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5. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
 5.1 ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีได้ก าหนดไว้รวม ๙ ประการ ซ่ึงการจะด าเนินการ
ให้ลุล่วงไปได้จ าต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลายของรัฐตามแนวทาง
ประชารัฐภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อน
ประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ท้ังในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ท่ีก าหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าท่ีและอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้วยเหตุน้ี จึงจ าเป็นท่ีต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรื อความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจะน ามาด าเนินการภายใต้บทบาทหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภา 
 5.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  1) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศให้มีระดับความม่ันคงในระดับสากล โดยพิจารณา
และด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบจัดการน้ า        
ในภาวะวิกฤติให้สามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขต        
ท่ีควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพ้ืนท่ีได้ และสามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น นอกจากน้ี       
ยังสอดคล้องในประเด็นการรักษาและเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนท่ีป่า 
มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า ส่งเสริมการฟ้ืนฟู      
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ระบบนิเวศป่าธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นท่ีป่าต้นน้ าบนพ้ืนท่ีสูงชัน และพื้นท่ีแนวกันชน 
สร้างและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติเพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาชุมชนท่ีท ากินในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ท่ีไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในรูปแบบคน 
อยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 
  2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงส่งเสริม  
การผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์และการจัดการ ในภาคบริการท่ีเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน  
เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร นอกจากน้ี  
ยังสอดคล้องในประเด็นการกระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพ้ืนท่ีท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการ  
ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิอย่างเป็นธรรมและกระจายการถือครองท่ีดินในขนาดท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองท่ีดิน ปรับระบบเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ท่ีไม่มีท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึง  
การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะเพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน เพื่อให้
ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเป็นธรรมและมีท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคง    

6. ข้อมูลทั่วไป 
 6.1 จังหวัดชัยภูมิ 
  จังหวัดชัยภูมิ ต้ังอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณใจกลางของประเทศ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณ์  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขา ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
นอกน้ันเป็นท่ีราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีป่าไม้และเทือกเขาต้ังเรียงรายจาก 
ทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วย เทือกเขาส าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย สามารถแบ่ง 
ภูมิประเทศของจังหวัดออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พ้ืนท่ีราบในฝั่งแม่น้ า มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
0-300 เมตร ได้แก่ บริเวณพ้ืนท่ีราบเรียบ ความลาดเอียงของพ้ืนท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 0-2 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 
13 ได้แก่ พ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ าชีในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเนินสง่า บริเวณน้ีจะเป็นท่ีราบน้ าท่วมถึง พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนต่ า อยู่ตอนกลางของพ้ืนท่ีจังหวัด  
เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 300-500 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
ปานกลาง ได้แก่ พ้ืนท่ีบางส่วนในเขตอ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอ
เทพสถิต อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ และอ าเภอบ้านแท่น พ้ืนท่ีสูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงต้ังแต่ 500-มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับ            
น้ าทะเลปานกลาง ได้แก่ พ้ืนท่ีบางส่วนของอ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเทพสถิต อ าเภอคอนสาร อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
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อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอซับใหญ่ และพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
  แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อ าเภอ 123 ต าบล 1,617 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอภูเขียว อ าเภอจัตุรัส อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอ 
คอนสาร อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอ  
หนองบัวระเหว อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอซับใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ 67,361 70,180 137,541 51,812 
อ าเภอบ้านเขว้า 21,167 21,493 42,660 14,192 

อ าเภอคอนสวรรค์ 24,427 24,760 49,187 17,414 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 42,859 43,134 85,993 24,352 
อ าเภอหนองบัวแดง 46,690 46,156 92,846 28,389 

อ าเภอจัตุรัส 33,521 35,340 68,861 23,995 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 20,624 20,900 41,524 13,009 
อ าเภอหนองบัวระเหว 16,472 16,222 32,694 11,185 

อ าเภอเทพสถิต 33,564 32,819 66,383 22,891 
อ าเภอภูเขียว 55,488 56,721 112,209 34,146 

อ าเภอบ้านแท่น 20,591 20,917 41,508 11,293 
อ าเภอแก้งคร้อ 36,938 36,949 73,887 24,263 

อ าเภอคอนสาร 21,057 21,169 42,226 13,591 
อ าเภอภักดีชุมพล 15,817 15,337 31,154 11,480 
อ าเภอเนินสง่า 12,895 13,148 26,043 8,230 
อ าเภอซับใหญ่ 7,854 7,569 15,423 5,440 

รวม 563,934 574,843 1,138,777 388,684 
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  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิพ.ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวดั  :  เมืองแห่งความสุข 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปา้หมายการพัฒนาจังหวัด  
  1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและกระจายอย่างเหมาะสม 
  2. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน 

 6.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ายอ้มสีธรรมชาติหนองบัวแดง  
  การทอผ้าและผลิตผ้าของคนชัยภูมิน้ัน จากประวัติท่ีได้รับการบอกเล่าและบันทึกไว้ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2360 ชาวชัยภูมิได้ผลิตผ้าไหมอย่างดีเป็นท่ีรู้จักมาต้ังแต่สมัย 
พระยาภักดีชุม (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิ เป็นชาวเวียงจันทร์ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาต้ัง เมืองท่ีจังหวัดชัยภูมิสมัยน้ัน 
ต้องมีการส่งเครื่องบรรณาการไปถวายท่ีเมืองหลวง (กรุงเทพฯ) และเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่ึงในเครื่องราชบรรณาการท่ีส าคัญคือผ้าไหม ด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ชาวบ้านมีภูมิปัญญาเรื่องของการทอผ้าสะสม 
มาเป็นเวลาช้านาน เน่ืองจากชาวชัยภูมิเป็นผู้มีศิลปะในตัวเอง จึงได้คิดค้นลายมัดหม่ีจากสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัว  
มาออกแบบเป็นลายผ้ามากมายกว่า 539 ลาย มีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยผ้าบางชิ้นมีอายุมากกว่า 200 ปี และ 
มีการพัฒนาจากผ้าไหมไปสู่ผ้าฝ้าย และยกระดับสู่การผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติปลอดสารพิษ (ฝ้ายออแกนิค)  
จนมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของผู้คนท่ัวไปในปัจจุบัน 
  ส าหรับการทอผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหนองบัวแดง มีการทอผ้าท่ีท าจากวัสดุธรรมชาติใน
ทุกข้ันตอน ปลอดสารเคมี ลักษณะเด่นของผ้าทอมือหนองบัวแดง คือ การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของคนใน
ชุมชนและสืบทอดวิธีการทอและลวดลายลงบนผืนผ้าท่ีย้อมจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น สีครามท่ีมาจาก 
ต้นคราม สีเหลืองจากแก่นขนุน สีด าจากผลมะเกลือ สีแดงจากครั่ง และสีม่วงจากเปลือกมังคุด เป็นต้น และจุดส าคัญ
ในการย้อมผ้าทอมือหนองบัวแดงน้ันคือโคลน ทุกข้ันตอนใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน อีกท้ังทุกข้ันตอนการผลิต 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิตใช้วัสดุธรรมชาติล้วน ๆ ลวดลายผ้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์คือลายไข่มดแดง  
นับเป็นจุดขายของกลุ่มและเป็นท่ีต้องการของต่างประเทศ 

