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  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง  
(จังหวัดราชบุรี) 

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

๑. ช่ือโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปทีี่ดําเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานที่  หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  

 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย / ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

   กลุ่มเป้าหมาย  

   มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน  ๓๔๑  คน ประกอบด้วย  

 ๔.๑ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล ในอําเภอสวนผ้ึงและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้นําท้องถิ่น 
กลุ่มเกษตรกร และข้าราชเกษียณ 
 ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานจังหวัดราชบุรี สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี  
 ๔.๓ องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทในพื้นที่ 
 ๔.๔ สื่อมวลชน ได้แก่ สมาคมสื่อมวลชนราชบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นต้น  
 ๔.๕ อื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี 

  ประเด็นการสนทนา และรับฟังความคิดเห็น 

  - บทบาท หน้าที่ และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
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  - ประเด็นเก่ียวกับที่ดินทํากินของเกษตรกร แหล่งน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
การประกอบธุรกิจรีสอร์ทในพื้นที่ และประเด็นการเพาะปลูกพืช  
 
 
 
 

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา ๗๒ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงดําเนินการเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรนํ้า โดยวางแผนการใช้ที่ดิน
ของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน จัดให้
มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจัดให้
มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการอื่น และมาตรา ๗๗ ซึ่งกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และให้มีการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องประกอบด้วย 
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 และสอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย 
ซึ่งกําหนดให้มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 
และ ช. ด้านอื่น ๆ ซึ่งกําหนดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและย่ังยืน
โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน และจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 
 ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
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ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  

๖. ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  

  จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลหมายถึง “เมืองพระราชา” โดยราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง
ของประเทศไทย และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ําแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐาน
ที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต โดยประชากรในจังหวัดราชบุรี 
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์อันเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดที่สืบทอดมาแต่โบราณ  
เช่น ไทยพื้นถิ่น จีน เขมร กะเหร่ียง มอญ โส้ง (โซ่ง) ลาวเวียง เป็นต้น  
 สําหรับอําเภอสวนผึ้งนั้นมีเขตการปกครอง ๕ ตําบล คือ ตําบลสวนผึ้ง ตําบลป่าหวาย ตําบล
บ้านบึง ตําบลท่าเคย และตําบลบ้านคา ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพที่เป็นป่าและภูเขามีที่ราบตามไหล่เขา
และที่ราบตอนกลางของพื้นที่ใช้สําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
๒,๑๔๕ ตารางกิโลเมตร 

 ทิศเหนือ  ติดต่ออําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 

 อําเภอสวนผ้ึงมีประชากรจํานวนท้ังสิ้น ๔๕,๕๘๗ คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑)  

๗. วิธีการดําเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสะท้อนปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

๘. วิธีการประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                     ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ์  อื่น ๆ 
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๙. ผลการดําเนินงาน 

  ๙.๑ เชิงปริมาณ  

   - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๒๐๐  คน  

   - จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๓๔๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗๐  

   - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 

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

    ได้แก่ สื่อมวลชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช  

  ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ ได้แก่ ประชาชนในอําเภอสวนผ้ึงและใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา 
วัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และได้แจ้งให้คณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึง
ปัญหาความเดือดร้อน ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

  ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม   

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

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                    ไม่เพียงพอ 

 

๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  ๑๑.๑ ควรศึกษาข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพปัญหาของ
พื้นที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
  ๑๑.๒ ควรศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่เก่ียวข้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาในพื้นที่และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นก่อนการลงพื้นที่ 
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  ๑๑.๓ ควรจัดให้มีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ชัดเจน
และสามารถใช้กลไกของวุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดให้มีแนวทางการตอบข้อร้องเรียนกลับไปยังบุคคล 
ผู้เสนอเรื่อง 
  ๑๑.๔ ควรสร้างบรรยากาศในการลงพ้ืนที่ให้มีความเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 
 

