
 

 
 
  
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 

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

 

๑. ช่ือโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ ศุกร์ที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที่  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัด นายกองค์การบริหาร 
                                               ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน 

ผู้แทนภาคประชาชน ประธานสภาสตรี ประธานสหกรณ์    
การเกษตร และสื่อมวลชน   

ประเด็นการสนทนา และรับฟังความคิดเห็น  
          การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียของผู้ให้บริการ
ทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) กฎหมายเกี่ยวกับลักษณะปกครองท้องที่  
และกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     
 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  
ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมด 
ความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มี 
ผลใช้บังคับแล้วโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 
๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย ซึ่งกําหนดให้มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุง
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้อง
กับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล  
  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทํา 
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

๖. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท  

 จังหวัดชัยนาท อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อันประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท มีประชากรประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน 

 จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๔๖๙.๗๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๑,๕๔๓,๕๙๑ ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ประมาณ ๙๙.๐๖ ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ 
พื้นที่ตอนกลางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ํา
เจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอําเภอ เช่น 

 แม่น้ําเจ้าพระยา ไหลผ่านอําเภอมโนรมย์ วัดสิงห์ เมืองชัยนาท และสรรพยา 
 แม่น้ําท่าจีน หรือแม่น้ํามะขามเฒ่า ไหลผ่านอําเภอวัดสิงห์ และหันคา 
 แม่น้ําน้อย ไหลผ่านอําเภอสรรคบุรี 
 คลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ คลองอนุศาสนนันท์ คลองมหาราช 
คลองพลเทพ เป็นต้น ล้วนเป็นแหล่งน้ําสําคัญสําหรับการเกษตรกรรมตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไป 

 ลักษณะการประกอบอาชีพ 

       เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา มีพื้นที่เกษตรกรรม ๑,๒๑๙,๖๖๙ 
ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗๙.๐๒ ของพื้นที่ทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ ๘๐ จึงประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ ด้านการพาณิชย์ ประมาณร้อยละ ๖ ด้านการ
อุตสาหกรรม และการหัตถกรรมประมาณร้อยละ ๓ 

 พืชเศรษฐกิจ  

 ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด  

 การปกครอง แบ่งออกเป็น 

 ๘ อําเภอ ๕๓ ตําบล ๕๐๕ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลเมือง ๓๘ เทศบาลตําบล ๒๐ องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
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๗. วิธีการดําเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ์  อื่น ๆ 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๒๕๐  คน 

  - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๗๗ คน ที่เป็นร้อยละ ๑๑๐.๘ 

  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

   ประชาชนทั่วไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร ร.ร./ครู
                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน              อื่น ๆ  

  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้แทนภาคประชาชน ประธานสภาสตรี ประธานสหกรณ์การเกษตรและ
สื่อมวลชน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ ได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้แทนภาคประชาชน ประธานสภาสตรี ประธาน
สหกรณ์การเกษตร และสื่อมวลชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา  
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้แจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึง
ปัญหาความเดือนร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

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

 ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 
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๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของ
พื้นที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

  ๑๑.๒ ควรศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาในพื้นที่และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นก่อนการลงพื้นที่ 

  ๑๑.๓ ควรจัดให้มีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชน 
ที่ชัดเจนและสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม  
โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการตอบข้อร้องเรียนกลับไป
ยังบุคคลผู้เสนอเรื่อง 

  ๑๑.๔ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพื้นที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

๑๒. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 
   ๑๒.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          เร่ิมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
              นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา 
และได้รายงานข้อมูลทั่วไปจังหวัดชัยนาท 

              จากนั้นนายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
        ต่อมาพิธีกรได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางมาในการลงพื้นที่พบปะประชาชนใน 
คร้ังนี้ โดยลําดับ ได้แก่  

๑. พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช  สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
๓. นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
๔. นายลักษณ์  วจนานวัช   สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
๕. พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการ คนที่สาม 
๖. นางจิรดา  สงฆ์ประชา สมาชิกวุฒิสภา 
๗. นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา 
๘. นายปัญญา  งานเลิศ                    สมาชิกวุฒิสภา 
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๙. นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ    สมาชิกวุฒิสภา 
๑๐. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา 

               ๑๑. พลตรี โอสถ  ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา 
๑๓. พลเอก สราวุฒิ  ชะลออยู่ สมาชิกวุฒิสภา 

               ๑๔. พลเอก อักษรา  เกิดผล สมาชิกวุฒิสภา 
     ๑๕. นายไพโรจน์  พ่วงทอง  สมาชิกวุฒิสภา 
     ๑๖. นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา 

๑๗. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร สมาชิกวุฒิสภา 
๑๘. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา 

   จากน้ันพิธีกรได้เรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ขึ้นเวทีเพื่อดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับประชาชน ประกอบด้วย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายจเด็จ อินสว่าง นายวิทยา   
ผิวผ่อง นายลักษณ์ วจนานวัช และพลเอกดนัย  มีชูเวท โดยสามารถสามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รูปแบบที่มาและการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภามี
หน้าที่และอํานาจในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อที่จะได้นําข้อเสนอแนะไปสู่
การดําเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ โดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาในการตรวจสอบกล่ันกรองกฎหมาย
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมายซึ่งต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วต่อไป  

 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเป็นจํานวนมากต้องมีการทําความเข้าใจว่ามีกฎหมายบังคับ
ใช้เร่ืองต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งวันนี้จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาของจังหวัดชัยนาทที่เก่ียวกับการขายฝากที่ดินและปัญหาเร่ืองอัตราดอกเบี้ย
ของ(Non-Bank)  

  จากน้ันคณะกรรมการฯ ได้เปิดสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา ในการจัดทําโครงการคร้ังนี้สมาชิกวุฒิสภาจะได้นํา
ความรู้ทางกฎหมายมาให้ความรู้แก่ประชาชน และมารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ การบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า “การยกเลิกตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
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ตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทํามิได้” แต่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองและเขต
เทศบาลนครหลายแห่งไม่มีกํานันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
มาตรา ๔ บัญญัติว่า “เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และ
สารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลท่ีเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจําตําบล และสารวัตรกํานันพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น” ส่งผลให้การ
เลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร มิได้ดําเนินการเลือกตลอดมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ 
ซึ่งในวันนี้จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี้กันต่อไป 

 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าววัตถุประสงค์โครงการต้องการให้
ความรู้ ความเข้าใจประชาชนและรับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เนื่องจาก
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจะไม่ค่อยรู้ถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมารัฐบาลในสมัย 
พลเอกประยุทธ  จันทโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการตรากฎหมายออกมาเป็นจํานวนมาก กฎหมายที่
ออกมามุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในเร่ืองการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องที่ก็ให้โอกาส
ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยล่าสุดได้มีกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นออกมาใหม่จํานวน 
 ๗ - ๘ ฉบับ นํามาสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗,๘๐๐ กว่าแห่งและทุก
ที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งนั้นอยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบอํานาจให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้ช่วยในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้  
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นหัวใจในการกระจาย
อํานาจไปสู่ท้องถิ่น ให้หน่วยงานระดับชุมชน ตําบล หมู่บ้าน มีโอกาสที่จะเลือกผู้นําของตนให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนได้ 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยสรุปได้ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ได้กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง

