอก
แม่น้ าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัยได้ 
   -  โครงการเพ่ิมเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือผันน้ าออกไปคลองหกวาเจ้าพระยาไชยานุชิต  
ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ถ้าสามารถตั้งเครื่องสูบน้ าตรงนั้นได้ จะท าให้คนองครักษ์น้ าไม่ท่วมขัง ถือเป็น
การปรับระบบการบริหารจัดการน้ า 

- โครงการวางระบบระบายน้ าลงสู่แก้มลิงที่ทุ่งสาธารณประโยชน์เขียวด า ถ้าสามารถวาง
ระบบตรงนี้ได้จะใชเ้ป็นแผนแม่บทในการแก้ปัญหาให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าตาปีได้ 

- โครงการจัดซื้อเครื่องขุดบ่อจิ๋ว เพื่อน าไปสนับสนุนในส่วนของท้องถิ่นและในพื้นที่ที่ขาด
แคลนน้ า พร้อมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลแนะน าว่าสามารถขุดได้หรือไม่ และต้องขุดกี่เมตรถึงจะ
สามารถใช้น้ าได้ 

- โครงการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ าของ ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก 
ให้เป็น Single Command ในการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแล หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เข้ามา
รับผิดชอบทั้งระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหาน้ าท่วมจังหวัดนครนายก แต่มวลน้ ายังเดินทางไป
ไม่ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา หากจะติดตั้งเครื่องสูบน้ าที่แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือเร่งผันน้ าก็ไม่สามารถ
ท าได้ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของระเบียบด าเนินการ ด้วยเหตุผลว่าน้ ายังท่วมไม่ถึง แต่หากเร่ง
ผลักดันน้ าจากจังหวัดนครนายกไปลงแม่น้ าบางปะกง จังหวัดปราจีนบุรี ก็จะต้องรอน้ าจากจังหวัด
ปราจีนบุรีระบายออกหมดก่อน จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทั้ง ๓ จังหวัด และเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  ๑.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
   - ส่วนราชการขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณในการด าเนินงานในทุกโครงการให้แล้วเสร็จ 
ได้แก่ โครงการสร้างระบบกระจายน้ าเข้าแปลงเกษตร  โครงการสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณน้ า 
การขุดลอกร่องน้ านครนายก เป็นต้น 
   - ส่วนราชการขอให้ช่วยผลักดันในส่วนของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ และอ่าง
เก็บน้ าคลองบ้านนา ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่ในการสร้างอ่างเก็บทั้ง ๒ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งถูก
ประกาศเป็นมรดกโลก และอยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และทางจังหวัด
ก าลังด าเนินการถวายฎีกาขอให้การสร้างอ่างเก็บน้ าคลองบ้านนาเป็นโครงการในพระราชด าริ ซึ่งวันที่ 
๒๘ พ.ย. ๖๒ จะมีการประชุมของคณะองคมนตรีว่าจะรับหรือไม่รับการถวายฎีกาในครั้งนี้  
   - ประชาชนขอให้ช่วยผลักดันงบประมาณ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

  ๑.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

   - แนะน าให้จังหวัดด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้ง
วางแผนแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการวิเคราะห์ให้
ครอบคลุมในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



๒๐ 
 

   - ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ควรศึกษาหาแนวทางในการเก็บ
น้ าในฤดูฝนมาใช้ในฤดูแล้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อช่วงฤดูฝนที่มีน้ าเยอะก็จะปล่อยน้ าทิ้งลงสู่ทะเล  
หากสามารถหาวิธีเก็บน้ าเหล่านี้เอาไว้ใช้ในยามขาดแคลนก็จะสามารถลดปัญหาภัยแล้งได้ 
   - สมาชิกวุฒิสภาจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อด าเนินการต่อไป 
    

 ๒. ประเด็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา โครงข่ายพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 

  ๒.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
   จังหวัดนครนายกได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและปัญหาความต้องการ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในทุกท้องถิ่น อาทิ เรื่องไฟฟ้า เรื่องประปา การคมนาคม และโครงข่ายพ้ืนฐาน 
ต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกอ าเภอใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ๔ ปี โดยสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
 

   ประเด็นปัญหาและความต้องตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลและอ าเภอ  
 

อ าเภอ ปญัหา ความตอ้งการ 
อ าเภอเมืองนครนายก 1. ถนนช ารุด 1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
อ าเภอบา้นนา 1. ถนนช ารุด 

2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
    ก่อสร้างระบบประปา 

อ าเภอองครักษ ์ 1. ถนนช ารุด 
2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
    ก่อสร้างระบบประปา  

อ าเภอปากพล ี 1. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง ๑. ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
 
   เส้นทางคมนาคมในการเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครนายก พบปัญหาการจราจรแออัด
ช่วงถนนสายนครนายก-องครักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการจราจรจากกรุงเทพมหานคร และ
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ปัจจุบันถนนเส้นดังกล่าวนี้มีปัญหารถติดขัด 
และเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงระบบสัญญาณจราจรที่ติดตั้งในจังหวัดนครนายกไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 



๒๑ 
 

  ๒.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    ด้านไฟฟ้า 

    - จังหวัดได้งบประมาณสนับสนุนจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท ในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมา  
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในได้ระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ้น จึงท าให้ยังเกิดปัญหาไฟตกไฟดับอยู่บ้าง 
ท้ังนี้ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่า ปี ๒๕๖๓ จะไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ 
โดยจะท าการเพิ่มหม้อแปลงและการเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มเคเบิล  

    ด้านประปา 

    - จังหวัดนครนายกและการประปาส่วนภูมิภาค ได้เสนอของบประมาณส าหรับก่อสร้าง
ระบบประปาในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ในคณะรัฐมนตรีสัญจร ในวงเงิน ๖๒๐ ล้านบาท เพ่ือท าระบบ
จ่ายน้ าไปให้บริการแก่ชุมชนรอบนอกและชุมชนเมืองมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการ  
ใช้น้ าของประชาชนและชุมชนในอนาคต และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของระบบน้ าดิบ ระบบ
ผลิตน้ าและระบบจ่ายน้ า 

    ด้านคมนาคม 

    - จังหวัดนครนายกร่วมกับกรมทางหลวง ได้จัดท าแผนพัฒนาเส้นทาง เพ่ือเพ่ิมมาตรฐาน
ทางหลวงให้เป็น ๔ ช่องจราจร และเพื่อก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการส ารวจ
แหล่งพ้ืนที่อาศัยตั้งแต่บริเวณริมคลองรังสิต เชื่อมโยงไปยังจังหวัดนครนายกและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ใกล้เคียงตามแนวสายทาง ปทุมธานี-รังสิต-อ.องครักษ์ เพื่อก่อสร้างถนนรองรับการจราจรที่จะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาอุบัติเหตุที่มีในปัจจุบัน  

  ๒.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 

    ด้านไฟฟ้า 

   - ส่วนราชการขอให้พิจารณาช่วยผลักดันเงินงบประมาณจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจที่ดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าสาธารณะของจังหวัดที่ได้ขอไปในการแก้ปัญหาไฟตก ไฟไม่พอใช้ และปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดที่ยังเป็นไฟนีออนให้เป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ได้รับการ
อนุมัติ 

    ด้านประปา 
    - ส่วนราชการขอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณางบประมาณทั้งในรูปแบบคณะกรรมาธิการ
และอนุกรรมาธิการ ในการให้ผ่านงบประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท ที่ทางจังหวัดได้เสนอไป ในการที่จะน ามา
ปรับปรุงระบบประปาโดยใช้น้ าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
และเรื่องได้ผ่านส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว  
    - ส่วนราชการขอให้สนับสนุนเชิงนโยบายให้สามารถตั้งงบกลุ่มจังหวัด ในการขยายเขตการ
ประปาภูมิภาค ในการจ าหน่ายน้ าประปาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบางจังหวัดสามารถ 



๒๒ 
 

ท าได้แต่บางจังหวัดท าไม่ได้ ดังนั้นขอให้มีมาตรฐานเดียวกัน และควรมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ในนโยบายให้ชัดเจน  

    ด้านคมนาคม 
  - ส่วนราชการและประชาชน ได้เสนอความต้องการในการแก้ไขในปัญหาด้านคมนาคม ดังนี้  
     ๑) ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกถ้าจากแยกเจริญผลไปแยกสามสาว ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการผลักดันเข้าสู่แผนของคณะกรรมการผังเมือง  
   ๒) ขยายไหล่ทาง เพื่อลดอุบัติเหตุการจราจร  
   ๓) ต้องการถนนเส้นทางจักรยาน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและใช้ส าหรับ 

ออกก าลังกายของคนในพ้ืนที่ได้ 

  ๒.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 

- สมาชิกวุฒิสภาจะช่วยผลักดันให้เกิดโครงการก่อสร้างทางยกระดับจากถนนองค์รักษ์  
วงแหวนตะวันออก เชื่อมกับทางด่วนโทลเวย์ข้ามไปยังวงแหวนตะวันตก ซึ่งเห็นว่าสามารถท าได้ และ
เสริมด้วยการขนส่งระบบราง เพ่ือเพ่ิมช่องทางที่ใช้สัญจรมากขึ้น ส าหรับเส้นทางกลับรถบริเวณคลอง  
๑ – ๕ ขอให้จังหวัดด าเนินการชี้แจงให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อนและร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดจัดส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการ
คมนาคม วุฒิสภา โดยเร็ว เพ่ือจะน าเข้าสู่วาระการประชุมครั้งต่อไป 
   - ในเรื่องของไฟฟ้า และประปานั้น สมาชิกวุฒิสภาจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวไปยัง
คณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและติดตามเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 ๓. ประเด็นด้านสังคม 

  ๓.๑ สาระส าคัญ/ความเป็นมาของปัญหา 
  ปัญหาด้านสังคมของจังหวัดนครนายก แบ่งเป็น ๓ ด้าน หลัก ๆ คือ 

๑) ด้านการศึกษา  
 ปี ๒๕๖๒ จังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมโครงการความเสมอภาคทางการศึกษากับ

กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยด าเนินการค้นหาช่วยเหลือเยาวชนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ  

 - กลุ่มเด็ก อายุเฉลี่ยประมาณ ๒ - ๖ ปี กลุ่มเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
โรงเรียนประถมศึกษา โดยมีการส ารวจข้อมูลเด็กในศูนย์เด็กเล็กทุกคน ส ารวจครูประจ าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และได้มีการช่วยเหลือดูแลในเรื่องของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพ่ือให้ได้รับประทาน
อาหารทุกคน รวมทั้งให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ในด้านอื่น ๆ และมีการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ให้มีการปรับแนวความคิดในการดูแลเด็กเล็กให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกฝังพฤติกรรมให้มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป 



๒๓ 
 

 - กลุ่มเด็ก อายุเฉลี่ยประมาณ ๒ - ๒๑ ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นผู้ส ารวจ 
และได้มีการส่งข้อมูลที่ได้ส ารวจส่งกลับให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.)  
ได้พิจารณาตรวจสอบและจัดเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือที่จะได้รับการช่วยเหลือ เ พ่ือให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ให้ความช่วยเหลือ น าเข้ามาสู่
ระบบการศึกษาต่อไป 

   ๒) ดา้นยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
      ปัญหาเรื่อง ยาเสพตดิในกลุ่มเด็ก และเยาวชน พบวา่  

  - บิดา มารดา แยกทางกัน เด็กและเยาวชนอยู่ในการอุปการะดูแลจากบุคคลอื่น  
ในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่ี ป้า น้า อา 

 - บิดา มารดา ไม่มีเวลาให้กับลูก เนื่องจากต้องออกไปประกอบอาชีพในจังหวัดอื่น ๆ 
 - เด็ก และเยาวชน ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ ขาดความ

ห่วงใย จึงไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพ่ือนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ชักชวนให้มีการเสพยา 

    ๓) ด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดการเอาใจใส่ สอดส่องดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา 
เรื่องยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  
 - ปัญหาที่พบในระดับต าบล และระดับอ าเภอเกี่ยวกับยาเสพติด คือ เริ่มต้นจากการ
เสพยา เลื่อนระดับไปเป็นผู้ค้ายาเสพติด และผนวกกลายเป็นทั้งผู้ เสพและผู้ขาย อีกทั้งยังพบว่า  
เมื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ไปจับกุมต่อมาก็ถูกปล่อยตัวอย่างง่ายดาย เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่  
เป็นลูกหลานคนรู้จักกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือมีความใกล้ชิดรู้จักกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอง 

  ๓.๒ การด าเนินการในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกัน แก้ไขปัญหาและป้องกันเพ่ือไม่ให้
เยาวชนมีการเสพยาหรือติดยาเสพติด ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ทหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  ๓.๓ ความต้องการของส่วนราชการ/ประชาชน 
- ประชาชนขอให้จัดเจ้าที่ทหารเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษา

ความปลอดภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสอดส่องดูแลประชาชนดังเช่นในยุครัฐบาล คสช. ซึ่งพบว่า 
ช่วยลดปัญหาได้หลายประการ 

- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่า ในกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้เสพยาเสพติดได้  
ยังไม่ควรลงโทษโดยการกล่าวโทษให้เป็นผู้ต้องหา แต่ควรหาวิธีบ าบัดให้เลิกยาเสพติด เพ่ือที่จะได้
สามารถไปประกอบอาชีพได้โดยไม่มีประวัติติดตัว  

  ๓.๔ ข้อคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
 - สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ข้อแนะน าในทุกภาคส่วน ตั้งแต่สถาบันครอบครัวว่าเป็นสิ่งส าคัญ 

ควรเอาใจใส่ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ชี้น าแนวทางข้อดี ข้อเสีย ที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัว พร้อมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนสนใจกีฬา เพื่อเป็นการหักเหไม่ให้ไปมุ่งยา



๒๔ 
 

เสพติด สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ ควรแนะน า อบรม สั่งสอนให้เยาวชนได้รับทราบถึงข้อดี ข้อเสีย 
จากการเสพยา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม 
ควรร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา สอดส่องดูแลร่วมกัน  

  - แนะน าให้จังหวัดบูรณาการให้ความรู้ สร้างอาชีพที่สุจริต เพ่ือให้มีรายได้และไม่มีเวลา
ไปมุ่งเน้นยาเสพติด หรือประกอบสิ่งที่ไม่ดีและสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม และเห็นควร
ส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการจับกุมผู้เสพยาว่าควรจะน าไปสู่การบ าบัดรักษา และสร้างอาชีพเพ่ือให้มี
รายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่ไปมุ่งการเสพยาอีก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมถึงจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไม่ให้มีประวัติที่สังคมไม่ยอมรับ เพื่อสามารถไปสมคัรงานประกอบ
อาชีพอื่นได้    

  - สมาชิกวุฒิสภาจะน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรวบรวม แยกเรื่องและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน 
 