๑๒. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 

 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงโรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา 
  นายบรรหาร  กําลา กรรมการและเลขานุการ ได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทางมาในการ
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในคร้ังนี้ โดยลําดับ ได้แก่  
 (๑) พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา 
  (๒) นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๔) นายวิทยา  ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา 
 (๕) นายลักษณ์  วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา 
 (๖) พลเอก ดนัย  มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา 
 (๗) นายเฉลา  พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา 
 (๘) นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา 
 (๙) นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๐) นายไพโรจน์  พ่วงทอง สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) นายระวี  รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๒) นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๓) พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่ สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๔) นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล สมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๕) นายสมเดช  นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา 

 นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะ 

 นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ภาคกลาง คนที่หนึ่ง ได้กล่าวทักทายพูดคุยกับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ



๖ 
 

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 หลังจากนั้น ได้มีการเปิดสื่อวีดิทัศน์เพื่อแนะนําหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จากนั้น นายวิทยา  ผิวผ่อง ได้กล่าวเชิญนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ นายลักษณ์  
วจนานวัช และพลเอก ดนัย  มีชูเวท ตัวแทนคณะกรรมการฯ ขึ้นเวทีเพื่อดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประชาชนในอําเภอสวนผึ้งและบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท ได้บรรยายความรู้เก่ียวกับกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับชีวิตประจําวันของประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนได้รับฟัง ได้แก่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
และได้แนะนําให้ประชาชนศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยการสืบค้นผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ได้กล่าวทักทายประชาชน พร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในจังหวัด
ราชบุรีในคร้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภาต่างมากันด้วยมิตรไมตรี และจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
และเป็นการมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรากฎหมายและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้กล่าวถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ 
ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ วิกฤติป่าไม้ไทย ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน 

 นายลักษณ์  วจนานวัช ได้กล่าวทักทายประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ และกล่าวว่าการลงพื้นที่ 
ในจังหวัดราชบุรีในคร้ังนี้ เป็นนโยบายท่ีสําคัญที่จะทําให้สมาชิกวุฒิสภาเข้าถึงและเข้าใจประชาชน 
ได้มากย่ิงขึ้น และสามารถทํางานประสานกับประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืน จากนั้นได้กล่าวถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนในอําเภอสวน
ผึ้ง และอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของภาครัฐ  

  อนึ่ง ปัญหาที่ดินทํากินในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นั้นสืบเนื่องมาจากการกําหนดเขตหวงห้าม
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอ
บ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๑ เป็นต้นไป เนื้อที่ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งปัจจุบัน



๗ 
 

ครอบคลุมพื้นที่ของอําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอบ่อพลอย อําเภอท่าม่วง อําเภอพนมทวน อําเภอไทรโยค 
อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอด่านมะขามเตี้ย อําเภอห้วยกระเจา ของจังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอสวนผึ้ง 
อําเภอจอมบึง ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มาตรา ๔ (๖) ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ แต่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดให้ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ขึ้นมาใช้บังคับ และมาตรา ๔ ของกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดให้พื้นที่ตามแผนที่ท้าย 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุประเภทอสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่หวงห้าม
เขตพื้นที่อําเภอจอมบึงและอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เป็นแปลงหมายเลข 
รบ.๕๕๓ ตามหนังสือ รบ.๐๐๐๓/๑๓๕๗๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ และได้มีการมอบให้กองทัพบก
เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว  