เท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน และเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัดโครงการวุฒิสภาพบประชาชน
คร้ังนี้ก็จะนํามาเป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 จังหวัดชัยนาท มีประเด็นปัญหาของเกษตรกร นอกจากปัญหาภัยพิบัติ และยังมีประเด็น
เร่ืองอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับ
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ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้บังคับเม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีหลักการและเหตุผลว่า โดยที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ใช้
บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการควบคุมการเช่าที่นาที่ไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรกําหนดมิให้นําพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับการเช่า  
ที่ผู้ เช่าเป็นนิติบุคคล ปรับปรุงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และกําหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่า ตลอดจนการกําหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม และกําหนดหน้าที่ 
ของนายอําเภอในการสํารวจนาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 โดยมีมาตราที่สําคัญ คือ มาตรา ๕/๒ ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม 
หรือดําเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีการบัญญัติ
กฎหมายห้ามคนต่างด้าวเข้ามาเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมครอบคลุมมากย่ิงขึ้น รวมทั้งยังมีบทลงโทษ 
ที่ถือว่าค่อนข้างหนักและมีผลต่อหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการให้บุคคลต่างด้าวเช่าที่ดิน เช่น เจ้าของ
ที่ดินหรือ ผู้ครอบครองที่ดินรายใดให้บุคคลอื่นเช่า ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้แทนของคนต่างด้าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือคนต่างด้าวผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ หรือใช้ให้ผู้มีสัญชาติ
ไทยดําเนินการเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมแทนตน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๓ ปี  
และปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาคนต่างด้าว 
เข้ามาลงทุนเช่าที่ดินเกษตรกรรม โดยอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การถือหุ้นแทนกันนั้น กฎหมายได้
บัญญัติมาตรการป้องกันไว้ โดยการกําหนดโทษกรณีผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่คนต่างด้าวตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวได้เช่าที่ดิน 
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ดังนั้น คนต่างด้าวจะมาใช้พื้นที่เกษตรกรรมไม่ได้ 

 และมีกฎหมายอีกฉบับที่น่าสนใจ คือ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  
มีสาระสําคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรา ๙ การทวงถามหนี้ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๒) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง เวลา 



๘ 
 

๒๐.๐๐ นาฬิกา และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถ
ติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตาม หลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับชําระหน้ี ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับ
มอบอํานาจให้รับชําระหน้ีจากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหน้ีด้วย 
และเม่ือลูกหนี้ได้ชําระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการชําระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วย 

 มาตรา ๑๓ ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหน้ีในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ดังต่อไปนี้  
 (๑) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  
 (๒) การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ 
 มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทวงถามหน้ีให้ที่ว่าการอําเภอ 

และสถานีตํารวจเป็นสถานที่รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ได้ด้วย รวมทั้งให้หัวหน้า
หน่วยงานดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารเพื่อส่งเร่ืองต่อไปยังที่ทําการปกครอง
จังหวัด หรือกองบัญชาการตํารวจนครบาล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

 จากประเด็นปัญหาจากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชัยนาท เสนอให้ยกเลิกกฎหมายขายฝาก 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การทําสัญญาขายฝาก เม่ือทําสัญญาขายฝากที่ดิน และ
เลยกําหนดระยะเวลา ทําให้ที่ดินตกเป็นของผู้ซื้อฝาก 

 พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญดังนี้ 

 มาตรา ๗ ได้กําหนดว่า การขายฝากถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นโมฆะ ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญ
สําหรับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย  

 มาตรา ๘ ได้กําหนดให้หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก  
(๓) ราคาที่ขายฝาก  
(๔) จํานวนสินไถ่  
(๕) วันที่ขายฝากและกําหนดวันที่ครบกําหนดไถ่  

 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน  
ตามวรรคหน่ึง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ 



๙ 
 

ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้ จํานวนสินไถ่จะกําหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เม่ือคํานวณ 
เป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี คํานวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกําหนดเวลาไถ่ 

 ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่ 
ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้ถือว่า
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชําระแล้ว  

 เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก กรมที่ดิน  
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการทําสัญญาขายฝากก็ได้ 

 มาตรา ๑๗ ได้กําหนดให้ก่อนวันครบกําหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่า ๖ 
เดือน ให้ผู้ซื้อฝาก แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝาก
ทราบกําหนดเวลาไถ่ และจํานวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสําเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ 
ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องชําระสินไถ่ 

 ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งสําเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก 
ได้ภายใน ๖ เดือนนับแต่วันครบกําหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ชําระสินไถ่
ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในสัญญา  

 มาตรา ๑๘ ได้กําหนดให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในเวลาท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจชําระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์
อันเป็นสินไถ่ ต่อสํานักงานวางทรัพย์หรือสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียน 
การขายฝาก ทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้  

 ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของ 
ผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสํานักงานวางทรัพย์หรือสํานักงานที่ดินจังหวัด 
หรือสํานักงานที่ดินที่ รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน 
ถึงกําหนดเวลาไถ่ หรือนับแต่วันที่เหตุที่ทําให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้
ถือว่าผู้ขายฝากได้ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามกําหนดเวลาไถ่แล้ว  

 ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชําระสินไถ่
หรือ วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี  

 ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของสํานักงานวางทรัพย์
หรือ สํานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝาก
ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



๑๐ 
 

 นายลักษณ์  วจนานวัช  สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อมูลเร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาพรวมของ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ประเภทที่ ๑ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเ งินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ประเภทที่ ๒ เป็นของภาครัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME-bank) นอกจากนี้  
จะมีสหกรณ์ ๗ ประเภท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อยู่ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ กํากับดูแลโดย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  

 กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบ้ีย เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ถ้าในสัญญา
กําหนดดอกเบ้ียเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ ๑๕ ต่อปี” 

 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นมาใช้บังคับแทน 
โดยกําหนดอัตราโทษให้สูงขึ้นเป็นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้น การที่บุคคลท่ัวไปให้กู้ยืมโดยตกลงคิดดอกเบ้ียเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ข้อตกลง
เร่ืองดอกเบ้ีย ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่กําหนดว่าเป็นความผิดและมีโทษอาญา ดอกเบ้ียจึงเป็นโมฆะ 
ไปทั้งหมด ไม่ใช่เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบ้ีย ส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

 กรณีผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ผู้ให้กู้ สามารถเรียกดอกเบ้ียในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภท
ใหม่ คือ “สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)” ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี  
(effective rate) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทาง
สงัคม โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพ และส่งเสริมการหารายได้ เพื่อนําไปสู่การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อยู่ภายใต้
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๕๘ (เร่ือง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ) อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ 
และข้อ ๑๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ในการออกประกาศฉบับนี้ โดยประกาศฉบับนี้ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  



๑๑ 
 

 ข้อกําหนดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 
๑. เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
๒. เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อในระบบประเภทผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร  

(Non - Bank)  
๓. ให้บริการได้เฉพาะในจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่  
๔. ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับผู้ให้กู้  
๕. ให้สินเชื่ออเนกประสงค์ วงเงินไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
๖. คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (effective rate)  
๗. มีหรือไม่มีหลักประกัน 