 เมื่อเสร็จสิ้นการพูดคุยกับส่วนราชการและผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ณ ศาลากลาง
จังหวัดนครนายกแล้ว สมาชิกวุฒิสภาออกเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคีรีวัน 
และโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเน่ืองมาจากพระราชด าริในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  
โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 ๑.  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคีรีวัน หมู่ท่ี ๑ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก 

 
 

เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ 
ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล 



๒๕ 
 

เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างชุมชนจังหวัด และ
ภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP  
ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน น าเสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ท าให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชนอย่างทั่วถึง แตกต่างจาก 
OTOP รูปแบบเดิมที่ผลักดันให้ชาวบ้านน าสินค้าออกไปจ าหน่ายภายนอกชุมชน  
  ๑.๑ ความเป็นมา 

 ตามที่รับบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญ 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคีการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ให้พร้อมเพ่ือจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างตลาดในชุมชน ดึงประชาชนเข้าหมู่บ้านด้วยชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ อ าเภอเมือง
นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ านวน ๕ 
หมู่บ้าน ดังนี้  

  ๑. บ้านคีรีวัน หมู่ที่ ๑ ต าบลศรีนาวา  
  ๒. บ้านเขาแดงหมู่ที่ ๑๑ ต าบลสาริกา  
  ๓. บ้านวังต้น หมู่ที่ ๗ ต าบลพรหมณี  
  ๔. บ้านเขาทุเรียน หมู่ที่ ๕ ต าบลเขาพระ  
  ๕. บ้านกุดรัง หมู่ท่ี ๔ ต าบลสาริกา  
 
 ๑.๒ การด าเนินงาน 
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก มีเป้าหมายการด าเนินงานให้ครบ  

๒๐  หมู่บ้าน โดยจุดหลักในการพัฒนา คือการค้นหาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนออกมาเป็นจุดขาย  
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้  โดยผ่านการด าเนินงานที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง จุดต้อนรับ
นักท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพ ปรับปรุงบริเวณบ้านเรือน ป้ายแผนที่หมู่บ้าน ป้ายบอกทางเพ่ือพัฒนา  
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ชุมชน สร้างฐานการเรียนรู้เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาและอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาของฝาก ของที่ระลึก 
อาหารพ้ืนถิ่น จัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะกับแต่ละพ้ืนที่จัดท าเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน 
 
 
 
 



๒๖ 
 

  ๑.๓ ข้อมูลการท่องเที่ยวบา้นคีรีวัน หมู่ที่ ๑ ต าบลศรนีาวา อ าเภอเมืองนครนายก 
  ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยง เป็นไร่นาสวนผสม เนื้อที่โครงการจ านวน ๖๐ ไร่เศษ 

แบ่งเป็นที่นา ๕๐ ไร่ สวน ๑๐ ไร ่โดยภูกะเหรี่ยงเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรและวัฒนธรรม เน้นการท านา 
ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ เราจึงได้เห็นทุ่งนาเขียว ๆ บ่อเลี้ยงปลา สวนผลไม้ แปลงผัก และมีกิจกรรมเชิงเกษตร 
ให้นักท่องเที่ยวไปท า เช่น การปลูกต้นกล้า การด านา การสีข้าว และการท าขนมข้าวยาคู 

 
 

 
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่  

 ข้าวยาคู (ขนมจากยอดข้าว) เป็นเมนูที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย เพราะมี 
คลอโรฟีลสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ใช้ยอดข้าวที่เติบโตประมาณ ๑๔ วัน  
ยอดข้าวอ่อนนี้จะน ามาสกัดสีเขียวเพ่ือให้ขนมมีสีเขียวสด จากนั้นก็น าข้าวที่ปลูกในไร่นาแห่งนี้มาโม่เป็นแป้ง 
ผสมรวมกับสีเขียวที่ได้จากยอดข้าวอ่อน น ามาท าเป็นขนมข้าวยาคู ทานคู่กับน้ ากะทิ โรยข้าวพอง และ 
งาด านิดหน่อยเพ่ือสร้างสีสัน เนื้อสัมผัสจะคล้าย ๆ พุดดิ้ง แต่มีความเหนียวนุ่ม  ลื่นคอ เคี้ยวง่าย  
กลิ่นหอมติดจมูก ความแตกต่างจากของที่อื่นคือทุกอย่างท าจากข้าว สีเขียวก็มาจากข้าว  (บางที่ใช้
ใบเตย) แป้งก็โม่เองจากข้าวที่ปลูกในไร่นา 

 

       



๒๗ 
 

 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านรัตนจัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของ 
บรรพบุรุษ ๒ ตระกูล คือ จันลา และ รัตนสุนทร ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นเกษตรกร ช่างไม้และแพทย์ 
แผนโบราณ รวมถึงสิ่งของโบราณที่ได้รับมอบมาจากชาวบ้านใกล้เคียง น ามาจัดแสดงเพ่ือสานต่อ
วัฒนธรรมไทยเวียง (คนลาวจากเวียงจันทร์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทย) นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่วาง
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร หัตถกรรม ซึ่งเป็นของที่ผลิตโดยภูกระเหรี่ยงเอง รวมถึงสมาชิกของกลุ่ม
ผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายก 

 ๑.๔ ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒสิภา 
  สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของความยั่งยืนของการบริหารจัดการ พร้อมแนะน าถึง
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน และ
เสนอแนะว่าควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคีรีวัน 
อีกทั้งควรพัฒนาในเรื่องของสินค้าที่ขายในชุมชนให้มีมาตรฐานและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
 ๒. โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในที่ดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

 

 
 

โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งด าเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
ส าหรับศึกษาและทดลองวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ทั้งวิธีทางธรรมชาติและการใช้ปูนมาร์ล รวมทั้ง  
ได้น าน้ าจากภายนอกมาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ ยังขยายผลไปสู่การศึกษาและทดลองการเพาะปลูก
พืชผักทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและอาชีพต่างๆ ที่ใช้วัสดุหาได้
ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้แก่เกษตรกร รวมไปถึงประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
อีกด้วย 

๒.๑ ความเป็นมา 
 เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในที่ดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ต าบลบ้านพริก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 



๒๘ 
 

๑. แปลงที่ ๑ (เนื้อที่ ๕๐ ไร่) ให้ด าเนินการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโดยวิธี 
ธรรมชาติ คือ ใช้น้ าฝนชะล้างความเปรี้ยวเพียงอย่างเดียว โดยการขุดบ่อ ๒ บ่อ บ่อละ ๖ ไร่ ลึก ๔ เมตร 
รอบ ๆ บ่อให้ทดลองปลูกแฝก จากนั้นให้ถ่ายน้ าออกเพ่ือชะล้างความเป็นกรดจากบ่อหนึ่งไปยัง 
อีกบ่อหนึ่งหลาย ๆ ครั้งในฤดูฝน ตรวจสอบความเป็นกรดของน้ าว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลง
ให้เติมวัสดุปูน เพ่ือปรับค่าความเป็นกรดเล็กน้อยและเติมปุ๋ยยูเรียลงไป จากนั้นให้สังเกตดูว่ามีสาหร่ายขึ้น 
และความเป็นกรดของน้ าลดลงหรือไม่ 

๒. ในแปลงที่ ๒ (เนื้อที่ ๓๐ ไร่) ให้ขุดสระ ๒ สระ เพื่อไว้เก็บน้ าและให้น าน้ าจากภายนอก
โครงการมาด าเนินการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวควบคู่ไปกับการใช้วัสดุปูน เพ่ือจัดท าแปลงเกษตรตาม  
แนวพระราชด าริทฤษฎีใหม่ 

๓. ในแปลงที่ ๓  (เนื้อที่ ๔๐ ไร่) ให้ด าเนินการจัดท าศูนย์ฝึกอาชีพ และฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 