 6.3 ชัยภูมิโมเดล หุบเขาอินทรีย์แห่งแรกของไทย 
  เกษตรอินทรีย์ เป็นอาชีพทางเลือกของเกษตรกรชาวชัยภูมิท่ีต้องการยกระดับคุณภาพผลผลิต 
ให้มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาด การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังช่วยให้ขายสินค้าได้ราคาสูงข้ึน 
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดช่วยให้ผู้ซ้ือมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าท่ีปลอดสารเคมีตกค้างมากข้ึนด้วย  
โดยจังหวัดชัยภูมิได้เปรียบด้านท าเลท่ีต้ัง เพราะมีพ้ืนท่ีลุ่มอยู่ประมาณร้อยละ 45 อยู่ใกล้แม่น้ าชี ท าให้มีแหล่งน้ า 
อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร  
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มุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เกิดความเข้มแข็งในภาคการผลิต นับเป็น
ปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงอ าเภอหนองบัวแดง เป็นเขตพ้ืนท่ีป่าผืนใหญ่
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ท่ีข้ึนชื่อหลายชนิด เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง กล้วยหอมทอง  
ท่ีมีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 100 ล้านบาท โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหมู่บ้านหนองหอย ต าบลกุดชุมแสง เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
ทางกลุ่มได้ผลักดันให้มีการผลิตเกษตรอินทรีย์กระจายตัวไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ โดยรวมตัวกันท า “เกษตรแปลงใหญ่” 
ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและน าไปสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรแบบยั่งยืน “กลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง” เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์แห่งแรกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand พ.ศ. 2560 
ก่อนกระจายไปยังสินค้าเกษตรประเภทอ่ืน ๆ ปัจจุบันสินค้าอินทรีย์ของชุมชนมีวางจ าหน่ายในร้านเลมอนฟาร์ม  
และร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ท่ัวประเทศ ชาวบ้านในชุมชนด ารงชีวิ ตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และร่วมกันดูแลบริหารจัดการในชุมชนอย่างเป็นระบบ อาทิ การใช้พลังงานสะอาด (โซลาร์เซลล์) รวมท้ัง
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดเพ่ือซ้ือขายสินค้าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองบัวแดง 
  1) กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ 
   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านอินทรีย์ 
(Organic Village) โดยพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ส่งผลให้อ านาจซ้ือของเกษตรกรท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศสูงข้ึน 
นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วยังท าให้ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึนและเกิดการหมุนเวียนในภาพรวม
ของเศรษฐกิจ “หมู่บ้านหนองหอย” เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ของจังหวัดชัยภูมิ โดยพ้ืนท่ีมีการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
จ าหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค หมู่บ้านหนองหอยเริ่มต้นมาจากการท่ีเดิมได้ท าสีธรรมชาติมา 20 ปีแล้ว ต่อมาได้เริ่ม
ก่อต้ังปี พ.ศ. 2551 เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ โดยหันมาใช้สมุนไพรย้อมผ้า ปลูกหม่อน ปลูกฝ้าย เลี้ยงไหม เพ่ือน ามา
ท าผ้าอินทรีย์ นอกจากสินค้าประเภทข้าวอินทรีย์ ผลไม้ ผักสวนครัว สมุนไพร ภายในหมู่บ้านยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย 
  2) กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองเพ่ือการส่งออก 
   กล้วยหอมทองหนองบัวแดง ได้รับมาตรฐาน “GAP” เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
ท่ีมีความต้องการปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี ได้รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทอง 
เพ่ือการส่งออกหนองบัวแดง จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกจ านวน 18 คน เป็นเครือข่ายกลุ่ม 
ผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัย สมาชิกจะกระจายตัวอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ และมีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกัน
คือรวมกันคิดเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนปฏิบัติงานแยกกันท าเพ่ือคุณภาพผลผลิตให้มีปริมาณ 
ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และรวมกันขายเพ่ืออ านาจและพลังในการต่อรอง มีการควบคุมคุณภาพของ
สินค้าท่ีน่าเชื่อถือ มีการรับรองคุณภาพแบบกลุ่ม ต่อมาในปี 2560 ได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่  
มีสมาชิก 196 คน พ้ืนท่ีปลูก 571 ไร่ เน้นการผลิตท่ีปลอดภัยมีกิจกรรมมิตรสัมพันธ์ผู้บริโภคกับผู้ ปลูกกล้วย 
กิจกรรมท่ีด าเนินงาน ได้แก่ ผลิตกล้วยสดทุกสัปดาห์ตลอดปี แปรรูปกล้วย ขยายหน่อพันธ์ุ ผลิตปุ๋ยหมักใช้ในกลุ่ม 
โดยได้รวมกันจ าหน่ายกล้วยสดส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น มีการจับคู่ธุรกิจกับเทสโก้โลตัส และจ าหน่ายในชุมชน 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ Social Media ต่าง ๆ และการออกร้านเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้า 
และได้ร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีเครือข่ายผู้ผลิต ๗ องค์กรในประเทศไทย 
และหน่ึงสหกรณ์ในประเทศญ่ีปุ่น 
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  3) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมบ้านเขว้า 
   ผ้าไหมมัดหม่ี อ าเภอบ้านเขว้า มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 200 ปี ต้ังแต่สมัยเจ้าพ่อ
พระยาแล เป็นชุมชนท่ีมีการทอผ้าไหมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันมานานในหมู่ผู้นิยมผ้าไหมและแพร่กระจายในกลุ่ม 
นักสะสมผ้าไหมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเองสืบต่อถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ การทอผ้าไหมมัดหม่ีได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพชนนานเกือบ 200 ปี นับแต่มีการก่อต้ังชุมชนบ้านเขว้า เริ่มจากการทอเพื่อใช้ในครัวเรือน
ต่อมาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ใช้เป็น
ของไหว้ส าหรับญาติฝ่ายชาย งานบวชใช้แต่งตัวนาคและผู้ท่ีไปร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ผู้คนจะแต่งกายด้วยผ้าไหม 
ท้ังหญิงและชาย เป็นการประกวดท้ังฝีมือการทอและการตัดเย็บกันไปในที  
   ผ้าไหมบ้านเขว้า เริ่มเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปเม่ือประมาณ พ.ศ.2523 โดยนายถนอม แสงชมภู 
นายอ าเภอขณะน้ันได้น าผ้าไหมส่งศูนย์ศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ด้วยคุณภาพของผ้าไหม ลวดลายท่ีแปลกตาและ 
ผีมือท่ีประณีต จึงได้รับความสนใจมีผู้สั่งทอเป็นจ านวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในขณะน้ัน  
(ร.ต. สุนัย ณ อุบล รน. : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิด้านผ้าไหม และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม) ได้ให้การส่งเสริมการผลิตและ 
ส่งผ้าไหมบ้านเขว้าเข้าประกวดท่ีโครงการศิลปาชีพ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากน้ัน ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบทุกปี เอกลักษณ์ของลายผ้าเป็นการ
สะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อให้เกิดจินตนาการคิดค้นออกมา 
เป็นลวดลายต่าง ๆ บนผืนผ้าถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับภูมิปัญญามีการสาธิตการผลิต
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น การทอผ้า การเพนท์ผ้า การหยอดทอง เป็นต้น 
จากน้ันในปี พ.ศ. 2545 ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับการพิจารณาเป็นสินค้าระดับ 5 ดาว ในโครงการ “หน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์” และในการประกวดสินค้า OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ของประเทศ ยอดจ าหน่ายเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากเห็นได้จากการจ าหน่ายผ้าไหมในงานแสดงสินค้าท่ี OTOP CITY  
เมืองทองธานี ยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยภูมิ รวมท้ังสิ้นประมาณ 18 ล้านบาทเศษ ในจ านวนน้ีเป็น 
ผ้าไหมบ้านเขว้าท่ีสามารถจ าหน่ายได้ถึง 12 ล้านบาทเศษ และในปี พ.ศ. 2547 อ าเภอบ้านเขว้าได้รับเกียรติ 
อันสูงยิ่งให้เป็นผู้ทอผ้าไหม “ไม้แรกของประเทศ” ในการทอผ้าตามโครงการ “ถักร้อยดวงใจ มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้
องค์ราชินี” เพ่ือน าข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 
 