"Non-Bank" หมายถึง ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแบ่งเป็น ๒ ส่วน  
 ๑. Non-Bank ถูกกํากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ให้บริการบัตรเครดิต  
ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสําหรับบุคคลราย
ย่อย (นาโนไฟแนนซ์) ผู้ให้บริการทางการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผู้ให้บริการด้านการ
แลกเปล่ียนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งวิธีการคํานวณอัตราดอกเบ้ียจะอยู่ภายใต้กํากับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุดมีหนังสือ สนส.๒/๒๕๖๒ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับสําหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที่มิใช่สถาบันการเงิน ลงวันที่ ๓  มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒ ประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการกํากับดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การกํากับให้ครอบคลุมสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยราคาที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
 ๒. Non-Bank ที่ยังไม่มีการกํากับดูแล เช่นการเช่าซื้อรถที่เป็นการประกอบการค้าปกติ จะ
ไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมดูแล มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขปรับปรุง     
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะ
สัญญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้มีผล
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ใช้ บังคับตั้ งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อ คุ้มครองผู้ เช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์จากเง่ือนไขสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรม  
  จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพ
ปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ  

 กลุ่มที่ ๑ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 
   นายวิชัย  โพธ์ิชน กํานันตําบลบ้านเช่ียน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในฐานะประธาน
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้ 
   ๑. ขอให้พิจารณาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า “การยกเลิกตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทํามิได้” แต่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาล
นครหลายแห่งไม่มีกํานันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ 
บัญญัติว่า “เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็น
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่
บัญญัติถึงการแต่งตั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันใน
ท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลท่ีเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และ
สารวัตรกํานันพ้นจากตําแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น”  
   ในประเด็นดังกล่าวข้างตันนี้สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยขอให้ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งขณะนี้
ยังไม่สมารถดําเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากการตีความตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ ทั้งนี้ ภายหลังที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรคสอง มีผลบังคับใช้แล้วยังไม่มีกฎหมายอื่นใดที่ได้ประกาศใช้ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และในส่วนการเลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
ก็มิได้ดําเนินการเลือกตลอดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ดังนั้น สมาคมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาท ขอนํา
เรียนปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้ให้มีการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่
เก่ียวข้องกับการเลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นลําดับต่อไป 
  ๒. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลใน
พื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาล และเป็น 
ผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังทําหน้าที่เป็นคนกลางในการไกลเกลี่ย ประนีประนอม และระงับปัญหาความคัดแย้งในท้องที่  
ดังนั้น สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชัยนาท ขอนําเรียนเสนอให้มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา
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ความสงบ (ผรส.) ในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ  

  นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอประเด็นเก่ียวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑  
ได้กําหนดห้ามขายหรือดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ 
      (๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่การด่ืมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมทางศาสนา 

     (๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นกรณีการดื่มสามารถดื่มได้ในบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
      (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้น กรณีการขายสามารถขายได้ในบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือ
สโมสร ส่วนกรณีการด่ืมสามารถด่ืมได้ในบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี 
   (๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่กรณีการดื่มสามารถดื่มใน
บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการ
ผสมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
      (๕) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
   (๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 

  (๗) ห้ามมิให้ขายในสถานที่หรือบริเวณของหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
  (๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  บทบัญญัติดังกล่าวเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทหรือจังหวัด 
อื่น ๆ ในชนบท การจัดงานประจําปี งานตามประเพณี หรืองานร่ืนเริง มักจะมีการขอใช้พื้นที่ของ 
ส่วนราชการเพื่อจัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานไม่มีพื้นที่เพียงพอ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับ 
ของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑  

  ดังนั้น ขอเสนอว่า ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อยกเว้นให้การจัดงานประจําปี งานตามประเพณี หรืองานร่ืนเริง ที่จัดขึ้นโดยได้รับ
อนุญาตถูกต้อง และจัดขึ้นในสถานที่ราชการ ในบางกรณี ให้ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และ ๓๑ 

 ประเด็นอื่น ๆ 
  - ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๑ เคร่ือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําแล้ง และเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร 
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 กลุ่มที่ ๒ ประเด็นปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๒.๑  ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้  
          ๒.๑.๑ ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 
๓๕/๒ - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ใน

ตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
- ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาส่ีปี ก็ให้ถือว่า
เ ป็นหนึ่ ง วาระและเมื่ อ ได้ดํ ารงตํ าแหน่ ง
สองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีก
เม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง 

เห็นควรยกเลิกประเด็นการจํากัด
ระยะเวลาของวาระในการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นควรให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้
ตัดสินใจในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๓๖ วรรคสี่ ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึง
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

- เจตนารมณ์ของกฎหมายบัญญัติให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
บริหารและพัฒนาท้องถ่ิน เม่ือครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง เห็นควรให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่า
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง จะ
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคน
ใหม่ 
หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้
ก็ควรเป็น 
- กรณีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดออกจากตําแหน่งตามวาระ 



๑๕ 
 

กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บ ริหารส่ วนจั งหวั ด ได้ เ ป็ นการ
ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

   การเสนอให้ยกเลิกประเด็นการจํากัดระยะเวลาของวาระในการดํารง
ตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ บัญญัติว่า 
“นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง” 
  สําหรับประเด็นเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย ดังนี้         

               ข้อดี                          ข้อเสีย 
๑. มีความต่อเนื่องในด้านนโยบายในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. มีความต่อเนื่องในการดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

 

๑. เกิดการผูกขาดอํานาจในการบริหาร 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. เกิดระบบอุปถัมภ์ในองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 
๓. มีแนวโน้มในการทุจริตในองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยาก   
    ต่อการตรวจสอบ 
๔. ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 

               
 ข้อเสนอแนะ 

               เนื่องจากประเด็นเร่ืองวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมี
นัยสําคัญต่อการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น จึงควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้
รอบคอบ โดยควรเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่
และอํานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 



๑๖ 
 

          ๒ .๑ .๒ ประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ .  ๒๔๙๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 
มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 

๔๘ สัตต - นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
- ในกรณีนายกเทศมนตรีดํารงตําแหน่ง
ไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ 
และเม่ือได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกัน
แล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่
ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง 

เห็นควรยกเลิกประเด็นการจํากัด
ระยะเวลาของวาระในการดํารง
ตํ า แหน่ ง ขอ งผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น 
ควรให้ประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง
เ ป็ นผู้ ตั ด สิ น ใจ ในการ เ ลื อกตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๔๘ ปัญจทศ 
วรรคหน่ึง (๑) 
ประกอบ  
วรรคสี่ 

กรณีนายกเทศมนตรีออกจากตําแหน่งตาม
วาระ กําหนดให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เท่าที่ จํ า เ ป็นได้ เ ป็นการ
ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

- เจตนารมณ์ของกฎหมายบัญญัติให้
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่นเม่ือครบ
ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง 
เห็นควรให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติ
หน้ าที่ เ ป็นการชั่ วคราวจนกว่ า
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง จะ
ประกาศผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีคนใหม่ 
หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้
ก็ควรเป็น 
-  กรณีนายกเทศมนตรีออกจาก
ตํ าแห น่ งตามวาระ  กํ าหนดให้
ป ลั ด เ ท ศ บ า ล ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีได้เป็นการช่ัวคราว
จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

  



๑๗ 
 

 ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใหม่  

         เ ม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่ง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๘ บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้น
จากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือ
มาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

      (๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก
ตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ 

     ในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีอ ยู่ปฏิ บัติหน้ าที่ ต่ อ ไปมิได้ตาม  (๒ )  หรือ
คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ 
และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือยังดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ 
ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่จําเป็นไปพลางก่อน โดย
ให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี” 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๙ บัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรี
ที่พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็น
การสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กําหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  (๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําหรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าว พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นจากตําแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 
   (๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 



๑๘ 
 

  (๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมี
ผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด” 

  ข้อเสนอแนะ 
 การให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คนใหม่นั้น อาจจะทําให้เกิดการกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดว่า “ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็น” เป็นถ้อยคําที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรทําได้หรือ
ทําไม่ได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จึงอาจจะทําให้เกิดการใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตั้ง เช่น การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความนิยมต่อตนเองในการเลือกตั้ง การใช้อํานาจ
ครอบงําเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใช้อํานาจกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น ๆ เป็นต้น 
         ๒.๑.๓ ประเด็นการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

มาตรา ข้อกฎหมายเดิม ประเด็นที่ขอแก้ไข 
๕๘/๑  
 

(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกรัฐสภา 

(๒ )  สํ า เ ร็ จการ ศึกษาไ ม่ต่ํ ากว่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคย
เป็นสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา 
(เพ่ือให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
กับนายกเทศมนตรี ตามมาตรา ๔๘ 
เบญจ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. 
เทศบาลฯ และนายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๓๕/๑ (๒) 
แห่ง พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด) 

๕๘/๒ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีวาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เห็นควรยกเลิกประเด็นการจํากัด
ระยะเวลาของวาระในการดํารง
ตํ า แห น่ งของผู้ บ ริหารท้ อ ง ถ่ิ น 



๑๙ 
 

- ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ ปี ก็ ให้
ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเม่ือได้ดํารงตําแหน่ง
สองวาระติดต่อกันแล้ว จะดํารงตําแหน่งได้
อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นตําแหน่ง 

 

ควรให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เ ป็นผู้ ตั ดสิ น ใจ ในการ เ ลือกตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๖๔ วรรคสี่ - ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- เจตนารมณ์ของกฎหมายบัญญัติ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้ง
จากประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเม่ือ
ค รบ ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ หน่ ง 
เห็นควรให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ เ ป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะประกาศผู้ที่ได้ รับการ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคนใหม่ 
หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้
ก็ควรเป็น 
- กรณีนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลออกจากตําแหน่งตามวาระ 
กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว นตํ า บล ไ ด้ เ ป็ น ก า ร
ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

 
  ประเด็นเร่ืองคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งเสนอให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องสําเร็จ



๒๐ 
 

การศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
               หากพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี จะพบว่า 
                (๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาเป็น
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (๒) สมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นคุณสมบัติในการ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาวุฒิสภา 
  (๓) รัฐมนตรีผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํา
กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ข้อเสนอแนะ 
  ประเด็นเร่ืองคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล ควรเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พิจารณาตามหน้าที่และอํานาจ
ต่อไป 

  ๒.  ปัญหาเร่ืองการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพ่ือบริการสาธารณะ 
           นายเจษฎา  อินสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพรนกยูง ตําบลไพร

นกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้เสนอปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางธุรการของหน่วยงานที่มี
อํานาจในการพิจารณาอนุญาต เช่น อําเภอ จังหวัด สํานักงานป่าไม้จังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัด 
ดําเนินการล่าช้าไม่ทันการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดทํา
โครงการตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เม่ือดําเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูก
ดําเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 

      ข้อเสนอแนะ 
             ปัจจุบันนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ

ประเทศมีการกําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่มีการทํางานร่วมกันทําให้การ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบ
แนวทางเพื่อให้การกําหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งระบบ 



๒๑ 
 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ โดย คทช. จะนําเอาที่ดินของรัฐทุกประเภทมาพิจารณาถึงความความจําเป็นต้องใช้เพื่อ
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงมากน้อยเพียงใด ดังนั้น  
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้ และการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท ควรเสนอ
ประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อ คทช. เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  
     กลุ่มที่ ๓  ประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน 
     นางสาวกัญญา  นิลกําแหง ประชาชน ได้เสนอข้อร้องเรียนว่าขอแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๑๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมที่บัญญัติว่า “มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่ํากว่าหนึ่งปี
หรือเกินสิบปีมิได้...” แก้ไขเป็น “มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่ํากว่าสามปีหรือเกิน 
สิบปีมิได้” เนื่องจากระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการขายฝากข้ันต่ํา ๑ ปี ถือเป็นเวลาที่น้อยเกินไป  
ไม่เพียงพอที่จะสามารถหาเงินมาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ 
 พ.จ.ท. เฉลียว  น้อยแสง ผู้แทนสภาเกษตรกรชัยนาท ได้สนับสนุนขอร้องเรียน
ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า การทํานาปรังใช้ระยะเวลา ๔ เดือน การทํานาจะคืนต้นทุนเม่ือทํานาเป็น
ระยะเวลา ๓ ปีขึ้นไป 
 นายสําเริง  ม่วงสังข์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สํานักงานที่ดินจังหวัด
ชัยนาท ได้ให้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวว่า การเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว อาจจะมีผลให้ผู้ซื้อฝาก
บางรายไม่ต้องการซื้อฝาก ไม่ยอมจดทะเบียน ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการขายฝากหาแหล่งเงินยากขึ้น 
  กลุ่มที่ ๔  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน (Non – Bank) ผู้ให้บริการโฮมสเตย์และโรงแรม     
           ๔.๑ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ  
ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non - Bank) 
    นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด สํานักงานจังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน ให้บริษัทไฟแนนซ์เลิกคิดดอกเบ้ียล่วงหน้าใน
การเช่าซื้อรถยนต์ และลดอัตราค่าติดตามทวงถามหนี้ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่สูงเกินไป 
   นางสาวธนิตา  แก่นเฟ่ือง รองเลขาธิการหอการค้า จังหวัดชัยนาท  
ได้เสนอข้อร้องเรียน การคิดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทไฟแนนซ์ที่ปัจจุบันมีอัตราที่สูงเกินไป 
 ข้อเสนอแนะ  
    ปัจจุบันกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 



๒๒ 
 

แก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ 
ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการที่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ 
(เร่ือง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ)  
   ธุรกิจเช่าซื้อไม่ว่าจะเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
หรือสินค้าอะไรก็ตาม ไม่อยู่ในการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงิน 
ดังนั้น  จึง มีสิทธิ คิดดอกเ บ้ียได้ เ กิน ร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  ไ ม่อ ยู่ภายใต้ บัง คับของกฎหมายแพ่ง  
มาตรา ๖๕๔  ดังน้ัน จึงมีนายทุนเงินกู้นอกระบบอาศัยช่องว่างของกฎหมายปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูง
กว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยอาศัยการทําสัญญาเช่าซื้อบังหน้า ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
สัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตรา
ดอกเบ้ียคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก) ให้ผู้บริโภครับรู้ด้วย แต่กฎหมายมิได้บังคับ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยค่าปรับกรณีผู้เช่าซื้อ
ผิดนัดชําระค่างวด ให้คิดจากอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซื้อที่แปลงเป็นอัตราดอกเบ้ียแท้จริงต่อปี บวก
ร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
   ๔.๒ ประเด็นปัญหาโรงแรม     
 นางสาววรรณาชิด  ดวงยิหวา เจ้าของกิจการโรงแรมชัยนาทอินน์ ได้เสนอข้อ
ร้องเรียนปัญหาการสร้างถนนที่แคบและไม่มีท่อระบายน้ํา และเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่ เกะกะ 
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนหน้าโรงแรม 
    ประเด็นปัญหาอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 นางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และนางกิตติยา  
กิตติรัตนสุนทร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน สภาวัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาทขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
   ในการนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันตอบชี้แจงข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และชี้แจงข้ันตอน
กลไกของวุฒิสภาที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นได้ จากนั้นจะมีการตอบชี้แจงความคืบหน้า
และผลการดําเนินงานกลับมายังผู้เสนอข้อร้องเรียนในพื้นที่ต่อไป 