๔. ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ โดยให้ทดลองปลูกต้นกก  
ต้นกระจูด พืชน้ า และไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนให้น าพันธุ์ไม้จากป่าพรุ 
ที่จังหวัดนราธิวาส และไม้เสม็ดมาทดลองปลูกในพ้ืนที่ลุ่มต่ า ที่มีลักษณะคล้ายพ้ืนที่พรุ และเมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้น าผลไปขยายในแปลงเกษตรกร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการท าแปลงทฤษฎีใหม่ 
บนดินเปรี้ยว 

๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ/เป้าหมาย 
  ๑. เพ่ือศึกษาทดลองหาวิธีทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และน้ าเปรี้ยว 

ด้วยการใช้น้ าฝน ชะล้างความเปรี้ยวให้ออกไปจากดิน และท าให้น้ าเปรี้ยวในสระเปรี้ยวน้อยลง ซึ่งทรง
รับสั่งว่าเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (Pre-new theory) 

  ๒. เพื่อศึกษาทดลองการท าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่บนพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด โดยใช้รูปแบบ
แตกต่างกันเพื่อปลูกพืชโดยมีวิธีการจัดการดินและน้ าที่เหมาะสม 

  ๓. เพ่ือให้ทราบทางเลือกในการจัดการดินและน้ าที่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรบน
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดโดยยึดแนวพระราชด าริเป็นหลัก 

  ๔. เพื่อจัดท าศูนย์ฝึกอบรม และฝึกอาชีพส าหรับเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยว ให้มีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม และมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น 

  ๕. เพ่ือจัดท าเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ และเป็นศูนย์สาธิตการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
ส าหรับใช้ท าการเกษตร และใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ 

 ๒.๓ ลักษณะโครงการ/กิจกรรม 
 ศึกษาทดลอง แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว น้ าเปรี้ยว ด้วยวิธีธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่บน  
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดศูนย์ฝึกอาชีพการทอเสื่อกก และปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นรายได้เสริม 

  ๒.๔ สถานท่ีตั้งโครงการและข้อมูลตดิตอ่ 
 ที่ตั้งโครงการ : ม.๑ บ้านหนองคันจาม ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก 
  



๒๙ 
 

      

    
 
 ๒.๔ ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒสิภา 
  สมาชิกวุฒิสภากล่าวขอบคุณ ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้อ านวยการโครงการศึกษาทดลอง
การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้ศึกษาและพัฒนา
โครงการจนประสบความส าเร็จ สามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นจนสามารถเพาะปลูกพืชผัก 
ผลไม้ต่าง ๆ ได้งอกงาม และน าความรู้ที่ได้มาช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก  
พร้อมจะช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนาดินเปรี้ยว อุทกภัยและภัยแล้ง โดยจะน าเรื่องดังกล่าวส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยผลักดันต่อไป    

   

 

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

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 

 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ ศาลากลางจังหวดันครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนายก 



๓๑ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ ศาลากลางจังหวดันครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนายก 

 



๓๒ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร ในฐานะหัวหน้าคณะ  

มอบของท่ีระลกึให้กับผูว้่าราชการจังหวดันครนายก 
 

 

 
 

การหารือรับฟังความเห็นรว่มกับประชาชน 
ประเด็นปัญหาด้านการเกษตร (ดินเปรีย้ว อุทกภัย และภัยแล้ง) 



๓๓ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 

 
การหารือรับฟังความเห็นรว่มกับประชาชน 

ประเด็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา โครงขา่ยพ้ืนฐาน 
 

 

 

 



๓๔ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 

การหารือรับฟังความเห็นรว่มกับประชาชน 
ประเด็นด้านสังคม 

 
 

 

 



๓๕ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี บ้านคีรีวัน  
หมู่ท่ี ๑ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 



๓๖ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวถิี บ้านคีรีวัน  
หมู่ท่ี ๑ ต าบลศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จังหวดันครนายก 



๓๗ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 



๓๘ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 
 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ าเภอบ้านนา จังหวดันครนายก 

 



แนวทางการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรียนและการแสดงความคดิเห็น 

โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
คร้ังที่ ๔ จังหวัดนครนายก วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ

ที ่
(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  

และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 
ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

การร้องเรียนโดยหนังสอืราชการส่งถึงวุฒิสภา มีจ านวน ๖ เรือ่ง ดังนี ้

๑.  นายสมพล  จีรพรชัย 
ที่อยู่ ๑๐๙ หมู่ ๑๑ ต ำบลสำริกำ  
อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัด
นครนำยก 
เบอร์โทร ๐๘๖ ๔๗๙๑ ๐๘๗ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

ได้รับควำมเดือดร้อนจำกมลพิษทำงเสียงจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
บริษัท ยำมำโต๊ะ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ำกัด ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ โดยมีข้อเท็จจริง 
ดังนี้  

๑. โรงงำนสร้ำงเสียงรบกวนให้เดือดร้อนร ำคำญและประกอบกิจกำรโดยไม่มี 
    ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
๒. โรงงำนเข้ำครอบครองและใช้พ้ืนทีท่ำงสำธำรณะประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสมบัติ

  ของแผ่นดิน ตำมมำตรำ ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
  ปลูกสร้ำงอำคำรโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ไม่มีหนังสือส ำคัญและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  ตำมประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ ๙ 

๓. สิ่งปลูกสร้ำงโรงงำน ด้ำนที่ติดล ำคลองธรรมชำติ คลองห้วยทรำยอำจมีกำร
  ปลูกสร้ำงรุกล้ ำลงไปในเขตคลองธรรมชำติ ไม่เป็นไปตำมประมวลกฎหมำย
  แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๐๔ (๒)  

๔. กำรใช้พ้ืนที่ปลูกสร้ำงอำคำรโรงงำน กำรขยำยพ้ืนที่ปลูกสร้ำงโรงงำน และ
  กำรขยำยก ำลังเครื่องจักร ไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติผังเมือง และ    
  พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ  
  เลขรับที ่๓๑๙ ลงวนัที่ ๒๖  
  พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 
   
 
 



 

ล าดับ
ที ่

(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  
และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

๒. นายวิเชียร  ล าเจียก 
ที่อยู่  หมู่บ้ำนเดอะรอยัล ลำกูน 
ต ำบลทรำยมูล อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก 
เบอร์โทร ๐๙๑ ๐๗๐๖ ๑๑๒ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