7. วิธีการด าเนินการ  
 1. พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และรับฟังการด าเนินงาน
จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ลงพื้นท่ีศึกษาสภาพปัญหาจริงในพื้นท่ี 
 3. ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจวุฒิสภา 
 4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการแก้ข้อขัดข้องในการด าเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 
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๘. วิธีการประเมินผล 

                การสังเกต               สอบถาม          การใช้เครื่องมือสื่อสาร                  

                 การสัมภาษณ์     อ่ืน ๆ 

 

๙. ผลการด าเนินงาน 
  9.1 เชิงปริมาณ 
   - จ านวนเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 101 คน 
   - จ านวนผู้เข้าร่วม 126 คน คิดเป็นร้อยละ 124.75   
   - แบ่งออกเป็น 

             การ ประชาชนท่ัวไป          เด็ก-เยาวชน           ผู้บริหารโรงเรียน                  

                          ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ      ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน          อ่ืน ๆ         

  9.2 เชิงคุณภาพ 
   1) การลงพ้ืนท่ีจริงท าให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงลึก และสามารถ 
ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี ยังเป็นการสนับสนุน  
แนวทางการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย 
   2) ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันศรัทธาต่อวุฒิสภา โดยร่วมกันน าเสนอปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือให้วุฒิสภาน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการภายใต้หน้าท่ีและอ านาจต่อไป 
   3) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ดังน้ี  
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊กสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ เฟซบุ๊กส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
เฟซบุ๊กส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 เฟซบุ๊กสถาบันพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เว็บไซต์วุฒิสภา เว็บไซต์ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ  เว็บไซต์ชัยภูมินิวส์ -ทีวี เว็บไซต์คมชัด AEC TV online 
สถานีโทรทัศน์ NBT 11 ทีวีอีสาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ (สวท.ชัยภูมิ FM 92.75 MHz.) 
และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

  9.3 เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อ่ืน ๆ .................................... 

   9.4 งบประมาณด าเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          

 
10. ข้อสังเกต (ไม่มี) 

11. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี) 
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12. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 
  เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน 11 คน ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ  
คนท่ีหนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พลเอก สน่ัน มะเริงสิทธ์ิ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง พลเอก จีระศักด์ิ ชมประสพ นางทัศนา ยุวานนท์ นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม นายบุญมี  
สุระโคตร นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ ได้ลงพ้ืนท่ีวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือพบปะหารือและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
  โอกาสน้ี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ตนเอง การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ของประชาชน พร้อมท้ังขอบคุณคณะกรรมการฯ ท่ีได้ให้ความส าคัญและรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะจากพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข 
เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการพัฒนาต่อยอดแนวทางการประกอบอาชีพให้ดียิ่ง ๆ ข้ึนไป  
  นอกจากน้ี นางสาวศศิกุล อ่อนเฉวียง เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอ
หนองบัวแดง กล่าวถึงภาพรวมการด าเนินงานโดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  
ได้น าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหาเพ่ือคณะกรรมการฯ รับทราบ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด
บ้านหนองสโน มีเงินหมุนเวียน 1 ล้านกว่าบาท กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
500 ไร่ กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน กลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งส่งออกไปเวียดนาม กลุ่มเกษตรอินทรีย์/นาอินทรีย์/นาปราณีต  
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนสีสง่า มีพ้ืนท่ีในการเลี้ยงใหม จ านวน 100 ไร่ และบ้านนาทุ่งใหญ่ จ านวน 500 ไร่ 
กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงและโรงพยาบาลภักดีชุมพล กลุ่มปลูกไฝ่เป็นไม้เศรษฐกิจ กลุ่มสมาชิก
ผูเ้ลี้ยงโค กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร กลุ่มปลูกเห็ดอินทรีย์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
ได้ร่วมกันน าเสนอประเด็นปัญหา อาทิ ผลกระทบจากภัยแล้งและพายุฤดูร้อนซ่ึงส่งผลต่อภาคการเกษตรส่งผล 
ให้พืชผลเสียหาย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ขาดตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตร ต้องการพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ ามาใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และท าการเกษตร เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน และผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสากรรม ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง
จากรถบรรทุกพ่วง อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเน่ืองจากถนนคับแคบ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
  จากน้ัน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวว่า การมาพบปะ
พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิครั้งน้ี พบความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เป็นท่ีน่าชื่นชม ขณะเดียวกัน
ได้รับทราบปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ าท่ีต้องน าไปประสานรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหา ท้ังวิธีการน าน้ าใต้ดิน
มาใช้และการน าพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทดแทนมาใช้  ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน           
ส าหรับเรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีท่ีประชาชนเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนนั้น จะน าไป
ประสานกับส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังน้ีหากจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อชุมชน 
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อย่างแท้จริงและเกิดการยอมรับท้ังสองฝ่าย ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีพบในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภา
ต่อไป 