 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ผู้แทนของจังหวัดราชบุรี 
และส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ ได้สํารวจการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ด้วยการเดินสํารวจเข้าไปใน
พื้นที่จริงเพื่อจัดทําแผนที่กายภาพ จากการสํารวจพบว่ามีผู้บุกรุก ๖,๖๕๕ แปลง เนื้อที่ ๑๔๙,๙๒๖ ไร่ 
จึงได้จัดทําแผนที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ดังกล่าวเรียกว่า “แผนที่กายภาพ” ส่วนพื้นที่ที่ประชาชน
ไม่ได้ครอบครองและทําประโยชน์เรียกว่า “พื้นที่นอกแผนที่กายภาพ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อนุมัติมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์
พิจารณาในเร่ืองที่ราษฎรได้บุกรุกที่ดินของรัฐดังกล่าว ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอโครงการรัฐเอื้อราษฎร์
เพื่อให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่และไม่โต้แย้งสิทธิ์มาทําสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ โดยกําหนดคุณสมบัติว่าต้อง
เป็นราษฎรที่อยู่ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ และมีสิทธิได้รับการเช่าจากรัฐตามจํานวนเนื้อที่ที่ครอบครอง
และใช้ประโยชน์ หากเป็นการบุกรุกเข้าถือครองทําประโยชน์ภายหลังวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๕๖ กรมธนารักษ์
จะไม่รับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่าและจะดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อผลักดันให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่
และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ และผู้มีชื่อเสียงทางสังคมได้เข้ามายึดถือครอบครองที่ดินที่ราชพัสดุของอําเภอสวนผึ้ง 
เป็นจํานวนมาก ทั้งที่เข้ามายึดถือครอบครองโดยการบุกเบิกแผ้วถางป่าไม้ธรรมชาติทําให้เกิดผลเสียหาย 



๘ 
 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผู้ที่เข้ามาซ้ือที่ดินต่อจากผู้บุกรุกโดยอ้างว่าตนสุจริตทั้งที่
รู้อยู่แล้วว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐไม่สามารถทําการซื้อขายกันได้ โดยเฉพาะที่ดินที่มีสภาพ
เป็นที่เขาหรือภูเขา มีการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถาง ก่อสร้างในพื้นที่จนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก
และนําที่ดินเหล่านี้มาดําเนินการทางการค้าและทําการซื้อขายกันอย่างเปิดเผย ซึ่งเร่ืองดังกล่าวนี้ 
เกิดเป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยากต่อการแก้ไขปัญหาได้ในปัจจุบัน 

 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในอําเภอสวนผ้ึงและบริเวณใกล้เคียงได้แสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะข้อมูล ตลอดจนเสนอสภาพปัญหาและข้อร้องเรียน ซึ่งมีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอ
เร่ืองเป็นหนังสือ จํานวน ๑๖ คน สรุปสาระสําคัญโดยแยกเป็น ๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินทํากินของ
เกษตรกร ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภค ๓) ประเด็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ได้ดังนี้ 

  ๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินทํากินของเกษตรกร 

   มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จํานวน ๘ คน ดังนี้ 

   ๑.๑) นางพิมพ์ภรณ์  พรมเวหา เลขานุการสมาคมเกษตรกรพอเพียงเพ่ือการท่องเที่ยว 
สวนผ้ึง ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เร่ืองที่ดินในอําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง ฝั่งซ้ายของแม่น้ําภาชี 
จังหวัดราชบุรี ไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อําเภอเมือง
กาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑  
ซึ่งกําหนดเขตท่ีดินหวงห้ามไว้ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อําเภอวังขนาย อําเภอบ้านทวน อําเภอวังกะ 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี เท่านั้น ไม่มีข้อความใดกําหนดพาดพิงมาถึงอําเภอสวนผึ้ง อําเภอจอมบึง  
แต่ประการใด จึงไม่ใช่ที่ดินหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และไม่ใช่ที่ดินราชพัสดุ ฝ่ายทหาร
หรือกรมธนารักษ์จึงไม่มีสิทธิในการนําที่ดินทั้งหมด ๕ แสนไร่เศษ ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินราชพัสดุ  
แล้วนํามาให้ราษฎรเช่าที่ดินของตนเองเพื่อทํากิน ซึ่งดูเหมือนเป็นการจัดระเบียบที่ดี เป็นการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ แต่ในความเป็นจริงแล้วถือเป็นการนํากฎหมายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มี
หน้าที่เก่ียวข้องไปรวมอยู่ที่กรมธนารักษ์และฝ่ายทหาร ทําให้คนเพียงกลุ่มเดียวมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต
ตามที่ตนเห็นชอบ ดังนั้น จึงพบว่ามีการปลูกสวนยางพาราบนสันเขาได้โดยไม่เป็นความผิด มีการตั้ง
สถานประกอบการบนพื้นที่สูงโดยไม่เป็นความผิด มีการใช้ทรัพยากรน้ําไปทําสวนสนุก และทิ้งขยะลงใน
แหล่งน้ําได้โดยไม่เป็นความผิด เพราะได้รับอนุญาตมาถูกต้องแล้วนั่นเอง จึงขอนําเรียนปัญหาที่เกิดข้ึน
ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีการตั้งกรรมาธิการเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินในอําเภอสวนผ้ึง และอําเภอจอมบึง
อย่างเป็นระบบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 