ได้รับควำมเดือดร้อนไม่มีน้ ำประปำใช้มำเป็นระยะเวลำ ๑๐ ปี สรุปประเด็นได้ 
ดังนี้ 
๑. ลูกบ้ำนต้องซื้อน้ ำประปำจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยมูล มีค่ำใช้จ่ำย
 เฉลี่ยลูกบำศก์เมตรละ ๖๒.๕๐ บำท ไม่รวบค่ำจัดหำภำชนะและระบบ 
 ปั้มน้ ำในบ้ำน แม้ว่ำจะมีกำรขยำยท่อน้ ำประปำภูมิภำคมำอยู่หน้ำหมู่บ้ำน
 แล้วก็ตำม  
๒. ระบบท่อส่งน้ ำในหมู่บ้ำนไม่ได้มำตรฐำน ไม่สำมำรถเชื่อมต่อกับน้ ำประปำที่
 ขยำยมำหน้ำหมู่บ้ำนได้ 
๓. ชำวบ้ำนด ำเนินกำรฟ้องต่อศำลปกครอง โดยศำลปกครองได้พิพำกษำแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๐ แต่เจ้ำของโครงกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลปกครอง
 ที่ให้ท ำระบบน้ ำประปำและต่อเชื่อมให้แล้วเสร็จ ซึ่งบัดนี้ล่วงเลยมำกว่ำ ๒ 
 ปีแล้ว คณะกรรมกำรจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนำยกกไ็ม่สำมำรถบังคับคดีได้ 
๔. ลูกบ้ำนได้รับผลกระทบเชื่อมโยง จำกกรณีทีเ่จ้ำของโครงกำรไม่ท ำตำมค ำสั่ง
 ศำลฯ คือ ไม่ท ำระบบน้ ำประปำ ลูกบ้ำนจึงไม่ยอมจ่ำยค่ำบริกำรสำธำรณะ
 ส่วนกลำงให้กับทำงโครงกำร เพรำะเห็นว่ำไม่ได้รับประโยชน์จำกบริกำร
 สำธำรณูปโภค ส่งผลให้เจ้ำของโครงกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องเรียกเก็บ
 ค่ำบริกำรสำธำรณะส่วนกลำงนี้จำกชำวบ้ำน และศำลจังหวัดนครนำยกได้
 ตัดสินให้ชำวบ้ำนกว่ำ ๒๐ รำย จ่ำยค่ำส่วนกลำงเป็นเงินหลำยแสนบำท 
 และปัจจุบันมีชำวบ้ำนถูกโครงกำรฟ้องมำกขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสร้ำงควำมกังวลใจ
 ให้กับชำวบ้ำนเป็นอย่ำงมำก 
 
 
 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะและ
ติดตำมเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว   
 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ  
  เลขรับที ่๓๒๐ ลงวนัที่ ๒๖   
  พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  
และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

๓. นายไพศาล พิศดาล 
ที่อยู่ ๑๐๕/๑ หมู่ ๔ ต.ศรีกะอำง 
อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 
เบอร์โทร ๐๘๘ ๒๗๑๒ ๙๘๘  
(เสนอโดย : หนังสือ) 

ได้รับควำมเดือดร้อนในเรื่องที่ดินท ำกิน ขอให้ช่วยแก้ไขให้สำมำรถออกโฉนดใน
ที่ดินได้  
 ปัญหำนี้เริ่มมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลำ ๗๕ ปี  
ที่ไม่ได้รับกำรแก้ไขให้เป็นรูปธรรม สรุปสำระส ำคัญ คือ 
 พระรำชกฤษฎีกำได้ก ำหนดเขตหวงห้ำมที่ดินในท้องที่ ๓ ต ำบล ได้แก่ 
ต ำบลพรหมมณี ต ำบลศรีกะอำง และต ำบลเขำเพิ่ม มีพ้ืนที่ ๕๑,๙๒๑ ไร่ ให้อยู่
ในกำรปกครองดูแลของมณฑลทหำรบกที่ ๑๒  
 ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๔๒ มณฑลทหำรบกที่ ๑๒ ได้ออกประกำศให้
รำษฎรที่ครอบครองที่ดินมำยื่นค ำขอพิสูจน์สิทธิ์ โดยจังหวัดนครนำยกได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรครอบครองที่ดินของรัฐ (กปร.) และ
ด ำเนินกำรพิสูจน์สิทธิ์แล้ว พบว่ำ พ้ืนที่ที่รำษฎรครอบครองอยู่มีเนื้อที่กว่ำ 
๒๐,๒๗๑ ไร่ จ ำนวน ๒,๑๒๐ แปลง จ ำนวนรำษฎรที่ครอบครอง ๒,๐๘๑ รำย 
ซึ่งมีรำษฎรที่ถือครองที่ดินซึ่งมีเอกสำร (สค. ๑) ก่อนประกำศในกฤษฎีกำ และ
มีเอกสำรหลังประกำศฯ รวมทั้งไม่มีเอกสำร (แจ้งว่ำเอกสำรหำย) แต่อ้ำงว่ำ
ครอบครองมำก่อนประกำศฯ  
 ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ไขมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ 
– ๒๕๕๒ โดยกรมที่ดินได้ออกประกำศให้ผู้ครอบครองและท ำประโยชน์ในที่ดิน
ไปยื่นค ำร้องมีให้ที่ดินออกรังวัด เจ้ำพนักงำนที่ดินได้ท ำกำรรังวัดให้แล้วเกือบ
ทุกรำย บำงรำยส ำนักงำนที่ดินมีหนังสือประกำศแจกโฉนดที่ดิน  แต่จนถึง
ปัจจุบันยังไม่สำมำรถออกโฉนดให้รำยใดได้เลย 
 
 
 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ  
  เลขรับที ่๓๒๑ ลงวนัที่ ๒๖   
  พฤศจกิำยน ๒๕๖๒ 
 



 

ล าดับ
ที ่

(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  
และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

๔. นายบุญเลิศ ขุมทรัพย์ 
ก านันต าบลนาหินลาด 
ที่อยู่ ๑๗๖ หมู่ ๔ ต ำบลนำหินลำด 
อ ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก 
เบอร์โทร ๐๘๔ ๓๔๙๒ ๒๘๕ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

เรื่องที่ ๑ ติดตำมที่ดินท ำกินของชำวบ้ำนที่อยู่ในเขตป่ำไม้และเขตอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่ ที่ได้มีกำรจับ GPS เป็นรูปแปลงที่ดินท ำกิน ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๔๑ แต่ยังไม่ได้รับอนุญำตให้ท ำกินอย่ำงเป็นทำงกำร 
 

เรื่องที่ ๒ ขอให้ตรวจสอบกำรออกเอกสำรสิทธิ์ทับที่สำธำรณะ เดิมที่ดินสำธำรณะ
ต ำบลนำหินลำดมีที่สำธำรณะประมำณ ๑๐-๑๑ แปลง แต่มี ๑ แปลงที่ได้รับ
อนุญำตในกำรขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรำชพัสดุหรือเขตสำธำรณประโยชน์  
(นสล.) คือบ้ำนเนินเหล่ำสูง ส่วนที่เหลืออีก ๑๐ แปลง ตั้งอยู่ที่บ้ำนเนินหลุม
เอียน มีเนื้อที่ประมำณ ๓๔๕ ไร่ ๓ งำน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออก
หนังสือ นสล. แต่พบว่ำเมื่อท ำกำรส ำรวจเนื้อที่เพ่ือออกหนังสือ (นสล.) กลับ
ส ำรวจได้เพียง ๒๐๐ กว่ำไร่ ส่วนเนื้อที่ที่เหลือ นำยก อบต. สั่งระงับกำรออก
หนังสือ จำกกำรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ำที่ดินส่วนที่หำยไป ได้มีกำรออก
เอกสำรสิทธิ์ทับที่สำธำรณะเป็นจ ำนวนมำก    

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  เลขรับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘   
  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 

๕. นายวัชระ  ประสิทธิ์   
ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ๕๒ หมู่ ๒ 
ต.พระอำจำรย์ อ.องครักษ์ 
จ.นครนำยก 
เบอร์โทร ๐๖๒ ๖๓๖๓ ๓๕๖ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 

ข้อร้องเรียน ชำวบ้ำนต ำบลพระอำจำรย์ อ ำเภอองครักษ์ ได้รับควำมเดือดร้อน
จำกปัญหำถนนไม่มีไหล่ทำง/ไม่มีทำงเท้ำ/ต้องกำรเส้นทำงจักรยำนเพ่ือใช้
สัญจรไปมำ  
เนื่องจำกถนนบริเวณวัดอ ำภำ – แยกสำยล ำลูกกำบำงน้ ำเปรี้ยว เชื่อมต ำบล
ศรีษะกระบือ และต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอองครักษ์ ไม่มีไหล่ทำง ท ำให้
ประชำชนสัญจรไปมำไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพำะช่วงฤดูฝน 
ประชำชนที่ใช้ถนนดังกล่ำวได้รับควำมเดือดร้อน ในเบื้องต้นได้เสนอเรื่องไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับแจ้งว่ำไม่มีบรรจุในแผนงำนพัฒนำของทำงหลวงฯ 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  เลขรับที่ ๓๒๗ ลงวันที่ ๒๘   
  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
 