  

  

  
คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสธีรรมชาติ  

ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
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  ต่อมาเวลา 15.15 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เดินทางไปท่ีบ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง เพ่ือเยี่ยมชม 
การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน อาทิ การปลูกฝ้ายและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนท่ี ให้การต้อนรับ  
  ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับ อาทิ การขาดแหล่งน้ าในการปลูกต้นหม่อน 
เพ่ือน ามาเลี้ยงหนอนไหม ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม และต้องการตลาดส าหรับการส่งออกโดยไม่ผ่าน 
พ่อค้าคนกลาง โดยคณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 

  

  

  

คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและเยี่ยมชมการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
ณ บ้านนาทุ่งใหญ่ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
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  วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
  เวลา 08.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ านวน 9 คน ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง ในฐานะ
หัวหน้าคณะเดินทาง พลเอก สน่ัน มะเริงสิทธ์ิ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง พลเอก จีระศักดิ์  
ชมประสพ นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม นายบุญมี สุระโคตร นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ 
ลงพ้ืนท่ี ณ ลานวัฒนธรรมบูรพา หมู่ท่ี 14 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ผลิตผ้าไหมตามวิถีแบบด้ังเดิมอ าเภอบ้านเขว้า โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวรดิษฐ์ พุฒจีบ นายอ าเภอ
บ้านเขว้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ก านันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่าย  OTOP อ าเภอบ้านเขว้า  
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหม ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับ  
  โอกาสน้ี ได้มีการน าเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประเด็นปัญหาเพื่อคณะกรรมการฯ รับทราบ 
อาทิ ต้องการให้ผลักดันเรื่องการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมบ้านเขว้าเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ผ้าไหม  และถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนต่อไป รวมถึงใช้เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ และจุดศูนย์รวมในการผลิตผ้าไหม 
ของคนในหมู่บ้าน อีกท้ัง ต้องการให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมในการ
คิดค้น ส่งเสริมลวดลายใหม่ ๆ ยกระดับคุณภาพของผ้าไหมดั้งเดิม ซ่ึงถือเป็นสเน่ห์ของผ้าไหมบ้านเขว้าให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย 
 ท้ังน้ี คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมกันให้ก าลังใจและข้อเสนอแนะ อาทิ ผ้าไหมชัยภูมิเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
อัตลักษณ์ มีจุดเด่นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ และจากการลงพ้ืนท่ีพบเกษตรกรโดยตรงท าให้ได้ทราบทุกข้ันตอน 
กว่าจะมาเป็นผ้าไหม จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมท้ังประเภทกลุ่มผู้เลี้ยงไหมเพ่ือขายเส้นไหม
ให้กับพ่อค้า และกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือน ามาทอผ้าไหมขายเอง  และปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้อง 
เร่งผลักดันช่วยเหลือ เพราะเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังปัญหาน้ าหลากและน้ าแล้ง และในบาง
พ้ืนท่ีประชาชนมีความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือน าน้ าใต้ดินข้ึนมาใช้  โดยจะรับเรื่องน้ีไปผลักดันให้รัฐบาล
รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 
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คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิตผา้ไหมตามวิถีแบบด้ังเดิม  
ณ ลานวัฒนธรรมบูรพา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
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 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปท่ีหนองล่ม บ้านท่าแก หมู่ท่ี 2 ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า  
ซ่ึงเป็นแหล่งน้ าส าคัญในพื้นท่ีท่ีมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อรับฟังการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
ในพื้นท่ี โดยมี นายค าดี แสงบัลลัง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าชี บรรยายสรุปข้อมูลลุ่มน้ าชีได้รับการสนับสนุน
จากหลายภาคส่วนท้ังจากส านักงานเกษตร ชลประทาน กรมประมง องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและหลายภาคส่วน 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ต าบลลุ่มล าชีมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการน้ าตามธรรมชาติ โดยใช้ความ
ความสามัคคีของคนในพ้ืนท่ีท าให้ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเดินตามรอยปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์
แบบอย่างภาคภูมิใจ 
 ส าหรับข้อมูลท่ัวไปของบ้านท่าแก หมู่ท่ี ๒ มีจ านวน 153 ครัวเรือน จ านวนประชากร 6๒๓ คน ส าหรับ
บ้านท่าแกทอง หมู่ ๒๒ มีจ านวน ๑๔๒ ครัวเรือน จ านวนประชากร ๔๖๗ คน ท้ัง ๒ หมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร จ านวน 3,580 ไร่  นอกเหนือจากการท านายังได้ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ  
หอม กระเทียม พริก ข้าวโพด และพืชผักอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหน่ึง ในนามตัวแทนพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้แสดงความขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้มาพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะจากพ่ีน้องประชาชน 
 ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีพบ อาทิ เรื่องการผันน้ าจากแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
โดยชาวบ้านยังต้องอาศัยเครื่องจักรกลท่ีใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน จึงท าให้ต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน จึงต้องการได้รับการสนับสนุนพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ
พลังงานไฟฟ้า แทนน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
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คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัญหาภัยแล้ง 
ณ หนองหล่ม บ้านท่าแก ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวัดชัยภูมิ 
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 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปวัดโคกสว่าง บ้านห้วยบงเหนือ ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเก่ียวกับปัญหาภัยแล้ง  โดยมี นายณรงค์ วุ่นซ้ิว  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอ าเภอ
เมืองชัยภูมิ และประชาชนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับ  
 นายพชรพล วรพล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับต าบลห้วยบง  
ซ่ึงมีประชากรประมาณ 7,977 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปัญหาหลักของต าบลห้วยบงคือประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง เน่ืองจากต าบลห้วยบงต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่มีแม่น้ าสาย
หลักไหลผ่าน น้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภคและท าการเกษตร จะมาจากปริมาณน้ าฝนท่ีตกลงมาท้ังสิ้น ส าหรับ 
น้ าท่ีใช้ในการอุปโภค-บริโภค จะมีระบบประปหมู่บ้านท่ีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน 
14 หมู่บ้าน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยระบบประปาบาดาลซ่ึงบ่อจะแห้งในหน้าแล้ง
ท าให้ไม่สามารถสูบน้ าข้ึนมาใช้ได้น าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติอาศัยปริมาณน้ าฝนเพียง                
อย่างเดียว การแก้ไขปัญหาก็มีการขุดลอกคลอง ขุดสระ เจาะบ่อบาดาล โดยส่วนราชการ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์             
แต่ไม่เพียงพอส าหรับการแก้ไขปัญหาส าหรับการแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได้ด าเนินการด้านน้ า
ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่จ ากัด ส่วนน้ าอุปโภคท้ังหมดระบบประปาก็มีการจัดหาน้ าดิบเพ่ือผลิตน้ าประปา โดยการ
ประสานการขุดเจาะบาดาลเพ่ิม การแจกจ่ายน้ าส าหรับจุดบริการประจ าหมู่บ้านโดยขอน้ าจากการประปา                 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ วันละ 4 เท่ียว และน้ าเพ่ือการเกษตร จะมีการขุดลอกคลองขุดสระเพื่อรองรับปริมาณน้ า
ในฤดูฝน อีกประการหน่ึงจะน าแนวทางการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินขนาดเล็กมาช่วยในการแก้ไขปัญหา และประสาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปในระยะยาวการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง ต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 ส าหรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีพบ อาทิ ปัญหาประสบภาวะภัยแล้ง ซ่ึงถือเป็นปัญหา
หลักเน่ืองจากต าบลห้วยบงต้ังอยู่บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่มีแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน น้ าในการอุปโภค และบริโภค รวมถึง           
น้ าท่ีใช้เพ่ือการเกษตรมาจากปริมาณน้ าฝนท่ีตกลงมาท้ังสิ้น ในส่วนของน้ าท่ีใช้ในการอุปโภคและบริโภค มีระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง โดยระบบประปาบาดาล ซ่ึงจะแห้งขอดในหน้าแล้งไม่สามารถสูบน้ า ข้ึนมาได้ ท้ังน้ี ประเด็นข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีพบจากการลงพ้ืนท่ี คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและ
อ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
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คณะฯ พบปะเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัญหาภัยแล้ง 
ณ วัดโคกสว่าง บา้นห้วยบงเหนือ ต าบลห้วยบง อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากประชาชนในพ้ืนที่ 

ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชัยภูม ิ

 
ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

1 ด้านแหลง่น า้ นายอนนัต ์ดวงเงิน 
170 หมู ่9 ต้าบลหว้ยบง 
อ้าเภอเมือง 
โทรศัพท์ 087-2420245 
 
นางเหรียญชัย รองศกัดิ ์
ประธานกลุ่มสมาชิกผู้เลี ยงโค 
หมู่ 4 ต้าบลหนองบวัแดง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 092-2656927 
 
นางระพีพรรณ พนัธุโ์ยศร ี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 092-2656927 
 
นายสุพจน์ ขันโนนเขวา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตา้บลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด ขาดแคลนน า้บาดาลในบ่อที่
หมู่บ้านยางบง ท้าให้ชาวบา้นไมม่ีน ้าใช้เพ่ือ
อุปโภค-บรโิภค 
 
 
รายละเอียด สมาชิกกลุ่มผู้เลี ยงโคบา้นลาด
เหนือ ประสบปัญหาภัยแลง้ ขาดแคลนน ้าเพื่อ
ใช้ส้าหรับเลี ยงสัตว์ จงึขอรบัการสนับสนุน
พลังงานทดแทน (โซลา่เซลล์) และบ่อบาดาล
เพื่อใช้ส้าหรับการเกษตรและเลี ยงสตัว์ 
 
รายละเอียด ขาดแหล่งเก็บน ้าส้าหรับใช้เพ่ือ
การอุปโภค-บรโิภคในฤดแูลง้ 
 
 
 
รายละเอียด ขอให้มีพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้สูบน ้าขุดเจาะบ่อ
บาดาลตามไร่นาของเกษตรกร 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

 ด้านแหลง่น า้ นางบญุเพ็ง บตุรตะเขียว 
ผู้ใหญ่บ้านลาดโสน หมู่ 18 
ต้าบลหนองบวัแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง 
 
 
นางบวัหวาน กุลดว้ง 
ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์ด้าเนนิ หมู่ 2 
ต้าบลหนองบวัแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง 
 
 
นายบุญมี คงมว่งหมู ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตา้บลกดุ
ชุมแสง อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
นายสุพล พื นดอนเค็ง 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนรุักษ์สมนุไพร 
240 หมู ่7 ต้าบลหนองแวง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 098-0966876 

ชัยภูมิ รายละเอียด เกษตรกรขาดแคลนแหล่งน ้า
ส้าหรับท้าการเกษตร โดยขอความอนุเคราะห์
ให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาล และจัดหาพลังงาน
ทดแทนหรือพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
ในการท้าเกษตรกรรม 
 
รายละเอียด แหล่งน ้ า เ พ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอส้าหรับอุปโภค-บริโภค เนื่องจากฝาย
กักเก็บน ้าห้วยลาด ล้าห้วยยางด้าช้ารุด ท้าให้
ไ ม่ มี แ หล่ ง เ ก็ บน ้ า ส้ า ห รั บ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง 
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ งช่วง 
 
รายละเอียด ต้องการให้มีการขุดลอกอ่างเก็บ
น ้าห้วยเดื่อตอนบน เนื่องจากการกักเก็บน ้าใน
แต่ละปี ไม่เพียงพอต่อการท้าเกษตรกรรม 
 
รายละเอียด ต้องการแหลง่น ้าส้าหรับทา้
การเกษตร 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านแหลง่น า้ นายถาวร มาหามทอง 

18 หมู่ 5 ต้าบลกุดชมุแสง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 095-8430663 
 
นางเพ็ญศร ีแทนพลกรัง 
เลขานกุารกลุ่มผู้ปลกูหม่อน
เลี ยงไหม 
2 หมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ต้าบล
กุดชุมแสง อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 082-1473092 
 
นางเพ็ญศร ีแทนพลกรัง 
เลขานกุารกลุ่มผู้ปลกูหม่อน
เลี ยงไหม 
2 หมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ต้าบล
กุดชุมแสง อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 082-1473092 
 
นางส้าราญ มารุตจกัษ์เมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการแหลง่น ้าส้าหรับการ
เพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 
 
 
 
รายละเอียด ขาดแคลนแหลง่น ้าในการเลี ยง
ไหม 
 
 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการบ่อบาดาลแบบโซล่า
เซลล์เพ่ือใช้ในกลุม่เลี ยงไหม 
 
 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการใหม้ีการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อใช้น ้าทางการเกษตร รวมทั งขอให้มี
การซ่อมแซมโรงน ้าเพื่อการอุปโภค-บรโิภค
ของคนในชุมชน 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

 
จากการน้าเสนอ

ในที่ประชุม 
 
 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 

 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 

2 ด้านทีด่นิ น.ส.อิงครัตน์ ธัญศิรธนารมย์ 
ประธานวิสาหกิจชมุชนเลี ยง
จิ งหรดีบ้านหนองโสน 
88 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 085-0236202 
 
นางระพีพรรณ พนัธุโ์ยศร ี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 092-2656927 
 
นางบวัหวาน กุลดว้ง 
ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์ด้าเนนิ หมู่ 2 
ต้าบลหนองบวัแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง 
 