๙ 
 

   ๑.๒) นางยุพา  พันนา อยู่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๓ ตําบลป่าหวาย อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๒๗๖๓๒๒ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีได้รับความเดือดร้อน 
ไม่สามารถเข้าไปเก็บเก่ียวผลผลิตที่ตนปลูกไว้ในที่ดินของตนเองได้ โดยเม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ขณะที่บุตรชายได้เข้าไปทําไร่ในที่ดินของตนเอง ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมอาวุธครบมือจํานวนหน่ึง 
เข้าจับกุมเพื่อดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ราชพัสดุ และต่อมาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่
ตํารวจได้จับกุมนางยุพาฯ ที่บ้านพักโดยอ้างประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๔ กล่าวหาว่า นางยุพาฯ 
จ้าง วาน ใช้ ให้บุตรชายเข้าไปกระทําความผิดฐานบุกรุก หลังจากนั้นนางยุพาฯ ถูกดําเนินคดีในศาล 
ศาลจังหวัดราชบุรีได้ตัดสินคดีให้นางยุพาฯ แพ้คดีในศาลชั้นต้น และพิพากษายึดที่ดินทํากิน จําคุกคนละ 
๑ ปี ๖ เดือน และปรับคนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งขณะนี้
คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอคําพิพากษาจากศาลฎีกา นางยุพาฯ และครอบครัวได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้เข้าไปในท่ีดินดังกล่าวเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ ทําให้
ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ตนสามารถเข้าไปเก็บผลผลิต
ในที่ดินดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 

  ๑.๓) นายเสน่ห์  สุวรรณ อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๓ ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง  
จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๐๓๒๙๐๑๑ ได้ร้องเรียนเร่ืองปัญหาที่ดินทํากินในอําเภอสวนผ้ึง 
โดยกล่าวว่าประชาชนได้อยู่อาศัยในพื้นที่ของอําเภอสวนผ้ึงมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ คือก่อนที่ 
จะมีการประกาศเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมือง
กาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ดังนั้น 
การดําเนินการจัดการพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์จึงเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
ทําให้ประชาชนไม่มีที่ดินทํากิน และขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกวุฒิสภาได้ประสานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนชาวอําเภอจอมบึงและอําเภอสวนผึ้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 
   ๑.๔) นายสกล คุณาพิทักษ์ ประธานเครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินทํากิน อยู่บ้านเลขที่ ๒๕ 
หมู่ที่ ๒ ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๕ ๑๖๔๓๗๘๐ ได้ขอเป็น
ตัวแทนประชาชนในตําบลสวนผึ้งกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการลงพื้นที่
รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เร่ืองการพิสูจน์สิทธิทํากิน 
ในที่ดิน โดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ เร่ืองพื้นที่อําเภอสวนผ้ึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
ไม่ได้อยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
อําเภอวังขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ และเร่ืองบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ระหว่าง
ราษฎรกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยต้องการให้มีการพิสูจน์สิทธิในที่ดินด้วยความรวดเร็ว และในระหว่าง 



๑๐ 
 

ที่มีการดําเนินการพิสูจน์สิทธินั้นต้องการให้มีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายชั่วคราวเพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔) 

  ๑.๕) นางสายฝน  ดีบุญมี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ตําบลแก้มอ้น อําเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๒๓๓๔๖๕ ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีที่ดิน
ทํากินเดิมเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ แต่กลับไม่สามารถแบ่งแยกหรือโอนให้ทายาทได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ส.ป.ก. แจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินทับซ้อนกับที่ดินราชพัสดุ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยประสาน
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องออกกฎหมายเพื่อยกเลิกการแบ่งที่ดินจากที่ดิน ส.ป.ก. มาเป็นที่ดินราชพัสดุ 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจํานวนมาก 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) 