 บทวิเคราะห์และข้อพิจารณา 
 จากประเด็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้พิจารณาและมีความเห็นในแต่ละประเด็นพร้อมทั้ง 
มีข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการต่อไป ดังนี้ 
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  ๑. ประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย 
      ๑.๑ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 
         ๑.๑.๑ การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร นั้น เนื่องจากเป็นประเด็นปัญหาการตีความกฎหมายที่ขัดแย้งกันระหว่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า “เม่ือพ้นกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาล
นครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดา
บุคคลที่เป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันพ้นจาก
ตําแหน่งและหน้าที่ เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น” กับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า  
“การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
จะกระทํามิได้” และมีข้อเสนอให้มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผสร.) ในทุกหมู่บ้าน  
      เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเร่ืองที่เก่ียวพันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น  
โดยตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นฝ่าย
ปกครองที่ช่วยเหลืองานของราชการส่วนภูมิภาคในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับประชาชน สําหรับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจํานวนประชากรและรายได้ 
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและ 
เทศบาลนคร มีภารกิจในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ในท้องถิ่น โดยกําหนดให้ประชาชนเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเข้ามาบริหารและ
ติดตามตรวจสอบการบริหาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทําให้ภารกิจ
ของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาจจะทับซ้อนกันและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรเสนอประเด็นดังกล่าว
ต่อคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ ศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับ 
การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น  
ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย เก่ียวกับ
ปัญหาดังกล่าวให้ครบถ้วนรอบด้าน และดําเนินการแก้ไขปัญหาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 
      สําหรับข้อเสนอให้มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผสร.)  
ในทุกหมู่บ้านนั้น เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับทุกหมู่บ้านของประเทศ และเก่ียวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณเป็นค่าตอบแทนของตําแหน่งที่ขอให้เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรเสนอประเด็นดังกล่าวต่อ
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คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย เก่ียวกับปัญหาดังกล่าว 
ให้ครบถ้วนรอบด้าน และดําเนินการแก้ไขปัญหาตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป   
     ๑.๑.๒  การเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อยกเว้นการจัดงานประจําปี งานตามประเพณี หรืองานร่ืนเริง ในพื้นที่ของส่วนราชการ 
ที่จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตถูกต้องจากส่วนราชการ ให้ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑  
              เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีเนื้อหา
เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข จึงเห็นควรเสนอปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการสาธารสุข วุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาดังกล่าวให้ครบถ้วนรอบด้าน และดําเนินการตามหน้าที่และอาํนาจต่อไป    
  ๑.๒ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๑.๒.๑ ประเด็นเร่ืองวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 
     เนื่องจากประเด็นเร่ืองวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นมีนัยสําคัญ
ต่อการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในท้องถิ่น จึงควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบ 
โดยควรเสนอประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
     ๑.๒.๒ ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
      การให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คนใหม่นั้น อาจจะทําให้เกิดการกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดว่า “ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จําเป็น” เป็นถ้อยคําที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรทําได้หรือ
ทําไม่ได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว จึงอาจจะทําให้เกิดการใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ใน
การเลือกตั้ง เช่น การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความนิยมต่อตนเองในการเลือกตั้ง การใช้อํานาจ
ครอบงําเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง การใช้อํานาจกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น เห็นควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจ
ต่อไป 
    ๑.๒.๓ ประเด็นเร่ืองคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
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      ประเด็นเร่ืองคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิทางการศึกษาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ถือเป็นการยกระดับของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในด้านคุณวุฒิการศึกษา อย่างไร 
ก็ตามเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่นอกเขตเทศบาล 
ในบางพื้นที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งอาจจะ
ทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงเห็นควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาให้ครบถ้วนรอบด้านและดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
    ๑.๒.๔ ปัญหาเร่ืองการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพ่ือบริการสาธารณะ 
      กรณีนายเจษฎา  อินสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไพรนกยูง  
ตําบลไพรนกยูง อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้เสนอปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางธุรการของ
หน่วยงานที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาต เช่น อําเภอ จังหวัด สํานักงานป่าไม้จังหวัด สํานักงานที่ดิน
จังหวัด ดําเนินการล่าช้าไม่ทันการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
จัดทําโครงการตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เม่ือดําเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูก
ดําเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ 
      ปัจจุบันนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
มีการกําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่มีการทํางานร่วมกันทําให้การควบคุมดูแล
และการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพื่อให้
การกําหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินทั้งระบบ พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดย 
คทช. จะนําเอาที่ดินของรัฐทุกประเภทมาพิจารณาถึงความความจําเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาทเก่ียวกับการใช้ และการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท จึงเห็นสมควรเสนอประเด็น
ปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาเสนอ
เร่ืองไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอํานาจต่อไป   
  ๑.๓ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายขายฝาก 
         การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทํา
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมที่บัญญัติว่า “มาตรา ๑๐ 
สัญญาขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่ํากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้...” แก้ไขเป็น “มาตรา ๑๐ สัญญา 



๒๖ 
 

ขายฝากจะกําหนดเวลาไถ่ต่ํากว่าสามปีหรือเกินสิบปีมิได้” เนื่องจากระยะเวลาที่กําหนดไว้ในการขาย
ฝากขั้นต่ํา ๑ ปี ถือเป็นเวลาที่น้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่จะสามารถหาเงินมาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ 
         การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับระยะเวลาข้ันต่ําในการไถ่ทรัพย์ที่ขายฝาก จากไม่ต่ํากว่า ๑ ปี 
เป็นไม่ต่ํากว่า ๓ ปี นั้น ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ขายฝาก ในการมีระยะเวลาในการหาเงินมาไถ่
ทรัพย์ที่ขายฝาก อย่างไรก็ตาม การแก้ไขระยะเวลาดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อฝาก และทําให้
ผู้ซื้อฝากไม่รับซื้อฝาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิต จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ วุฒิสภา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป    
 
  ๑.๔ ประเด็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-Bank) 
                   สําหรับปัญหาเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียของผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน (Non-Bank) นั้น ในปัจจุบันกระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
ประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการที่ต้องขออนุญาต ตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ (เร่ือง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ)  
   สําหรับธุรกิจเช่าซื้อไม่ว่าจะเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอะไร 
ก็ตาม ที่ไม่อยู่ในการกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะไม่ได้เป็นการกู้ยืมเงิน จึงมีสิทธิ 
คิดดอกเบ้ียได้เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแพ่ง มาตรา ๖๕๔  ปัจจุบันมี
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในสัญญาต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest 
Rate) (ลดต้นลดดอก) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) (ลดต้นไม่ลดดอก) ให้ผู้บริโภค
รับรู้ด้วย แต่กฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปลี่ยนมาใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
และดอกเบี้ยค่าปรับกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชําระค่างวด ให้คิดจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อที่แปลง
เป็นอัตราดอกเบ้ียแท้จริงต่อปี บวกร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ดังนั้น จึงเห็นสมควร
เสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองไปธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหา
ตามหน้าที่และอํานาจต่อไป          