นางสาวยุพเยาว ์แจง้สันเที่ยะ 
ผู้ใหญ่บ้านหนองโสน 
33 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 098-1289780 

ชัยภูมิ รายละเอียด กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี ยงจิ งหรีด
บ้านหนองโสนต้องการเอกสารสิทธิ์ที่ทา้กิน 
 
 
 
 
 
รายละเอียด พื นทีบ่างสว่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
การครอบครองทีด่นิ และบางส่วนที่เปน็พื นที่ 
ภ.บ.ท.5 ไม่สามารถน้าไปพิจารณาเพ่ือเสนอ
งบประมาณขอสนบัสนนุจากโครงการต่าง ๆ ได้ 
 
รายละเอียด พื นทีบ่างสว่นไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
การครอบครองทีด่นิ และบางส่วนที่เปน็พื นที่ 
ภ.บ.ท.5 ไม่สามารถน้าไปพิจารณาเพ่ือเสนอ
งบประมาณขอสนบัสนนุจากโครงการต่าง ๆ ได้ 
 
รายละเอียด ขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ทา้กินแก่
ประชาชนในพื นที ่

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

 
จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
3 ด้านสังคมและอื่น ๆ นายหนูกัน วรัรณจงค้า 

บ้านทุง่แลนคา บ้านนาทุง่ใหญ่ 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 084-4314529 
 
นางเรียมตา เดชเจริญ 
ผู้ใหญ่บ้านลาดวงัม่วง หมู่ 15 
ตัวแทนชมรมก้านันผู้ใหญ่บา้น 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
 
น.ส.อิงครัตน์ ธัญศิรธนารมย์ 
ประธานวิสาหกิจชมุชนเลี ยง
จิ งหรดีบ้านหนองโสน 
88 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 085-0236202 
 
นายบุญมี คงมว่งหมู ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตา้บลกดุ
ชุมแสง อ้าเภอหนองบวัแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการไฟฟ้าส้าหรบัใช้ใน
ครัวเรือนและเพ่ือท้าการเกษตร ปลูกหม่อน
เลี ยงไหม 
 
 
รายละเอียด ขอคดัค้านการสร้างโรงงาน
น ้าตาลเกษตรสมบูรณ ์เนือ่งจากส่งผลกระทบ
กับอ้าเภอหนองบวัแดง ซึง่เป็นพื นทีหุ่บเขาตน้
น ้า อกีทั งยังติดกับเขตอนุรกัษ์พันธุ์สัตว์ป่าและ
เขตอทุยานแหง่ชาต ิ
 
รายละเอียด กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี ยงจิ งหรีด
บ้านหนองโสน ต้องการพลังงานไฟฟ้าทดแทน 
เนื่องจากไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
ปัจจบุัน 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการเครื่องตีเกลียวไหม 
เครื่องสาวไหม มุง้เขียว และจ่อลวดใหแ้ก่
สมาชิกกลุม่ปลูกหม่อนเลี ยงไหม 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านสังคมและอื่น ๆ นางส้าราญ มารุตจกัษ์เมือง 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
นางส้าราญ มารุตจกัษ์เมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
นางส้าราญ มารุตจกัษ์เมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
นางสาวนนัทิชา ชัยงาม 
โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา 
ต้าบลหนองบวัแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง 
โทรศัพท์ 098-1721205 
 
นางสาวยุพเยาว ์แจง้สันเที่ยะ 
ผู้ใหญ่บ้านหนองโสน 
33 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 098-1289780 

ชัยภูมิ รายละเอียด ขอให้เพ่ิมรั วแนวเขตของศูนย์การ
เรียนรูเ้พื่อให้เกดิความสวยงาม และเป็นที่ท้า
กิจกรรมรว่มกนัของคนในชมุชน 
 
รายละเอียด ต้องการใหม้ีการจัดตั งโรงสขี้าว
ชุมชนเพื่อแปรรูปผลผลติของเกษตรกร 
 
 
รายละเอียด ต้องการใหช้่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส และไม่มีทีท่้ากนิ โดยช่วยเหลือ
ค่าเก็บเกี่ยว ค่ารักษาพยาบาล และบตัรคนจน 
 
รายละเอียด ขอคดัค้านการสร้างโรงงาน
น ้าตาลเกษตรสมบูรณ ์เนือ่งจากก่อให้เกิด
มลพิษ และกระทบต่ออาชพีเกษตรกรรมของ
คนในพื นที ่
 
 
รายละเอียด ต้องการพลังงานทดแทน (โซล่า
เซลล์) เพื่อใช้สูบน ้าจากบอ่น ้ามารดแปลงผัก 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านสังคมและอื่น ๆ นางสาวยุพเยาว ์แจง้สันเที่ยะ 

ผู้ใหญ่บ้านหนองโสน 
33 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 098-1289780 
 
นายสุพล พื นดอนเค็ง 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนรุักษ์สมนุไพร 
240 หมู ่7 ต้าบลหนองแวง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 098-0966876 

ชัยภูมิ รายละเอียด ขอให้มกีารรับรองอาหาร
ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ท้ากิน 
 
 
 
 
รายละเอียด ต้องการโรงอบสมุนไพรพลังงาน
แสงอาทติย ์

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

4 ด้านการเกษตร นางส้าราญ มารุตจกัษ์เมือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการรถไถหรือรถทา้
การเกษตรขนาด 70 แรงมา้ส้าหรบัไถนาหรือ
ปรับพื นที ่เพ่ือเปน็การลดตน้ทุนในการผลติ
ของกลุม่นาแปลงใหญ ่

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

5 ด้านเศรษฐกิจ น.ส.อิงครัตน์ ธัญศิรธนารมย์ 
ประธานวิสาหกิจชมุชนเลี ยง
จิ งหรดีบ้านหนองโสน 
88 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 085-0236202 

ชัยภูมิ รายละเอียด กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี ยงจิ งหรีด
บ้านหนองโสนมีความต้องการห้องเย็นส้าหรบั
เก็บสินค้า เนื่องจากไม่เพียงพอต่อปรมิาณที่
ล้นตลาดในบางฤดกูาล 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านเศรษฐกิจ น.ส.อิงครัตน์ ธัญศิรธนารมย์ 

ประธานวิสาหกิจชมุชนเลี ยง
จิ งหรดีบ้านหนองโสน 
88 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 085-0236202 
 
นายคณติ ฐานหมั น 
414 หมู ่12 ต้าบลหนองแวง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 095-6120479 
 
นายนิคม อบมาล ี
นายกองค์การบรหิารส่วนตา้บล
หนองแวง อ้าเภอหนองบัวแดง 
โทรศัพท์ 044-872288 
 