  ๑.๖) นายชยพล  จารุรัฐฐานันท์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลตะโกล่าง ตําบลสวนผ้ึง 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒ ๕๖๔๗๗๒๘ ตัวแทนจากองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสวนผ้ึง ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลสวนผ้ึง 
ไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาเร่ืองที่ราชพัสดุ ทําให้เกิดความ 
ไม่สะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา อาทิเช่น การเข้าดําเนินการซ่อมแซมถนนท่ีมีใช้อยู่เดิม ไม่ใช่ 
เป็นการสร้างถนนข้ึนใหม่ก็ไม่สามารถกระทําได้หากไม่ได้รับอนุญาต หรือการติดตั้งแท็งค์น้ําบาดาล 
เพื่อจ่ายน้ําให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ก็จําเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ครอบครองและ 
ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวเสียก่อน และต้องชําระค่าเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งแท็งค์น้ําบาดาลให้กับ
หน่วยงานที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในอัตราเดือนละ ๒,๘๐๐ บาท จึงเห็นว่าเป็นการทําให้เสียโอกาส
ในการพัฒนาชุมชนและเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น 

   ๑.๗) นายทวน แป้นโก๋ อาชีพเกษตรกรอําเภอจอมบึง อยู่บ้านเลขท่ี ๓๒ หมู่ที่ ๕  
ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๑๗๗๘๑๗๔ และคุณสําเนียง  
แขกสันเทียะ อยู่บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๑ ตําบลแก้มอ้น อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๖๐๖๖๙๙ ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองที่ดินทํากิน โดยกล่าวว่าประชาชน 
ในอําเภอจอมบึงและอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี นั้น อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาก่อนที่จะมีการกําหนด 
เขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอ 
วังขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ อีกทั้งพื้นที่ในอําเภอ
จอมบึงและอําเภอสวนผึ้งก็ไม่ใช่พื้นที่หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอเสนอแนะ
ให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเร่ืองที่ดินทํากินอย่างจริงจัง และต้องการที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
ไปให้ถึงนายกรัฐมนตรีด้วย 

  ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภค 



๑๑ 
 

   มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

   ๒.๑) นายทนงศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๙๗/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลสวนผ้ึง อําเภอ 
สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๐๙๒๘๕๖ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เร่ือง
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําเกษตรกรรม ในบริเวณลําน้ําบ้านห้วยคลุม บ้านนาขุนแสน 
บ้านถําหิน ซึ่งลําน้ําบ้านห้วยคลุมมีความยาวถึง ๕๐ กิโลเมตร เหมาะสําหรับการสร้างฝายทดนํ้า  
ฝายชะลอนํ้าเพื่อเก็บกักน้ําไว้สําหรับปลูกพืชไร่และทําการเกษตร จึงขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิก
วุฒิสภาช่วยเหลือและประสานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการพัฒนาแหล่งน้ําในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖) 

  ๒.๒) คุณสมรส  เฮ่งเพชรบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๐๔ หมู่ที่ ๑ ตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๔๖๐๓๑๖ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการลุ่มน้ําและ 
การกําหนดชั้นคุณภาพของลุ่มน้ํา โดยต้องการให้มีการกําหนดพ้ืนที่ลุ่มน้ําใหม่โดยการผสมผสาน
ระหว่างหลักการทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อให้มีทรัพยากรน้ําใช้ 
อย่างย่ังยืน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง 

   ๒.๓) นายพัฒนกฤษ  พ่วงทอง ตัวแทนชมรมคนรักษ์ต้นน้ําราชบุรี และคณะ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๘๔๘๕๙๙ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากฟาร์มสุกรที่ลักลอบ
ระบายน้ําเสียลงสู่พ้ืนที่ทําการเกษตรและแม่น้ําลําคลอง จนเป็นเหตุให้ทรัพยากรในแหล่งน้ําและ
ชายฝ่ังทะเลเสียหาย เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอให้มีการนําปัญหาดังกล่าวนี้เข้าสู่
การพิจารณาของสภา และต้องการให้มีการกําหนดพ้ืนที่การเลี้ยงสุกรให้ชัดเจน มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเพ่ิมอัตราโทษให้มีความรุนแรงมากข้ึนเพื่อป้องปราม 
ให้ผู้กระทําความผิดเกรงกลัวต่อกฎหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗) 