ล าดับ
ที ่

(ระบุ ชื่อ ที่อยู่  
และเบอรต์ดิต่อ ถ้าม)ี 

ประเด็นปัญหา/ร้องเรียน การด าเนินงาน 

๖. นายจรัล  รุ่งเรือง 
ที่อยู่ ๔๕/๑ หมู่ ๕ ต ำบลบำงลูกเสือ 
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
เบอร์โทร ๐๙๖ ๗๗๔๖ ๐๖๖ 
(เสนอโดย : หนังสือ) 
  

กำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยเรียกร้องให้ขนย้ำยวัสดุกัมมันตรังสีออกจำกพ้ืนที่อ ำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนำยก สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

๑) กำรท ำประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นขัดกับระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี โดยกำรท ำประชำพิจำรณ์ที่ผ่ำนมำไม่เป็นที่รับรู้ของชำวบ้ำน
ส่วนใหญ่ และเป็นกำรฟังควำมคิดเห็นด้ำนเดียว อีกทั้ง ยังมีกำรแจกเงินและ  
ผ้ำห่มให้ผู้เข้ำร่วม 

๒) ที่ตั้งโครงกำรสร้ำงเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขัดหลักเกณฑ์หลำยประกำร 
ของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ หรือ IAEA ที่ก ำหนดว่ำพ้ืนที่ตั้ง 
จะต้องไม่เป็นที่ลุ่มน้ ำท่วมถึง ไม่เป็นแหล่งชุมชน ไม่เป็นดินอ่อน น้ ำใต้ดินต้อง
อยู่ลึก ไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก ไม่อยู่ในแนวเขตภูเขำไฟ เป็นต้น 
ซึ่งที่ตั้งโครงกำรฯ ตั้งอยู่ห่ำงจำกแม่น้ ำนครนำยกเพียง ๖๐๐ เมตร และยังอยู่
ใกล้กับแหล่งชุมชน ตลำด มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยำบำลศูนย์
กำรแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โรงพยำบำล
องครักษ์ โรงเรียนกีฬำ จ.นครนำยก และบ้ำนพักผู้สูงอำยุ ซึ่งไม่เป็นกำรสมควร  

๓) ไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจจำกผลเสียระยะยำวของโครงกำร 
๔) มีกำรทุจริตจำกโครงกำรก่อสร้ำงเตำขนำด ๑๐ เมกะวัตต์ ที่ผ่ำนมำ 

๒๐ ปีแล้ว โดยยังหำผู้รับผิดชอบไม่ได้ ปัจจุบันจะด ำเนินกำรสร้ำงใหม่ในสัญญำ
เดิม ท ำให้ไม่มั่นใจว่ำจะเกิดกำรทุจริตขึ้นอีกหรือไม่ 

๕) นครนำยกเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวเข้ำมำเป็น
จ ำนวนมำก หำกมีข่ำวลือในเรื่องเตำปฏิกรณ์นิวเคลียร์รั่วไหล จะส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว อีกทั้งสร้ำงควำมหวำดกลัวให้กับคนในพ้ืนที่เป็นอย่ำง
มำก 

สมำชิกวุฒิสภำได้รับเรื่องไว้ และน ำส่ง
คณะอนุกรรมกำรรวบรวม แยกแยะ
และติดตำมเรื่องร้องเรียนต่อไป 
 
วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
- น ำส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
  เลขรับที่ ๓๒๘ ลงวันที่ ๒๘   
  พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 



ตารางสรุปข้อมูลโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออก (พื้นที่จังหวัดนครนายก) วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

๑. ศาลากลางจังหวัดนครนายก  
๑.๑ ประเด็นดนิเปรี้ยว
และด้านการเกษตร  
- ปัญหาดินเปรี้ยว 
- ปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้ง  
 

ผู้เสนอ  
ส่วนราชการจังหวัด
นครนายก  
โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนที่ สปก. คนจนไม่ได้
รับประโยชนใ์นที่ดิน 
ผู้เสนอ  
นางสาวชุติมา  ประสพ
ผลพาณิชย์ 
ชาวบ้านต้าบลทรายมูล 
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๘๕ ๔๓๙๘ ๑๙๘ 

 
 
๑. จังหวัดนครนายกมีพ้ืน
ที่ดินเปรี้ยวประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร 
ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ประกอบ
อาชีพได้อย่างเต็มที่ 
๒. ประชากรจังหวัด
นครนายกมีอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เวลาหน้าแล้งจะขาด
แคลนน้้าท้าการเกษตร เมื่อถึง
หน้าน้้าก็ประสบกับปัญหา 
น้้าท่วม น้้าขัง น้้าระบายช้า 
สร้างความเสียหายแก่พืชสวน
ไร่นา  
 
๓. การจัดสรรที่ดินท้ากิน 
(สปก.) ประชาชนไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ผู้ที่
ไดร้ับจัดสรรจะเป็นเฉพาะ
พวกพ้องของผู้มีต้าแหน่ง  
ผู้มีอ้านาจ ส้าหรับคนจนที่มี
สิทธิ์นั้น จะต้องเช่าที่ดินท้ากิน 
 

 
 
๑. ต้องการใหภ้าครัฐ
แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
และต้องการน้้าส้าหรับ
ชะล้างดินเปรี้ยว 
๒. ต้องการใหภ้าครัฐ 
เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหา 
น้้าท่วมน้้าแล้งอย่างเปน็
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
๓. ขอให้ภาครฐัจัดสรร
ที่ดินท้ากิน สปก. ให้กับ
ประชาชนคนจนเพ่ือ 
ท้ากินได้อย่างเสมอภาค 
และให้มีภาคประชาชน
มีส่วนรว่มในการ
พิจารณาจัดสรรที่ดิน 
ท้ากิน สปก. ด้วย 

 
 

๑. จังหวัดต้องการ
งบประมาณ เพื่อน้าไป
ด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว ได้แก่ 
- การใช้น้้าชะล้าง 
- การขังน้้าก่อนปลูก 
- การใช้ปูนมาร์ล 
๒. จังหวัดนครนายก 
มีความต้องการ ดังนี้ 
๒.๑ งบประมาณซ่อม
สร้าง ได้แก่ 
- ขุดลอกร่องน้้าแม่น้้า
นครนายก 
- ระบบปิด-เปิด ประตูน้้า
จุฬาลงกรณ์ ๕ บาน 
(พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี) 
- ขุดลอกคลองยาง 
พร้อมกับเสริมคันคลองยาง 
- ระบบแพร่กระจายน้้า
เข้าสู่แปลงเกษตร 

  
 

๑. แนะน้าให้จั งหวัด
ด้าเนินการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว พร้อม
ทั้งวางแผนแก้ไขปัญหา
ในเชิงบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ ชาวบ้าน 
ผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้
ครอบคลุม 
๒.  การแก้ ไขปัญหา
อุทกภั ยและภั ยแล้ ง 
ควรศึกษาหาแนวทางใน
การเก็บน้้าในฤดูฝนมา
ใช้ในฤดูแล้ง เนื่องจากที่
ผ่านมาเมื่อช่วงฤดูฝนที่
มีน้้ าเยอะก็จะปล่อย 
น้้ าทิ้ งลงสู่ทะเล หาก
สามารถหาวิธี เก็บน้้ า
เหล่านี้เอาไว้ใช้ในยาม