นางหนูท้าย โคนหนองบัว 
ประธานกลุ่มปลกูหม่อนเลี ยง
ไหม หมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ 
ต้าบลกุดชมุแสง อ้าเภอหนอง
บัวแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเลี ยงจิ งหรีด
บ้านหนองโสน ต้องการขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ โดยระบบ Business matching 
และต้องการใหม้ีการรับรองคุณภาพสินค้า 
 
 
 
รายละเอียด ขอตดิตามงบประมาณ
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมอนุรกัษ์พลังงานระบบ
สูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทติย์ (น า้ผักดิน) 
 
 
รายละเอียด ขอตดิตามงบประมาณ
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมอนุรกัษ์พลังงานระบบ
สูบน ้าด้วยพลังงานแสงอาทติย์ (น า้ผักดิน) 
 
 
รายละเอียด ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุม่หมอ่นเลี ยงไหม เพ่ือเป็นการพัฒนา
อาชีพ ส่งเสริมการมคีุณภาพที่ดีของสมาชิก 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
 ด้านเศรษฐกิจ นายไวพจน์ กติิคุณ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต้าบลหนอง
บัวแดง อ้าเภอหนองบวัแดง 
 
 
นางอมร ดาว ี
136 หมู ่10 บา้นโนนตาปู ่
ต้าบลคูเมือง อ้าเภอหนองบวั
แดง 
โทรศัพท์ 089-5856110 
 
นางสาวยุพเยาว ์แจง้สันเที่ยะ 
ผู้ใหญ่บ้านหนองโสน 
33 หมู่ 11 ต้าบลหนองข่า 
อ้าเภอเกษตรสมบูรณ ์
โทรศัพท์ 098-1289780 
 
นายสุพล พื นดอนเค็ง 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอนรุักษ์สมนุไพร 
240 หมู ่7 ต้าบลหนองแวง 
อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 098-0966876 

ชัยภูมิ รายละเอียด ต้องการพลังงานทดแทนหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สา้หรับการสบูน า้ 
และการขดุเจาะบ่อบาดาลในไรน่าของ
เกษตรกร 
 
รายละเอียด กลุ่มเลี ยงไส้เดอืนขอให้ช่วยเหลือ
ด้านตลาดเพื่อส่งออก และเงินทุนหมนุเวียน
ภายในกลุ่ม 
 
 
 
รายละเอียด ขอรบัการสนับสนุนเงินทนุ และ
การจดัหาตลาดเพื่อรองรับพืชผักสวนครัวของ
ชาวบา้น 
 
 
 
รายละเอียด กลุ่มอนุรักษ์สมนุไพร ขาดตลาด
ส้าหรบัการจา้หน่ายสินค้า 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 
 

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่
 

 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

 
 
 
 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 
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ล าดับ ประเภทประเด็น ผู้เสนอ/ประเด็นความคิดเห็น จังหวัด ประเด็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ประเภทข้อมูล หมายเหตุ 
  นางเพ็ญศร ีแทนพลกรัง 

เลขานกุารกลุ่มผู้ปลกูหม่อน
เลี ยงไหม 
2 หมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ต้าบล
กุดชุมแสง อ้าเภอหนองบวัแดง 
โทรศัพท์ 082-1473092 

ชัยภูมิ รายละเอียด กลุ่มปลกูหมอ่นเลี ยงไหม 
ต้องการใหม้ีตลาดส่งออก โดยไมต่้องผา่น
พ่อค้าคนกลาง พร้อมทั งวัสดุอุปกรณ์ในการ
เลี ยงไหมให้กบัคนในชุมชน 

จากการน้าเสนอ
ในที่ประชุม 

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

6 ด้านคมนาคม นางบวัหวาน กุลดว้ง 
ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์ด้าเนนิ หมู่ 2 
ต้าบลหนองบวัแดง อ้าเภอ
หนองบัวแดง 

ชัยภูมิ รายละเอียด คอสะพานและราวสะพานถนน
เข้าพื นที่การเกษตร บริเวณหน้าร้านลีค่าราโอ
เกะ-บ้านหลักแดน และถนนสายราษฎร์
ด้าเนิน-หนองแหว้ ช้ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการ
เกิดอบุัตเิหต ุ

จากการยืน่
หนังสอืของ

ประชาชนในพื นที ่

ควรสง่เรื่องไปยัง
คณะอนกุรรมการ
ด้านรวบรวม แยก
เรื่องและติดตาม
เรื่องร้องเรียน 

 



 

สรุปการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดชัยภูมิ 
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

ก่อนการลงพื้นที่  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
1 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

 

ศุกร์

15 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

2 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ค) 

จันทร์

17 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 
3 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ค) 

จันทร์

17 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

4 สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยจังหวัด

ชัยภูมิ สวท.ชัยภูมิ 

FM 92.75 MHz. 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(วิทยุ) 
 

พุธ 19 – ศุกร์ 21

กุมภาพันธ์ 2563 

พูดแทรกในรายการ

- รายการรอบรั้วบ้านเรา (2 ครั้ง) 

- รายการข่าวท้องถิ่น (3 ครั้ง) 

- รายการรอบบ้านผ่านเมือง (3 ครั้ง) 

- รายการพิเศษชัยภูมีดี (1 ครั้ง) 

- รายการเช้านี้ที่ชัยภูมิ (1 ครั้ง) 

- รายการที่นี่ สวท.ชัยภูมิ (1 ครั้ง) 

- - 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
5 เฟซบุ๊กสํานักข่าวกรม

ประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

ศุกร์

21 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา กําหนดลงพื้นที่ 

จ.ชัยภูมิ พบปะประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ติดตามแนวทางการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ ง 

พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัย

แล้ง 

 

 

 

ระหว่างการลงพื้นที่  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
1 เฟซบุ๊กสํานัก

ประชาสัมพันธ์เขต 1 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : บรรยากาศ ก่อนสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 

ที่ว่าการวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าสีธรรมชาติ

หนองบัวแดง 

 

 

2 เว็บไซต์สํานักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัด

ชั ย ภู มิ  พ บ ป ะ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของประชาชนจากกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ 
 

 

3 เว็บไซต์สํานักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ชื่นชมความสําเร็จ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
4 เฟซบุ๊กสํานัก

ประชาสัมพันธ์เขต 1 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ณ ที่ทํา

การกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าสีธรรมชาติ

หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

 

 

5 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ชื่นชมความสําเร็จ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

 

 

6 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 
 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา นําโดย นายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ์ ลงพื้นที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

พบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ประชาชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อนําข้อมูลไป

ผลักดันหรือให้ความช่วยเหลือภายใต้บทบาท

หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป  

7 เว็บไซต์วุฒิสภา สื่อภายใน 

(เว็บไซต์) 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุ ฒิ สภาพบประชาชน ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่วิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ  
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
8 เว็บไซต์วุฒิสภา สื่อภายใน 

(เว็บไซต์) 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุ ฒิ สภาพบประชาชน ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่บ้านนา