  ๒.๔) นางสาวอารียา  เลิศวิไล อยู่บ้านเลขที่ ๖๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๘๙๖๔๙๒๒ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่พันตรีสมภพ  ห่วงทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านคา เพื่อร้องเรียนต่อสมาชิก
วุฒิสภา กรณีปัญหากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงพยาบาลบ้านคาขัดข้องหรือไฟตกบ่อยครั้ง ทําให้
อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย และปัญหาเร่ืองน้ําประปาไม่เพียงพอ ทําให้โรงพยาบาลต้องนํา 
น้ําจากบ่อน้ําบาดาลมาใช้ ทําให้เกิดปัญหาในเร่ืองคุณภาพและความสะอาดของน้ําที่นํามารักษาผู้ป่วย
ภายในโรงพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือในปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านคาตั้งอยู่



๑๒ 
 

หมู่ที่ ๓ ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ ๒๐๖๘๗๙ (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๘) 

 ๓) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

   มีผู้แสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องเป็นหนังสือ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

   ๓.๑) นายจําลอง  จันทร์พันธ์ ข้าราชการบํานาญ อยู่บ้านเลขท่ี ๓๘๑/๕ หมู่ที่ ๑ ตําบล
สวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ ๘๗๙๙๓๔๕ และนายบัณฑิต เปาะ 
ราษฎร หมู่ ๖ บ้านห้วยคลุม ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมต่อประชาชนชาวอําเภอสวนผ้ึง ใช้วาจาก้าวร้าว ข่มขู่ คุกคามชาวบ้าน และใช้อํานาจ
หน้าที่ข่มขู่ข่มเหงประชาชน พร้อมขอให้ช่วยดําเนินการเร่ืองดังกล่าว โดยเหตุเกิดเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙ และ ๑๐) 

  ๓.๒) นายสงคราม  เอื้อนยศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๙๒๙๐๘๗ ได้ร้องเรียนต่อ
สมาชิกวุฒิสภา ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีกลุ่มนายทุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุกรุก 
ยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถางพื้นที่ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต และออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ย่ืนหนังสือร้องเรียน
ต่อสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกรมสอบสวนคดีพิเศษ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑) 

  ๓.๓) นายทองเจือ  อุดร ประธานสถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองพันจันทร์ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๔๘๓๑๔๙๕ ได้ร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา กรณีเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินชุมชน
ตําบลหนองพันจันทร์ จํานวน ๒ คน ทุจริตเงินของสถาบันฯ เป็นเงินประมาณ ๒๒ ล้านบาท ทําให้
สถาบันฯ ถูกผู้ฝากฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยขอความอนุเคราะห์ให้มีการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้คําปรึกษาแนะนําแก่สถาบันฯ เพื่อให้ทราบแนวทาง แก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากทางสถาบันฯ ขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งเร่ืองดังกล่าวยังส่ง 
ผลกระทบต่อประชาชนผู้ฝากเงินจํานวนมาก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๒) 

 บทวิเคราะห์ และข้อเสนอ 

   จากประเด็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวข้องต้น คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้พิจารณาและมีความเห็นในแต่ละประเด็น 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อดําเนินการต่อไป ดังนี้ 