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนปฏริูป
ประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ด้านกฎหมาย  
๑.๒ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการเกษตร 
และประเด็นการ
บริหารจดัการน้้าท้ัง
ระบบ 
      
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน  
- คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและ
สหกรณ ์
-คณะกรรมการ
ติดตามการบริหาร
งบประมาณ 

 ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒  
น้าส่งคณะอนุกรรมการ
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 
 
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการฯ  
ได้มอบหมายใหฝ้่าย
เลขานุการพิจารณา โดย
ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณา
ให้ส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



๒ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

- การเข้าท้าประโยชน์ใน
ที่ดินสาธารณะติดขัด 
ข้อกฎหมาย 
ผู้เสนอ  
นายชัชวาล  แสงศรี  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑  
ต.พระอาจารย์  
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
โทร. ๐๙๗ ๐๗๖๒ ๕๗๑ 

๔. การเข้าใช้ประโยชน์ที่
สาธารณะของหมู่บ้าน ชุมชน 
เพ่ือใช้ในกิจการสาธารณะ 
เช่น การขอใช้ที่ดินสาธารณะ
ท้าแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้้า
ในช่วงน้้าท่วมน้้าแล้ง มีความ
ยุ่งยาก ติดขัดข้อกฎหมาย 
และต้องใช้ระยะการขอ
อนุญาตและให้อนุญาตนาน 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจาก
กลุ่มนายทุนบุกรุกพ้ืนที่
สาธารณะของหมู่บ้าน 
 

๔ ขอให้ภาครัฐ
ตรวจสอบและก้าหนด
แนวเขตพ้ืนที่
สาธารณะให้ชัดเจน 
และขอเสนอแก้ไข 
ข้อกฎหมายบางส่วน
เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ในที่
สาธารณะได้ง่ายขึ้น 

- ระบบระบายน้้าลงสู่
แก้มลิงเข้าทุ่งสาธารณ 
ประโยชน์เขียวด้า 
- โครงการสูบน้้าด้วย
พลังไฟฟ้า  
- จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้้า 
- จัดซื้อเครื่องขุดบ่อจิ๋ว 
๒.๒ ต้องการผลักดัน
โครงการให้เกิดขึ้นเป็น
รูปธรรม 
- โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าคลองมะเดื่อ 
- โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้้าบ้านนา 
๒.๓ ขอสนับสนุนในเชิง
นโยบาย ข้อกฎหมาย 
และความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัด  
- การบริหารจัดการเชิง
ลุ่มน้้าของ ๓ จังหวัด คือ 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และนครนายกให้เป็น 
เห็นควรจัดตั้งศูนย์
บริหารจัดการน้้า โดยมี
อธิบดีหรือรองอธิบดี
ชลประทาน เป็นผู้ดูแล 

ขาดแคลนก็จะสามารถ
ลดปัญหาภัยแล้งได้ 
 

-คณะกรรมาธิการการ
กฎหมาย การยุติธรรม 
และการต้ารวจ 



๓ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

- ติดต้ังเครื่องสูบน้้า
ขนาดใหญเ่พ่ิมที่ไปคลอง
หกวาเจ้าพระยาไชยานุชิต 
จังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือผันน้้าออกจากพ้ืนที่
จังหวัดนครนายกในช่วง
น้้าท่วม 
 

๑.๒ ประเด็นโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เพียงพอ 
- ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนน  
- เพ่ิมช่องทางการ
ขนส่งผู้โดยสาร 
- ซ่อมแซมคันคลองยาง 
- ปัญหาผู้รับเหมา 
ทิ้งงาน 
ผู้เสนอ 
ส่วนราชการจังหวัด
นครนายก  
โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
 

นายบุญนาค  ภูมิราช 
โทร. ๐๘๗ ๖๑๖๘ ๖๗๒ 
นายฉัตรชัย สงปรางค์ 
โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 

 
 
๑. เส้นทางคมนาคมจังหวัด
นครนายกการจราจรแออัด
ช่วงถนนสายนครนายก-
องครักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก
ที่เชื่อมโยงการจราจรจาก
กรุงเทพมหานคร และเป็น
เส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ปัจจุบัน
ถนนเส้นดังกล่าวนี้มีปัญหารถ
ติดขัด และเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง รวมถึงระบบ
สัญญาณจราจรที่ติดตั้งใน
จังหวัดนครนายกไม่ทั่วถึง 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาถนน
สายหลักสายซอยต่าง ๆ ที่
ช้ารุดเสียหาย 

 
 
๑ การแก้ไขปัญหา
ถนน ดังนี้ 
๑.๑ ต้องการให้
หน่วยงานซ่อมแซม
ถนนดอนเจริญ-ล้าบัว
ลอย 
๑.๒ ปักเสาเข็มกันดิน
ทลายบริเวณคันคลอง 
ที่มีดินสไลด์ ระยะทาง
ยาวประมาณ ๑๑ 
กิโลเมตร และซ่อมแซม
ถนนที่ช้ารุดเสียหาย  
๑.๓ ขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐตรวจสอบ
โครงการก่อสร้างถนน  
๔ เลน บริเวณคลอง ๒๙ 

 
 

๑.จังหวัดขอหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องผลักดัน
งบประมาณท่ีได้เสนอ
เพ่ือซ่อมสร้างถนนตาม
แผนงานโครงการของ
ทางหลวง และถนนที่
ช้ารุดเสียหายและท่ีเกิด
ปัญหาอุบัติเหตุ อาทิ 
- ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 
- ก่อสร้างทางยกระดับ 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- ก่อสร้างเส้นทางกลับรถ 
- ก่อสร้างทางจักรยาน 
- ก่อสร้างทางเท้า และ
ไหล่ทาง  

 
 
๑. สมาชิกวุฒิสภาจะ
ผลักดันให้เกิดโครงการ
ก่อสร้างทางยกระดับ
จากถนนองค์รักษ์  
วงแหวนตะวันออก 
เชื่อมกับทางด่วน 
โทลเวย์ข้ามไปยัง 
วงแหวนตะวันตก ซึ่ง
เห็นว่าสามารถท้าได้ 
และเสริมด้วยการขนส่ง
ระบบราง เพื่อเพ่ิม
ช่องทางที่ใช้สัญจรมากขึ้น 
ส้าหรับเส้นทางกลับรถ 
บริเวณคลอง ๑ – ๕ 
ขอให้จังหวัดชี้แจงให้
ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าใจ

๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนปฏริูป
ประเทศ ด้านพลังงาน   
๑.๒ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นเศรษฐกิจฐาน
ราก 
 
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน    
- คณะกรรมาธิการ
การคมนาคม 
- คณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจการเงิน
การคลัง 
- คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน 

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๒  
น้าส่งคณะอนุกรรมการ
รวบรวมแยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการฯ  
ได้มอบหมายใหฝ้่าย
เลขานุการพิจารณา โดย
ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณา
ให้ส่งเรื่องไปยัง 
คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 



๔ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

นายธวัชชัย  จันทราช 
โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบกระแสไฟฟ้าตก 
- ระบบประปา 
ผู้เสนอ 
ส่วนราชการจังหวัด
นครนายก  
โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
 