๒๗ 
 

 ๒. ประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
             ๒.๑ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์     
                    ๒.๑.๑ กรณีนางสาววรรณาชิด  ดวงยิหวา เจ้าของกิจการโรงแรมชัยนาทอินน์  
ได้เสนอข้อร้องเรียนปัญหาการสร้างถนนที่แคบและไม่มีท่อระบายน้ํา และเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่เกะกะ 
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนนหน้าโรงแรม  
                   เนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าวเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา 
โดยการใช้มาตรการในทางบริหาร ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังหน่วยงานของรัฐที่กํากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  
  ๒.๑.๒ กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา เนื่องจากได้
ก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
ผังเมือง และประชาชนท่ีนําเอาบ้านพักอาศัยมาให้บริการในรูปแบบโฮมสเตย์ ขอให้แก้ไขเร่ืองจํานวน
ห้องพักของโฮมสเตย์ จากไม่เกิน ๔ ห้อง เป็นไม่เกิน ๘ ห้อง โดยไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗         
   ปัญหาเร่ืองการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย์ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายนั้น ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เร่ือง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้  
   ๑)  กรณีโรงแรมที่บริการเฉพาะห้องพัก หรือโรงแรมที่ให้บริการห้องพัก 
และห้องอาหาร หรือสถานที่สําหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร  
    คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖/๒๕๖๒ ข้อ ๑ ได้ผ่อนปรน
ให้โรงแรม ๒ ประเภท คือ ๑) โรงแรมที่บริการเฉพาะห้องพัก ๒) โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและ
ห้องอาหาร หรือสถานที่สําหรับบริการอาหาร หรือสถานที่สําหรับประกอบอาหาร ได้รับยกเว้นการ
บังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และข้อบัญญัติท้องถิ่นเร่ืองการ
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ๒ ประเภท ดังกล่าว แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงการฝ่าฝืน
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง ฝ่าฝืนดัดแปลง
อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนใช้อาคารประเภทควบคุม ฝ่าฝืนเปล่ียนการใช้อาคารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จากนั้นให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารให้เข้าลักษณะเป็นโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดย
จะได้รับยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร จนถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔   



๒๘ 
 

   เม่ือพ้นวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากสถานท่ีพักที่มีจํานวนห้องพักในอาคาร
เดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันไม่เกิน ๔ ห้อง และมีจํานวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ซึ่ งไ ม่ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติ โรงแรม พ .ศ .  ๒๕๔๗  มาตรา  ๔  ของบทนิยาม 
คําว่า “โรงแรม” (๓) เช่น บ้านพัก รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก โฮมสเตย์ แห่งใด ไม่สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดเร่ืองการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายป่าไม้ กฎหมายปฏิรูปที่ดิน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย 
รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข เสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ดังนั้น ปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่ต้องห้าม
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อ
กฎหมาย ที่จะต้องชั่งน้ําหนักระหว่างการส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน จึงเป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาให้เกิดความ
รอบคอบ จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
   สําหรับการขอให้แก้ไขเรื่องจํานวนห้องพักของโฮมสเตย์  จากไม่เ กิน 
๔ ห้อง เป็นไม่เกิน ๘ ห้อง โดยไม่ให้ถือว่าเป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ นั้น 
จะต้องแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑ 
ซึ่งการแก้ไขกฎกระทรวงถือเป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นสมควรเสนอ
ประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป                     
   ๒.๒  สภาวัฒนาธรรมจังหวัดชัยนาทขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม  
                    กรณีนางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และนางกิตติยา  
กิตติรัตนสุนทร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้เสนอข้อร้องเรียน สภาวัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาทขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
  เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้มาตรการในทางบริหาร จึงเห็นสมควร
เสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
เพื่อพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังหน่วยงานของรัฐที่ กํากับดูแลสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท  
เพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 



๒๙ 
 

 ๒.๓ ประเด็นการหลอกลวงซื้อสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
   นายอภิชัย รุ่งพึ่ง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด
ชัยนาท บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๒ ตําบลชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗ ๓๐๙๓๗๗๔ ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เร่ือง “ขอความเป็นธรรมและ
ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องอํานวยความเป็นธรรมในการดําเนินคดีในคดีที่มีประชาชนได้รับความ
เสียหายจํานวนมาก” โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า มีการหลอกซื้อสิทธิเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จาก
ผู้เช่าซื้อ ซึ่งนายอภิชัยฯ เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งจากขบวนการน้ี โดยมีพฤติการณ์ในการกระทํา คือ  
ผู้ถูกกล่าวหาจะมาติดต่อขอซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากผู้เสียหายที่ผิดนัดชําระค่าเช่าซื้อหรือ 
ไม่สามารถผ่อนชําระค่าเช่าซื้อและได้ประกาศขายสิทธิเช่าซื้อ (ขายดาวน์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์)  
ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เม่ือได้รับมอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ผ่อนชําระค่าเช่าซื้อ
ให้กับผู้ให้เช่าซื้อ และเม่ือผู้เสียหายติดตามทวงถามและขอให้ผู้ถูกกล่าวหานํารถยนต์มาคืน ปรากฏว่า 
ไม่พบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์และไม่สามารถติดตามรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กลับคืนมาได้  
ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นกับผู้เสียหายหลายรายในหลายจังหวัด และมีมูลค่า 
ความเสียหายเป็นจํานวนมาก จึงน่าเชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างเป็นขบวนการ แต่เม่ือผู้เสียหายไปร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานในรายงานประจําวันเท่านั้น 
แต่ไม่ได้รับแจ้งความเป็นคดีอาญาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนให้เหตุผลว่า 
การกระทําดังกล่าวเป็นการสมยอมกันระหว่างผู้ขายสิทธิเช่าซื้อกับผู้ถูกกล่าวหา และเป็นข้อพิพาททางแพ่ง  

๑๒ .๒ รายงานการศึกษาดูงานสภาพปัญหา  สถานการณ์น้ํ า และการจัดการน้ํ า   
ณ ห้องประชุมสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ เข่ือนเจ้าพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๒ ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน  
การบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ โดยสรุปได้ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

จากภาพจะเห็นว่าน้ําจากภาคเหนือตอนบนจะมารวมกันที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทซึ่งจะ
อยู่ตอนใต้ของปากน้ําโพธ์ิ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถัดลงมาประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ระยะเวลาเดินทาง
ของน้ําประมาณ ๑ วัน  

๑) ขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในลุ่มน้ําเจ้าพระยาจะแบ่งเป็นพื้นที่เขตสํานักงานชลประทานที่ ๑๐ 

สํานักงานชลประทานที่ ๑๑ และสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ โดยในส่วนของสํานักชลประทาน               
ที่ ๑๒ จะมีสายน้ําสําคัญ คือ คลองมะขามเฒ่า แม่น้ําน้อย และแม่น้ําสุพรรณหรือแม่น้ําท่าจีน 
รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด ๕ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

ส่วนในเรื่องการบริหารจัดการน้ําจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึง
ท้ายน้ําตามโครงการต่างๆ กล่าวคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ๒) สถานการณ์น้ําในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 
 