   ๑) ประเด็นเกี่ยวกับที่ดินทํากินของเกษตรกร 



๑๓ 
 

    ปัญหาที่ดินทํากินในเขตอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เป็นปัญหาสืบเนื่องมาจาก 
การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่
อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอวังขนาย อําเภอบ้านทวน และอําเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 
๒๔๘๑ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีหน่วยงานฝ่ายบริหารที่เก่ียวข้อง คือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และกองทัพบก 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กําหนด
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเก่ียวกับที่ดินทํากินให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ โดยประชาชน
สามารถแสดงพยานหลักฐานการอยู่อาศัยในที่ดินของตนก่อนมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งสิทธิในที่ดินทํากินได้ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ อนุมัติมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์พิจารณาในเร่ืองที่ราษฎรได้บุกรุกที่ดินของรัฐ
ดังกล่าว ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอโครงการรัฐเอื้อราษฎร์เพื่อให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่และไม่โต้แย้งสิทธิ์มาทํา
สัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ โดยกําหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นราษฎรที่อยู่ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
และมีสิทธิได้รับการเช่าจากรัฐตามจํานวนเนื้อที่ที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ หากเป็นการบุกรุกเข้าถือครอง
ทําประโยชน์ภายหลังวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๕๖ กรมธนารักษ์จะไม่รับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่าและจะ
ดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อผลักดันให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติม 
อย่างไรก็ตาม ได้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ เข้ายึดถือครอบครองที่ดินที่ราชพัสดุ
ของอําเภอสวนผึ้งเป็นจํานวนมาก และเร่ืองดังกล่าวนี้เกิดเป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
และหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ประกอบกับปัจจุบันนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีการกําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้
กฎหมายจะอยู่ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ 
โดยไม่มีการทํางานร่วมกันทําให้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพื่อให้การกําหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน  
     กรณีดังกล่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับ 
เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนด 
ให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดย คทช. จะนําเอาที่ดินของรัฐทุกประเภทมาพิจารณาถึง
ความจําเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงมากน้อย



๑๔ 
 

เพียงใด ถ้ารัฐไม่มีความจําเป็นต้องใช้ ก็จะนําที่ดินของรัฐมาจัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน  
โดยการบูรณาการการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภูมิสังคม ซึ่งจะทําให้ 
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ ประโยชน์สูงสุด 
สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากิน และลด 
ความเหลื่อมล้ําในสังคมได้ 
    ดังนั้น ปัญหาท่ีดินทํากินในเขตอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
บังคับใช้กฎหมายหรือการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเป็นกรณีที่สามารถใช้มาตรการ
ทางบริหารในการแก้ไขปัญหาได้ จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
 
   ๒) ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภค 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา ๗๒ กําหนดให้รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรน้ํา โดยวางแผนการใช้ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน จัดให้มี
มาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
จัดให้มีทรัพยากรน้ําที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหา 
การบริหารทรัพยากรน้ําในหลายด้านโดยมีหน่วยงานเก่ียวข้องที่มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายหลายฉบับ 
ถึงแม้รัฐบาลจะได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติทําหน้าที่ในการบูรณาการและบริหาร
ทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบในทุกมิติแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความจําเป็นที่สมควรจะมีกฎหมาย 
ในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า และสิทธิในน้ํา เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้ําให้
มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุลและย่ังยืน รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ําสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ํา และระดับองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกรณีดังกล่าวสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นสามสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๔ 
การจัดสรรน้ําและการใช้น้ํา และมาตรา ๑๐๔ ให้บังคับใช้ เ ม่ือพ้นกําหนด ๒ ปี นับแต่วันที่



๑๕ 
 

พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เป็นต้นไป กฎหมายฉบับดังกล่าว กําหนดให้มี “คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยได้แบ่งการใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเป็น  
๓ ประเภท คือ การใช้น้ําประเภทที่หนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะเพื่อการดํารงชีพ การอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษา
ระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ําในปริมาณเล็กน้อย การใช้น้ํา
ประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ําสาธารณะเพื่อ การอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาและกิจการอื่น การใช้น้ําประเภทท่ีสาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรนํ้า
สาธารณะ เพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ําปริมาณมาก หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ํา หรือครอบคลุม
พื้นที่อย่างกว้างขวาง  
    ดังนั้น ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภค ภายในจังหวัด
ราชบุรี ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วหรือเป็นการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหาดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือพิจารณาเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตามการออกกฎหมายลําดับรองของฝ่ายบริหารหรือ
ดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  
 
   ๓) ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
    เห็นว่า ประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
หรือไม่ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอประเด็นปัญหา
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อพิจารณาเสนอเร่ือง 
ไปยังคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาที่เก่ียวข้อง เพื่อดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจต่อไป 
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