นายฉัตรชัย สงปรางค์ 
โทร. ๐๘๙ ๖๑๙๙ ๖๖๑ 
นายธวัชชัย  จันทราช 
โทร. ๐๘๘ ๒๑๐๙ ๙๖๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จังหวัดได้งบประมาณ
สนับสนุนจ้านวน ๒๐๐ ล้าน
บาท ในคณะรัฐมนตรีสัญจร 
ที่ผ่านมา เพื่อแกไ้ขปัญหา 
ไฟตกไฟดับ ซึ่งสามารถแก้ไข
ได้ในได้ระดับหนึ่ง แต่
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน ส่งผล
ให้การใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมาก
ขึ้น จึงท้าให้ยังเกิดปัญหาไฟ
ตกไฟดับอยู่บ้าง ทั้งนี้ได้รับ
การยืนยันจากผู้ว่าการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคว่า ปี ๒๕๖๓ จะ
ไม่ใหเ้กิดปัญหาไฟตกไฟดับ 

ผู้รับเหมาทิ้งงาน และ
เร่งรัดบริษัทผู้รับเหมา
ให้มีการก่อสร้างให้ 
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ต้องการให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้ามาดูแล
แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิด
กระแสไฟฟ้าตก 
๓. ต้องการให้ภาครัฐ
จัดท้าระบบน้้าประปา
เข้าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

- ซ่อมแซมถนนสายหลัก
และทางเข้าหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ต้องการให้พิจารณา
ผลักดันเงินงบประมาณ
จัดสรรให้รัฐวิสาหกิจที่
ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะของ
จังหวัด เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ไฟตก ไฟไม่พอใช้ และ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดที่
ยังเป็นไฟนีออนให้เป็น
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ 
๓. ส่วนราชการขอให้
สมาชิกวุฒิสภาพิจารณา
งบประมาณ ในการให้

ปัญหาความเดือดร้อน
และร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาการจราจร
ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
จังหวัดจัดส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการ 
การคมนาคม วุฒิสภา 
โดยเร็ว เพ่ือจะน้าเข้าสู่
วาระการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ
ติดตามการบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยจะท้าการเพ่ิมหม้อแปลง
และการเปลี่ยนสายเปลือย
เป็นสายหุ้มเคเบิล 
๓. จังหวัดนครนายกและการ
ประปาส่วนภูมิภาค ได้เสนอ
ของบประมาณเพ่ือท้าระบบ
จ่ายน้้าแก่ชุมชนรอบนอกและ
ชุมชนเมืองมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เมื่อครั้งคณะรัฐมนตรี
สัญจร ในวงเงิน ๖๒๐ ล้านบาท  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านงบประมาณ ๖๒๐ 
ล้านบาท ที่จังหวัดและ
ภาครัฐวิสาหกิจเสนอไป
เพ่ือที่จะน้ามาปรับปรุง
ระบบประปาโดยใช้น้้า
จากเข่ือนขุนด่าน
ปราการชล ซึ่งเป็น
งบประมาณปี ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ และเรื่องไดผ้่าน
ส้านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.ประเด็นด้านสังคม 
-ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 
ผู้เสนอ 
ส่วนราชการจังหวัด
นครนายก 
โทร. ๐๓๗ ๓๑๔ ๕๗๕ 
 

 
๑. เยาวชนเริ่มเข้าสู่ภาวะ
เสียงจากปัญหายาเสพติด 
เนื่องจาก 
- บิดา มารดา แยกทางกัน 
และไปอยู่ในความดูแลจาก
บุคคลอื่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย 
พ่ี ป้า น้า อา   
- บิดา มารดา ไม่มีเวลาให้กับ
ลูก เนื่องจากต้องออกไป
ประกอบอาชีพในจังหวัดอ่ืน ๆ 
- เด็ก และเยาวชน ไม่ได้รับ
ความอบอุ่นจากครอบครัว  

 
๑.ขอให้จัดเจ้าที่ทหาร
เข้ ามาปฏิบั ติ หน้ าที่
ร่ ว ม กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
ต้ า รวจในการรั กษา
ความปลอดภัย พร้อมทั้ง 
สอดส่องดูแล ดังเช่น 
ในยุครัฐบาล คสช. 
๒. อยากให้เจ้าหน้าที่
ต้ารวจด้าเนินการ 
กรณี จับกุมผู้เสพยา
เสพติดได ้ยังไม่ควร
กล่าวโทษให้เป็น

 
๑. ขอให้มหีน่วยงานที่
สอดส่องดูแลร่วมกัน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
และทหาร ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 
๑. แนะน้าให้ทุกภาค
ส่วน ตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว ควรเอาใจใส่
ดูแลลูกหลานอย่าง
ใกล้ชิด สนับสนุนให้
เยาวชนสนใจกีฬา เพื่อ
เป็นการหักเหไม่ให้ไปมุ่ง
ยาเสพติด 
สถาบันการศึกษา ครู 
อาจารย์ ควรแนะน้า 
อบรม สั่งสอนให้
เยาวชนได้รับทราบถึง

 
๑. เรื่องนี้อยู่ใน 
๑.๑ แผนปฏริูป
ประเทศ ด้านสังคม 
ด้านการศึกษา  
๑.๒ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นศักยภาพคน
ตลอดช่วงวัย  
๒. ส่งต่อข้อมลู 
- คณะอนุกรรมการ
รวบรวม แยกแยะและ
ติดตามเรื่องร้องเรียน    
- คณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และ

 



๖ 
 

ประเด็นในการพูดคุย สาเหตุ หรือความเป็นมา ความต้องการของพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกวุฒิสภา 

หมายเหตุ การติดตามผล 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

จงึไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพ่ือนที่มี
ปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
ชักชวนให้มีการเสพยา 
 
 

ผู้ต้องหา แต่ควรหาวิธี
บ้าบัดให้เลิกยาเสพติด 
เพ่ือที่จะได้สามารถไป
ประกอบอาชีพได้โดย
ไม่มีประวัติติดตัว 

ข้อดี ข้อเสีย จากการ
เสพยา และหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ควร
สอดส่องดูแลร่วมกัน 

กิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้วย
โอกาส 
 

 



 
 

สรุปผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ณ จังหวัดนครนายก  
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๑. สื่อวุฒสิภา 

 

ที่มา : https://1th.me/EmWRy 
เมื่อวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : LIVE สด โครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชน  
ณ จังหวัดนครนายก 

 
การถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live วุฒิสภา ยอดเข้าชม ๖,๐๐๐ ครั้ง 

 

 
 
 

 

 

https://1th.me/EmWRy


 
 

๒. สื่อทอ้งถิ่น 

 

ที่มา : http://bankaonews.com/?p=118930 
เมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : วุฒิสภาศึกษาดูงานยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีบ้านคีรีวัน จังหวดันครนายก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bankaonews.com/?p=118930


 
 

 

 

ที่มา : http://bankaonews.com/?p=118948 
เมื่อวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : วุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังขอ้คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชน รวมทั้งหารือกับส่วนราชการ
จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/print_ 
news/TCATG191122132026388 
เมื่อวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : จังหวัดนครนายก จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วน
ราชการ  

 

 

ข้อมูลขา่วและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : เจษฎา มูลธรรม 
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา 

แหล่งที่มา : ส านกังานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ที่มา :  
เมื่อวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : จังหวัดนครนายก จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่วนราชการ 

 

 
สแกน QR Code รับชมวดีิโอ 



 
 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
 

ที่มา :  
เมื่อวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : จังหวัดนครนายก จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน เพื่อรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่วนราชการ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/kreattibhum/ 
photos/a.141054816496555/502076803727686/?t
ype=3&theater 
เมื่อวันท่ี  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
หัวข้อข่าว : เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จ.นครนายก 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kreattibhum/photos/a.141054816496555/502076803727686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kreattibhum/photos/a.141054816496555/502076803727686/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kreattibhum/photos/a.141054816496555/502076803727686/?type=3&theater