 สําหรับเขื่อนเจ้าพระยานั้นระดับเก็บกักน้ําจะอยู่ที่ +๑๖.๕๐ ม.รทก. ระดับน้ําจะอยู่ที่ +๑๖.๒๐ 
ม.รทก. ซึ่งลดลงจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๓ เซนติเมตร โดยจะมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อน มีการระบายน้ํารวมทั้งสิ้น ๘๙๘ ลบ.ม/วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ นั้น กรมชลประทานมีมาตรการในการบริหารจัดการน้ํา

เพื่อให้ปริมาณนํ้าต้นทุนในอ่างเก็บน้ํามีเพียงพอสําหรับการใช้น้ําตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง 
กรมชลประทานพิจารณาดําเนินการดังนี้ 

๑. จัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี  
๒. การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ําฝนเป็นหลัก โดยใช้น้ําชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง

เท่านั้น 
๓. บริหารจัดการน้ําท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน 
๔. ดําเนินการเก็บกักน้ําในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์เก็บกักน้ําต่ําสุด ตามช่วงเวลา       

เพื่อความม่ันคงด้านการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ 
๕. วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
ส่วนกรณีที่มีน้ําจํานวนมากจะมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําจํานวน ๑๒ ทุ่ง ลุ่มน้ํา

เจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยในการบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยตัวเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีศักยภาพในการระบายน้ําอยู่ที่ ๓,๓๐๐ ลบ.ม./วินาที มีการบริหาร

จัดการน้ําในฤดูน้ําหลาก ดังนี้ 
๑. การเฝ้าระวังพายุจร ร่องความกดอากาศต่ํา ปริมาณฝนสะสม และปริมาณนํ้าหลาก 
๒. พร่องน้ําด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จากระดับ ๑๖+๕๐ ม.รทก. เหลือ +๑๕.๕๐ ม.รทก. 
๓. เม่ือน้ําหลากเดินทางมาถึงจะตัดยอดน้ําหลาก โดยการยกระดับด้านเหนือเขื่อนขึ้น และเพิ่ม

การรับน้ําเข้าคลองส่งน้ํา/ แม่น้ํา ๕ สาย 
และในช่วงประมาณวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่พายุโซนร้อน “โพดลุ” (PODUL) เข้ามาใน

พื้นที่ของประเทศไทยก็ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 
 

ซึ่งเม่ือพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยวัดปริมาณนํ้าที่ไหลผ่านสถานี c ๒ จังหวัดนครสวรรค์  
จะเห็นว่าปริมาณนํ้าไม่ได้มากเท่ากับปี ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และก็สอดคล้องกันเม่ือน้ําไหลผ่านสถานี c.๑๓ จังหวัดชัยนาท ปริมาณนํ้าไม่ได้มากเทากับปี 

๒๕๓๘ หรือปี ๒๕๖๐ ซึ่งสถานการณ์น้ําก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 
 

ในเร่ืองการแจ้งเตือนจะมีการแจ้งการระบายนํ้าแบบขั้นบันใด รวมทั้งการเฝ้าระวังโดยการเก็บ
ภาพถ่ายทางอากาศโดยโดรน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการตั้งประเด็นซักถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาสถานการณ์น้ําและ 
การจัดการน้ําโดยสรุปได้ดังนี้ 

นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา :  ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการน้ําโดยใช้ระบบ 
แก้มลิงในการกักเก็บน้ําเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเก่ียวผลผลิตข้าวก่อนฤดูน้ําหลาก แต่เนื่องจากในปีนี้ฝน 
ไม่ตกตามฤดูกาล จะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไร 

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ : ก่อนเกิดพายุโพดุล 
(PODUL) มีปริมาณน้ํามากในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในพื้นที่อําเภอศรีสัชนาลัยของจังหวัดสุโขทัยที่มีน้ําค่อนข้างมาก ซึ่งแม่น้ํายมไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ําทําให้
น้ําไหลผ่านไปที่แม่น้ําน่าน แต่ก่อนที่น้ําจะไหลมายังจังหวัดสุโขทัยนั้นจะมีคลองหรือลําน้ําใหญ่อยู่ ๒ 
คลองคือ แม่น้ํายมเก่าและแม่น้ํายมน่าน ที่จะช่วยในการรองรับปริมาณน้ําได้ โดยในส่วนของ 
ทุ่งบางระกํา ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสํานักงานชลประทานท่ี ๓ ในเขตของจังหวัดพิษณุโลกต่อเนื่อง
จังหวัดสุโขทัยนั้นได้เก็บเก่ียวข้าวใกล้จะหมดแล้ว และพื้นที่ในส่วนนี้ ก็สามารถแบ่งน้ําเข้าไปพักได้  
ส่วนในพื้นที่ของทุ่งผักไห่ ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งเจ้าเจ็ด นั้น มีการกําหนดว่าหลังจากวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒ เป็นต้นไป จะมีการทยอยระบายน้ําเข้าไปพักเก็บ โดยพิจารณาจากการเก็บเก่ียวของเกษตรกร
เป็นหลัก เนื่องจากท่ีผ่านมาได้มีการทําความตกลงกันเอาไว้แล้วโดยร่วมกันกับทางจังหวัด เช่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

นายจเด็จ  อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา : เป็นประเด็นจากประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
เก่ียวกับพื้นที่ท้ายใต้เขื่อนเจ้าพระยามีน้ําไม่เพียงพอในฤดูแล้ง หากจะสร้างเข่ือนเพื่อเก็บน้ําเข้าแม่น้ํา
เจ้าพระยาโดยตรงหรือขยายคลองให้กว้างขึ้นจะมีความเป็นไปได้หรือไม่  

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ : ขอนําเรียนเป็นข้อมูลว่าใน
พื้นที่ตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการเสนอที่จะสร้างเข่ือนทดน้ําอีก 
หนึ่งแห่ง ซึ่งลําน้ําเจ้าพระยาจะอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า และกรมเจ้าท่าได้มีการทําการศึกษาถึง
ความเหมาะสมในการที่จะดําเนินการและเข้าใจว่าต้องทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA : Environmental Impact Assessment Report )  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกําลังทําการศึกษาใน
เร่ืองนี้ 

พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา : เสนอความเห็นว่าการที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นั้น
อาจมีขั้นตอนยุ่งยากในการดําเนินการ แต่สิ่งที่สามารถดําเนินการได้ทันทีคือการทําคลองระบายน้ํา 
เข้าพื้นที่ แต่ก็ได้รับคําตอบว่ามีขนาดเล็กไป ดังนั้นจะสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้หรือไม่ 

นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา: รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ํา            
ซึ่งปัจจุบันได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้าง และมีแผนในการดําเนินการอย่างไร 



๓๙ 
 

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๒ : สํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ( สทนช.) จะมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําเขื่อน ซึ่งข้อกําหนดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับการระบายน้ําเข่ือนเจ้าพระยานั้น หากระบายน้ําไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งถือ
ว่าไม่มากนัก ผู้รับผิดชอบจะเป็นกรมชลประทาน แต่หากมีการระบายนํ้าเกินกว่านี้การที่จะสั่งการให้มี
การระบายน้ําในปริมาณเท่าใดน้ันจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๒ - ๓ วัน โดย สทนช. จะเป็นผู้
กําหนดหรือจะเป็นผู้กําหนดว่าต้องใช้เกณฑ์ใดในการบริหารจัดการน้ํา เว้นแต่เป็นกรณีวิกฤติ เช่น มีน้ํา
หลากที่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สทนช. จะเป็นผู้สั่งการโดยตรงโดยกรมชลประทานจะเป็น
ผู้ปฏิบัติ 

นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา : การแจ้งเตือนปริมาณนํ้าปัจจุบันมีระบบในการแจ้งเตือน
อย่างไร ซึ่งระบบควรปรับรูปแบบใหป้ระชาชนเข้าใจง่าย โดยการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
โดยเปรียบเทียบปริมาณน้ําให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๒: ในการระบายน้ําจะมีการ
แจ้งเตือนแบบข้ันบันใด ซึ่งจากตัวอย่างในรูปเอกสารท่ีนําเสนอของวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีการ
ระบายนํ้าเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ระบายนํ้าอยู่ที่ ๗๗๐ – ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้น ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร ในช่วงเย็นของวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
บริเวณพื้นที่ ๙ (คลองโพงพาง จ. อ่างทอง) พื้นที่ ๑๐ (คลองบางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา) และพื้นที่ 
๑๑ (ต.หัวเวียง ต. บ้านกระทุ่ม อ.เสนา ต. ลาดชิด ต. ท่าดินแดง อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งจากที่
ได้ลงพื้นที่ล่าสุดนั้น หอกระจ่ายข่าว หรือการประกาศเสียงตามสายได้มีการแจ้งเตือนโดยตลอด รวมทั้งมี
การสอบถามประชาชนในพื้นที่ก็มีความเข้าใจถึงระบบการแจ้งเตือนดังกล่าวและได้มีการเตรียมเก็บ
สิ่งของข้ึนที่สูงบ้างแล้ว โดยการแจ้งเตือนได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่มีการทําเป็นหนังสือราชการ 
เปลี่ยนมาเป็นสื่อสารในรูปแบบอื่นดังตัวอย่างที่ได้นําเสนอไปคือทําเป็นลักษณะของการ์ตูนเพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจมากย่ิงขึ้น และแจ้งเตือนเป็นระยะท่ีมีการระบายน้ําเพิ่มมากขึ้นดังตัวอย่างของ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่มีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐๐ – ๙๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 พลเอก สราวุฒิ  ชะลออยู่ สมาชิกวุฒิสภา : จากตัวอย่างการระบายนํ้าแบบขั้นบันไดและมี
การแจ้งเตือนตามที่ได้นําเสนอไปนั้น เม่ือพิจารณาแล้วชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะยังทําความเข้าใจได้ยาก 

พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา : จะสามารถแจ้งเตือนการระบายน้ําให้ประชาชน
เข้าใจได้ง่ายกว่านี้ได้หรือไม่ เช่น ระบุวันที่ระบายน้ํา ประมาณการระบายน้ํา รวมทั้งพื้นที่ที่น่าจะมีน้ํา
ท่วมสูงโดยอาจเปรียบเทียบเป็นตารางให้เห็นช่วงระยะเวลาอย่างน้อย ๓ - ๕ วัน เพื่อให้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา 



๔๐ 
 

นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา : ควรปรับเอกสารแจ้งเตือนการระบายน้ําที่ได้นําเสนอไป
นี้ให้มีความเข้าใจมากย่ิงขึ้น เช่น ตามเอกสารน้ันระบุว่าถ้ามีการระบายน้ําที่ ๗๗๐ – ๘๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที พื้นที่ ๙ ถึง ๑๑ จะทําให้น้ําท่วมสูง ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งในความเป็นจริงพื้นที่ ๑๑ 
จะท่วมก่อนแล้ว ดังนั้น ในทางกลับกันควรแจ้งว่าพื้นที่ ๑๑ ปริมาณน้ําท่วมสูงเท่าใดและถ้าระบายน้ํา
เพิ่มขึ้นปริมาณนํ้าจะสูงขึ้นมาจากเดิมอีกเท่าใดด้วย  

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี ๑๒: ในประเด็นการปรับแก้ให้
ประชาชนเข้าใจมากย่ิงขึ้นขอรับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา : การบริหารจัดการน้ําเข้าไปใน ๑๒ ทุ่ง มีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างใดหรือไม่ เช่น ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ หรือจําเป็นที่จะต้องมีระบบหรือ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการหรือไม่ 

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒: ในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานที่
จะเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารจัดการนํ้านั้น ในพื้นที่บางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ เช่น 
ถนนท่ีเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านหรือตําบลในพื้นที่นั้นๆ  ค่อนข้างต่ํา การที่จะระบายน้ําเข้าไปในทุ่ง 
ส่วนหนึ่งก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางสรรจร ซึ่งประเด็นนี้ยังเป็น
อุปสรรคในการบริหารจัดการ แต่ก็มีการบูรณาการการทํางานและปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินการมาโดยตลอด หรือในบางพื้นที่มีการให้ประชาชนทําอาชีพเสริมโดยการเลี้ยงปลา ซึ่งเม่ือถึงฤดู
น้ําหลากจะมีการระบายนํ้าเข้าไปในพื้นที่โดยอาจยังไม่มีความชัดเจนในการประสานงานกับประชาชน
ทําให้ไม่สามารถจับปลาที่ปล่อยออกได้ทัน 

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา : สํานักชลประทานที่ ๒ รับผิดชอบในพื้นที่ใดบ้าง 
นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒  : สํานักชลประทานที่ ๒ 

ได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่ทุ่งป่าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดอ่างทอง ทุ่งผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

พลเอก อักษรา เกิดผล : เร่ืองธนาคารน้ําใต้ดิน มีความเหมาะสมกับพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ : ในเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินนั้น
ยังไม่มีการศึกษาในเร่ืองนี้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามปกติการทําธนาคารน้ําใต้ดินจะใช้กับพื้นที่ที่มี
ความต้องการใช้น้ําสูงมาก และนํ้าเป็นสาธารณูปโภคที่มีค่าและมีความต้องการที่จะใช้สูงแต่มีไม่เพียงพอ 
เช่น ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนในพื้นที่ที่มีน้ําปริมาณมากอยู่แล้วการทําธนาคารน้ําไต้ดินนั้นเห็นว่ายังไม่มี
ความจําเป็น 

นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา :  การนําสํานักงานจัดรูปที่ดินมาไว้กับกรมชลประทาน
ทําให้บทบาทหน้าที่ขาดหายไปหรือไม่ 



๔๑ 
 

นายสุรชาติ  มาลาศรี ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒ : ความเข้าใจของสังคมนั้น
อาจดูเหมือนว่าบทบาทหน้าที่ขาดหายไป อย่างไรก็ตามในการทําหน้าที่และการบริหารงานของ
สํานักงานจัดรูปที่ดินก็ยังดําเนินการอยู่เช่นเดิมแม้จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมชลประทานก็ตาม 

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

 
นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 

นิติกรชํานาญการ 
ผู้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

นายบรรหาร  กําลา 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

๑๓. รูปภาพประกอบกิจกรรม  

      ๑๓.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

             

      

    

    

   



๔๓ 
 

   

   
 

  ๑๓.๒ การศึกษาดูงานสภาพปัญหา สถานการณ์น้ํา และการจัดการน้ํา ณ ห้องประชุมสํานักงาน
ชลประทานที่ ๑๒ เข่ือนเจ้าพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

 

      

 

   

 

 

 

 



๔๔ 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