ทุ่งใหญ่ ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ 
 

9 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่บ้านนาทุ่ง

ใหญ่ ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมชมการดําเนินงานตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 

10 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

เสาร์

22 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่วิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อําเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพบปะหารือและรับฟัง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
 

 

11 เฟซบุ๊กสํานัก

ประชาสัมพันธ์เขต 1 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พบ ประชาชน

จังหวัดชัยภูมิ ณ หมู่บ้านบูรพา อ.บ้านเขว้า 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
12 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่ าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ลาน

วัฒนธรรมบูรพา ตําบลบ้านเขว้า อําเภอบ้านเข

ว้า จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลิตผ้า

ไหมตามวิถีแบบดั้งเดิมของอําเภอบ้านเขว้า  

13 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่วัดโคกสว่าง 

บ้านห้วยบงเหนือ ตําบลห้วยบง อําเภอเมือง

ชัยภูมิ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

จากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง 
 

14 เว็บไซต์สํานักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนชาว

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมผลักดัน

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

 

15 เว็บไซต์สํานักงาน

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
16 เว็บไซต์ชัยภูมินิวส์-

ทีวี 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชัยภูมิพบ

ชาวบ้าน2อําเภอเพื่อรับทราบปัญหาและความ

ต้องการของปชช. 

 

17 เว็บไซต์คมชัด AEC 

TV online 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน อําเภอบ้านเขว้า

 

18 เฟซบุ๊กสถาบันพัฒนา

เกษตรกรจังหวัด

ชัยภูมิ มหาวิทยาลัย

ชาวนา 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : ชัยภูมิโมเดล

 

19 เว็บไซต์วุฒิสภา สื่อภายใน 

(เว็บไซต์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนล่าง) ลงพื้นที่ลานวัฒนธรรมบูรพา ตําบลบ้าน

เขว้า อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

20 เว็บไซต์วุฒิสภา สื่อภายใน 

(เว็บไซต์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ตอนล่าง) ลงพื้นที่วัดโคกสว่าง บ้านห้วยบงเหนือ 

ตําบลห้วยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ  
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
21 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบ

ประชาชน ชาวชัยภูมิ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

22 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.บ้านเขว้า

จ.ชัยภูมิ พบปะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขว้า, กลุ่ม

ชุมชนต้นแบบลุ่มน้ําชี  ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

23 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา พบ ประชาชนจังหวัด

ชัยภูมิ เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ําจากกลุ่ม

ชุมชนต้นแบบลุ่มน้ําชี ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ 

หนองหลม่ บ้านท่าแก ต.ลุ่มลําชี อ.บ้านเขว้า 
  

24 เฟซบุ๊กสถาบันพัฒนา

เกษตรกรจังหวัด

ชัยภูมิ มหาวิทยาลัย

ชาวนา 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อาทิตย์

23 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด/วสช.

เกษตรผสมผสานบ้านหนองโสน ม.11 ต.หนองข่า

อ.เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมนําเสนอข้อคิดเห็น/

ปัญหา ต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา

พบประชาชนฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง 
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หลังการลงพื้นที่  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
1 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

จันทร์

24 กุมภาพันธ์ 2563 

สกู๊ปข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ อําเภอบ้านเขว้า 

จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอ

เกี่ยวกับแนะแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม 

สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา : นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 

สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.

พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

สัมภาษณ์ประชาชน : 1) นางสายทอง มาสงค์ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบูรพา หมู่ที่ 14 ตําบลบ้านเขว้า 

อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

2) นายศุภชัย เขว้าชัย 

ปราชญ์ชาวบ้าน /ประธานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

และกลุ่มทอผ้าสธีรรมชาติ อําเภอบ้านเขว้า จังหวัด

ชัยภูมิ 

3) นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์ 
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
2 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

จันทร์

24 กุมภาพันธ์ 2563 

สกู๊ปข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิ 

สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา : นายบุญมี สุระโคตร 

สมาชิกวุฒิสภา /กรรมการโครงการ ส.ว.พบ

ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

สัมภาษณ์ประชาชน : 1) นายคําดี แสงบัลลังค์ 

คณะกรรมการชุมชนต้นแบบลุ่มน้ําชี 

2) นายพชรพล วรพล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

 

  

3 NBT 11 ทีวีอีสาน สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ทีวี) 

อังคาร

25 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : โครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) เช้า นายวัลลภ ตัง

คณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา นําคณะเดินทางไปพบ

ประชาชนที่อําเภอบ้านเขว้า และอําเภอเมืองชัยภูมิ 
 

4 เฟซบุ๊กสถานี

วิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย

จังหวัดชัยภูมิ 

สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(ออนไลน์) 

อังคาร

25 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.63 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และติดตามแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ตลอดจนผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อน้ํา

ข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และ

อํานาจของวุฒิสภาต่อไป 
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
5 เฟซบุ๊กวุฒิสภา สื่อภายใน 

(เฟซบุ๊ก) 

อังคาร

25 กุมภาพันธ์ 2563 

สกู๊ปข่าว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอหนองบัวแดง 

นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้าน สะท้อนปัญหาถึง

สมาชิกวุฒิสภา 

สัมภาษณ์สมาชิกวุฒิสภา : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 

สมาชิกวุฒิสภา /รองประธานกรรมการโครงการ ส.ว.

พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

สัมภาษณ์ประชาชน : 1) นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก  

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

หนองบัวแดง  

2) นางสาวเบญจพร ขวัญสังข์ และนายปรมินทร์ 

กําราบภัย  

นักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อําเภอหนอง

บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

3) นางสาวศศิกุล อ่อนเฉวียง 

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอหนองบัวแดง 
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หลังการลงพื้นที่ (ต่อ)  

ลําดับ แหล่งที่มา ประเภทสื่อ วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม
6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(หนังสือพิมพ์) 

พุธ

26 กุมภาพันธ์ 2563 

หัวข้อข่าว : ชมผลิตผ้าไหม ของดีเมืองชัยภูมิ

ฉบับวันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า : 22 

(ล่างซ้าย) 

 
7 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อภายนอก  

(Mass Media) 

(หนังสือพิมพ์) 

จันทร์

2 มีนาคม 2563 

คอลัมน์ : สารพันปัญหา สาระน่ารู้? : รับฟัง

ปัญหาเดือดร้อนเรื่องภัยแล้วชัยภูมิ 

ฉบับวันจันทร์ 2 มีนาคม 2563 หน้า : 6 (บน)
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สรุปสถิติการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ประเภท 
สื่อ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 
รวม 

เฟซบุ๊ค 
ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บไซต์ ไลน์ สาร
วุฒิสภา 

ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ์ ออนไลน์ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ์ ออนไลน์ 

ครั้ง 9 9 9 4 90 1 1 11 2 15 - - - 4 155 
 

หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  

4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจํานวนครั้ง 

 

 

 

 

 


